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EDITORIAL

Música e poesia: gestação compartilhada
No universo das emoções, música e
poesia são como sol e lua. Inspiram, traduzem,
inquietam, fazem pensar, são excelentes
companhias para momentos de lazer... Com
uma diferença, porém: em nossos corações
elas não apenas se contemplam, e se refletem
e completam, como também se encontram,
em multifaces, multivozes, produzindo novas
direções, sentidos, numa espécie de gestação
compartilhada...
Poesia faz música. E música faz poesia.
Quando juntas, são muito mais que uma letra
musicada, ou uma melodia com alguma
mensagem.
Para alguns, música é terapia, que
conforta, relaxa, proporciona uma sensação
gostosa de ser quem se é, de se estar onde
está. Ou não. Para outros, é fonte de
inspiração, para energizar o dia, vencer
desafios. Ou não.
Há quem passe seus dias como se
tivessem fundo musical. Outros têm ipods,
mps, rádios, como se fossem extensões do
próprio corpo. Para alguns, a música é, tanto
quanto a literatura, uma rota a ser desbravada,

revirada pelo avesso... Qual o significado desse
verso? O compositor estava em que local, com
que pensamentos e sentimentos, no instante
em que escreveu isso? As mesmas perguntas
valem para a poesia...
A música é tão versátil que até ares de
recado assume. ‘Toca essa, amigo locutor, para
o Fulano, com amor’.
O Caderno Literário deste mês propõe
uma homenagem a cantores, cantoras, a
composições, letras, melodias. Nas páginas
que seguem, você encontrará recortes de
realidade, imaginação, fantasia, que já foram,
que estão sendo, ou que virão. Momentos
felizes ou nem tanto, de esperança ou nem
tanto, de otimismo... Ou simplesmente
desabafo.
Desde já um agradecimento especial
ao amigo e artista plástico Ayrton Piertz, que
gentilmente cedeu as imagens de capa e
contracapa.

Sandra Veroneze
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Paco de Lucia e
del Mundo
Ricardo Mainieri
Porto Alegre / RS
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jaz a um canto
um violão sem palavras

dos que acreditam
no idioma universal da música

ele que foi estrada
para viagens vertiginosas

em oposição ao dialeto dos alienados

que mesclou sentimento & dança
hoje jaz imóvel

daqueles que asseveram que a emoção
é questão de neurotransmissores
e de alguns ajustes na antena de recepção

seu dono partiu
apenas em corpo sutil
pelas estradas da Andaluzia
Paco não foi pouco
gênio que transcendeu fronteiras
na trajetória & na arte
Silêncio nos tablados
& na alma de tantos

Sinfônica
Márcia Abath
Teresópolis / RJ
algumas notas
(são)
cantos
cantares
cantatas
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coração é partitura
concerto pra todo lado
entoa!

Imagem sobre uma
melodia de Brahms
Al Reiffer
Santiago / RS
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Imagem que vejo o que tu não és
em teu não-ser é que estou:
a felicidade
(assim, isolada)
é aquilo que imagino que está
no que não está em ti
sou feliz no reflexo de mim
que reflexiono em tua ausência:
tu só podes ser
se te sinto na minha consciência
imagem que vejo o que te projeto
o meu sonho é o sonho que tu não tens
eu que sinto o teu não sentir
e tu vives por sentir em mim
e tu sonhas quando vivo em ti
sorrio quando povoo a tua ausência
tu só podes ser
se eu te sou a tua essência
imagem que vejo o que desejo
há outro mundo em ti que não habitas:
sou eu que astro o teu éter
eu que piano o teu canto
uma lágrima ao que em ti silencia
imagem do meu alto
a minha alma
compensa a tua ausência

Noturnos
Mardilê Friedrich Fabre
São Leopoldo / RS
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Música melancólica,
O piano verte Chopin,
Tange alma
Cansada, redobrada em si.
Os acordes
Desencadeiam imagens sem lógica
Que turbilhonam.
Silencia agora. Noite lamenta.
Restou apenas
O vácuo no desequilíbrio
Da vida.

Música inside
Fábio Daflon
Vitória / ES
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Osso diapasão
vibra, mas só
propaga som
para dentro,
não sei qual
música toca
a orquestra
do esqueleto.
Outra juventude dança no
meu lugar, o salão
com luzes dentro
de mim,
bruxuleantes
como vela
de promessa
não me cabe
em nenhum

enredo. Para
música ergo
um brinde,
bebo um gole,
a taça de uísque
sauer tem açúcar
em suas bordas,
é refinado ter
doces lábios
com palavras
sãs e salvas.
Da gaiola
do meu peito
o violinista pega
costela e faz a
brandir na corda
enfim música.

A voz do corpo
Rubens Jardim
São Paulo / SP
Teu corpo canta
Mais que um sabiá
Por que ele não faz parte da história
Da nossa poesia?

