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EDITORIAL

Lugares existenciais
A vida tem seus lugares existenciais e
em cada um exige de nós um papel. Nas
empresas somos profissionais, em casa somos
seres de afeto, nas pistas de corrida,
desportistas. A lista é infindável: nos bons
restaurantes, pessoas de bom gosto; no
trânsito, trogloditas civilizados pela força da lei;
nos centros comerciais, pura e simplesmente
consumidores. Talvez somente em frente ao
espelho, ou quando colocamos a cabeça no
travesseiro, à noite, cansados ou extasiados
com as dezenas de máscaras que usamos
diariamente (no melhor dos sentidos, o grego)
sejamos nós mesmos...
É verdade que a máxima acima vale
para pessoas, digamos assim, comuns,
engolidas pela rotina, que cumprem seus
protocolos sociais, para quem a existência
quase sempre sufoca a essência. Existe uma
fatia da população, de pessoas conhecidas
como poetas, que em frente à tela de um
computador, ou ainda com papel e caneta na
mão, transitam pelos mais diversos papeis
existenciais sem deixar de ser quem de fato é.
Nas ruas, esquinas, praças, corredores, ou seja,
em todo e qualquer lugar onde transitam,

mesmo que somente através da imaginação,
simplesmente são quem são.
E não haveria forma de ser diferente.
Não se faz poeta apenas pelo talentoso jogo de
palavras. Não se faz poeta tão somente com a
capacidade de criar personagens, ou de
mergulhar e compreender o universo do outro.
Não se faz poeta com amplo vocabulário, ou
com exímia capacidade de fazer conexões,
somente.
Junte a todas essas características um
tanto de sensibilidade para ver a beleza do
mundo, e um pouco de coragem para
mergulhar no mais fundo dos seus sentimentos,
e estaremos no jardim existencial, ou essencial,
de um poeta.
Simples, não? E porque é simples que
tanto complicamos!
Gratidão a Carlos Leser, que
gentilmente cedeu a fotografia para uso na
capa e contracapa!
Sandra Veroneze
Editora
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Nesta rua
Maria Moreira
Belo Horizonte / MG
Nesta rua não tem praça
Mas tem gente cheia de graça
Tem padre, tem policial
Gente do bem e do mal
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Ah... nesta rua vou morar!
Vou construir um altar
Para festejar os janeiros
Sem carnaval, sem roteiro
Mas com muita animação
E fogueira de são João.
Esta rua é pequenina
Três quarteirões, quatro esquinas
Não tem ponte nem tem rio
Tem matos no meio fio
Que incomoda o cidadão
Com uma escola e uma igreja
E tem gente que não festeja
Por ter medo da perdição.

É gostoso morar nela
Sempre atentos nas janelas
Nas sacadas e varandões
Para não perder o costume
De ver os vaga-lumes
Caminhando sem razão.
Mas a rua por se só não teria graça
Sem namorados nas praças
Sem cinema sem teatro e sem ponto de lotação.
Sempre na correria, seja noite ou seja dia
Corredo pro ganha-pão.

Nos lugares da vida
Isabel C S Vargas
Pelotas / RS
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Lugares de encontros e desencontros
Ruas onde se perdem sonhos
Dantes sonhados nas praças da infância.
Risos, brincadeiras, ilusões,
Eternos nos lugares da memória
Não quebrados nas tortas esquinas
Onde se chocam tristezas e desilusões
da imensidão que se chama vida
nascida aos poucos,
ora vivida aos bocados,
outras de supetão
sem medida nem comedida.
Ruas, praças, esquinas
Lugares onde me escondo, me perco
ou me encontro.
Depende do momento vivido
Ou do sonho que acalento.

Sobre-vivo
"Nato" Azevedo
Ananindeua / PA
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I
Colorindo a noite
eu vou.
Colorindo a noite
estou
pelas ruas desertas
da cidade,
co'as janelas abertas
da saudade.
II
Eu vou só
como nunca e sempre quiz.
Estou só,
mas me sinto bem feliz.
Pelas ruas sem nada
de tudo,
o silêncio me agrada...
(me iludo!)
III
Solidão e tristeza
me atacam
e a fome e a pobreza
me matam.
Lentamente a esperança
vai morrendo...
só a desesperança
vive, vendo!

História de um Ser Humano
Al Reiffer
Santiago / RS
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na rua
nua de tudo
e tapada de nada
caminha um ser humano
porque tem que caminhar
e é humano porque o dizem que é

pensou e sentiu tanto
(ou não pensou nem sentiu nada)
que nem sabe por que pensou
nem sabe por que sentiu
nem o que sentiu
nem o que pensou

vai para o trabalho
porque vai para o trabalho
disseram-lhe que tem que trabalhar

e quando chegar ao trabalho
terá esquecido
(seja lá que diabos tenha esquecido)
como se nunca tivesse
sentido ou pensado

nem sabe por que trabalha
talvez porque todos trabalham
e porque só o trabalho traz o dinheiro
(disseram-lhe)
e que é a lei da vida
mas ele mal sabe da lei
e nunca pensa na vida
caminha pela rua
e mal sabe o que está na rua
e mal sabe por que caminha
muito embora pensa que saiba
mas o que é que ele pensa?
sabe o que pensa enquanto caminha?
sabe o que sente enquanto caminha?

e talvez morra
como se nunca tivesse vivido
afinal dormiu
porque tinha que dormir
mas nem sabe o que foi
enquanto dormia
e quando viu
outro dia
tinha amanhecido
e afinal morreu
como se nem tivesse morrido

Geraes
Ricardo Mainieri
Porto Alegre / RS
Barroca
Ouro Preto.
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O ouro
da tarde
se derrama
sobre a cidade.

