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Caos

EDITORIAL

Caos
Repousa sobre nós uma herança histórica de considerar os
movimentos de 'destruição' como negativos. Entre luz e sombra,
tendemos a acreditar que a luz seja melhor. Entre ascencionado e
descencionado, parece-nos que o ascencionado é melhor. Entre a
ordem e o caos, naturalmente acreditamos ser a ordem o mais
adequado.
A dicotomia certo e errado, direito e esquerdo, e tantas
outras que polarizam em apenas duas opções as possibilidades de
escolha têm reduzido sobremaneira a nossa capacidade de olhar
para os acontecimentos da vida de forma ampla. E de aprendermos
com eles.
Luz em excesso cega, ascencionamento em excesso limita
a percepção da beleza que também reside no humano e no caos
reside a força da transição, que leva de uma ordem a outra e nova
ordem.
Pois este Caderno Literário faz uma homenagem ao caos!
Boa leitura!
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Turbulência
Luiz Otávio Oliani
Rio de Janeiro / RJ
pelas esquinas da cidade
o caos
o cimento o asfalto
o escarro dos dias
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na turbulência a descoberta: a vida
tem sete faces

Colisão
Márcia Abath
Teresópolis / RJ
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a foice
a lata
o casco

estarreço
engasgo
constato

o próximo
excomungado
a amante
escoriada

espasmo!

o cachorro
seco enxotado
o menino
negro exilado
a sombra
desencantada
o pé ferido
da desgraça

eu, náufraga
(minha palavra)
prisma rima
salva re_monta
sobrevivo

Caos
Tchello d´Barros
Rio de Janeiro / RJ
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meu
deus
do
céu
foipor
um
triz
foi
por
um
fio
que
não
vi
o
caos
em
meu
país

Caos total no país do futebol
Roberth Fabris
Maringá / PR
Agora é assim
O país está em caos
O paÍs em campo total
O gramado verde sideral
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O povo com sede
De SUS na capital
O povo com sede
De educação geral
Agora é assim
no país do futebol
O caos rola geral
E a bola de ouro
Voltou para a Suíça
E o povo em lágrimas
Continua tudo de novo.

Resumo do jornal
Robinson Silva Alves
Coaraci / BA
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Balas perdidas,
Tiroteio na favela,
Fome,morte e miséria,
Conflitos pela terra,
Bandido e polícia,
Segurança da milícia,
Desatre de avião,
Descaso e omissão,
Luto na nação,
Sequestro relâmpago,
Roubo a banco,
Bomba no Iraque,
Menino usando crack,
Acidentes do feriado,

Mais um triste saldo,
Cpis,corrupção,
Pizza,político,ambição,
Aprovado novo imposto,
Salário mínimo e arrocho,
Sobrando nada no bolso,
Drogas nas ruas,
Pobre menina nua,
Pura realidade crua,
Aquecimento global,
Crise mundial,
Fim do homem racional,
Ufa! Acabou o jornal,
Boa noite!

O amor vence o caos
Amélia Luz
Pirapetinga / MG
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Entrei na casa bem assombrada
Que a campainha não tocava
O mordomo não atendia
Você ali me esperava
E a porta rangia... rangia...
O relógio não batia
Ali ninguém sabia
O que era ser real
Num mundo só de magia
E de sobrenatural...
Tinha um fogão sem fogo
Uma cadeira sem jogo
Um sofá quebrado
Um quadro dependurado
Mostrando a figura
Tristonha e escura
De um casal de namorados
Hoje, pela vida, separados...
O jardim não floria
O luar não enternecia
O violão estava sem cordas
O piano não tinha teclado
E as crianças mudas, jaziam,
Petrificadas no chão.
No varal não tinha roupas
Na casa não tinha pratos
Não tinha pão nem cheiro de sopa,

Nem panelas na cozinha tinha.
As torneiras não pingavam água
Mas havia um poço fundo
De mágoas e amargas recordações...
O velho cão cochilava
A mulher pálida não mais amava
E se esquecera na certa
De que tivera um coração!
Mas, num canto secreto qualquer
Havia escondida uma chave dourada.
Abri então a porta encantada
E te encontrei na rede deitada....
Faceiro ajeitei-me a teu lado
Trocamos assim a mesma emoção.
Trêmula me destes a mão
Em pacto de amor primeiro.
Embora não tivesse telhado
Ali ficamos enamorados
Na casa sem teto, mas tão abrigados,
Sem cores, sem flores, sem nada,
Onde eu via tão linda
A minha doce amada
Cantando versos na madrugada
Em noite de serenata.
E ela sorria livre,
Sorria e gargalhava só para mim...

Seres humanos
Raul Longo
Florianópolis / SC
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Quando eles nos massacraram
Incas, Maias e Astecas;
fomos Incas, Maias e Astecas
por sermos humanos.

Quando eles nos massacraram
Judeus e Ciganos
fomos Judeus e Ciganos
por sermos humanos

Quando eles nos massacraram
Tupis e Guaranis
fomos Tupis e Guaranis
por sermos humanos.

Quando eles nos massacraram
Asiáticos
fomos Asiáticos
por sermos humanos

Quando eles nos massacraram
Negros Africanos
fomos Negros Africanos
por sermos humanos

Agora que nos massacram
Palestinos
somos todos Palestinos
porque eles continuam não sendo
seres humanos.