10

Ninfas dançando
Clevane Pessoa
Belo Horizonte / MG
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Trilogia, tríade, trio de mulheres gráceis, as três graças
não se tornem des/graças,
mas promessas de fertilidade
e possam chamar a chuva.
Sempre no gerúndio, en/cantando,
dançando,
atraindo,
num continuum de graciosidade.
Mulheres atemporais, gregas, romanas, egípcias
wiccanas, indígenas, hodiernas a celebrar a liberdade de ser.
A música, cada um ouça a que soa, ressoa
em seu self , em seu coração e alma
e vibre através dos poros.
A música ensinada às criaturas
pelo movimento das águas,
pelo tatalar das asas,
pelas travessuras da brisa,
pelo ritmo do capim e do trigo,
pela viagem incessante das nuvens grávidas
ou engravidando,
é um presente:
basta seguir um ritmo e dar vazão à alegria
de estar para ser,
vivo e resiliente...

Sem título
Regina Melo
Belo Horizonte / MG
Lá
Em branco
Em ouro
Em festa
Em sol
Em mi
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Um blues decadente
Anderson Bee
São Paulo / SP
meu sapato furou e não tenho dinheiro
pra outro comprar,
minha geladeira continua vazia
e o meu armário livre está,
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procuro emprego,porém "tá" difícil encontrar,
minha idade já "tá" um pouco avançada
e trabalho nenhum eles querem me dá,
me chamam de "preguiça",
me xingam "vagabundo",
mal sabem eles como é minha vida,
como vivo no mundo,
Deus,Deus,ó Deus
só você pode me ouvir,
Deus, Deus, ó Deus
só você é capaz de mudar o meu fim.

Uníssono
Alexandra Magalhães Zeiner
Augsburg / Alemanha
Muitas portas se abrem
Únicas, cada uma delas
Semelhantes à luz divina
Interligando todos os seres
Coraҫões batendo em uníssono
Abertos, para a paz e o amor
14

Órfãos de Deus
Antonio Cabral Filho
Rio de Janeiro / RJ
Ouvia-se todo dia
pela "Rádio da Mineira":
De alguém para Xarrão
com todo amor e carinho,
"Vou tirar você desse lugar"
de Odair José.
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Ninguém entendia nada...
Alguém mandar música
para o chefão da favela
assim, escancaradamente...
Mas durou só
até Xarrão ser metralhado
pelos "ome" da "Invernada"
e ser levado numa tábua
usada como padiola
por falta de maca,
com o corpo moído à bala.
Nunca se ouviu mais
"Vou tirar você desse lugar"
e todos ficamos órfãos,
com um vácuo em nossa almas.
Parecíamos vietnamitas,
mas não tínhamos Ho Chi Minh.
Nós só tínhamos Xarrão,
que era nosso paizim
e era nosso cancão.

A um passo da felicidade
Dija Darkdija
João Pessoa / PB
cantando e dançando
seguindo a canção
com toda a desengonçura
era feliz dançando a dança
cuja música ninguém ouvia
16

a melodia do silêncio
o passo mais difícil
era manter o sorriso

Em linhas tortas
Francisca Raquel Queiroz Alves Rocha
Juazeiro do Norte / CE
Sinto as vibrações dentro de mim
Acordes perdidos hão de ser resgatados, enfim
Hoje a partitura que levo tatuada no peito
Foi a mesma que escrevemos juntos
Um dia você lembrará de mim?
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Sinto a música ressoar dentro de mim
Acordes que machucam os pedaços de minha mente
Hoje eu decidi seguir sem lembar de "nós"
Meu próprio medo anestesiado aqui
Sei que um dia você lembrará de mim....
É só seguir o ritmo do vento...
Escrevi em linhas tortas a história que vivemos
Vou cifrar a música que traduz minha vida
Por favor não diga que devo parar de cantar
Por favor não me peça para deixar as lágrimas
Sepultarem os bons momentos que tivemos
Sinto que devo terminar minhas lamúrias
É hora de guardar os instrumentos e voltar a caminhar
Tudo me foi dado e por um instante perdi
Devemos esquecer para sempre esta música?
Um dia você se lembrará de mim?
É só seguir o caminho dos papéis rasgados....
Escrevi em linhas tortas a história que vivemos
É tão difícil deixar de pensar em tudo
É tão difícil deixar de amar você
E por nossa música eu estarei morrendo todo dia

Compassos
Lin Quintino
Belo Horizonte / MG
Por entre os compassos
Valsa, tranquilamente, a vida
E os sons da música, ao ouvido como a uma porta que
ficou entreaberta vão despertando lembranças...
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Sente-se no peito o coração em frêmito
Na cadência do compasso
e vive-se como se ele respondesse ao que a música
desperta...
Assim, alinhavando sentimentos
Vai a música convocando a poesia
E em um dueto apaixonado
vão revelando segredos...

No ritmo do prazer
Jaak Bosmans
Belo Horizonte / MG
Música e letra se fundem,
Na mais bela canção de amor,
Em novo ritmo e melodia,
Numa perfeita composição,
Do desejo e do prazer,
Em bela e encantada harmonia,
Que agora te ofereço.
19

Dedilho em teu corpo,
Acordes que te fazem sonhar,
Em suave melodia te desnudo,
E sem pausas te faço em prazer,
No ritmo de cada novo compasso,
Que acelera os movimentos,
Do teu corpo junto ao meu.

