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EDITORIAL

Eu avisei!
Viver é um constante desafio, seja no
plano considerado real - aquele das contas a
serem pagas, filhos, seja no plano da craição,
imaginação, fantasia - aquele dos sonhos,
expectativas e sua prima nobre, a literatura.
Sendo desafio, pressupõe tomada de
decisões. Esta, por sua vez, exige fazer
escolhas. E já dizia Sartre, é sempre bom
lembrar: não escolher já é uma escolha.
Portanto, não há outra saída: escolha, defina.
É neste momento que entram as tais
forças de defesa, que em exagero assumem o
caráter de bloqueadoras: a dúvida e o medo
de errar.
Vou, não vou. Faço, não faço. A
intuição às vezes ajuda. A experiência
também, e não necessariamente a própria.
Pedir opinião alheia pode ser uma boa
estratégia. Um diz isso, outro diz aquilo. Os
diplomatas escolhem bem as palavras: ‘eu
faria assim’, dando a liberdade para que o
próprio indivíduo faça a escolha e assuma as
consequências. Os mais íntimos arriscam: ‘no
seu lugar, eu faria...’ Também tem o amigo
com ar de terapeuta: ‘analisa bem. Tem os

contras. Mas também tem esse lado bom’.
Pronto. Você analisou, ou nem
analisou tanto assim, e tomou uma atitude.
Agora é aguardar o resultado. Em caso de ser
favorável, é hora de comemorar. Mas basta
não ter sido uma boa escolha que surgem os
chatos: eu avisei. Importante lembrar: nem
todos ‘eu avisei’ são chatos. Pode ser em tom
de amor, de cuidado, de carinho, de zelo.
Mães costumam ser assim. Amigos muito
queridos costumam se assim. E nessas horas
eles vão olhar pra você, puxar pra um abraço,
não falarão nada, porque nem precisam... E
no íntimo estarão dizendo: ‘eu avisei’.
‘Eu avisei’ é o tema desta edição do
Caderno Literário. Desejo uma boa leitura.
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A voz da consciência
Francisca Raquel Queiroz Alves Rocha
Juazeiro do Norte / CE
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Me dê a chave desse maldito
cadeado, seu cheiro hoje é
insuportável para mim
Minha mãe disse "você vai sofrer"
Minha alma disse "você vai
aprender"
E eu só tenho caído em desgraça
cada vez que vejo você sorrindo,
amor

indicado me conduz a um labirinto de mentiras
Minha mãe disse "você vai sofrer"
Minha alma disse "você vai aprender"
E as risadas de minha voz da consciência falham
comigo, eu só tenho você
Eu avisei
Aquela voz que imaginamos ser a nossa consciência
Lançou sua chama ardente em meu coração
Eu avisei
Aquela voz há de sussurrar sempre as respostas
para mim?
Mas a brincadeira com este fogo me rendeu feridas
eternas
Mais uma vez, quando o amor se apossa
A vontade que eu tenho é de a qualquer custo,
fazer você desaparecer!

Eu avisei
Aquela voz que imaginamos ser a
nossa consciência
Ela respira tão alto, sinto suas mãos
me sufocando
Eu avisei
Aquela voz há de sussurrar sempre as
respostas para mim?
Mais uma vez, quando a decepção se
apossa
A vontade que eu tenho é de a
qualquer custo, fazer você
desaparecer!

Estampe seu anúncio
Venda sua alma
Grave sua voz
Conduza-me ao erro
Um guia de um contos de fadas obscuro

Conselhos ruins a serem vendidos em
cada esquina, uma migalha de luz
Uma escapatório no caminho

Eu avisei que ouvir tal voz poderia ser tão
prejudicial, quando o poder de escolhas reside em
você!

Sermão
Ana Maria Gazzaneo
Bragança Paulista / SP
Você não quIs me escutar
E deu com a cara no muro
Avisei; você no escuro,
Preferiu se estrepar...
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Reclamar? Eu devo rir...
Tudo já aconteceu...
Se me ouvisses, o advir...
reverso ao que sucedeu...
Agora é seguir em frente...
Crer na minha opinião...
Senão, depois, finalmente,
Novamente esse sermão!

Eu avisei
Mardilê Friedrich Fabre
São Leopoldo / RS
Avisei que sou exigente,
Que desejo um amor perfeito.
Fui sincera, por que somente
Agora todo este despeito?
Avisei que cri em mentiras,
Que muitas lágrimas verti
Sem me consolarem as liras.
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Assim te peço: “Não me firas.”
Permite que eu confie em ti
E vivamos horas felizes.

Hakespiríaco
Antonio Cabral Filho
Rio de Janeiro / RJ
João! Se liga João!
Maria não presta!
João estufa o bico
e não dá ouvido,
nem aos amigos,
sequer às amigas.
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Mas ao tocar a sirene da fábrica,
João não viu Maria sair
e bater o cartão de ponto
às dezessete e trinta.
Às dezoito horas
João não viu Maria sair
e bater o cartão de ponto.
Às dezoito e trinta
João soube pelo vigia
que Maria fazia serão.
João respirou aliviado.
Comprou doce de leite pra ele
e pra ela uma cocada com
amendoim,
que ela tanto gostava.