Perguntas & Respostas
Rosana Banharoli
Santo André / SP
Preciso encontrar respostas
Me jogo pra fora
Na rua ...
Só desencontros
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Em calçadas estupradas
Sou atraída por
crianças a lamber asfaltos
& homens reféns de indiferenças
Insisto!
Sigo por ruas suspeitas
Sou traída por
becos que alimentam-se de virgindades vendidas
viadutos que devoram restos de sonhos
túneis que levam a horizontes proibidos
Sinto vidas forjadas crescer em jardins de concreto
Regadas por esperanças dopadas
Desisto!
Viro a chave
Onde me refugio em segredos escuros
Como quem nunca perguntou

Ruas, lugares, praças, esquinas
Eliana Wissmann Alyanak
São Paulo / SP
ruas da cidade
recebem pessoas
carros, animais, ônibus
trânsito e transeuntes
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lugares
públicos e privados
de vida e alegria
de tristeza e morte
praças
de beleza e violência
de arte e insensatez
de flores e cores
esquinas
De sorte e miséria
de fama e anonimato
de ser você!

Até logo
Robinson Silva Alves
Coaraci / BA
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Até logo
Quando eu parti
Uma lágrima aqui ficou
Semeando uma semente
Semente de saudade
Regado pelo sonho
De voltar a minha cidade
Terra que nasci
Vivi, sofri, cresci,
Chorei, mas também sorri
Amei, descobertas descobri
Minha cidade
Amada Coaraci
Onde fui criança
Vivendo a infância
Aprendi a sonhar
Com as andorinhas

Entendi a liberdade
Longe de ti
Hoje eu sei o que é saudade
És a cidade mais bela
Pois és minha terra
Amada terra
Coaraci.

Ilha
Valesca Pederiva
Encantado / RS
Ando na ilha
de anseios entrecortados
desvios e temores
encontros e amores
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Ando na ilha
de sensações e cheiros
flores e temperos
na banca, verdureiro
Anda na ilha
levo mais que posso
quero menos que antes
espero, por teu som dançante
A ilha é fixa
operante
eu sou passado
futuro, está distante
A ilha é grande
repartições de si
eu sou peregrino
não me entendo ali

a praça das rosas feias
de araraquara
Vivian de Moraes
Araraquara / SP
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a praça da prefeitura tem roseiras
mas benzadeus! que rosas feias
nesta cidade nada frutifica
no natal, não tem iluminação bonita
no verão, morre-se assado
no inverno, fica tudo seco
e as hastes das rosas da prefeitura estão secas
apesar da irrigação
eu nunca vi jardineiro lá
a julgar pelo estado das roseiras
acho que é o próprio prefeito quem cuida das rosas feias

Canção do largo do Estácio
Antonio Cabral Filho
Rio de Janeiro / RJ
Enterrem meus sonhos
no Largo do Estácio
sem flores
nem pudores
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pois as flores
eu dei pra Tereza
por encher meu mundo de sonhos
e as lágrimas
quem secou foi Cleide
após mostrar-me o caminho das pedras
e os pudores
foram-se todos
após as desilusões com Marta.
Enterrem meus sonhos
no Largo do Estácio,
Mas enterrem-nos sem piedade
assim como quem põe fogo
no lixo junto ao meio-fio
e vai-se sem mais nem menos.
Enterrem meus sonhos
no Largo do Estácio,

Mas por favor não os enterrem
na porta da igreja,
pois daria muito trabalho
ao Divino
e soaria como um acinte aos devotos
e tão logo fossem descobertos
pelas perdidas na vida
seria uma comoção social
com filas de adoradoras
roubando o lugar uma da outra
e camelôs trocando trombadas
com churrasquinho barato,
flâmulas de São Jorge,
figas de guiné e amendoim,
latinhas de pomada chinesa
para aumentar a excitação,
caixas de baralho erótico,
coleções de Carlos Zéfiro
e, com toda certeza,
o clero não me canonizaria.
Mas enterrem meus sonhos
no Largo do Estácio
pois eles têm que voltar
ao ponto de partida
e começar tudo de novo.

Going para Marte
Jacques Cigarra
Ponte Nova / MG
Depois de virar esquinas de códigos durante todo o dia
Abandono na escuridão ao desligar o monitor
O ponto de inserção, a seta do cursor
E corro para as ruas para sentir o ar
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E como é bom andar por aí
Numa pequena praça parar pra tomar um sorvete
Saber que em qualquer lugar
Vou me encontrar em alguém
e que enquanto eu voo vou você vem
Ao fim do dia
Eu estou inteiro
Com todos os lugares da cidade
Somados na alma parte à parte...
Quando será que terá esquinas
Praças, ruas e bancos para sentar
E sentir vir no vento o alento
À beira de um rio em Marte?

Rua dos Mururés
Dimythryus Padilha
São Paulo / SP
Algo em mim rompeu-se em fibrilações
Em medo, nevralgias e dúvidas...
Até aonde alcançariam os meus passos
Ainda desconjuntados
Após o grande mau súbito[ii] que me enublou.

17

O mururê traz novas cores a meu texto.
Mas o que são mesmo os mururês?
Mururiz, moruruz, moruré
Murerú...
Quais são as flores belas
Outrora pinceladas por Alencar em seus escritos?
Tento conter a cada instante o mururu[iii]
Que todos os dias me castigam
E me instigam a tentar
Percorrer o que ainda resta
Do pouco que ainda resta de mim.
Aos poucos os braços contorcidos
Destorcem-se e os nervos aflorados
Se desfloram, na luta do visível
Com o invisível, sigo no escuro
Com medo que a claridade me alcance.

1 Ref: A rua dos Mururés no JD Helena - São Miguel Paulista: Mururés palavra do TUPI / mururuz (1833) mururé (1874)
mururê (Alencar 1886) ou moruré – mururiz (1909). A ref. Marca a semana da Prova São Paulo 2009 – em que o autor foi
coordenador local responsável pelo EMEF Mururés.
[ii] Ref. ao dia 11/11/2009 o autor teve um mau súbito que resultou num princípio de enfarto.
[iii] Mururu palavra do tupi que significa enxaqueca.

Me des_construo
Valdir Azambuja
Ilhéus / BA
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Dizem que a morte
É a mudança de estado
Em meu itinerário
Primeiro Ceará, Minas Gerais
Depois São Paulo, Bahia
Meu inventário...
A poesia acomoda e justifica minha vida,
com ela encontro meu lugar no mundo...
Minha alma de poeta quer se expandir
e se expande pletórica...
Em viagem eterna de cabotagem
Em meio a recordações e o não vivido
Usando a técnica do milagre me recomeço
Shangri-La é um poema perdido
O poema me alua
Entre a lua nova
E a lua crescente
Celebro com amigos
Não sou dois, sou muitos... O mesmo muito
Para mais SER nasci.