Príncipe da alegria
Robinson Silva Alves
Coaraci / BA
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Em guaranhuns
É festejo e alegria
Nasceu José Domingos
Príncipe da alegria

Tocando nas feiras
Nas portas dos hotéis
Três crianças
Pequenos menestréis

Bravo menino
Fez da arte
Sua vida
Seu desafio
Seu destino

Aos nove anos de idade
Com sua música e simplicidade
Impressionou Gonzagão
A desenvoltura do menino
Uma grande emoção

Desde muito cedo
Junto com seus irmãos
Tocava nas ruas
De sua região

O rei encontrou
Um aprendiz de poeta
Um humilde menino
Um sonhador
Nobre nordestino

Dominguinhos e sua sanfona
O trinado do trovão
Com seu pequeno acordeão
A grande magia
O trio três pinguins
Traziam a alegria

Dominguinhos é Brasil
Príncipe da alegria
Dominguinhos e seu acordeon
Eterna poesia.
Viva Dominguinhos.

Ao som dos Beatles
Kesianne Suelen Barbosa Ferreira
Manaus / AM
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Ao som dos Beatles
Passou desfilando
Nada assim, tão ingênuo
Foi proposital!
Na verdade ele sabe
Eu não resisto
Aqueles olhos
E se quem canta
Seus males espanta
Venha cantar amor
Aos meus ouvidos!
Quem canta
Os males espanta
Eu quero ouvir a tua voz!
A tua voz...
Ao som dos Beatles!
Love, love me do
You know I love you
I'II always be true
So, please
Love me do
[…]
Oh, love me do!

Tributo a Wilson Paim
Daiçon Maciel da Silva
Santo Antônio da Patrulha / RS
Homem ator ou homem cantor?
Homem dos pampas, da campanha, da serra e,
Com certeza, das barrancas do Uruguai.
Homem do nosso Rio Grande.
Alma que fala.
22

Violão, gaita, instrumentos e voz que encantam.
Garganta da boa canção.
Tu, Wilson Paim, cantor e compositor.
O mais perfeito e quem sabe o mais completo.
Voz que faz a gente ser gaúcho de verdade.
Nosso muito obrigado.
Aqui está o teu povo e a tua gente.
Tua música nos toca.
Aqui fica a honra Patrulhense,
Por teres trazido a linda música nativista.

Fado
Roberto Prado Barbosa Júnior
Santos / SP
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destino triste o meu
ter uma portuguesa
ainda mais triste e
infeliz
que eu
a cantar suas dores
(tantas)
do raiar ao entardecer
a mesma música
(que canta errado)
a me enlouquecer

Que é um cumpadi?
A. Zarfeg
Teixeira Freitas / BA
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Um cumpadi é mais que véi,
brother e colega?

Em estado de graça, canta
muito ou sola-mente?

É menos que amigo do peito,
irmão e camarada?

Um cumpadi é puro ritmo
ou todos os ritmos?

Está em pé de igualdade com
bem-vindo, chegado?

Aos 60, mais bossa que rural,
menos poema que prosa?

Como Orfeu, transforma tudo
que toca em canção?

Um cumpadi, me respondam,
é du ou da arte?

Um cumpadi conquista a gente
à primeira nota?
Jamais con-funde melodia
com harmonia?
Um cumpadi é, a um tempo,
compositor e canta-dor?

Para Amy Winehouse
Graça Carpes
Rio de Janeiro / RJ
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moça bonita que nunca teve
ninguém
o sonoro esverdeado
de
teus olhos partiu tão
só
(
a porta à qual abriu não
tinha chão
ela
nem viu talvez
só
percebeu quando
abraçou-lhe a
imensidão
agora do lado de
cá
o
mundo escancara moral
mas quem rompeu
a
barreira do certo e
do
errado e estendeu- lhe a
mão
?
)
ouço o som de tua voz e
reafirmo ser

assim
tal a solidão
mais
blues
que
rock in roll no
fio que nos liga quando dizes
“I just, ooh, I just need a friend”
vai menina tem um ponto de luz
eu sei
aí para onde flutuas que te há de
proteger
canta e vai
canta que
aqui o
circo do mundo
continua e
através dessa lona furada vejo eu
na
lua
um brilho de luz que te há
de
alcançar
♫
♪
moça bonita... E de linda voz...
Bye...

Orquestra
Luiz Otávio Oliani
Rio de Janeiro / RJ
“Não sei viver sem palavras
soando nos meus ouvidos”
Anibal Beça
me alimento
de palavras
26

com elas
a plenitude do ser
canção completa
com ritmo melodia
deixo de ser
eterna imaginação:
me faço partitura

Música e poesia
Ivo Pereira
Belo Horizonte / MG
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As mãos do maestro
Tocam o piano suave
Como quem ama e
Acaricia uma virgem.
Seus dedos correm
As teclas brancas
Procurando um tom
Suave e natural.
A inspiração procura
A melodia do bemol
Que suspira na noite.
Uma menina nasce clara
Na clave rara de sol:
A criança chora triste
Com o doce despertar
Das estrelas no céu.

As mãos do tocador
Beijam o pobre violão
Com as ricas batidas
Leves do seu coração.
Os dedos ferem as seis
Cordas que arrepiam
De breve e curta tesão.
A fascinação ainda tece
O silêncio do erudito.
O cantor lança a voz
Na direção de um tom.
O sino oco da igreja
Reza uma rara canção.
O som reflete a luz.
O momento faz a obra.