Às dezenove e trinta
João viu Maria sair,
bater o cartão de ponto
e despedir-se do amante
com um longo beijo na boca.
João perdeu a linha!
Bebeu a noite inteira,
chegou em casa de manhã,
pegou Maria dormindo, nuinha...
João matou Maria
com um tiro na cabeça,
pegou seu cavaquinho e saiu,
dançando rua a fora,
tocando Carinhoso, todo feliz
e nunca mais foi visto.

Pre-dizer
Marcia Mar
Porto Alegre / RS
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Eu avisei que avisar é predizer
Que a palavra veio nomeando
A própria crença na palavra
Que dizem os pássaros
De todas as sensações?
E os grilos? E os mosquitos, as
borboletas, as formigas?
E as bactérias, as pedras e as
estrelas com quem
convivemos?
Direitos e deveres binários?
Multifacetados silêncios
benditos
Escutem-nos:
Todos temos algo a oferecer, a
demonstrar, um presente no
presente e ser entregue
Todos temos algo a escutar, a
ver, a sentir, a receber

saciando essa fome e sede de viver
O todo manifestado e o nada
Benditas palavras
Benditos silêncios
Tornando o efeito nocivo
Prazerosamente em placebo
Uma oração magnífica simples
Avisamos que avisar é predizer
Que a palavra vai nomeando
A própria crença na palavra
Na cultura do conviver
Bons sonhos!
Os grilos, entre outros, nos assistem...

Eu avisei que ia dar merda
Ivo Pereira
Belo Horizonte / MG
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1. Carnaval

3. Eleições

Em março começa o barulho,
BH antes silêncio,
agora um saco.
O que precisa no país
é pular a festa da carne,
de longe
até que é bom
de se ver
Aproveite a festa pra visitar os hospitais.

Em outubro mais lixo pelas ruas,
pela tevê, palavras ao vento.
O que não falta no país
é enganação,
mais um ano de mentiras
onde o povo elege fantasmas
de mentes vazias de Brasília
Panis et circensis
barrigas vazias
e muita palhaçada.
Aproveite a farsa
pra votar errado mais uma vez.
Eu avisei que ia dar merda.

2. Futebol
Em junho a tal da Copa.
O que falta no país
é liberar a jogatina,
um bando de fulecos
correndo atrás da brazuca
e milhões vendo
os recursos públicos no ralo
e ainda vibram com o gol.
Aproveite o jogo pra visitar as escolas.

Poeta, eu avisei!
Amélia Luz
Pirapetinga / MG
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Um quarto pequeno
uma noite de insônia
lençóis em desalinho
livros, papéis, anotações,
poemas em voos rasos...
Um rádio ameniza a solidão...
Uma bíblia fechada
guarda profundas revelações...
Um álbum de fotos
expondo um rosto distante,
textos recém-nascidos,
ainda sem batismo...
Madrugada gotejando lenta,
no compasso do tempo!
Sobrevive a alma
em gritos que acalentas
entre soluços e ais!
Eu avisei, eu avisei!
Vida de poeta é sacerdócio
dia a dia debulhando flores
desenhando nas estrelas
ziguezagueando no espaço
que te chama para a liberdade.
Cria poeta na tua oficina pequenina
todos versos que trazes na algibeira.
Enche então com os teus sonhos
as ramagens intrincadas da tua vida!

Eu avisei
Isabel C S Vargas
Pelotas / RS
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Seja correto, não faça o mal ao outro.
A vida não tem prazo definido,
Podemos ser pegos de surpresa
E não termos tempo
De corrigir erros,
Refazer rotas,
Pedir desculpas,
Falar de nosso amor,
Conviver mais com quem amamos.
Podemos magoar e perder pessoas
Que jamais desejaríamos perder,
Por conta de nosso orgulho,
Grosserias, injustiças,
Falta de tolerância e respeito.
Eu avisei...
Para cultivar o amor
Como cultivamos uma flor,
Com um carinho a cada dia,
Com uma palavra terna,
Um afago,
Um regalo inesperado,
Um abraço de confiança.
Eu avisei e você não ouviu...

De aviso à ilha
Fabio Daflon
Vitória / ES
Ontem, os subterrâneos
da máquina do mundo
foram iluminados pela
Lâmpada de Davy,
fez assim o chão do inferno
das minas de ouro ou carvão
tornar-se menos explosível.
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Sem medo, vou à caverna
com a força das escavadeiras,
depois embarco um aviso
rumo à ilha no meio da baía
de um mar, hoje, de peixes
indigeríveis mesmo se pratas.

Acima das minas iluminadas
operários criaram sindicatos
e os donos das maquinetas
as suas federações industriais,
numa relação contrastante
de interdependência inimiga;
até mesmo em redes sociais
(na impessoalidade da net...)
e nas casas das bolsas de valores.
Desde então, a tecnologia
e o capital são quase tudo.
O polegar, algo menos útil,
mudou o destino das mãos
e o sentimento do mundo.

O grito da avenida
Robinson Silva Alves
Coaraci / BA
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Ouviram da avenida
Um grito retumbante
Onde a liberdade brilha
É consquitada a cada instante

Suas vozes ecoaram
Em uma só canção
Chega de impunidade
Basta de corrupção

Um povo heróico
Que não teme o fuzil
Filhos da pátria amada
Pátria amada brasil

Queremos um país novo
Uma nova nação
Todos em uma só voz
Um só coração

O gigante adormecido
Do sono acordou
Acordado pelo povo
Bravo povo sonhador

Ouviram da avenida
Um grito de um povo
Por um grande brasil
Um brasil novo.