Rotina
Mardilê Friedrich Fabre
São Leopoldo / RS
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Todos os dias pega o metrô,
Desce na mesma parada,
Na frente do camelô.
Sua vida está destinada:
É uma linha monocórdia,
Ninguém rompe esta mudez.
Ah! Se ao menos a discórdia
Entrasse nesta aridez!
Um dia a mesmice cansa,
E ela anda mais devagar.
Sua rotina balança.
Então resolve parar.
Escuta a música pura
Que toca o vento ao correr.
Fecha os olhos, e a pureza
da rua penetra em seu ser.

Esquina
Roberto Prado Barbosa Junior
Santos / SP
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sete horas da manhã duma segunda feira
num bar imundo
classificação “cinco baratas*”
um bêbado escorado numa parede
segurando um copo de cerveja
grita para uma puta que chora:
- Você não vale nada pra mim, nada!
Ela tenta abraçá-lo
escandalosamente chora
arruma a meia arrastão
que de tanto uso
está furada

a maquiagem de ontem
borra-lhe a cara inchada
e insone
ele esvazia a garrafa
e pressinto que escorregará de vez pela parede
suja
rumo à sarjeta
não metafórica
mas literal

Caminhando penso enquanto procuro meu crachá na
carteira:
"- afinal cada se prostitui de um jeito"

Estrada de São Luiz do Paraitinga
Priscila de Loureiro Coelho
Jacareí / SP
Conheço um caminho perfeito
Que nos convida a cismar
Repleto de beleza, e, com efeito,
Encanta quem por lá passar...
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Uma trilha de terra batida
De tanto ser caminhada
Enfeitada com pedras, retidas
Entre águas, que caminham sossegadas...
Ladeada de barrancos e folhagens
É digna de num quadro, figurar
Convidativa, as suas passagens
São poesias para se guardar...
Inspira cânticos, sonhos, devaneios
Mexe com a alma, de quem a percorrer
É, na verdade, o melhor dos passeios
Pra quem deseja ir se conhecer
Estrada, atalho ligeiro
Sereno e acolhedor
Envolve cada estrangeiro
Na extensão visível de seu esplendor
Seu destino é o encontro que alivia
Céu e terra, corpo e alma e coração
Nela se encerra a verdadeira harmonia
Entre o homem e a civilização!

A Mansão das Sombras
Graça Campos
Belo Horizonte / MG
Tudo em volta é vulto personificado
Onde está o brilho suntuoso?
Para onde se foi a musicalidade?
Os salões esvaziaram-se
O vinho tinto ficou desbotado
Taças aos estilhaços
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As mãos sustentam algo vazio
Parecem mais fantasmas insolentes
Quebrou-se o encanto!
Já não são rubros os belos lábios
Nem há o brilho daqueles olhos
Que degustavam a bebida, a dança
Quanto deslumbramento!
Casais amantes em um só compasso
Valsando a deslizar as suas vestes
Entre os sorrisos!
Ah, os sorridentes rostos
Que pareciam mais porcelanas
Pinturas leves de tantas meninas,
Damas, donzelas, camufladas, presas...
Tinham na alma, o peso de um tempo
Mal-assombrado!

As flores secas, murchas, desbotadas
Há muito não exalam nenhum cheiro
Tudo intacto!
À principal janela, o homem jardineiro
É outro vulto ao lado da enxada
E o regador tão torto, enferrujado
Faz-me lembrar da vida que, um dia,
Havia na mansão "iluminada"!
Hoje, somente as sombras do passado
Na alameda, entre as frondosas árvores
Nenhum raio de sol a penetrar-lhe.
Vai-se, ao longe, o calor daqueles beijos
Das valsas, e das pompas, quanta festa!
Foi-se a chama da lareira, dos afetos
A música tocada na orquestra
E o que ficou de todo esse requinte?
A realidade do olhar sobre a mansão...

Além da Rua
Tchello d'Barros
Rio de Janeiro / RJ
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Olhar C(l)ínico
Anderson Bee
São Paulo / SP
a Lawrence Ferlinghetti
do banco da praça
(como um velho aposentado)
vejo um casal de namorados
ele beija a mão dela
ela beija sua testa
(talvez por sinal de respeito, sei lá)
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vejo o cão urinar no poste de luz
e a menina maltrapilha doando
rosas a quem passava por ali
vejo os pássaros cantarolando
em cima das árvores
e o jardim sem flores clamando por água
vejo velhos jogando damas valendo
suas próprias dentaduras
e o mendigo comendo um pedaço
de pão mais duro que o aço
vejo uma morena na sacada se
embelezando para o seu namorado, noivo,
amante ou coisa assim
e assim a tarde chega cortando
mais que navalha
e o sol desaparece no horizonte
e eu quase desolado vou pra casa
esperar o sono chegar

Esquinas
Ligia Messina
Porto Alegre / RS

25

Num bairro tem muitas esquinas
Numa cidade tem muitas mais
No mundo então, infinitas outras
Mas, as esquinas da vida...
São feitas de surpresas e sobressaltos
Podem ter uma infinidade de significados
Numa esquina da vida há sempre mudanças
Mudanças que te fazem feliz
Mudanças que te fazem chorar
Que te fazem sentir impotente
Diante de uma difícil situação
Mas boa ou má, não importa
Elas te fazem mudar conceitos
Pensamentos, objetivos
Até mudar de amor
Mudar de casa, de rua, de cidade ou de país.
São arestas a serem lapidadas
São pedras a serem afastadas
São novos horizontes
Vida nova.
Quem não gosta de surpresas
Jamais vai dar uma guinada em sua vida
Não vai dobrar a esquina
Não vai crescer e se conhecer.
Gosto das esquinas
Principalmente das esquinas da vida.