Quando eles nos massacraram
Navajos e Comanches
fomos Navajos e Comanches
por sermos humanos

Humanidade
Michelle Zanin
Araraquara / SP
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Estive perdida na selva de concreto.
No meio do caos onde não havia esperança.
Em um ambiente sem compaixão.
Onde não era possível ser diferente.
Um contingente em massa, moldando meus padrões, escolhendo quem eu quero ser.
Um mundo de concreto.
Sem verde, sem azul, somente cinza.
Sem um sorriso verdadeiro.
Um lugar abiótico, onde os mais fracos carregam os mais fortes nos ombros.
Um império frio e calculista, sem humanidade, um padrão editado e moldado.
Você não pode fazer nada a não ser sobreviver.
Parece não haver vida, há somente morte.
Para meu alívio, o tempo passou.
Despertei do pesadelo de horrores ao qual minha mente forjou.
Descobri o quanto de horror mora em mim.
Me dei conta que sou humano e por isso não sou má,
Somente tenho um extinto animal que dorme em mim.
Por fim percebi que não tive um sonho, mas vi a profecia.
A profecia que um dia ira se realizar.
O caos ao qual caminha a sociedade.
A doce e humana globalização, que aos poucos nos domina.
Por fim não haverá humildade.
Ora caminha a humanidade.

Adeus
Lígia Lacerda
Caxias do Sul / RS
Uma palavra...
E fez- se o caos em minha vida!
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Caos ando
Vivian de Moraes
Araraquara / SP
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Ando provocando o caos
caos ando
ando do mundo de mal
caos se ficando
caos até o final
coisa sem comando
o brasil perdeu a copa, que caos!
no caos, ando!

Elegia do Caos
Antonio Cabral Filho
Rio de Janeiro / RJ
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O ritmo com que o vento
retorce arbustos
e sacode telhados de zinco
arrasta o lixo da urbis
ao longo das ruas
e deixa pessoas eufóricas
com tanta fúria
que fogem sem rumo
e na busca de refúgio
invadem lojas e lares
com súbitos saques e estupros
...
Tudo feito em sincronia
com muita bala perdida
rumo ao alvo certo
acerto em hora incerta
sem o perigo da lei
e tudo tão repentino
que nenhum socorro
seria possível...
Mas vinda a paz
d'após a borrasca,
era noite.

Caos
Fábio Daflon
Vitória / ES
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A homeostase: é não ter o sangue doce,
muitos não comem sonho por este motivo
da glicose, mas não tem em si doçura.
Embora no mar do corpo haja o sal do plasma,
este não é o sal da vida.
Sal de um mistério supra-animal.
Soma de água e carne, onde a alma
habita apenas a carnadura sob aponeuroses
e membranas e pele com seus fâneros.
Certo é a alma não sair do soma
por suores, urina e esputos ou gametas
nem por descargas humorais de adrenalina.
A alma é invisível ao próprio ser,
é uma presença submersa no escuro
e cega a excessiva claridade das explicações
laicas ou não sobre a sua existência.
Ninguém, no entanto, se diz sem alma
ou consequência apenas do darwinismo.
Para além da fisiologia corporal,
da saúde, para antes da formação da pessoa
há o caos de uma promiscuidade de tecidos
um caos que se perpetuará ou não
em cada homem a nascer na face escavada
da terra, sob seu poder até o fim dos tempos
Ou até que renasça um novo anticristo
Após a conquista de poder destruir o mundo.

Caos
Isabel C S Vargas
Pelotas / RS
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Guerras em outros fronts,
Vendavais que a tudo devastam,
Chuvas que inundam cidades
Pessoas desabrigadas,
Outras passando fome.
Muitos sem emprego,
Mulheres agredidas,
Crianças abandonadas.
Políticos corruptos,
Dívidas de outros países perdoadas,
Quem rouba para comer na cadeia.
Profissionais mal remunerados,
Obras inacabadas, outras desmoronadas.
Saúde em estado precário,
Contas super faturadas,
Povo ludibriado, iludido
Achando que seria campeão!
Caos!

Distrito Federal
Mário Borges
Belo Horizonte / MG
Mergulhamos em várias incertezas,
Naufragamos em tramas politiqueiras,
Bocas imundas e cheias de impurezas,
O planalto central e todas as sujeiras,
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Almas condenadas inconstitucionais,
Mentes maquiavélicas e suas máfias,
Bebem o sangue, ainda querem mais,
Insaciáveis abutres da nossa Pátria,
Não possuem nenhum escrúpulo,
Esquartejam todas as gerações,
Irônicos trapaceiros em discursos,
Cafetinos congressistas de corrupções,
Parlamentares que jantam carnificinas,
Defecam, escarram, vomitam no voto,
Partidos compartilham as chacinas,
Mãos sujas acionam o controle remoto!

Claudicante travessia
Ricardo Mainieri
Porto Alegre / RS
coração balança
claudicante
na corda tensa
nenhuma rede
Aguarda
19

abaixo somente
abismo & depressão
Medo
súbito acordo
alívio
foi um sonho

Qualquer semelhança
Jaak Bosmans
Belo Horizonte / MG
Retorno ao caos retido pelo branco,
No deixar-me a sós no fim da escada,
Ardendo o calor de ter que esperar.
Dissolvo o medo de tantos feitiços,
No vestir-me de eternas lembranças,
Quebrando os cristais dos tempos vazios.
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Afogo o triste espaço reservado,
No sem fim de inconfessáveis desejos,
Despencando do último andar da amargura.
Recolho, então, pedaços de brilhos,
No aveludado encontro com a felicidade,
Sorrindo o revelar dos meus novos infinitos.

Saudades do meu caos
Mauricio Duarte
São Gonçalo / RJ
Carrego a espada da contestação
há tanto tempo
que já nem sei como é
que se acredita
nesse turbilhão
de existências
chamado humanidade.
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Pungido como uma onça
que é cutucada com vara curta,
sinto-me como Eros, o deus do amor.
Um deus primordial,
responsável pela transformação
do caos em cosmos.
Ou seria o contrário?
Estufo o peito e largo
meus braços ao vento.
Ventania que traga de volta
a minha consciência.
Ou se não puder fazê-lo
que me dê de volta,
ao menos, o meu caos.