E que você espera encontrar?
Mauricio Duarte
São Gonçalo / RJ
De certo modo, eu esperava você...
Minha sombra, meu outro eu,
meu espelho, meu alter-ego.
Estou no deserto seu.

15

Não encontro nada senão
meu gêmeo, meu duplo.
Mas como sair dessa armadilha?
Encontro-me ao quádruplo.
Transfiguro-me na meditação
e acho a mim mesmo de novo,
simplesmente vejo o que de mim,
mais e mais, eu movo.
Se tiveres plantado ego, terás ego,
assim ensinou o sábio em contemplação.
Se tiveres plantado amor, terás amor.
Assim é a beleza da transformação.

À moda de
Márcia Abath
Teresópolis / RJ
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à moda de
minha mãe gritava: menina, larga disso!

(super fa(r)turados
agrotóxico embutido

quando criança
comia de um tudo
sabonete, todos eles
pétalas de flores,
matava sede
chupando hibiscos

hoje já não cato jasmins
bebo fino vinagre imersivo

(nos entremeios
catava jasmins
fazia água de cheiro)
depois de crescida
fiquei tão chata!
(moça fina metida)
cardápio a dedo
amargando vestido
aspargo espartilho

à moda de
ainda ouço no ouvido: eu bem que
avisei!

Paraísos artificiais
Ricardo Mainieri
Porto Alegre / RS
andava
night and day
na contramão
na via expressa
da drogadição
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crack
maconha
cachaça
sua boca ávida
nada evitava
deu de costas
quando disse:
eu avisei
seja homem
tenha correção
nada adiantou
foi preso anteontem
tentando driblar
o serviço de imigração.

Torpe aceno
Francisco Elíude Pinheiro Galvão
São Vicente / SP
Não é do amor
a dobra que no coração se enruga;
Nem dele é,
numa estrada obscura,
a caminhante figura,
se abatendo diante da amargura.
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Não é do amor a vil mentira
no leito desarrumado,
se profanado for esse amor,
ou se ao limbo for jogado
assim tornando-se mais dorida
a mortal tortura.
Que vida há
se desse amor se despede,
deixando marcas de passos consumidos
pela distância que os afastam
num adeus calado, em torpe aceno,
que de si mesmo se despede
Trilhando só,
a rua da própria desventura!...

Premente aviso
Nilton Maia
Rio de Janeiro / RJ
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Avisei ao meu coração
Que tivesse mais cautela.
Que não caísse na esparrela
De querer amar mais gente.
Lembrei-lhe, com parcimônia,
Das ilusões sofridas.
De semear margaridas
E colher joio aos montes.
Ele ficou reticente.
Achou-me assaz exigente
E chamou-me de inclemente,
Quando parto pra decidir.
Disse-lhe eu, claramente:
Não digas que não falei.
Depois, não te lamentes
Se perderes o rumo certo.
O meu coração, sem cansaço,
Bateu fora do compasso.
Como rebelde com causa,
Ousou me contradizer.
E eu, sem querer ceder,
Gritei-lhe: Chega de desaforo!
Sou aquele que te contém.
Não aceito esse teu desdém.

Trouxe-lhe mil argumentos,
Outros tantos pensamentos,
Conclusões e relatórios.
E ele, com jeito dissimulado.
Quedei-me, então, espantado.
O que faço com tal sujeito
Que não ouve sequer meu pleito
E ainda me sorri, com escárnio.
Descobri que não tinha jeito.
Não posso, de mim, arrancá-lo.
Calei-me, sem encará-lo,
E deixei que fizesse a festa!

Agora é tarde
Maria do Rosário Gomes Queiroz
Belo Horizonte / MG
Eu bem te avisei que tudo ia mudar
Eu tanto implorei pra você me escutar
Mas o que eu disse, de nada valeu,
Nosso amor se perdeu.
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Você não me amou como eu sempre quis
E até se arriscou num palpite infeliz
Agora não chora...
Chegou minha hora de ser feliz.
A nossa aliança ficou no papel
Guardei na lembrança um amor infiel
Quebrou-se o encanto e eu varri os pedaços
Agora é tarde pra recomeçar
Um sonho partido não dá pra colar
No nosso destino, acorda menino...não há mais laços!

Invasão do paraíso
Ricardo Santos
São Paulo / SP
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Chegaram
Invadiram
Usurparam
Trouxeram
Novos deuses
Poderosos e cruéis
Armas de guerra
Ganância desmedida
[ouro, prata, riquezas
Muitas doenças
Trabalhos forçados
Agressões e violações
Eles os exterminaram
Não usaram pétalas de rosa e
Nem foram fraternais
Não podia o resultado ser outro
A barbárie consumiu um
Patrimônio universal
Com seu sangue, soterraram a terra
Protestaram, com lágrimas e vozes
Foi em vão...
Lá no céu, de luto, uma estrela solitária
Avisa aos homens que não existe
Éden aqui
É pena... meu Deus!
Ninguém foi a julgamento
Em meio a isso, ouço o ranger de dentes
Aos inocentes foi o que restou!

Espiral
Sonia Palma
Cuiabá / MT
Eu bem que te avisei...
E avisei ao mundo;
E avisei ao dia.
E olhei o céu, dizendo tudo a ele também.
Busquei os pássaros para deixar meu recado
E acabei falando às nuvens...
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Faltava avisar os mares,
Gravar palavras aos rios,
Mas os riachos me entenderam melhor.
Então, por fim, avisei a mim mesma:
Chega de caminhos retos!
O mundo é uma espiral
e nela está a liberdade.