Minha Rua
Lin Quintino
Belo Horizonte / MG
Minha rua guarda, em si
Todos os momentos,
Todos os cheiros,
todos os sons
E todos os tons
da minha infância...
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Guarda um dia de sol,
Colorindo a brincadeira,
Vidraça quebrada,
Bola requisitada,
Fim da algazarra...
Guarda um cheiro de fome
De pão, geleia e bolo,
Convidando ao lanche da tarde.
E, rostos esfogueados,
Trazem um sorriso estampado,
Pela correria atrás do vento...
Guarda pique, amarelinha,
Chicotinho e queimada,
Nas horas livres da escola,
Longe dos livros e poesia...

Guarda um adeus, uma lágrima
Uma amiga que vai embora
Pra viver em outra cidade,
Deixando saudade,
Mordendo o peito da gente.
Guarda restos de infância,
Nos diários registrados,
Os primeiros segredos mantidos
E nunca mais revelados.
Guarda sorriso, saudades
De um tempo tão distante.
De uma rua encantada,
Que só ficou nas lembranças...

Encaminhados
Dija Darkdija
João Pessoa / PB
ruas, lugares, praças, esquinas
margens de cadernos, linhas,
entrelinhas
aquela sinfonia de todo dia
que ninguém via
mas sabia que existia
27

e ia
naquele caminho torto
(na linha certa)
Poesia

Um dia, uma rua
Nilton Maia
Rio de Janeiro / RJ
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Eu a contenho,
Mas a rua não me contém.
Com seu calçamento antigo,
De pedras encaixadas,
Ela me seduz
Em seus meandros de ladeira.

Onde estarei eu,
Este velho,
Eivado de descrença,
Teimando em volver no tempo.
Tentando apaziguar
A fera que ainda ruge.

Pisei-a tantas vezes,
Com o grupo de companheiros.
Éramos o que quiséssemos,
Ao sabor
De nossa doce faina
De simplesmente brincar.

A rua não me contém:
Eu a contenho.
E neste afã que me toma,
Um gato me espreita.
Talvez ele entenda
O porquê das lágrimas.

Torno à mesma,
Para resgatar os fantasmas.
Dos velhos casarões,
Restam raros.
Onde estarão os meninos,
Tão ricos de vida?

Seara
Gerci Oliveira Godoy
Porto Alegre / RS

Foi numa rua encantada
foi numa bela cidade
num jardim de primavera
que meu tempo começou

29

entre a casa e o pomar
vivia minhas delícias
crescia por fora e dentro
a poeta enternecia
Rua Lá Plata da infância
o mundo tão vasto e eu, a pequena sonhadora
no pátio, dentro de mim plantei poesia e sonhos
que fortalecem meus dias
são mais de setenta anos
a Porto Alegre querida com suas praças e parques
sua esquinas charmosas, ficou ainda mais linda
eu sou sua filha antiga
árvore pequena e forte, uma raiz que vingou

Um lugar nos sonhos
Márcio Lima
Brasília / DF
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nos meus sonhos
dobro a tua esquina
descanso em teus traços
finjo um desacato
desnudo tuas curvas
desato o teu silêncio
olho para o alto
plano de teu céu
fujo para o monte
rompo teu limite
horizonte
cheio de si mesmo
logo tudo acaba
invento um muro
pulo em teus becos
tuas praças
fica o colorido
cor de acimentado
lá tudo se cabe
se exprime
um sentido surge
na cabeça surge
um lamento
tem pra todo mundo
sobra quase nada

Avenida Borges de Medeiros
Solange Antunes Grandini
Santo Antonio da Patrulha / RS
Seus casarios antigos
Resgatam sua memória,
São raízes de um povo
Que retrata sua história.

31

Prefeitura, prédio antigo
E o novo que se ergueu
Câmara de vereadores
E também nosso museu.
Pessoas se envolveram
Impossível fazer lista,
Pra cada prédio uma história,
Pra cada história
Uma conquista.

Janela Esquecida da Torre
Fábio Aiolfi
Vila Velha / ES
Olhou-me pela janela
esquecida na torre.
Lacrimejou...
murmúrios de palavras perdidas.
Soou teu choro
em mares de semi-pranto.
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Buscou respostas
nas paralelas de sua ilusão.
Como era a face, a face...
De quem me olhou...
Lacrimejou...
da janela...
da janela esquecida da torre?
Quem poderia ter essas palavras perdidas?
Como descobrir
e buscar?
Porém,
nesse momento,
vi o espelho
como a janela esquecida.

Cão de rua
João Evangelista Rodrigues
Belo Horizonte / MG
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Cão de rua bom de briga
a poesia vaga pela cidade
não lamenta a barriga vazia
não se evade por covardia
não mendiga
dorme nos bancos das praças
mistura-se à multidão de mutilados
de almas anônimas sob os viadutos
passa fome
sofre estupro
morre à mingua nas bibliotecas públicas
some na esquina
felicidade não busca
verdade não encontra nas livrarias de luxo segue na contramão
da vida da linha editorial de favor às vezes tímida às vezes
muda às vezes atrevida não late à toa não morde em vão o
osso gasto pelo mal gosto sofre com pulgas líricas com
aplausos ocos com intrigas mórbidas com outras
discriminações mija no poste iluminado no monumento
nacional nas falsas congregações cão de rua animal irracional
sem sono prefere morrer de fome
A ser sufocado pelo carinho do dono

Interioranas
Márcia Abath
Teresópolis / RJ
num banco de praça
uma estória divertida
quem vai quem fica
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amor e amora
(dissertava eu)
não é ponto de vista
é tudo fruta gostosa
a moça ao lado
ouve faz que cora
diz ser moça de família
(o que?como?indago curiosa)
ela tenta não convicta
noto-lhe um tanto aflita
relaxa digo a distinta
amor é também coisa fina

paro
penso
rio concluo
(essa moça é divertida)
a moça (vai ver) ofendida
séria levanta se despede
logo hesita em meia volta
nada discreto o sorriso confesso
moral da estória:
amor e amora
é tudo fruta
que refastela
senhorita moça senhora quiçá,
donzela

Esquina
Maurício Collar
Santo Antônio da Patrulha / RS
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A espera envelheceu o relógio.
Aquela esquina foi testemunha
das raízes ali enterradas
no dia a dia de seu pranto.
Até o cachorro sofria calado.
A rua esquecida deixou chagas,
percorreu quilômetros de saudades.
Finalmente em um dia de luz,
aquele olhar iluminou o destino,
e na boca da noite ela beijou
o seu grande amor algemado
pela injustiça dos homens.