Noturno na roça
Valdir Azambuja
Salvador / BA
A beleza do sol quando o dia envelhece
E a noite vem
É a certeza da morte
Na madrugada
Ainda resta um caos de fim de rua...
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Misteriosos sonhos
Se perdem em meio as lembranças
O galo canta
Anunciando o amanhecer
Parece voz de outro mundo
Encantando a vida in-certa
Fé é força
A ação é o melhor da espera
Enquanto a vida acontece...

Meu mundo, meu caos
Francisca Raquel Queiroz Alves Rocha
Juazeiro do Norte / CE
Uma doença chamada amor me devora dia e noite
Acostumada com a derrota de uma vida ingrata, devo caminhar
Idealizada mentira construída por iludidos sonhos infantis
Eis-me aqui, perdida, chorando e juntando os pedaços
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Uma revolta ressurge em meu derrotado espírito
A desonra invoca a atmosfera de destruição
Descrente em finais felizes, um drinque, mais absinto
Eis me aqui, desolada, praguejando e juntando os pedaços
Meu mundo, meu caos
Distúrbio desconexo de mentes imersas na glória de meus sentimentos
Poeiras cósmicas de espaços intergaláticos, sombrios e conjurados
A amnésia que retarda meus sentimentos
Aprisiona-me eternamente!

Caos
Ligia Messina
Porto Alegre / RS
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Somos almas velhas e errantes
Que trilhamos por estes caminhos
Através do tempo
Em busca da perfeição
Evoluindo das trevas, buscando a luz
Fugindo da confusão, procurando a ordem
Emergindo das pinturas rupestres
Para a magia das telas de Van Gogh
Sempre na caça incessante
Da ausência de qualquer defeito
Em busca da luz que nos liberte do caos.
Mas, o que é o caos?
O que é perfeição?
Se como o Yin e Yang
A dualidade do caos e da ordem
Está sempre dentro de nós.
É preciso introjetar o real
O bom, o certo, o verdadeiro
Então daremos vasão ao caos
Então encontraremos a paz
A luz, a ordem, a perfeição.

Desordem
Ed Carlos Alves de Santana
Salvador / BA
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O universo parece todo sem sentido,
Guerras a todo momento,
Violências sem prescedentes,
Até o Apocalipse de João não seria capaz
de conter a bárbarie
que se comete em nome de nada.
Tudo, parece, está perdido
A humanidade reduzida a um sólido
geométrico esférico,
Tudo, parece, está perdido.
Mas há de vir a solução,
Um milagre talvez.
Tudo começa no pensamento, as
guerras, o ódio, a destruição
Tem de se ter amor ao próximo em
primeiro lugar,
resgatar valores a muito perdidos,
E reencontrar a moral que sumiu.
Exterminemos a corrupção, a ganância
Pensemos mais em justiça social,
E por em prática o maior de todos os

mandamentos
"Amaras o teu próximo como a ti
mesmo".
E sigamos os pensamentos abaixo
Não destruíras tuas florestas,
Não poluirás teus rios e mananciais,
Só assim conseguiremos o equilíbrio de
tudo e de todos
pois no final tudo e todos passam e
somente as más ou boas ações é que
ficam
Salvemos o nosso planeta da extinção
humana pelas mãos humanas.

Re-criação
Ianê Rubens de Mello
Rio de Janeiro / RJ
Des-construir a forma
des-membrar
des-estruturar o verbo
des-ordenar a estrutura
des-mitificar
26

ir além do provável
e - assim - instituído o caos
re-modelar
o imponderável

Hermética
Anderson Bee
São Paulo / SP
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a vida é dura
Feito pedra,
escura feito noite,
estranha feito o sol,
forte feito chuva,
a vida é secreta
feito um sonho,
escondida feito tesouro,
atrevida feito criança,
sinuosa feito a mente,
mesmo assim: insistimos
em vivê-la

Nada
Lin Quintino
Belo Horizonte / MG
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Gosto de escrever
Sobre o nada,
Pois é vazio o sentido,
Nada, coisa alguma, nada.
E, no entanto, esse nada
É cheio de significado,
De silêncios, de vazios.
É o caos, onde tudo se principia,
Onde tudo se forma se transforma,
Nasce.
É um buraco negro,
Um abismo, sem formas,
Sem sombras, sem nada.
Então, por que escrever sobre nada,
Se não há nada, apenas mistério,
E, porque, esse nada é tanto
Que preenche os vazios.
Transborda os significados
Inunda os sentidos,
Comporta todos os mistérios,
Toda a vida que se inicia
A partir do encontro
Entre duas possibilidades...

Frenesi moderno
José Nedel
Porto Alegre / RS
O anacrônico espectador critica e acha
Tudo estranho. Precisa ler que o mundo agora
Gira e se agita sobre ferros e borracha.
E o que novo não é despreza e joga-o fora.
“A nação vive demasiado rapidamente” (Henry David Thoreau).
29

Tanca
Mardilê Friedrich Fabre
São Leopoldo / RS
Caos na natureza
A serra corta a beleza.
Extinguem-se as cores.
Desnuda, a Terra reclama
Treme, chora, inunda, mata.