Quantas vezes Eu avisei
Celso Oliveira
Balneário Pinhal / RS
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Quantas Vezes Eu avisei
Que o mundo é tão pequeno
e é assim que vamos vivendo,
Quantas vezes eu avisei
Que sonhar não custa nada
E que nem tudo era barbada,
Quantas vezes Eu avisei
Que esta é a Realidade
De quem vive na verdade,
Quantas vezes Eu avisei
Que o trabalho enobrece
Mas a gente envelhece,
Quantas vezes Eu avisei
Que amar é um momento
E não me venha com lamentos
Quantas vezes Eu avisei
Que hoje sou um peregrino
E que andar é meu destino
Quantas vezes Eu avisei
Que bem no fundo é uma ilusão
Que as vezes dói no coração
E Por isso que Eu te avisei

Te avisei
Alexandra Magalhães Zeiner
Augsburg / Alemanha
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Te avisei…
Fui ouvida?
Entendida?
Te amei…
Palavras ao vento…
O tempo passou
Sentimento arquivado,
Esquecido.
Para que o perdão?
Aprendi a liҫão!
O amor presenteado
Foi transformado,
Virou amor próprio!

Eu avisei que
Rubens Jardim
São Paulo / SP
Quando o amor chega
Chega um barco que desconhecemos.
Por isso viajas no limiar do mar
e nos limites do tempo.
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Ah! Tolo coração
Lin Quintino
Belo Horizonte / MG
Eu avisei, mas você se esqueceu
E, tantas foram as vezes, em que avisei,
Que tantas foram as vezes, em que você se esqueceu.
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Ah! Tolo, esse coração que insistiu em amar
Mesmo sabendo que esse amor era de brincadeira
Pois este amor era um fogo de artifício
Chuva de verão, tão passageiro...
Eu avisei, mas você se esqueceu
De que não se brinca de amar,
Pois o coração se quebra
E, os pedaços por mais colados, são difíceis de atar.
E, agora, coração, o que fazer dessa dor
que insiste em te machucar
Ah! Tolo coração esqueça esse amor desfeito
Não vale à pena por ele chorar...

Homem de Palavra
Kesianne Suelen Barbosa Ferreira
Manaus / AM
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Me despir por inteiro
Só pra te agradar
E na embriaguez do amor
Possuístes de mim
O meu melhor.
Lembre meu bem, assim, dizia:
Sou um homem
Igual a tantos outros
Há um pedaço de mim que chora
Enquanto o outro sonha
Não queira, por favor,
Magoar-me.
Eu avisei!
Sou um homem
Igual a tantos outros
Aqui no peito meu
Pulsa, sente
Anseia,
Desejos
Se manifestam.
Diferente apenas sou
De alguns...

Sou um homem
De ação
Dos tempos dos acordos
Verbais
Quando digo:
Sim é
Sim
e
Não é
Não!
Eu avisei!
Pra não brincar
Magoar meu coração
Agora?! Posso não!
Dar-te o meu perdão
Te aceitar de volta.

Não era uma vez
Tchello d'Barros
Rio de Janeiro / RJ
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era
uma
vez
ela
+
eu
e
um
dois
três
deu
no
que
deu

Aviso
José Nedel
Porto Alegre / RS
Morte não esperada é uma desgraça,
Sorte às avessas, não sem prévio aviso:
Desde que foi perdido o paraíso,
Está anunciada - basta que se nasça.
“Tua presença nalguma parte / é já sinal da tua partida” (Cecília Meireles).
29

Desobediente
Vivian de Moraes
Araraquara / SP
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eu avisei
que mexer com amor dói
agora
é a tristeza
que
corrói
o meu coração burro
coitadinho
que nunca vai aprender a lição
e se remói

Desavisada
Tatiane Braga dos Reis
Porto Alegre / RS
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Os avisos
eram visíveis
mas,
quando te ouvi
tanta vida
me invadiu
de volta
que,
desvairada,
não vi
mais nada...
alvoreci
Reinventada!

Inverdades
Otavio Reichert
Santo Ângelo / RS
Um rapaz muito rico e bonito,
humilde, mas de classe nobre.
Conheceu uma moça singela.
E ele, encantado por ela,
mentiu ser de família pobre.
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Visitou-a por diversas vezes
alegando ser um serviçal.
Quando foi pedi-la em casamento,
a inverdade tornou-se tormento
na resposta tão angelical.
Pressinto um alerta, não sei o que é.
Tampouco o que sinto no meu coração.
Há um amor muito grande entre nós,
mas aura sombria nos paira a razão.
Embora te amando, quero saibas que,
por enquanto minha resposta é NÃO!
Percebendo seu erro o rapaz,
de joelhos pediu-lhe perdão.
O casal vive em harmonia.
Este amor se tornou poesia
para exemplo, alerta e lição.

Sem título
Dija Darkdija
João Pessoa / PB
Eu avisei
essa tal de poesia
não é pra amadores
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amador é pouco
pra poesia
tem que ser amatudo
amanada
multidão
do desprofundo
aí sim a gente traz
pra superfície
esse outro mundo

Não adianta
Karina Araújo Campos
Belo Horizonte / MG
Eu avisei
que tinha uma "pedra"
E só após a queda
Você se pôs a ouvir
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Tamanho orgulho
tachou-me de errada
Porque cair não dói
E o que corrói mesmo
É o beiço que a amargura
Faz crescer dentro do peito
E então eu parei de falar
Quem avisa não sabe
que só a experiência conta a verdade!