Tudo Me Divide
Karla Hack
Xenxerê / SC
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Cheiro de grama molhada
Complementado pelo sabor forte do café,
Aquecimento da alma.
Sentada na varanda,
O cobertor fazendo as vezes do abraço,
Folheio Nïn
Relembrando de quando a paz mental minha
Residia no som excitante de sua voz.
Saudades sopram o vento,
Retratando a vontade no choro do temporal.
Acolho-me das trovoadas anunciatórias.
Minha inútil perseguição pelo sol exalta:
Somos duas estações distintas.
Distanciamento involuntário,
Somos livres demais
Para pertencermos.
Entre tantas reviravoltas,
Ainda nos encontramos em pensamentos,
Amamos.
E não estamos sós,
E nunca seremos um nós.

A praça
Mauricio Duarte
São Gonçalo / RJ
Ah, a praça...

37

A praça era onde nos encontrávamos no domingo.
Eu vinha de longe, de outra cidade,
a minha namorada vinha da sua casa.
A praça tinha o nome de algum político da região.
Havia o coreto, cadeiras de balanço e alguns bancos.
A praça era bonita,
embora eu só tivesse olhos para a minha amada.
Ah, a praça...

Absurdos
Rubens Jardim
São Paulo / SP
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Estou só
e meus pés pisam ruas
inesquecíveis:
Mourato Coelho,
João Moura,
Cristiano Viana.
Foi por aí
Que eu não me perdi
De mim.
Estou só
diante do cemitério
da dr Arnaldo.
Meu pai
está em uma gaveta
E eu no ponto
de ônibus.
A vida é mesmo absurda!

Turbulência
Luiz Otávio Oliani
Rio de Janeiro / RJ
pelas esquinas da cidade
o caos
o cimento, o asfalto
o escarro dos dias
39

na turbulência a descoberta: a vida
tem sete faces

Naquela Cidade
Carmen Marinho dos Santos
Torres / RS
Numa pequenina cidade,
Existe uma praça linda,
Uma singela igreja,
Muitas árvores floridas...
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Existe uma certa rua,
Onde tudo acontece,
Que encanta a todos,
E fascina as crianças...
Vivem muitas pessoas,
Cada uma com seu jeito,
Onde cada uma é única...
Existem lugares lindos,
Mas nesse tudo é especial...
Tudo aqui é diferente...
Minha pequenina cidade!

Pelo mundo
Alexandra Magalhães Zeiner
Augsburg / Alemanha

41

Nasci em Fortaleza
De lá me aventurei
Em Abrolhos mergulhei
Na Holanda trabalhei
Para a Croácia viajei
No Canadá me casei
Na Áustria dei a luz
Para a Alemanha mudei
Como um barco naveguei
De naufrágios escapei
Para descobrir que
Em cada porto seguro
Um pedaҫo de mim deixei.

Casa de Cultura
Mário Quintana
Tatiane Braga dos Reis
Porto Alegre / RS
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Foi na casa do Poetinha
que te encontrei
pela primeira vez.
Lembrei dos olhos azuis dele;
Pensei naquelas paredes,
que já foram hotel,
já foram poesia
e na maresia
dos teus olhos verdes
cheios de prosa...
e na poesia dos meus;
Pensei nas nossas
conversas prosaicas
se beijando
nos sorrisos ensaiados
e ele, ali do lado
sorrindo,
quase envergonhado
diante daquela
promiscuidade
literária
em plena
Casa de Cultura.

Melancolia
Anna Ribeiro
Itajaí / SC

Outono chegando
pisando em folhas mortas,
caminho em passos de fadiga
Em canteiros tristes
as borboletas não pousam.
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Dos sonhos que sonhei
No tempo ficou...
Com olhos marejados,
Vaguei pelas ruas.
Chorei... Chorei...
Revestida de saudade,
a noite chegou mais triste.

Em ser herói
Jaak Bosmans
Belo Horizonte / MG

Relembro aquela estátua ainda em gesso,
Num grande derreter de sua leitosa importância,
Correndo em fino fio líquido, pelas ruas e becos,
Com todas as sua vitórias escorrendo para a sarjeta.
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Finalmente descerra-se o pano.
Não lhe tinha nenhum sangue ou cicatriz,
E inda lhe faltou o velho chapéu e o dourado pince-nez,
Reclamados pela lembrança dos seus velhos conhecidos,
Para no final ser apenas pedaço de bronze no meio da praça.

Injustiça
José Nedel
Porto Alegre / RS

Esta verdade, ainda que ferina,
A vejo como certa, até cediça:
O crime farto ocupa a nossa esquina,
Enquanto a anos luz está a Justiça.
* Do livro A vez do verso: quadras. Porto Alegre: Edigal, 2012, p. 66.
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Registros
Cecilia Pires
Porto Alegre / RS

A vida se foi de uma maneira lenta
tal como uma longa estrada,
sem refúgios.

46

No lugar, ficou o mar
delineando outro caminho.
O viandante se deixou ficar
ao longo das horas,
na estrada do mar.
A beleza apareceu
nas sendas percorridas.
lembradas, vividas,
nas ondas do mar.
Passou o tempo, passou a aurora
Sem mais agora...
Pessoas se foram, queridas,
Amadas, perdidas.
Nas estradas desenhadas
encontros e desencontros
se eternizam.
Passou a hora deste vagar....
No próprio caminho,
se anda sozinho.

Rio de Janeiro
Frederico Romanoff
Niterói / RJ

Cidade Maravilhosa,
Sob o olhar d'um paulista sugere variadas interpretações.
Aqui a cerveja nunca pode ser "breja", é um crime!
Guaravita é de lei e o mate está sempre ao lado.
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Tudo é tão, e o tão se contrasta intimamente com o não.
O "tão" dos aeroporto, cruzeiros...
O "não" dos meninos de rua, favelas...
Tão de ter.
Não de perder.
Vidas, oportunidades, destinos...
Luta e resiste por uma vida mais ampla. Para todos.