Elemento essencial
Isabel C S Vargas
Pelotas / RS
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Pano de fundo de certos momentos,
Ápice de outros. Êxtase!
Som inesquecível em certas circunstâncias.
Música, som celestial que embala corações,
Fundo musical constante em muitas vidas.
Música é vida, alegria, emoção, entretenimento
Música é arte, é terapia, é qualidade de vida.
Música é trabalho, é amor.
Há quem identifique música no som do vento,
No barulho da água, no som dos pássaros,
No choro de criança, na sonoridade de uma
gargalhada.
A música mesmo exigindo conhecimento e técnica,
Emana da alma, do mais profundo do ser
Por isso encanta a todos.

Música, alimento da alma
Cislaine Bier
Santo Antônio da Patrulha / RS
Os bons momentos da vida
São quase sempre marcados
Pela música, faz bem a alma,
Eleva o espírito e nos acalma.
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A música nos faz viajar
Sem sair do lugar
Basta fechar os olhos
E deixar a emoção exalar.
Música bálsamo da alma
Que aproxima e anima,
Basta se deixar tocar por ela.

O que a música é para mim
Lígia Messina
Porto Alegre / RS
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A música é como o ar que respiro
Com ela sempre me inspiro
Tenores cantantes, trovadores relutantes
Violinos sonoros suaves com a brisa da primavera
Piano com notas pingentes
Quais pingos de chuva em telhado distante
Música que acompanha os amantes
Que mexe com os sentidos
Que enche os ouvidos em melodias sem fim
Não vivo sem música; ela me faz feliz
Me faz sorrir quando estou triste
Me faz chorar de alegria
A música é um doce remédio para a alma
Me centra me põe calma
Equilibra e serena
Canção de ninar, de mimar, de amar
A música me faz sorrir na tristeza
Me faz chorar na alegria
Bálsamo invisível que cura todas as dores
Que traz luz no escuro
Que clareia o mais profundo
Qualquer música popular ou clássica
Antiga ou moderna
Não importa o tempo presente, passado ou
futuro
Ela me deixa em sintonia
Com o tempo e o espaço
Com a natureza com o universo
Me traz a harmonia com meu “eu”.

Eu vilão
Tchello d´Barros
Rio de Janeiro / RJ
eu vilão
ela violão
:
cello
31

viola
Violão

Sinfonia dos pássaros
Agenor de Mello Coelho
São Lourenço do Sul / RS
Ao som de aves canoras me desperto,
sob aura mansa de um alvorecer,
onde um velho sabiá, de peito aberto,
canta canção de amor ao bem querer.
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Em contra ponto, canário e cardeal,
saúdam, em dueto, o novo dia,
no embalo de um antigo taquaral,
com acordes de doces melodias.
Só mesmo Deus em sua inspiração,
pra pintar, com maestria e perfeição,
uma tela tão bela e definida.
Pra sorver natureza, aves canoras
com as nuances de um romper de aurora,
é mister ter a alma colorida.

Improviso
Rosana Banharoli
Santo André / SP
teu caminhar
jazz
me obrigada
a descansar
BLUES
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Na cadência de seu olhar
Eliana Wissmann Alyanak
São Paulo / SP
Na cadência de seu olhar
me deixo enamorar
na dança de nossos passos
valsando no ar
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Encontro ao luar
beijos apaixonados
abraços apertados
carinhos trocados
No enlevo
de nossa valsa
sons de cantigas
inebriam o ar
Em todo esse compasso
nosso traço
em gotas de amor
explode em nosso laço

Rerum Novarum
Ronaldo Campello
Pedro Osório / RS
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Das coisas novas que surgem, os obstáculos, um a um...
Os sentimentos sombrios e perigosos, nada a de se temer.
O sol que nos banha é o mesmo que nos fere;
que nos toca as faces com gentileza e que também nos agride...
O repúdio que há dos vermes que de nós se alimentam,
enquanto cadáveres;
é o mesmo do desejo que tenho de solidão.
A fé solidificada no espírito irrequieto
que cavalga a tempestade e alimenta-se da nudez
absurda de plenitude que há na verdade dos homens...
Nosce te ipsum.
O corpo que arde em chamas
e a mente que peca em todo seu esplendor,
O seu pecado original.
A felicidade não passa de um sonho, um momento fugaz...
Só a dor é real.
O homem nasce para ser devorado por seus pesares,
Angústias e males...

Que a música venha
Jéferson Dantas
Florianópolis / SC
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que a música
venha
como melodia
andadeira
derradeira
ou primeira
nunca fim
milonga
polca
valsa
ou samba!
que a música
venha e
derrame-se
como bálsamo
em tardes

e noites
de chegadas
e partidas
vínculos
do tempo
sonhos
de primavera
ou
hinos
de levante!

Essa melodia
Jania Souza
Natal / RN
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Ah! Essa melodia que vem e passa por minhas ruas
Por meus becos de solidão
Por minhas escadas de paixão.
Que me eleva ao céu e que me toma por inteiro
No desenfreado enlevo do prazer.
Ah! Essa melodia que desnuda minhas ânsias
Que me torna cigana e ferve minhas sensações
E num turbilhão de emoções
Diz que me ama e reacende meu cheiro
Faz-me galgar novas trilhas desconhecidas
De paz, amor e perdão.
Ah! Essa melodia que fala à alma
E cala fundo no mais profundo do meu oceano
Poeta nas linhas de meu corpo o movimento da vida
E toca com dó, lá, si as cordas de meu coração.