30

Do caos
Ricardo Santos
São Paulo / SP
Emergiu
A Terra
Os homens
As mulheres
Os animais
As plantas.
A vida.
31

Estranha Morada
Rosalva Rocha
Santo Antônio da Patrulha / RS
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Dentro de mim
uma camaleoa se manifesta
estranha - por vezes soturna
provoca emoções diversas
No dia: mulher feliz
na noite: mulher inquieta
Brotam cores - sabores
quando o sol se põe
chora tristezas passadas
quando a tarde cai
Eleva-se com sorrisos largos
cai com insanos pesares
Afinal vive no caos
um caos que revira a mente
transpõe emoções
vara noites sem sono
Retoma incessantemente - sua vida sem dono

Do Chaos *
Clevane Pessoa de Araújo Lopes
Belo Horizonte / MG
Em suspensão, fragmentos,
decretos ditatoriais,
angústias, medo,
fuga para alguma parte,
pressa para parte alguma,
paixões avassaladoras,
violência, humilhação, rechaço,
desamor e abandono.
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Ao ser humano,
cabe des-montar a proposta imposta
que confunde o Tudo
e sobrecarrega o Nada
e pacientemente
remontá-la, relacionar datas e fatos,
armar o quebra-cabeças das fotografias picadas,
apagar as chamas das queimadas,
semear os solos calcinados
depois de revolvê-los e adubá-los,
escutar o lamento das crianças
e os avisos dos pássaros.
Diluir os decretos inúteis e as perplexidades,
fazer curativos nas almas em frangalhos,
matar a sede e a fome de Beleza
com o olhar
criativo.
Então, através da Arte e da Poesia,
ordenar
e reinovar
a Vida.
(*)Etimologia. Do grego χάος (abismo tenebroso), através do latim chaos.Em
Português. Caos.

Kháos
Isiara Caruso
Porto Alegre / RS
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No princípio era o caos
o vazio, o nada,
A profundeza, medos,
eco profundo.
Troços de incerteza,
confusões infernais.
A folha em branco é o caos,
Anseio,
olho-a, viro reviro-a.
O nada.
Mergulho no seu seio
e o eco responde meus ais.
Cato as palavras,
não as vejo mais,
escorregam espantadas
entre meus dedos desesperados
não formo frases,
crio emaranhados.
O Kháos.

Suicídio
Luciano Alves Nogueira
Maringá / PR
O gradil do prédio a separava do além
Com olhar fixo, a retina dilatada e sedenta
Pensou nas emoções que da vida provém
E no enorme caos que a mente inventa
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O vento esbofeteava a sua triste face
O sol seguia alheio aos seus sentimentos
Perdida em imensas mágoas e pensamentos
Questionava se tudo na vida morre como nasce
E o corpo ficando leve
Como uma brisa livre
Se dispôs à bel atração
Numa queda suave
Pronta a reentrar na nave
E ir pra outra dimensão.

Caos
Bento B'Ro
Florianópolis / SC
depois do caos, vem a esperança
Depois do som, vem a dança
Depois da bonança, vem a tempestade
Depois do tombo, vem a realidade
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Caos na diversidade
Daiçon Maciel da Silva
Santo Antônio da Patrulha / RS
Negros trazidos da África,
Escravos... Destruídos de sua cultura... Suas vidas.
Índios, donos da terra,
Usados nas guerras... Minados nas epidemias.
Brancos! Donos da verdade... Vaidades de sobra,
Diversidades... Sem tonalidades... De gênero... De raça.
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As mulheres também não existiam,
Lutavam por liberdade... Respeito,
Acesso ao voto... À educação... Lilás que não existia.
Diversidade cultural, Democracia racial... e irracional,
Tudo parecendo uma encenação... Teatral.
Ah! Este cenário histórico,
Patriarcal e sem direito a voto... Sem educação,
Sem moradia... Sem trabalho... Sem respeito.
Vejam! Algumas revistas... Leiam!
Os registros da história.
Diversidades que muitos machucam,
Programas... Reportagens, ainda bem.
Diversidades.
Passado,
Presente,
Futuro, infelizmente.

Caos
Artur Pereira dos Santos
Porto Alegre / RS
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Enfim, em casa, na volta da praia.
Vendo o carro que passa e o frear estridente.
O ônibus que vem e amassa sem piedade a
gente
A esquina mal traçada dizendo que a vez é
nossa.
O taxi buzinando, como se parar não possa.
O vizinho que grita: estão roubando o que é
teu.
O policial que não chega pra ver o que
aconteceu
A justiça que se diz cega não tendo qualquer
solução
Me causa tal confusão, me faz pensar que o
ladrão sou eu
Cerrando os punhos, indignado, busco os
últimos centavos
Telefono ao advogado, que me declara a
certeza:
Que na manhã seguinte estaremos sentados à
mesa
para tratar dos honorários. Já vem munido de
livros
Trazendo também um rosário, para boa
impressão causar
Enquanto ri entre dentes, sabendo o que vai

ganhar
O carro que foi amassado que o seguro não
cobriu
Aquele que o ladrão levou, que entre milhares
sumiu.
O que a árvore amassou, quando com o vento
caiu
A seguradora respeitosa reconhece a perda total
Mas daí ao ressarcimento vai um tempo sem
igual
E o dono segue penando. Usa o taxi que buzina
Sem respeitar a faixa traçada, ou usa o ônibus
que amassa
ou anda a pé, sem usar nada. E o advogado
segue tentando
Seu rosário de leis desfiando e nossos centavos
levando
E a cidade crescendo e os impostos aumentando
E nós apenas olhando, querendo achar outra
estrada
Enquanto a justiça que é cega chama atenção
para a Lei que prega
E nós, que temos olhos e vemos, mas pouco de
Lei entendemos
Olhamos sem fazer nada.

Caos e Eros
Samanta Naidhig de Souza Neves
São José dos Campos / SP
Eis a essência da vida
Desde seu início, sem cerimônia ou permissão
Orienta-se pelo princípio da cisão
Desde seu início, há momentos só de ida
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Vida cresce, vida se forma
O espaço vazio deixado por Caos
Na juventude, dá espaço para a vinda de Eros
Que produz, embala e a vida transforma
Mas Caos não se deixa abater
Não à toa é o mais antigo e indecifrável
Sua presença mostra que cisão há de ter
Eu só peço, meu Deus
Que as idas e vindas se repitam
Mas que no final, seja Eros que me dê adeus.