Um giro pela cidade
Mara Carvalho Leite
Porto Alegre / RS
Nas ruas da cidade
As pessoas tão diferentes
Caminham indiferentes
A tudo que passa
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Passam velhos e moços
Todos passam sem cessar
Nesta longa caminhada
Tudo passa sem parar
Nas esquinas os amigos
Bebem em um bar
A cerveja tá gelada
Conversa fiada vai rolar
A praça é do povo
O lugar é democrático
Podemos protestar
Tantas faces anônimas
Perdidas na multidão
O parque é o jardim de infância
Onde todos viram crianças
Brincando de esconde-esconde
Nesta incrível dança

Rua solitária
Maria do Rosário Gomes Queiroz
Belo Horizonte / MG
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Quem passa naquela rua
Não vê ninguém nas calçadas
Não acha uma luz acesa
Nem ouve o latido de um cão
Não sabe se é noite ou se é dia
Quem mora lá tem mania
De viver na escuridão.
Quem passa naquela rua
Encontra portas fechadas
Paredes amareladas
Sinais de destruição.
Não tem placa, nem esquina,
Na rua que só termina
Na Praça da Solidão.

Tua via ápia
Artur Pereira dos Santos
Porto Alegre / RS
Insistes em caminhar
entre árvores enfileiradas
em busca de paisagens,
onde gostarias de ver passar os sonhos
que não viveste.
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Onde as folhas mortas,
caídas ao chão, cantam,
sob teus passos,
os amores deixados ao vento.
Teu olhar ao longe busca um horizonte
que desconheces.
E teu corpo,
ereto como teus pares momentâneos,
abriga-se das frias lembranças
E do tempo.

Nova rua
Jania Souza
Natal / RN
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Bate-me tristeza profunda
ao cruzar ruas mortas
despidas de cadeiras
e das fofocas das benditas faladeiras
varredoras da vida alheia.
Faladeiras intrometidas
solidárias na desventura.
Amigas nas coisas simples
do sal do dia a dia.
Bate-me tristeza profunda
feito banzo na senzala
quando a lembrança da liberdade
tocava pé veloz do negro cativo
trocando sanidade por coração aflito.

Bate-me essa tristeza tão profunda
não me permitindo ver o horizonte
quando passo pelas ruas
sepultadas da inocente alegria...
sem papagaios coloridos
sem bolas de bexiga
sem chutes certeiros
vidraças partidas.
Sem cantigas de roda
carrinhos de lata e até do tica.
Todos sepultados na masmorra
que desce fria sobre a nova rua.

Pluracidade
Cláudio Márcio Barbosa
Belo Horizonte / MG
Pluracidade
Nessa densa floresta
De cimento e asfalto
Saciam-se nobres e plebeus
Sepultam-se valores, sentimentos...
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Naquele labirinto
De expressivas nuances
Onde o fato e o ato
Figuram-se frente a frente.
Onde se comungam
O lógico e o ilógico
O inédito e o usual
O real e o irreal.
Lá, a latente loucura
Insinua-se nua
Convergem-se o sagrado o profano
Nas esquinas da fé da Sé.
Ali vislumbram outro Universo
Nos degraus da confluência
Que levam a fama, fome, lama.
Regidos pelo reverso.

Sou eu
Francisco Elíude Pinheiro Galvão
São Vicente / SP
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Você,
Calada, tristonha...Por quê?!
Você,
tão meiga e tão só...
me lembra alguém
que viveu sem ninguém
e sonhou você:
...
Esse alguém, creia:
- Fui eu...sou eu!
Sou o que lhe busca nas calçadas,
nas pessoas pelas ruas;
No pôr do sol
das minhas tardes nuas;
Nas longas noites e madrugadas frias
a esbofetear-me com a ausência sua
nesse meu cansaço e solidão desigual.

Sou o que lhe busca
no meu leito congelado
pela ausência desse corpo,
desse beijo...
Sou o que persegue estonteado
à luz do dia o seu olhar
nos olhares que me evitam
na faixa de pedestres de uma rua
nalgum lugar...
Sou apenas um a mais
nessa multidão de ninguém,
buscando alguém igual a você...
E se não encontro, talvez seja porque
Eu sou aquele que você ver
e de repente esquece...
Por não me conhecer como sou!

Eu sentia
Franciely Sampaio
Vitória / ES
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Um dia, eu senti saudade...
Saudade de gente
Saudade de coisas
Saudade de lugares...
Saudade de lugares em que estive com pessoas
E de pessoas com quem estive em lugares
Saudade de coisas que eu me desfiz
E saudade de coisas que, por si só, se dissiparam
Descartei!
Descartei coisas que me fizeram bem
E mais do que bem, eu descartei coisas que nada me fizeram.
Contudo,
Mais do que bem, vivi...
E vivo...
E descarto...
E passo...
E caminho...
E sigo!

Esquina da noite
Léris Seitenfus
Belo Horizonte / MG
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Na sangria da madrugada
quando a insônia
tem por júbilo
a adrenalina
de vagar pelos becos
da noite solitária
surge na esquina
os risos vertentes
vida, doce bailarina
que se entrega
a um bar, um violão
amigos de prontidão.
sirva-se de mais uma
enquanto escolhe
o som da noite
Que o sono não traz.

A magia de cada lugar
faz dele nosso lar
Bethânia Sant'Ana Guerreiro
Porto Alegre / RS
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A cadeira de balanço,
A janela na sala de jantar,
A minha história contada por cada lugar,
Meu discreto palco, aquela praça,
As árvores, meu esconderijo,
Quantas infâncias aquela árvore viu?
Os lugares guardam nossos segredos,
Nossas lembranças,
E ao revermos o lugar, a magia volta,
A lembrança surge como se vivida agora,
Volta a nós, e nos carrega para o mesmo lugar,
Nos convida a voltar no tempo,
O lugar pode parecer o mesmo,
O mesmo balanço da cadeira,
A mesma janela,
Mas a lembrança se vai,
E, ao acordar, vemos o que o tempo mudou,
No que a mágia se transformou,
Pois agora a cadeira balança solitária,
A janela já não está ocupada,
E as pessoas do cenário,
Saíram de cena,
E agora viraram só parte da lembrança,
Que transforma um simples lugar em nosso lar.