Eu avisei
Clevane Pessoa
Belo Horizonte / MG
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Eu te avisei, ou pensei ter avisado,
Ou desejei que entendesse sem palavras
Entretecidas em meu olhar, não ditas:
Nem sempre o que parece eterno
não se rende à efemeridade das circunstâncias ,
giletes que cortam ou agulhas que unem...
Nem sempre o desejo conduz pelas trilhas
Das possibilidades e realizações.
Eu te disse que meu amor, sozinho,
Estaria troncho, pendente, pênsil,
Frágil, incompleto, sedento e faminto
Se você não fosse o outro lado de mim,
O maná, a ambrosia, o mel,
O concreto e o aço nas roldanas de minha ponte...
Eu te avisei, mas tu achaste que eu era suficientemente forte.
Tão resiliente que suportaria tua partida para outra dimensão.
Mas não!

Eu já te avisei
Maria Moreira
Belo Horizonte / MG
Avisos anunciados sobraram
Faltou espaços para os mesmos
De certo ao errado faltaram
Ciências dos atos a termos
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Das sombras emergiam denúncias
Envoltas em tamanha certeza
Arrotavas impávidas prenúncias
Com gestos de pouca nobreza
Avisos amontoados no espaço
Sem medidas e sem avareza
No afã de acertar o compasso
Que afinal não seria surpresa.
No deleite das horas passando
Sem esforços e com riqueza
Reduzido em pó vai tornando
Sua herança e sua beleza.
Quinhentos anos se passaram
E ainda vejo com grande tristeza
Este chão que muitos amaram
Decapitado por pura avareza.

Aviso declaratório
Adilson Roberto Gonçalves
Lorena / SP
Aqui estalo meus dedos à procura
de sentidos plenos de serventia
que iluminem a minha vida escura,
que desmoronem tudo o que eu sabia.
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Pois ordenando rancores aos ventos
incomodo a todos que sobrevivem,
jurando justiça aos próprios lamentos,
ditando leis que dos males os privem.
Demônios podem juntos conviver
mostrar forças ocultas de prazer:
o sentido efêmero da existência.
Digo em conclusão estes disparates
querendo que tudo fossem abates,
mas já vai tarde o fim da paciência.

Te levanta e segue
Junia Saedt
Porto Alegre / RS
Um dia hás de me ouvir,
Ou melhor, se lembrar do já escutado
Da minha boca
Hoje, eu estarei viva.
Você, estará morta.
Mesmo eu vivendo à sombra da sociedade
E você fora desta
Ainda assim lembrar-se-á de mim.

E assim que eu voar,
Mesmo parecendo presa,
Você se lembrará dessas palavras
Que eu um dia disse.
E nesse dia,
O dia de sua morte,
Você me verá e escutará
As palavras presas no coração e não digeridas.
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Hoje, num hoje quem sabe próximo,
Eu terei asas
E as suas estarão podres
Por que mesmo sendo livre,
Você estará dependendo.

Nesse dia você vai cheirar até cair,
Vai cair dura,
E eu continuarei aqui,
Firme.

Fácil e Difícil
Adriana Pavani
Barra Bonita / SP
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Cometer equívoco
De caso pensado
É muito, muito fácil.
Difícil mesmo,
É ouvir aquele sonoro
“Não te disse?”
Quando você enfiou o pé no buraco.
E mais ainda difícil
Reconhecer a razão
Naquele que apesar dos inúmeros
“Não te disse”
Ainda te socorre com o coração....

Idas sem Aviso
Wagner R. A. Chaves
Vila Velha / ES
Dessas coisas que se pensa sem querer
o que fazer? Seguir caminhos herméticos...
sair de casa não é permitido
o emprego aprisiona, o desemprego é a marca
do sem sentido. Kapital, alucinógeno social.
Desperta do pesadelo, segue trilha de mandacaru, mas flori!
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Eu te avisei
Elaine Maria Goulart Nunes
Rio Grande / RS

41

Eu te avisei que o sonho
Estava dentro de ti
Tu não sabias que a vida
Era linda, linda asssim!
Tu não sabias de nada
Corrias p'ra lá e p´ra cá
Perseguindo uma jornada
Bem capaz de te matar!
A vida é bem mais simples
Olha só os passarinhos
Que só comem seus bichinhos
E depois planam no ar!
Olha também para as crianças
Com a sua alegria pura
Vê como são contentes
Com pedrinhas e conchinhas!
Faz um castelo de areia
Bonito, cheio de torres
Te imagina dentro dele
E serás rei por um dia!
Eu te avisei que o sonho
Estava dentro de ti
Eu te avisei que a vida
Pode ser linda, linda assim!

Eu avisei que não ia durar..
Karen Waechter
Porto Alegre / RS
Eu avisei que não ia durar..
Pois houve um tempo...
Em que tudo que me dizias me emocionava.
Em que toda ligação era uma euforia.
Em cada encontro o tempo não passava.
E no vazio não sentia agonia.
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Toda a alegria que era mensurada.
Toda a vontade de lhe ver.
Se transformou em nada.
Apenas vontade de esquecer.
Foi como um sonho perfeito.
Que não se imaginava acordar.
Tudo mágico e satisfeito.
Difícil de não se encantar.
Como uma profunda desilusão.
O amor foi acabando.
A dor mais triste do mundo.
Ver nosso Amor desmoronando.