Panfleto
Jacques Cigarra
Ponte Nova / MG
Se ao acordar
já começamos submetidos
colecionar tensões em todas as suas formas
o que queremos ser
além de micro unidades de caos
da sociedade da norma?
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Caos
Gerci Oliveira Godoy
Porto Alegre / RS
Falar de caos
ensimesmando temas
palavras em desalinho
incursões, abismos de dor
vastidão de mundos explorados
corpos mutilados, esperança morta
desamor na alma, corações fechados
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Caos
Cislaine Bier
Santo Antônio da Patrulha / RS
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Desde o início...
Da criação do mundo,
O caos se fez presente
E tem acompanhado
A civilização no dia a dia.
A luta para superá-lo
É constante e árdua.
O caos está impregnado,
Na Política, na violência,
Nas drogas, na saúde,
No vandalismo...
Em meio a tanto caos
Fica a pergunta:
O caos terá fim?
Talvez seja utopia...

Caos
Valesca Pederiva
Encantado / RS
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É na confusão
que encontro a cura
o instante constante
que decifra a gota
pequenina sinapse
na intensa tempestade
que é teu olhar
é na confusão
momento improvável do previsível,
que controla e desenrola
meu descontrole e,
dos meus suores
teus amores
caos catalogado
pelo tempo, diagramado
em raios descompassados
que atiçam entre-meios
é na confusão
gota lúdica,
de orlas multicoloridas
que toco a tua boca e encontro a cura
e,
nas amarguras da chuva
afogo-me em gotas

Paradoxo
Léris Seitenfus
Porto Alegre / RS
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Na luz do
Teu sorriso
encontrei vida
no abraço abrigo
nas promessas
do olhar futuro
mero caos do
destino incerto
(In) verdades
(In) Versos...

Caos
Frederico Romanoff
Santos / SP
da relatividade do caos
Fora da nova ordem mundial
Tal qual Veloso.
Cabe a pergunta,
ordem de quê ? Pra quem?
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Caos relativo
ordem engessada
o caos nesta ordem
o caos da contestação - ordem pra quem ?
Ordem que não representa
progresso que não inclui
validando o caos
numa ordem sem sentido

Caos da guerra no meu país
Euclides Felisberto Nhantumbo
Moçambique / Maputo
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Terminou a guerra
Nesta terra
Muitas infra-estruturas
Perderam estrutura
A guerra destruiu tudo
Nada sobrou
Neste sobrado
Inocentes morreram
Os atores da guerra sobreviveram
A indústria bélica faturou
Por conta desta guerra
Inocentes com órgãos mutilados
Por causa das minas terrestres
São marcas desta guerra
Na guerra
Sempre morreram inocentes
Os protagonistas saem ilesos
O povo é sempre lesado
Caos da guerra
No meu pais

Caos
Horacio Xavier
Vila Velha / ES
O mundo ouvirá meu grito
Quando me partir ao meio
Transformando o que era feio
Numa onda de bom fluido
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A vida verá minha mudança
Ao me descarnar por inteiro
Refazendo o que foi desesperança
Numa brisa de belo janeiro
O universo dirá meus versos
Por me difamar torpemente
Alterando a solidão latente
Para um barro de moldar inversos
Os homens inalarão minha fragrância
Depois de me queimarem vivo
Decompondo as marcas de infância
Em labaredas de tatuar sentido
O amor tateará meu coração
Após a cruel metamorfose
Que trará à tona um homem novo,
Improvável resultado desta osmose

Um dia de caos
(assim começa e assim acaba um dia ruim)
Roberto Prado Barbosa Junior
Santos / SP
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É a chuva
Logo cedo
É uma moto
No meu caminho
É a chuva que cai
São as pedras da rua
Que escorregam
E a moto que bate
Na lataria do carro
É a moto que cai
É a moto
É o B.O.
São as versões
São as versões, as versões, as versões...
É o amassado na porta
É o prejuízo no bolso
É caos das ruas
É o caos nas ruas
É o caos do trânsito
São as versões dos passantes
É a versão da vítima
São as horas que passam
Que passam
É o dia perdido
E nessa bagunça
Ao fim dia
Hum- hum
Ainda vejo em casa
Um “sete a um”!

Oscilação
Rubens Jardim
São Paulo / SP
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Ando por aí
paro em qualquer lugar
Bebo guaraná
e vejo Deus
numa casa nova
e você sorrindo
por dentro. Por isso
tomemos um rum
neste lugar onde tudo
o que era já não é.
Diga aonde e quando
o amor é explicável.
Mas não repita
as ladainhas de sempre.
Meu coração é sinistro
e não está no seguro.
Tudo é justificável, claro.
Mas às vezes eu preciso ir
Não sei para onde
mas eu preciso ir.
Sou hostil ao tempo:
não uso relógio
e não suporto o mundo.
Por isso escrevo
quieto no meu canto.

Falo pouco, ouço nada
e vejo menos ainda.
Mas minha pele sente o sol
e arde com o sal desses
mares já antes navegados.
Camões é referência, amor.
Pessoa é paixão
sem fim e sem começo.
Por isso diga
Diga sem frescuras
quanto custou
essa mistura
essa domesticação
dos desejos.
É claro que toda porta
se abre
e se fecha
e não adianta
O sábio explicar o combate
das substâncias.
O amor oscila
entre dois
opostos:
o cárcere
e o refúgio.

Os voos
Franck Santos
São Luis / MA
Não tentei
mas sei
nós, aves, morremos dos voos
que não os demos.
(A serena possibilidade do abismo).
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Caos e Poesia
Adriana Pavani
Barra Bonita / SP
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Sou um ambulante caos,
que por vezes se transforma em poesia.
O dia às vezes é um caos
que não tem nada de poesia.
Mas eu me gero do caos,
para ser poesia.
No fundo, todos somos um caos.
E também somos poesia!
Quando não sabemos o que somos,
o que queremos e para onde vamos,
somos o caos.
Mas quando verdadeiramente nos encontramos,
somos poesia.
Assim, cada um de nós é um poeta,
escrevendo dia-a-dia,
A sua própria poesia.