O poema, sua música e o amigo
Rosa Ramos
Rio de Janeiro / RJ
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Eu não tenho a nota
mas tenho o amigo.
A nota me foge
inconstante
_ um sustenido?
O amigo
de si mesmo ausente
permanece em mim, não obstante.
A nota _ um ré maior
um alarido? _ evola-se
na casa antiga
e o amigo de sempre-ontem
me diz, imperioso,
que a persiga.
A nota é um arabesco
manchado no papel,
não soa mais em meus ouvidos,
apenas a pressinto
no tilintar dos copos vazios.

O amigo,
companheiro de barcas que vão e vem
Rio-Niterói-Rio,
esse passeia tonto sobre as nuvens
e ri-se de mim
que me retiro para nunca mais
até o próximo arpejo.
Não. Eu não tenho a nota
mas ainda tenho o amigo.
Habita-me como me habitam
os domingos
de poesia e canções
e vinho tinto.
A música perdeu-se em definitivo.
Fora um allegro em campina verde,
uma Aleluia de anjos coroada,
e o que resta? Isto.

Música
Carlos Leser
Montenegro / RS
Ah, música cotidiana
que me envolve.
A buzina,
o apito,
a fala,
o grito.
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Música que decora
e que eu sei de cor.
Todo dia uma sinfonia,
e sempre afinada
em dó
menor.

Seresta
Rubens Jardim
São Paulo / SP
Uma corda
Um cardo
E o som desse rosto
Sem arestas
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A música
Ed Carlos Alves de Santana
Salvador / BA
Perfeito é poder ouvir
as canções que vem do coração,
Notas de amor que vem da alma.
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Tão bom é poder
Sentir, ouvir, vibrar ao som de uma bela melodia
que nos faz transbordar em nós mesmos
na mais pura emoção.
Música como sentimento,
Transmitida à alma
por uma força superior.
Música como uma prova de amor,
uma sincera homenagem,
Direito de sonhar e falar,
gritar por meio de versos sonoros de pura paixão.

Musicalidade
Maria das Graças Araújo Campos
Belo Horizonte / MG
Melodias, luminárias em cristais
Vibrantes ondas sonoras
Bailam entre arranjos e cifras
Harmoniosas gotas musicais...
Fluem envolventes dançarinas
Quais borboletas volitantes
Descontraídas ou, quem sabe, tímidas
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Sustenidos abrem alas aos acordes
Dos vendavais, faíscas e trovões.
Volúveis vozes do firmamento!
Águas se desprendem de pedras lodosas
São berços gélidos e assim recolhem
Pranto e riso de um menestrel...
Luzes se apagam, acende-se o Luar.
Onde está o sonho, "Filha da Memória",
na doce espera de um novo acordar?
Cintilam notas em raios: Fá / "SI" / SOL!
Inspiradora, e / terna flautista
solfeja uma canção aos meus ouvidos...
Musa Euterpe, en/canto e poesia!

Partituras
Valesca Pederiva
Encantado / RS
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Começa assim
algo desprende de mim
uma gota
pontos negros,
desenhados sobre papel alvo
e a alma desbota
Identifico teu ser
na capacidade intrínseca
de extrair-me do teu céu
Anjos tocam harpas
fadas, cantam desarmadas
e demônios se rendem
ao amor
ao toque
ao som

ao entoar da tua canção
Sombras e violão
no escuro e na imensidão
sozinho
no quarto abafado
ouço teu chamado
apresso a melodia
para que te alcance
antes
O roçar da corda
alcança a dor
caça e caçador
ressonâncias,
dos nossos corpos

Musicalidade
Karla Hack dos Santos
Xanxerê / SC
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Voz que se funde com notas
Formação harmônica de sentires
Dores e amores que dançam
Fazem do ritmar sua própria existência
Nada além
Nada aquém
Das vertigens humanas
Do Inexprimível que é a vida

Marcionila Braga da Luz
Amélia Luz
Pirapetinga / MG

45

Nesse seu olhar de silêncio
Convivem todos os tempos...
A árdua luta pela vida
Os filhos todos, os músicos,
A animada escola de música,
Os instrumentos, os ensaios,
Ali, na sua sala de visitas...
A “Banda Dois de Fevereiro,”
Os acordes, as partituras,
O exigente Maestro Zé Elias...
O fogão ardente, inclemente,
Gritando tão impaciente,
Para saciar tantas bocas famintas,
Com a força do teu braço!
E não lhe faltava o meigo sorriso,
O licor tão colorido, servido,
Em taças cristalinas, com sabor de
frutas...
Eu, menina, a admirá-la,
Entre o crochê e os “causos”
intermináveis,
Da varanda da casa da Rua de São
Bento!
O pó-de-arroz na face conservada,

Na vaidade que a embelezava...
Um vento forte levou-a de
repente...
Naquele dia, o carrilhão da sala
silenciou,
Junto com o seu coração que seguiu
viagem.
A “mãe dos músicos” partiu para
sempre
Em descanso misterioso...
Tocando fúnebre a “Eterna
Saudade”
A banda a acompanhou até a última
despedida!!!
História de vida: homenagem para
minha avó paterna MARCIONILA
BRAGA DA LUZ, que prestou
inestimáveis serviços para a arte
musical em Pirapetinga/MG..