Busca
Jania Souza
Natal / RN
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Sem fé não há razão além da existência
apenas a materialidade da carne consome
o sentido.
No ser pensante sempre em busca
só há um enorme vazio no jardim do espírito.
Náufragos são amor, paz, esperança
no redemoinho do caos que engole o homem.
Subvertido, submergido no inexplicável
ser ou não ser...
Incógnita do vir ou partir.

Avisei-te
Valesca Pederiva
Encantado / RS
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Ofensas tolas
à luz suave do sol
teu olhos, azuis pecado
emboloram
ao peso do intocado
avisei-te
indolente criatura
que do amor
terás apenas fissuras
indomáveis,
teu coração
é seda rasgada
avisei-te,
mas meu êxtase ultrajas
com teu riso
diabólico
não brinque menina
não atormente o leão
ele dorme na savana
e a noite
apenas começou

Eu avisei
Waulena d'Oliveira Silva
Rio de Janeiro / RJ
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Eu avisei, Coração,
O amor é uma armadilha !
Não importa, Razão,
Ele também é centelha de vida !
Não seja bobo, Coração,
Você vai se machucar.
Não seja tola, Razão,
Dessa delícia não vou abdicar.
Mas quando a dor chegar,
Não diga que não avisei, Coração...
Deixa estar, a dor é pra quem não sabe amar
Talvez eu te ensine, Razão ...

Segunda (suspensa de) Sol
Gabriel Felipe Jacomel
São Paulo / SP
eu te falei
Cartola já dizia
Renato, renascia
seu Chico vararia.
o Sol sucedeu
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de si fez’pelho seu
como outros bardos disseram
Luz demais...
cegos

Um Aviso
Carmen Marinho dos Santos
Torres / RS
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Muitas conversas madrugadas adentro,
Leituras, músicas e filmes sobre o mesmo tema.
Nas praças, vários casais se beijando,
Crianças brincando com seus brinquedos,
Animais pulando aqui e ali,
E lá no pequeno palanque,
Uma linda canção é cantada:
Só o amor constrói...
Então lembro o que meus pais que diziam:
Eu avisei!

Prenúncios
Cecilia Pires
Porto Alegre / RS
Avisei à dor que este seria
seu último dia.
Meu coração, no limite,
Não suportaria.
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Informei à saudade:
- Seu tempo passou.
Memórias de dor
A vida levou.
Acordei a criança,
prenunciando esperança.
Seu tempo de agora
Teria melhora!
Abraçei a menina,
que sofria de amor.
Sussurrei pra sua alma
Novos cantos e rimas.
Anunciei ao ancião
O sol se mostrando,
prometendo paixão
em mais um janeiro.
Recatada lembrei
Dos avisos diversos
Construí novas rotas
Meu pequeno universo.

Sucinto
Luciano Alves Nogueira
Maringá / PR
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O tempo sucinto passou muito mais rápido que o esperado
Enquanto tentava trocar a faixa do disco e não olhava a paisagem
Quando tentou fixar o olhar notou que tudo havia mudado
O tempo relativo havia outra vez se mostrado como miragem.
Ao ver passar o tempo impassível pelos cantos dos olhos
Tentou capturar no fundo da retina a sua fugaz existência
Tarde separou as chaves perdidas para abrir os ferrolhos
Mas permaneceu estático sob a cumeeira de sua residência.
Esperneou como um louco arrependido
Em busca de um pouco mais de tempo
Não houve do vento nenhuma resposta
Jogou com a vida, desperdiçou os milagres gratuitos
Notou enfim que o universo e nem o tempo são infinitos
Ficou devendo pra si mesmo o valor de tão valiosa aposta.

A casa
Marcos de Andrade
Passo Fundo / RS
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A casa tem sete quartos
Sete quartos ela tem
Dois meninos dormem em um
Outros dois meninos tem
O terceiro eu fiz pra menina
(a menina logo vem)
Tem um quarto pro casal
Pra visita outro tem
A casa tem sete quartos
Sete quartos ela tem
Se vens à minha casa
Acompanhado de outrem
Traz um quarto à tiracolo
Que outro quarto aqui não tem
Pronto, eu avisei.

Almoço
Ana Célia Ellero
Amparo / SP
Avisei desde o início que era intensidade
E ainda me recuso a deixar que venham o bom senso e a
maturidade a ajeitar a ordem das coisas
Porque me restam desejos
E eles têm cores quentes
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A tranquilidade com que conversa o casal à nossa frente ou a
cumplicidade que você vê no silêncio que preenche os
momentos em que ela e ele estão mastigando lhe servem de
referência do que poderíamos ter
Mas eu não posso
Preciso discutir, brigar e ficar perguntando por que você
sempre come olhando para baixo
Quero saber por que não posso ser sua ouvinte quando se
sente melancólico
Pode ser que ainda necessite de mais cinco anos ou dois dias
(você sabe quanto?) para "aprender"
Ou então, de alguns segundos para desistir de digerir tudo isso
e lhe dizer:
"Foda-se. Eu avisei. Você sabe quem eu sou.”