Crateras
Cecilia Pires
Porto Alegre / RS
O leão apropriou-se da presa.
Inútil a tentativa de libertação.
Com sua mão, o homem
afastou o equilíbrio do planeta
e comemorou o progresso.
Inútil o esforço de emancipação.
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Vieram os furacões, as enchentes,
os terremotos, os vendavais.
E a lua continuava a espreitar
a folha do coqueiro, altaneiro.
As crianças peregrinavam
na busca de um abrigo.
Órfãs da mãe terra, desoladas.
Um castigo?!
Seguiu o ciclo da natureza.
O leão liquidou sua presa.
O homem com fome de domínio
reforçou seu declínio.
Inútil o desejo da razão.

Asas
Carlos Leser
Montenegro / RS
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Sempre o silêncio,
o recuo do mar.
Sempre essa ânsia,
de tudo teorizar.
Sempre a verdade,
mais e mais obsoleta.
Sempre um vôo cego,
nas asas de uma borboleta.

Ainda Resta uma Esperança...
José Feldman
Maringá / PR
Andarilho sem destino,
percorres caminhos de desolação,
o caos dominante,
na luta entre o sonho e o coração.
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Às vezes, cerrar os olhos,
perante tanta maldade,
para estancar o sofrimento,
vivenciando a orfandade.
Árvores devastadas nas florestas,
animais sacrificados em vão,
crianças abandonadas nas esquinas,
um mundo sem noção.
Mas, escondido entre as folhagens,
tímido, indeciso, uma vontade,
no caos que domina as nações,
uma réstia de luz... a amizade...

Rumo à incerteza
(Rumando aos céus ou ao caos?)
Carmo Vasconcelos
Lisboa / Portugal
Tu és a minha aventura
aonde rumo insegura
caminhando sobre brasas...
Não sei se és anjo ou carne
se me angelize ou se encarne
se vá com pés ou com asas.
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Angustiante incerteza!
Não sei se és cama ou mesa
se és corpo inteiro ou só mão...
Se és paraíso ou inferno
ou se em ambos me interno
perdida sem remissão.
Só sei que és minha aventura
meu oásis de ternura
num deserto de castigo...
Sobre nuvens ou calhaus
rumando aos céus ou ao caos
só sei que nela prossigo!

E eu não sabia o que digo...
Alessandro Reiffer
Santiago / RS
o Horror veio e jantou comigo
e em nele eram
os todos em que já não
(que ele existe-me no que te sigo)
e falamos como se insanos
entre um copo de água quente
(daquela, água ardente)
e um prato de feijão

56

alguma coisa não estava bem
(era como se um algo me olhasse além)
e gritei oh Mãe do que me era
para onde foi o teu foste?
e qual dos 7 é que me é?
e era vasto o cheiro de café
quando uma voz me sorriu estranha...
(o Caos me serviu outro trago de canha)
era o Horror que me perguntava
se (r)indo:
“então amar já não está mais
na moda?”
e eu não sabia o que digo
(ao Horror, o meu melhor amigo)
e proferi:
é foda!

Caos sedutor
Alexandra Magalhães Zeiner
Augsburg / Alemanha
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Ela o procurou
Onde?
Ele a encontrou
Como?
Ela o aceitou
Quando?
Ele a seduziu
Quem?
Caos, o deus de sua vida

Caos
Soleni Peres Heiden
São Lourenço do Sul / RS
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O caos instalou-se em minha vida.
Tento expulsá-lo, mas parece sem saída.
Nada dá certo!
O amor voou pela janela.
Meu coração está triste.
Não sei viver sem ela.
A inspiração cessou total.
Turbilhão de palavras soltas
dançam enlouquecidas,
tomam conta do meu pensamento.
Tento varrer para longe
todo esse tormento.
É o caos!
Não sei mais o que fazer!
Olho para os céus
numa súplica
e oro a Deus, nosso Pai.
E a grande faxina acontece:
um por um de minha mente
eles saem.

Beco Sem Saída
Kesianne Suelen Barbosa Ferreira
Manaus / AM
Lixo por toda parte
Vira-latas sem dono
Políticos de férias!
Calçadas sem prumo
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Em meio a esse caos
Meu sapato de salto alto
Num estalo se rompe
M E R D A!
(Preciso de calmaria)
Quiçá o culpado...
E o que me resta?
2 km de estrada
Ônibus lotado
Moedas contadas
No bolso da calça
Pra frente eu vou...

Caos Rimado
Thaise Santos
São Paulo / SP
Onde se encontra o caos do poeta?
Em sua mente complexa? Em sua rima anexa?
Caos, o caos do poeta, porta aberta...
Para a rima concreta.
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O caos do poeta em sua alma desperta
Alegrias incertas...
Mas o que seria do poeta
Se não houvesse alma complexa?
Se o seu caos interno não fosse completo
Ai ! Do poeta sem a complexidade
Ai! Da poesia sem a verdade.

Caos
Jardim
Niterói / RJ

61

canto um refrão triste.
pelo chão resquícios
de uma noite insone,
pelas paredes sinais
de impossíveis probabilidades
originadas no útero
da minha descrença,
no coração das minhas fraquezas,
entre a demência e a dormência.
algumas certezas
precisam ser sacrificadas.
os sorrisos já se foram.
carregam o peso de um pretérito
interminável.
insustentável leveza.
muito passado,
escasso presente,
nenhum futuro.