Tarde no parque
Ricardo Santos
São Paulo / SP
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Era domingo, fui ao parque.
Queria me desligar, fugir do
barulho, da agitação, da pressa.
O parque é um lugar especial,
único para isso.
Lá, vi muitas crianças alegres.
Também muitas moças sorrindo.
No bambuzal, tinha uma linda
família que fazia piquenique.
Por um instante, tive inveja deles.
Todos pareciam muito felizes.
Do outro lado, ao redor do lago
as pessoas se aglomeravam para
Ver os peixinhos e as tartaruguinhas,
que nadavam duas a duas, em fila.
Na roda de viola, os sertanejos
faziam suas violas chorarem.
O sorveteiro esbanjava satisfação, o
pipoqueiro não era diferente.
Naquela fila, ninguém tinha pressa.
Todos respeitavam alegremente.
No alto das arvores, em coro, maritacas e
papagaios grasnavam alto.
Era uma tarde perfeita, que mais se
parecia como uma linda obra de arte.
Por instantes esqueci que moro em
São Paulo, a cidade que não para.
No horizonte, o sol já desmaiava.
tive que ir embora.
Agora sei porque os parques ficam lotados
em finais de semana.

Na Praça
Bilá Bernardes
Belo Horizonte / MG
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Mendigos catam
lixo
Carros de luxo
transitam
Desce um senhor
de bengala
terno e gravata
bonita
Ônibus param
no ponto
Senhora
com dificuldade
se apoia ao descer
Moço negro
gentil
com um sorriso
ajuda a seguir
Na praça
com ou sem
preconceito
convivem
vários sujeitos

Dos privilégios poéticos
Carlos Leser
Montenegro / RS
Na rua Castro Alves
navegam navios negreiros
e a alma condoreira
liberta poemas e sonhadores.
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Na rua Casto Alves
poesias brotam em jardins
e vive ali assim
um poeta e seus amores.

Menino de rua
Euclides Felisberto Nhantumbo
Maputo / Moçambique
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eu nasci nas ruas
eu cresci nas ruas
sou um menino de rua
que pede esmola na rua
às vezes ao pedir esmola
sou insultado
sou maltratado
alguns indivíduos dizem-me para ir à casa
Porém, eu não tenho casa
as ruas são meu amparo
esmola meu amparo
a vida nas ruas é caracterizada
por sofrimento
quando não há restos de comida
eu passo fome
ela me consome
durmo no relento
eflexo do meu sofrimento
ao amanhecer vou à procura de comida
nos contentores da avenida
por vezes consigo
outras vezes não

Lembranças
Marba Furtado
Distrito Federal / BR
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Ando por aquelas ruas procurando lembranças
pedras, poeira, os mesmos muros e musgos nas reentrâncias
Quem levou minhas lembranças?
Quem podou minhas árvores e espantou minhas galinhas?
Ninguém mora ao lado, aos lados, na frente;
só os desconhecidos passantes
- não mais revolucionários, mas traficantes Sós, os passantes de uma fronteira sem dono;
Sós, os transeuntes, filhos dos filhos já mortos;
Sós, os visitantes, procurando lembranças;
Sós, todos atravessamos o dia tropeçando nas mesmas pedras.

Rocha do Convento
Wagner R.A. Chaves
Vila Velha / ES
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Em Vila Velha
a calmaria do mar anima
as sombras da existência
dispersas no azul celeste.
Do alto da rocha do Convento,
adro de Mata Atlântica,
pululam os bichos de Tom Jobim,
fazem alegria às almas represadas,
vicissitudes misteriosas,
as orações confortam,
caminhos de folhas flutuantes,
pedras pintadas, telas de Calixto...
espaço de silêncio singelo.

Caminhando na vida
Adriana Pavani
Barra Bonita / SP
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Todos nós, quando nascemos,
Recebemos o caminho que queremos.
No começo, é uma longa estrada
E não se sabe quando será sua chegada.
Há rodovias, ruelas e esquinas.
Há curvas sinuosas
E outras, perigosas.
Há pontes ligando horizontes.
Há becos em que, às vezes, a gente se esconde.
Há retas que se ligam umas às outras.
E há paralelas,
Que são os caminhos dos outros.
Uma escolha pode nos levar a uma vida.
Numa esquina, pode estar a nossa sina.
Mas... seja qual for a via escolhida,
Cada estrada é uma história de vida.
E a vida é uma viagem,
Que não se sabe onde vai parar.
Não se sabe sequer a sua quilometragem,
Só se sabe apenas que, um dia, o final irá chegar.
Mas será mesmo o final da vida,
Ou apenas mais uma esquina?

Amores perfeitos
Karen Waechter
Porto Alegre / RS
Entre as ruas estou a vagar.
Pensando em uma forma de dizer.
Algo que possa lhe encantar.
Alguma forma de lhe surpreender.
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Tendo um dia imaginado.
Em sua vida poder estar.
Encontro um jardim florido.
Amores perfeitos a lhe ofertar.
Em cada pessoa vejo seu rosto
Que povoa meu pensamento
Um desejo intenso e novo.
Que se renova a cada momento.
Se antes tivesse lhe encontrado,
poderia o destino alterar
Entre todos caminhos trilhados
Posso eu apenas imaginar?
Visualizo o sol irradiando nosso amanhecer
Flores abençoando nosso lar
Amor perfeito a acontecer
uma obra prima, um amor a aflorar.

Ruas
Cislaine Bier
Santo Antônio da Patrulha / RS
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Quantas histórias guardas
Ao longo do tempo
Casas bonitas um dia
Sonhada por muitos.
Momentos especiais
De encontros ou de
Desencontros.
Acidentes, perdas
De muitas vidas.
Transeuntes que
Vão e vêm, todos,
Com histórias diferentes.
As ruas têm enorme
Participação na vida
Da humanidade.
Através delas há movimento
Para realização dos objetivos
Que as pessoas se propuserem.

Móbile
Adilson Roberto Gonçalves
Lorena / SP
Move - sim move
na cabeça do transeunte mas no comando do veículo
movimento é ausente.
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Mobilidade urbana,
estacionamento gigante
por mais que ande,
a mancha metálica
parada
é apenas o poder da posse
não o ritmo da ida,
da vinda, da volta.
Vou sem ir
ando parado
vivo sufocado
respiro fumaça
ouço barulho
urbano sou:
pendurado
em fios sociais.