Atenção
Eliana Wissmann Alyanak
São Paulo / SP
Escute
escute bem
para ser bem entendido
para ser bem compreendido
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Detalhes
Minúcias
Particularidades
Idiossincrasias
Ecos
Reminiscências
Traços de história
Sinais de presença
Marcas de vida
Silêncios compartilhados
Trocas de vozes
Encontros e contatos

Quem avisa amigo é
Márcio Viana
Porto Alegre / RS
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Eu avisei!
Frase dita por um amigo
Após um erro cometido
Expressão de confirmação
De que ele tinha razão
Muitas vezes essa frase eu escutava
Pois de teimoso ouvidos não dava
A todos que tentavam me avisar
Que a cara eu iria quebrar
Pensava comigo mesmo - Eu que sei!
Na maioria das vezes só me ferrei
E deles no fim ouvia - Eu avisei!

Praga de mãe
Mara Carvalho Leite
Porto Alegre / RS
Eu bem que avisei!
Não ia dar certo, mesmo!
Não falei?
Você não me ouve!
Eu tenho experiência!
Conheço a vida!
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Não dá outra!
Praga de mãe sempre pega!
O pior é concluir:
Ela estava certa.
E você, só pra variar, errado!

Aviso Normático
Frederico Romanoff do Vale
Rio de Janeiro / RJ
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Não me avisem!
Já estou farto dos avisos
Que se lasquem,
Vocês e eles.
Eu avisei: As normas!
A norma e o status quo,
o status quo e a opressão,
a opressão e a miséria.
O aviso da norma
representa uma ordem.
A ordem de um progresso
O progresso de quem ?

Autos humanos
Mário Borges
Belo Horizonte / MG
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Luzes amarelas que se vem,
Luzes vermelhas que se vão,
A busca do que não se tem,
A vida no trânsito da ilusão,

Humanos tornam-se veículos,
Os bens, a preferência e o valor,
Transitam na contra mão do ridículo,
O carro forte lidera glamour,

A cada dia conquisto migalhas,
Atendo o perfil da sociedade,
Sentimentos moídos as tralhas,
Quilometragens em futilidades,

A placa diz: "Parada obrigatória”
A frente um túnel ao fundo uma "LUZ",
Conclusões em minha trajetória,
Não é a matéria que me conduz !

Almejo coisas que não quero,
Sigo a linha de produção banal,
Pois nem eu mesmo me tolero,
Consumo o padrão convencional
Meu coração é um estepe vazio,
Me abasteço no posto de gasolina,
Minhas lágrimas parecem os rios,
Pela ausência da auto-estima,

Avisada
Eustáquio Braga
São Paulo / SP
Eu avisei que a noite seria longa.
Que também não contaria os dias
Quiçá as horas...
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Avisei que perderia todas as passagens.
Avisei que se perdesse a volta perderia todas as idas...
E, tudo que restou de voltas...
Dei-te, sem querer, uma longa volta.
Sem falar do enorme prejuízo.
Avisei que era imaturo e sem juízo.
E, que não lembraria de qualquer outro compromisso.
Mas foi tudo premeditado...
Agora, para não dizer que não avisei, farei outra confissão...
Avisei sobre esse amor fatiado,
Amor em versos soltos,
Tudo em pedaços...
Não sou de meias palavras,
Então, quero o teu amor inteiro e não ao meio.
Tu estás avisada?

Caminho solitário
Ianê Mello
Rio de Janeiro / RJ
Não valho o prato que como
a cama em que me deito
a mulher que beijo
Não, não valho nem mesmo
essa furtiva lágrima
que de sua face escorre
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Não mereço tampouco
o amor que se revela
em prantos de dor sentidos
nas noites escurecidas sem lua,
na bruma em que te escondes,
tímida e tristonha a minha espera
Não valho a paixão que te consome
ardendo em suas entranhas a ferida
nos dias que se perdem solitários
Não, não mereço seu amor tão puro
sua doação sem medidas
o resguardo de seu corpo para meu deleite
Por isso te peço agora
tomado por remorso e
num rasgo de consciência
deixa-me sozinho
em meu próprio enredo
na vida que escolhi e vivo só

Desculpe
Carlos Leser
Montenegro / RS
Desculpe o atraso,
o prazo vencido,
o sorriso derrotado.
Desculpe o grito,
o aflito chamado,
o silêncio programado.
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Desculpe por tudo,
nosso fim ensaiado,
nosso adeus avisado.

Fui
Elvandro Burity
Rio de Janeiro / RJ
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Quilômetros em distância.
Meu corpo ginga em desejos...
Meus lábios queimam fortes ardências.
Um amor polivalente.
Meu corpo ginga em desejos...
Meus olhos luzem vontades...
Prazeres e pesares.
A saudade espezinha.
A ti não me prendo mais.
Fui...
Eu avisei!

As quatro estações do amor
Samanta Naidhig de Souza Neves
São José dos Campos / SP
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Dias claros, jardins floridos
Seu perfume invade o ar
Seu olhar me captura
E dentro de mim a primavera acontece
É verão e o beijo é quente
O primeiro e os que se seguiram
Por dias e meses nossos lábios se queriam
Por dias e meses nossos pensamentos se atraíam
Mas eis que muda a estação
É chegado o outono
E de repente uma brisa bate na gente
E de repente os risos e o desejo
Tornam-se raros e mornos
E as conversas têm tom de aviso
E a presença do outro é fria, distante
Até que meu coração triste e cansado me diz:
Eu te avisei: o inverno faz parte do amor

Dizer
Ed Carlos Alves de Santana
Salvador / BA
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Eu não disse,
que tudo ia dar certo,
falei e deu;
Eu não disse,
acredites na vida
um dom de Deus,
Explores seus talentos
Busque a realização.
Tua paz e teu amor
está em tua vocação
está em tua vocação.
O amor venceu
Eu não disse
Tudo é possível se você crer
Pois é! Eu disse
Aconteceu
Estou feliz com você meu amor.