Tsunamis
Bilá Bernardes
Belo Horizonte / RS
Há momentos em que
os tsunamis são a força
o tumulto, o vendaval
que nos tiram o chão
que nos jogam no ar.
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Há tsunamis em forma
de letras juntadas
em momentos frágeis
e a força está interna
a energia nos cala.
Há momentos em que
a paz oscila e não há bem
nem mal; há incompreendidos
há politicagem, há destruição
Monges se recolhem
Há momentos em que
toda palavra é vã, recolher-se
é preciso para que o corpo
encontre caminho, para que
o caminho se mostre a cada um

(Des)ordem
Dija Darkdija
João Pessoa / PB
ao caos tu vai
me proteger
de não ficar
traído pela mesmice
da organização
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MarArtCaos
Marcia Mar(tins da Rosa)
Londres
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Me deixem sonhar
Disse sem palavras
Enquanto o sol se revelava no horizonte
Enquanto as águas profundas me levavam para o fundo do mar gelado
Um abraço de profundo amor me levava para o outro lado
Enquanto isso perdia os sentidos
Nem deles ou do mundo sentia saudades, já não tinha mais sentidos
Na imensidão negra serena onde me encontrava tudo ao nada se entregava
Foi quando senti que me puxava e empurrava para a luz o calor da própria
humanidade
Uma luz profunda, simples de singeleza cintilante me acariciava, como se o
Universo me tocara importado com os detalhes da vida humana em meio a
cosmologia
Todas células habitadas
Chamadas a retornar
Voltei do silêncio absoluto ao caos
Com o entendimento de que aqui pode ser tão lindo quanto em sua total
ausência
Grata a Vida
Todos os sentidos, sentimentos e amor

Entropia
Adilson Roberto Gonçalves
Lorena / SP
Para tudo há a ordem
e o caos;
Para cima vão os corpos
e caem;
Para na cabeça
o pensamento confuso
(sem acento, sem assento)
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Ciência do conhecer
Paciência pra saber
Infovias entupidas,
trombose digital.
Os fins justificam os e-mails
deleto tudo:
um mundo nas nuvens virtuais.
A energia medida
em volume de dados
jogados
(agora é minha vez)
Dois dedos de prosa;
dígitos digitais dialogais.
- o caos entrópico do silêncio.

Caos
Karen Waechter
Porto Alegre / RS
Preciso de ajuda
Alguma forma de socorro
Peço que alguém me acuda
Ainda que seja o zorro
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Não acredito em faz de conta
Sei que é tudo enrolação
De pai que acha criança boba
E não tem consideração
Gostaria de acreditar na utopia
Mas o mundo não permite
A solidão persiste
Embora eu não admite
Hoje escrevo
Tento desabafar
Mas não acho os termos
Prefiro então calar

As cores do caos
Fernanda Pietragalla
São Paulo / SP
Olho para meu interior
Vejo cores sombrias
Combinando opostos
Medo, coragem
Luz, escuridão
Certeza, insegurança…

67

Tento combinar o cinza do humor
Com o vermelho forte da paixão
O preto do medo,
Com laranja da coragem
cores que brotam em minha visão
No caos da minha mente
No caos do que sinto
No caos que a vida oferece
No vazio existente
Entre ser e querer
entre ser e estar
Entre razão e sentimento
Vivo o caos de estar viva
De viver momentos caóticos,
Outros eufóricos
O mundo oferece cores
Meu mundo precisa de flores
A nascer do arco-íris
Dos meus sonhos
Entre cinzas, pretos, azuis, amarelos
Sigo por caminhos coloridos,
Outros monocromáticos,
Deixando meu caos interior
Menos escuro,
Outras vezes, iluminado.

Inferno em rodas
Gabriel Bocorny Guidotti
Porto Alegre / RS
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A tempestade paira no ar
Gigantes de metal disputando seu espaço
Ao som de buzinas
Choque de vidas
Truculência nas emoções
Uma névoa cinzenta colore a batalha
Não há saída
Apenas esperar o sinal abrir
E ir embora
Do inferno em rodas

Cena Noturna - Caos
Graça Carpes
Rio de Janeiro / RJ
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Começaram a brigar tarde da noite.
Acordei com o rasante voo da televisão a globalizar a queda janela
abaixo.
Depois, timidamente atirou-se por trás da cortina, a coleção de CDs
da MPB talvez uma tentativa de fuga.
Vi Chico Buarque cantar “Rita” ao cruzar vertiginosamente por minha
janela, seguido por Joplin rouca e louca.
Pensei na complementação dos opostos.
Ouvia a voz de um gritar ao outro em acusações quase obscenas.
Cenas de um cotidiano...
- FAMILIAR gritava o vizinho do décimo. E não sei se em referência ao
cotidiano ou ao prédio.
Passava das dez quando os corpos tombaram.
Primeiro um e logo o outro, como se a mão do primeiro carregasse o
segundo.
Dois tuns!
Já passava das dez.
Silêncio...
Apenas os olhos de um gritavam aos olhos do outro...
Vermelhos obscenos.

Sobre(viva!) ao caos
Amanda de Souza
Santa Rita / PB
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Tédio. Ânsia. Sono.
Despertador. Carro. Congestionamento. Chefe. Inferno. Almoço.
Escadas. Cliente. Furacão. Tensão. Fim.
Carro. Fumaça. Farol. Estresse.
Céu. Casa. Portão. Cachorro. Televisão. Coca-cola. Internet.
Silêncio.
Tédio. ânsia. Sono.
Vida que nos carrega,
impiedosamente.
O tempo passa
drasticamente.
Tantas contas a serem pagas,
Tantas besteiras necessárias.
Viver virou um caos,
carro parado num sinal.
Cheiro de esgoto do canal.
É tudo cobrado tão caro que deixamos escapar
o que nos é dado de graça:
Luz do sol, música, poema
Mata verde, dança, cinema.
Viver virou um caos.
E ainda somos jovens para viver.
Nunca venda seus sonhos.
Não se entregue.
Viva!
Não se entregue ao caos.