Pelas águas do Uruguai
Otávio Reichert
Santo Ângelo / RS
Na contra encosta do mar, rio Canoas e Pelotas
são berçários do Uruguai! Afluências nos dois lados,
o divisor dos estados adentra as matas, se esvai!
Lá no salto Yucumã a maravilha deságua
junto ao Parque Florestal! Água turva segue a sina,
já costeando a Argentina, corcoveando ao natural!
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Terra bugra de ladeiras, quebrador das ventanias,
minifúndios de costeiros! Na Ponte da Integração
tererê e chimarrão; castelhano e brasileiros!
Pelo Estuário do Prata nossa história missioneira
navegou por caravelas! Fome e sede afugentada.
Corpo e alma renovada, água benta das capelas!
Vela acesa nas barrancas para um ente que partiu
no destino das aguadas! Vaga livre alma boieira,
avisando que é traiçoeira a correnteza enrodilhada!
Represadas para usinas! Passadores pra namoros,
velhas balsas no Ijuí! O Ibicuí com os arrozais,
parecendo pantanais, que se vão ao Quaraí!
Na grandeza deste rio: três etapas partilhadas,
duas delas no Brasil! Corredeiras lanço a lanço...
n'otro país hay remanso, em milhas são quase mil!
Pôr-do-sol e madrugadas, os pescadores romanceiros
revisam redes e anzóis! Na enchente o rio ladeia.
Lá o dourado em lua cheia... desafia em caracóis!

À Lapa
Graça Carpes
Rio de Janeiro / RJ
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sob os Arcos da
Lapa a
passagem do
tempo
feito mágica o
ontem e
o
hoje entrelaçam as
mãos e brilha sonoro
nos
olhos dos meninos
e
meninas repletos de sonhos a
contemporânea fusão
vai uma cerveja vai
uma peleja um
acorde um
beijo
vai
?
a
Lapa sensual e bi
em suas espumantes cores
sacoleja a conservadora moralidade

o ator da nova vida traz um pé fincado
na
raiz do samba e
o
outro
ensaiando um
passo
funk
punks bichos-grilos intelectuais
cineastas atores heteros e gays circulam
todos a
mesma orgia das artes
sob o oculto olhar do exu das ruas e
das
falanges dos abandonados filhos de Cosme e
Damião
bem vindas
são
todas as tribos
!

Casa tomada
Conceição Hyppolito
Porto Alegre / RS
O vento insufla as cortinas da sala
Forma vultos fantasmas
A terceira pessoa
em matéria quântica
dissolve-se no ar...
Noir
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Cenas
Tania Diniz
Belo Horizonte / MG
Campo:
em r(e)pouso
no arvoredo
a passarada
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Cidade:
em fuga
desarvorada
O passaredo.

Cidades
Rosa Ramos
Rio de Janeiro / RJ
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Esta 'fourmillante cité',
Maravilhosa, cidade
louvada em verso
e som, 'berço do samba
e das lindas canções',
'Rio, seu mar
praia sem fim,
'cité pleine de rêves'
onde o sonho apodrece.
'Unreal city'
devastada e pobre
'I had not thought death had undone so many'.
Morte sim, morte entre gritos e gás
morte dolorosa dos meninos
desde há cinquenta anos.
Aqui se encontra o coveiro
com suas pás,
ali os coqueiros, antes bucólicos,
tremem.
Acabou-se. Não há mais
canções nem praias sem fim.
A cidade fede seus mortos
e seus enganos.

No Acre
Jackson Franco
Recife / PE
Um dia irei viver no interior do Acre.
Sem tele-jornal-tragédias. Sem polícia e ladrão.
Nem asfalto, só areia e barro.
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Sofrerei com picadas de muriçocas.
E terei febres à noite.
Ah, mas os rios, a lua e o vento sobre o meu corpo...
Os animais irracionais...
Talvez amorosas caboclas plantando ervas, fazendo cachaça pra
mim...
Elas tocarão tambores.
E terei o corpo fechado.
E fim.

O Caminho do Sol, na Rua Turquesa
Clevane Pessoa
Belo Horizonte / MG
Chego a Belo Horizonte,
de retorno após dez anos.
À janela, cedinho, deslumbra-me
a manhã que inaugura o dia.
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Um grito de beleza
soa à minhalma mais que sensível
(im)perecível,
incondicionalmente entregue
ao encantamento das formas
que mutáveis, mutantes,
trocam matizes rosados
Intranuvens.
Brota em mim
um poema/pássaro de cem cores
sem temores
capaz de alcançar vôos
Tão espetaculares,
que só posso acompanhá-lo
mansamente
(mansa/mente)
com minhas asas de água
douradas à luz intrigante
do sol da manhã,
que camuflam-me
no azul mais que absoluto...

E então, essa janela
da área de serviço.
no apartamento provisório
da Rua Turquesa, no Bairro Prado,
torna-se meu canto predileto
para colocar-me a serviço
De cada novo dia,
depois de conversar com a deusa
Aurora que dança sensualmente
no seu palco do Nascente...

Nossa rua
Neri França Fornari Bocchese

Se essa rua, se essa rua
Fosse minha,
Eu mandava ladrilhar
Com pedrinhas de brilhantes,
Para as crianças brincarem.
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Como ela é nossa,
A Constante Andreatta
Nome de pioneiro,
É um espaço sagrado.
Nela, em tempos idos
Meninos brincavam,
Com a bola, jogavam
Tacos, bulitas, petecas.
No meio fio, sentavam
E, até altas horas conversavam,
Riam da própria vida.

Bons tempos,
Sem correria de carros,
Sem perigo de assaltos.
A nossa rua, foi encanto,
Lugar de encontros.
Deixou saudade,
Na memória ladrilhada.
Com sonhos, com histórias
De um tempo feliz.
Onde a rua, espaço de todos
Conversar, correr, brincar
Todos se conheciam.
Queriam-se bem.
Se esta rua, fosse minha
Não teria asfalto,
Seria a nossa rua.
De um tempo que se foi,
De um tempo FELIZ !
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