Destino
Artur Pereira dos Santos
Porto Alegre / RS
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Quantas vezes por mim ele passou
Anunciando que era hora de sonhar
Fui escravo da razão e fui vencido
Fui covarde, tive medo de partir
Na promessa da vida aprisionado
Vi a esperança morrendo sem amar
Aprisionado pelo tempo e sem porvir
Deixei o vento escolher o meu caminho
Mas a emoção não vê razão em reclamar.

A verdade está lá fora
Roberth Fabris
Maringá / PR
Eu avisei
Eu escrevi
Eu delatei
Mas a mentira apareceu
Ela enganou os meus e os seus
E com isto o mundo pereceu
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Eu avisei
Eu protestei
Eu anunciei
Mas a mentira se tornou banal
A maçã era mera fruta do capital
E com isto o pecado se tornou puro e original
Eu avisei
Eu gritei
Eu protestei
De nada adiantou
De nada valeu
O deserto o mundo se tornou
Um breu sem vida e sem espírito
E a verdade continua lá fora esperando ser liberta

De nada adiantou
Rosalva Rocha
Santo Antônio da Patrulha / RS
Cantei as pedras
não fui ouvida
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Arremessei argumentos
nada foi feito

O amor - aquele que nos uniu
por teu orgulho foi dissipado
sem chances de retomada
eu em trapos - caí nocauteada

Nosso sabor se esvaiu
como rio que corre sem pressa
l-e-n-t-a-m-e-n-t-e
sem olhar prá trás

Restou um alento:
eu avisei (inúmeras vezes)
eras o meu homem
não o meu rei

Nosso riso solto se prendeu
em obstáculos intransponíveis
perdemos a liberdade
com parada obrigatória
Era tudo tão bom
nossos planos (nosso norte)
desenhados com carinho
de vida viraram morte

Prazer/Pecado
Cláudio Márcio Barbosa
Belo Horizonte / MG
Prazer
Não é pecado!
Pecado, ah...
Pecado,
Pecado é não ter prazer !!!
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Perdão (eu avisei)
Anna Ribeiro
Itajaí / SC
Na esquina da vida
Você não parou
Eu te avisei!
Com perdão da palavra
Eu te avisei!
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No encanto de olhares
Desfilando um "que" de
moderno
Já ouviu dizer;
Quem avisa amigo é?
No conjunto das circuntâncias
Peço perdão, mas...
Eu te avisei!

Eu avisei
Ligia Messina
Porto Alegre / RS
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Os filhos crescem e iniciam suas próprias vidas
Fazendo seus caminhos de acordo com suas escolhas
Vez ou outra vem aos nossos ouvidos
Com queixas e reclamações
Pedem opiniões conselhos
Que por mais que eles não os sigam
Orientamos com a experiência da idade
Da vida há muito tempo vivida
Pelo longo caminho percorrido
Situações vividas e sofridas
Tenta-se mostrar o melhor caminho.
Mas, quando a cegueira da paixão os ataca,
Não há bom conselho ou aviso
Eles entram e vertiginosa corrida e se atiram
Para aquilo que eles acham que é a felicidade.
Amargurada e silenciosa eu calo as palavras
Já adverti, já mostrei, avisei,
Agora é esperar o desenrolar de tudo
Então, um belo dia,
Tristes e sofridos, com lágrimas suspensas
Vem aos nossos braços
Acalento como se fossem ainda crianças
E sufocadas pelo amor de mãe
Não pronuncio as terríveis palavras
Que no momento eles não precisam ouvir:
“Eu avisei!”

A humanidade está acabada
Al Reiffer
Santiago / RS
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não é que a humanidade
irá acabar:
ela já o está.
tornou-se um algo
que deixou de ser
e não se avisou a si mesmo
que o aviso fora dado
o que há
são indivíduos desfeitos
que não formam
um todo de humanidade
ou a humanidade
seja esse todo
de desfeitos e de acabados
de caóticos e desdestinados
não é que o homem
irá acabar:
ele já o está.

tornou-se um algo
que deixou seu ser
tropel de mortos andantes
olhares vazados
sem horizontes
sangue esvaziado
e ausência de avantes
Sonha o homem
que continua
que abre os caminhos
que pavimenta as ruas
mas
(e é meu dever que se diga)
só abre uns abismos
onde enterra futuros
os sóis
e as luas...

Eu avisei tá avisado
Solange Grandini
Santo Antônio da Patrulha / RS
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Tinha tudo pra dar certo!
O dia
As pessoas
A ocasião
Os motivos
Os sonhos
A comemoração.
Foi avisado
Motivado.
Quem não ouviu
Não valorizou
Não prestou atenção
Não compareceu.
Paciência!
Deu certo
Eu avisei
Eu me emocionei
E constatei que quem faz
Se surpreende,
Com as pessoas
Com a Vida.
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