Caos seria se não houvessem
cavernas na idade da pedra
Ricola de Paula
Monteiro Lobato / SP
Carroceria
De esqueletos de gorgônia
Perfuram seus recônditos
Cardumes de acará-disco.
Caos seria se eu não engolisse seu gozo, hoje pela manhã.
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Caótica situação
Mara Carvalho Leite
Porto Alegre / RS
É caótica, confusa e desordenada
a situação do brasileiro comum
que para ganhar o pão de cada dia
se espreme como sardinha enlatada
em ônibus, metrô e trem
num eterno vai e vem.
72

Caótico é o sistema
do transporte coletivo urbano
nos grandes centros do Brasil
onde a regra é clara
para o povo, o sacrifício.
Faça chuva ou faça sol
como mero passageiro
lá vai ele por inteiro
estando doente ou não
até mesmo quando a greve
impede a locomoção.
Que triste situação
isso não é tratamento
digno para um filho da nação
que carrega em seus ombros
o peso da inflação.

Caos
Jania Souza
Natal / RN
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Chega o redemoinho
sem bater a porta sem pedir licença
ataca sorrateiramente
veste-se com a casaca do tufão
adorna-se com a fúria tsunami.
Tem cara de inflação.
Invasor, adentra pessoas, espaços, situações
espalha-se pelas ruas, avenidas, rios, lagos, oceanos
casas, lares, escolas, famílias, corações.
É o lixo pelas avenidas e esquinas
corrupção no superfaturamento da merenda
não foi aprendida a lição da ética na infância.
Carrasco em minha vida, na tua vida, na vida do outro.
De todos, o maior tirano, destrói povo, raça, nação.
Segrega ternura, força a perda da afeição.
Espalha-se sobre a terra
é a própria besta fera
ladina
a sugar tranquilidade, felicidade
dos navegantes sem destino
sem rumo, sem prumo, sem qualquer direção.
Gira mundo, gira mente e até pensamento
gira todo e qualquer acontecimento
pandemônio
seu equilíbrio baniu-se a esmo do centro.

De onde vem o caos?
Cristiano Messina Pereira da Silva
Porto Alegre / RS
De onde vem o caos?
Não sei!
Dos meus pensamentos, atos ou desatos?
De atitudes impensadas ou intempestivas de outros?
Não sei!
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Só sei que meu caos foi por muitos desafios.
Desafios que tiveram origens em mim, talvez em outros.
O caos me fez repensar, mudar ideias.
Não mudar o que sou, meus princípios.
Ele ajudou a começar a me entender e ver de outro modo os outros.
Ver os mesmos assuntos de uma forma diferente.
Um novo jeito de pensar.
Hoje não me encontro em caos.
Mas sei que ele me ronda, espreita.
Procuro manter o equilíbrio na vida,
No trabalho, no amor.
Equilíbrio para não reencontrar o caos.
Porém, se ele retornar,
Venha de onde vier! Estarei esperando!
Pois hoje tenho os pés no chão,
E um Amor no coração,
Que poderei contar sempre para esta superação.

Caótica
A. Zarfeg
Salvador / BA
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Acabei de ler (Des)caminhos...
Um belo poema, sem dúvida,
Que mostra uma mulher perdida...
Não tenho as respostas para a sua
Crise existencial, seu caos e tal...
Tenho perguntas: o que você
Quer, pretende, deseja, afinal?
To be ou tupi? Açúcar ou sal?
Maniqueísta, metalinguístico,
Conturbado e envolvente, seu
Poema é tudo isso e muito mais:
Quando achamos que estamos
Sós, conosco e nossos fantasmas,
A poesia está ao lado, excitada...
E o amor, o tarado do amor,
Pode estar batendo na porta:
“Deixa eu entrar aí, porra!”

Quem criou o caos?
Carmen Marinho dos Santos
Torres / RS
Cidades barulhentas
Ruas movimentadas
Motoristas enlouquecidos
Carros velozes...
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Escolas, brincadeiras, crianças...
Professores, exercícios, provas...
Banda, músicas, apresentações...
Desfile, talentos, shows.

Espiritualidade, meditação, silêncio...
Mediunidade, sabedoria, crença...
O caos pode ser controlado...
Por Deus, Jesus ou por nós?

"O Caos" Esta Palavra Pequena
Maria Moreira
Belo Horizonte / MG
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Barreiras... obstáculos, coroa de espinho
Na taberna o bêbado pilha a vida
Carrega sua dor, se perde no desvario
Morre de amores oculto
Bebe o fel, bebe a sorte ou a morte
Trôpego se arrasta ramo ao caos
O tempo, com seus ponteiros inimigo
Correm sem censura !
O amor escorre entre os dedos
Clemência, contingência sem sentido
Sem ordem, até a desordem ganha vida
E os anjos sem asas sentem pena
Sentenças são dadas à revelia
As asas de tão velhas, não tem mas penas
E os anjos se foram sem volta.
E o caos tomou posse destes versos.

Nossa Seleção
Francisco José da Silva
Bom Jesus do Galho / MG
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Foi grande a frustação
De ver nossa seleção
Em plena terra amada
Ser batida e destroçada.
Fiasco sem comparação
Vexame e humilhação.
Foi um "Caos", uma pancada,
Doeu, perder de goleada.
Causou grande comoção,
Matou nossa ilusão
Esse time de pelada
Sem raça e sem pegada.
Sem rumo e sem direção
E fraca na marcação,
Parecia uma boiada
Perdida e assustada.
Vem Dunga, sai Felipão
Mas, cadê a renovação?
Pois Dunga não está com nada.
Parece coisa ajeitada...
Com Dunga na seleção
É andar na contra-mão,
Prenúncio de derrocada,
Fim de linha. É presepada.