A serpente em versos
Luciano Machado Tomaz
Belo Horizonte / MG
Para Henrique "Timbó"
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I
A música é como um poema ao avesso,
Escrito de dentro pra fora.
Versos devorados por entranhas:
Notas autofágicas.
Realidade bruta:
Beleza do inarmônico,
Contratempo na sagração.
Poetas em pedaços,
Caprichos bem temperados:
Inverno quente, de barro.
Cravos esperando a primavera.

II
Diz da serpente, o rastejar,
Lugar comum do ignorante.
Na serpente só há voo,
Sobre o tempo, ela esquece.
Enxerga o escuro: a solidão.
Não vê razão no mundo,
Prefere destruir.
A serpente se arma
Cria o mundo,
Devora o homem.

III
Caça e caçador,
Na ponte do impossível:
O bote, na hora certa,
Devora a presa.
Espaços de existir,
Luares e venenos:
Debussy.
A serpente em fuga:
Matizes de outono,
Força bruta.
Sob os olhos de Deus,
O diabo na música.
Movimento e dança
Corpo que responde a instintos,
Intestino que canta.
Cromatismo na ruína do tempo.
Gosto de morte:
Gritos de Wagner,
E sussurros de Mahler.
Cartas de amor
No silêncio das lápides.
A serpente em pedaços,
Implodida e refeita:
Agora, avessa a tons,
Foge de tríades:
Mergulha no infinito:
Um novo universo
Em doze dimensões.

Musa música
Adilson Roberto Gonçalves
Lorena / SP
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Partitura registrada
no papel
Melodia apanhada
no sonho
Acordes vivos
na memória
Uma música completa se faz
aos olhos e ao coração.
Letras e rimas
circulares
Vozes ocultas
líricas
Sons, muitos sons
acústicos
Um delírio completo se faz
aos ouvidos com precisão.

Arranjos com maestria
envolventes
Condução profissional
no palco
Arrebatamento da alma
à consciência
A êxtase dos sentidos
para a emoção do corpo.

Recordando
Anna Ribeiro
Itajaí / SC
Neste caminhar, outono!
em sopros do vento
rodopia o cata-vento as
musicas do cirandar
Escravo de Jó
jogavam caxangá
Tira, bota...
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No ribeirão as pedrinhas ainda rolam
como brilhantes para a tua rua enfeitar
Mas do anel que tu me deste,
era vidro e se quebrou...
Alecrim, alecrim dourado...
entra na roda, oh linda morena...
Atirou a rosa n'agua
a violeta na beiradinha
Na ribanceira; A canoa virou
a menina de pé no chão não soube nadar
Cravo cantou;
Sem a tua, sem a tua companhia não saberei viver.

A música da alma
Mauricio Duarte
São Gonçalo / RJ
A música da alma
utiliza os clarinetes do fervor,
o bumbo da bondade,
os violões do maravilhoso,
o violino da espiritualidade,
a harpa da candura,
o piano da delicadeza
e o acordeão da ternura.
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Em suas palhetas da redenção
nos mostra seu intenso brilho
e desenvolve ritmo, forma e cor
trabalhados com altos, graves,
agudos, baixos e médios,
com temperatura e valor
todos harmonizados
pelo maestro do amor.
A música da alma
tem em si mesma o pendor de beleza
para trazer, com toda volúpia,
o mesmo ardor da nossa esbelteza
que antes embalou e hoje embala
tantos místicos, do passado e do presente.
E que hão de tocar a sinfonia do futuro
de coração, corpo e mente.

Música
Maria Terezinha Lanzini
Canoas / RS
melodia do mar
cânticos dispersa
na luz do vento
em rastro de
luar
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abertas ao sol
pérolas sonoras chegam a
navegar
em sinfonia
com rumores
da maré
canta a transparência
azul-safira
das ondas em ritmo
inefável como
gotas de sal
que se desprendem
debruçada sobre a paisagem
molhada, funda e
sem fim

Música linguagem
Maria Moreira
Belo Horizonte / MG
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Que força! A força de uma nota
Qual o segredo destas ondas sonoras
Sonoras na mente, no corpo, som e emoção
Sonetos, sambas, modinhas de viola.
Senzalas, salões, e damas da corte
Valseja e sacoleja as anquinhas
No passo no compasso um bolero de Ravel
Um Toquinho, um Chico ou Vinícius
Um samba de uma nota só
Um acorde, uma melodia, seja noite ou seja dia
Lá-la-ri-la-lá! De Do, Re, Mi, Fa, Só, Lá, Si
ladainhas, cânticos gregorianos
No violão, na gaita, no teclado do piano
E por que não dizer:
música na voz do ser humano?
Das vertentes bem saliente
Vai um samba!
Até o som dos tamanquinhos vão cantando ligeirinhos.
Vão para as portas dos vizinhos
Com tambores e tamborins, em um convite para dançar.
Sempre alegre e fagueiro, veio o Rock bem pauleira
Acordar este lugar.

Se você vier, pro que der e vier
Gustavo Gollo
Rio de Janeiro / RJ
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Se você vier, pro que der e vier, comigo...
e as tolinhas se encantavam com a promessa
que era só pedido, aliás.
Prometia apenas o sol, em dias de sol,
e a chuva, nos de chuva.
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Mas como encantava o pedido.
Neste cenário
Que flui a oralidade
Germina a contemporaneidade
Ainda floresce o amor.

Bloco de notas
Gabriel Felipe Jacomel
São Paulo / SP
sem a pauta editorial
do pentagram'orientar
canto pontos pretos pobres
e'noites brancas de papel

53

melosos motes escorrem
borram laudas embebidas
melodias ébrias deparam
a torta dança da vida

Música
Maurício Collar
Santo Antônio da Patrulha / RS
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A música é acalanto aos ouvidos,
no por do sol diário dos pássaros.
A música é o arrepio dos braços
e o embalar escondido dos lençóis.
Ela é porteira aberta aos desesperados
por uma noite nos bares inebriados.
Ela traz a paz aos versos solitários,
a alegria de uma sexta-feira de carnaval
e a frustração dos cantores anônimos.
A música pode nascer de um assovio
e morrer com o tocar da marcha fúnebre.
A música é uma droga lícita, um vício
que jamais será proibida de ser consumida.

Música
Nilton Maia
Rio de Janeiro / RJ
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Soará sempre incompleto
Um poema que fale de ti,
Pois és o alfa e o ômega
De minha trajetória.

Para ouvir-te,
Tenho que me despojar
De qualquer laivo de altivez
E vestir-me de humildade.

Quero-te sempre,
Mesmo na alternância
De meus humores,
De meus estados d'alma.

Quero-te presente
No coração do insensível,
Derretendo seu gelo interior
Com tua ígnea presença.

És minha religião,
Pois me unes
Ao eu que me habita,
Ao que me conduz.

Quando me for,
Quero-te presente,
Para que não me
esqueçam
Aqueles a quem amo.

Quero-te explodindo
No coração do pérfido,
Para que seja possível
Mudar-lhe o rumo.

Fonte de água pura,
Batizas-me todo dia.
E assim renasço,
No sonho e na esperança.

Arte que apascenta,
Segredo contido na pauta,
Transformas gotas
Num vasto rio de sentires.

Relembras-me
O que já passou.
Fincas meus pés
No que ora sou.

Quantos mistérios guardas,
Para que tenhas tanto poder
Que não se impõe,
Antes se derrama e enobrece.

Tornas-me
Mais humano e sensato.
Levas-me a entender melhor
Tudo o que me cerca.

Que cada nota
Jamais deixe
De cravar no meu peito
O sentimento de tua
eternidade.

Música
Solange Antunes Grandini
Santo Antônio da Patrulha / RS
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Tema amplo, complexo.
Mas simples
Vital.
É cultura,
Manifestação artística
Ocasional ou
Com forte composição.
Organizada.
Supera barreiras.
É diversidade que
Transpõe conceitos e preconceitos.
São notas sintonizadas que
Nos fazem sonhar
Acompanha momentos de vida
Desperta emoções.

A canção do povo
Elias Antunes
Taguatinga / DF
De que adianta o sonho
de cavalo-marinho
se há os limites do vidro
no aquário?
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Toda fuga verdadeira se
inscreve nos gritos
da manhã.
Há anos esperando a canção proletária
subir dos músculos das
lavadeiras, das mãos dos
cortadores de cana,
das enxadas carpindo
o dia.

Meu querer
Gerci Oliveira Godoy
Porto Alegre / RS
Quero compor uma música feliz
um pouco da alegria do Brasil
quero cantar uma balada azul
de rios bem limpos, onde a vida pulse
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vou me vestir de verde
respirar o ar mais leve e puro
ser árvore frondosa a proteger a vida
quero esquecer, quem sabe
a fome, a sede, a dor, o desengano
semear paz, colher sorrisos
abraçar a vida

Udigrudi
Matheus Mineiro
Petrópolis / RJ
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Como se meus vasos sanguíneos fosses esticados
e servissem como cordas de um viola
e Ivinho a solasse e
entrechocasse um cometa dentro do meu sono
e espatifasse em vários e vários pedaços de sonho.
se da torneira saísse todas 10 faixas do Lp Satwa
como se a mania de água fosse
embriagar a minha sede.
a pulsação é uma banda de udigrudi,
cor - ação.

De onde vem essa música?
Adriana Pavani
Barra Bonita / SP
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De onde vem essa música,
Que me leva longe....
Tão longe, tão distante,
Que volto à infância num instante?
Fica tão próximo o tão distante
Que passado e futuro são o mesmo presente.
De onde vem essa música,
Que me transforma de novo em adolescente,
Com a mente tão destoante
E o coração tão ardente?
De onde vem essa música
Que me traz de volta ao presente?
Essa música.... parece ser sempre a mesma música....
A música que me impulsiona pra frente,
Me embala nos embalos da vida
E me faz me reconhecer como um ser vivente.

O eco que fica
Ricola de Paula
Distrito Federal / BR
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Era ancestral, o marulho do pântano
Os tambores anunciando o banzo futuro
A flauta de Krishna, o broto de bambu
O broto de lótus, o mantra da disciplina.
O zunido das naves, o trino,
o pio do pássaro dourado.
A ventarola de sons que antecede
qualquer tempestade irada.
O gemido das máquinas de mover gente.
Ao ouvir a resposta pura de uma criança.
O som sagrado do cosmos
O ronco do gigante
que mora no buraco negro.

Mais que música
Bilá Bernardes
Belo Horizonte / MG
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O rosto traz marcas
dos rios percorridos
Roupas limpas de domingo
estampam simplicidade
no corpo cansado

uma aura de luz
- elevo sem par.
Alegria brilha
espalha-se
alcança-me

Quem tem vida aguerrida
tem também olhos
que se iluminam
ante som tão bonito

Pobreza não rouba
sensibilidade
As apresentações orquestrais
no parque
levam mais que música
à cidade.

Corpo se curva
criança fica
chega mais perto
cola-se no palco
para ver e ouvir
O mendigo no parque

Música
Ricardo Santos
São Paulo / SP
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Minha alma é poeta.
Meu sorriso é criança.
Meu choro é descontentamento.
Não poeto para multidões, eles
julgam-me desalmado fingidor.
Têm razão!
Sou o poeta que finge, mas não
sou cego, cego.
Poeto e poetarei para as estrelas,
para o vento, para a chuva.
Vejam: sou o poeta do tempo, do
hoje, do amanhã, dos minutos e
dos segundos incontáveis.
Não sou poeta que vende, sou
poeta da sensibilidade, da emoção,
do amor e da liberdade!
Sou poeta invisível, me inspiro
na vida, na música, na arte e nas
sereias do Reno.
Perdoem-me, sou pescador de palavras,
meu coração e alma são de poeta...

O menino da flauta doce
Marcos de Andrade
Passo Fundo / RS
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Pés descalços
Mão vazia
O corpo todo doído
Da fome
Da solidão
Da rua
Não fosse a flauta doce
Que uma doce criatura lhe dera
E o menino já era
Bendita a música
Que sua alma menina
Distribui pelas calçadas
Que a vida lhe deu por moradia
Bendita...

A magia da música
Márcio Viana
Porto Alegre / RS
Transforma a realidade em poesia;
Acrescentando aos versos rima e melodia;
Combinação que bem feita arrepia;
E por vezes da até um frio na espinha;
Mas poucas trazem em si esta magia.
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Canção dos pássaros
Léris Seitenfus
Porto Alegre / RS
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Menino na janela...
Os pássaros apresentam
canções em burburim.
Afinados, saltitantes.
O bailado é alegre,
ritmado, marcado!
Música
Inebriante despertar
da pequena alma
confinada, solitária.
Dança frágil criança
sobre rodas
Sempre em sintonia
canta feliz com os
compositores do amor.
Rodopia com imaginárias
asas de anjo
a melodia que a natureza
Vem lhe ofertar...

Teus tons
Karen Waechter
Porto Alegre / RS
Posso eu compor
a melhor e mais linda sinfonia
tendo o seu amor
e sua linda companhia
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Com um toque
tento te envolver
num leve sussuro
sinto meu corpo engrandecer
Ao escutar sua voz
meu corpo desafina
é tanta emoção.
sentimento que não termina.
Cada carícia vira uma nota.
cada sentimento uma rima.
Sentimento que transborda.
E na pauta fascina.

Ao som do blues
Mara Carvalho Leite
Porto Alegre / RS
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Nada como um blues
para soltar a imaginação.
Tudo flui calmo e sereno
como um riacho manso
no meio da manhã.

Minha mente que não mente
quando diz o que devo fazer,
o que é bom para mim,
quando me manda escolher
entre o viver e o não ser.

O coração se aquieta
o corpo relaxa e se
entrega à doçura do momento.
A música tem esse poder
de me transportar
para lugares distantes,
sonhos inimagináveis...

Celebro a vida todos os dias,
quando amanheço e anoiteço.
Canto a alegria de estar viva
e fazer parte do mundo,
de ter as pessoas que gosto
por perto (ou longe),
de sentir emoções verdadeiras.

O som da guitarra
transcende o momento,
não sei o que é
passado nem presente,
tudo está na minha mente.

Música
Carmen Marinho dos Santos
Torres / RS
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Cada instante é muito especial
Tudo para quando escuto,
Aquele som diferente
É tão lindo e inesquecível...
Tudo se torna mais colorido,
A Lua fica mais brilhante,
A noite mais bela...
É música suave para se ouvir,
É um som melodioso para se escutar
Todo silêncio acorda,
Quando ouço aquela voz,
Meu Amor, cheguei!...

Música
Tiago Monteiro
Porto Alegre / RS
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Da voz suave da mulher
A paz invade o pensamento
E o coração a navegar
Na partitura do meu tempo
O som das teclas do piano
E o dedilhar do violão
Juntos, em perfeita harmonia
Melodia, ritmo e canção

Música
Tânia Diniz
Belo Horizonte / MG
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Sete pardais
como notas musicais
em melodioso voo
até o muro
ao abrir de minha janela.
E entrou por ela
a azulada manhã
um perfume de romã
e o verde do jardim.
Acordes de bandolim!
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