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EDITORIAL

Meu lugar
De todas as músicas que falam sobre origem e destino,
tenho especial preferência por uma de Pirisca Grecco, em estilo
bem gaudério, que diz assim: Não vai ficar pra semente / Quem
nasceu pra ventania.
Se tivesse conhecido a canção durante minha
adolescência, várias de minhas inquietações talvez tivessem
encontrado algum alento. Uma incrível sensação de desencaixe me
acompanhava na época, enquanto desfilavam aos meus olhos
jovens amigos tão felizes, tão de bem com o local onde haviam
nascido, a ponto de jamais imaginar nem sequer sair para estudar.
Eu olhava em volta e nada daquilo pra mim fazia sentido.
Desencaixe. Total desencaixe.
Hoje eu sei... Não havia nascido pra semente, nem
tampouco pra ventania, mas sim pra uma breve brisa, que me
levou alguns quilômetros fisicamente e algumas galáxias
existencialmente. Encontrei meu lugar.

Sandra Veroneze
Editora
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Cena
Franck Santos
São Luís / MA
Duas horas da madrugada. Frio.
Sobre a mesa
copo de vinho tinto e seco.
Nina Simone.
E minha presença, aqui nesta cena.
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Inquilino
Fabio Daflon
Vitória / ES
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Meu lugar é inquilino, seja público ou privado, mesmo
meu automóvel está sob um leasing, caso cometa
deslize perco tudo num instante, mesmo as terras de
meu pai correm risco de empenho para pagamento do
fisco; mas de nada difiro do grande capitalista, cuja
morte não exige fiador nem adiamento.
Daí não sou pessimista, talvez cético,
entanto, só espero que moeda não seja
meu único encanto. Se vier bela mulher
alugar meu coração, não cobrarei condomínio, e ainda
instalarei nas cordoalhas balanço, como nele houvesse
parque, piscina, jardim bem largo, espaço para mais de
mil noites entre o lugar dos seus braços onde certo
após palavras, era o corpo quem falava.

Meu lugar
Antonio Cabral Filho
Rio de Janeiro / RJ
Camaleão de pedreira,
calango furta-cor,
bicho brabo das serras,
ataca de frente
ou nos chicoteia
com seu rabo cascudo.
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Depois que eu morrer,
em outra vida, se houver,
peço a Deus pra ser calango,
calango furta-cor,
camaleão das pedreiras,
povoar esses picos
mais altos do mundo,
espantar passarinheiro,
comedor de lagarto...
Moro na toca das pedras,
e faço cavernas para as ninhadas,
centenas de calanguinhos
habitando a Serra do Paiol,
esse mundão de serra,
lugar cheio de milharal,
tatu, queixada, melro, tudo
fazendo canjica pra mim;
sair por aí pra quê
se aqui é meu lugar...

Meu lugar
Ana Maria Gazzaneo
Bragança Paulista / SP
O meu lugar preferido
pode ser qualquer lugar...
No teu olhar ou perdida,
a olhar o céu, o mar...

08

Pode ser na minha cama
a olhar o teto, branco...
No anonimato da fama,
ou no salto de um tamanco...

Tico-tico
José Nedel
Porto Alegre / RS
Pronto para assumir, sobrei. Voilà,
Entronizou-se um outro em meu lugar.
A vida é assim: ingrata de amargar.
Tico-tico fiquei - mas sem fubá.
*Do livro do autor A vez do verso: quadras (P.
Alegre: Edigal, 2012, p. 105).
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No lugar além das estrelas
Francisca Raquel Queiroz Alves Rocha
Juazeiro do Norte / CE
Em noites solitárias eu costumava lhe contemplar distante
Seu brilho iluminava cada espaço preenchido pelas trevas
Eu esperava que você pudesse ouvir meu canto
E um dia desses você apareceu e estendeu sua mão para mim
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Você me prometeu
Que no lugar além
Das estrelas, me amaria
Você me convenceu
Que ia me salvar
Mas eu estou cansada
Preciso acabar com isso e deixar de lhe amar!
Em noites solitárias eu estava a ponto de pular
Seu brilho me perseguia e de nada valia eu esperar
Eu vendi meus sonhos para você por um preço tão barato
E um dia desses você apareceu e estendeu sua mão para mim
Você me prometeu...
Você me convenceu...
Que ia me salvar
Mas eu estou machucada e em desvantagem por lhe amar!

Residência
Ricardo Mainieri
Porto Alegre / RS
onde mora o poeta?
numa alameda de sonhos
com quietude & mansidão
ou no urbano caótico
em neurótica depressão?
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na estância do céu
ou na terra árida ao leu?
ele mora nas páginas
impressas
na imaginação
na palavra falada
na intenção
o poeta
simplesmente reside
no sítio do coração.

Onde morar
Jaak Bosmans
Belo Horizonte / MG
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Procuro um lugar pra morar,
Onde eu possa ser feliz,

Lugar que me inspira,
Ser mais louco e mais poeta,

Um lugar de recomeço,
Pra me aconchegar,

Lugar pra plantar meus sonhos,
Sem medo de serem destruídos,

Um lugar que aceite,
Meus choros e meus risos,

Um lugar que seja único,
Só meu e de mais ninguém.

Lugar de silêncio,
Pra escutar minhas canções,

Um lugar de estar sempre lá,
Mesmo depois de ir embora,

Um lugar pra viver fantasias,
Como qualquer criança,

O lugar que procuro pra morar,
Só pode ser em você.

Papel urbano
Jania Souza
Natal / RN
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um coração
um abraço
um olhar
geométrico ou admensional
pode ser um canto do espaço do mundo
a acolher minhas células e neurônios
minhas palavras
meu verbo, meu verso, meu reverso inverso
o anverso do meu substantivo
complexo
anexo
carne, espírito, emoção
fugidio por vezes
perplexo no contexto
do papel urbano.

Ausência Indefinida
Karla Hack dos Santos
Xanxerê / SC
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Explicar o quê?
Não esta aqui
Sob minha pele.
As dores infligidas
Por sua voz e um nome que não o meu,
São minhas.
As feridas versadas
No frio luar de sua presença,
São minhas.
As lágrimas disfarçadas
Por entre os esconderijos falhos,
São minhas.
O fingir diário
Num ritmar cortante de farsas,
É meu.
O alucinante sentir
Silenciado pelo amar sem poder,
É meu.
Compartilhar o quê?
Não esta aqui,
Este é o meu lugar.

Pasta raiz
Jacques Cigarra
Ponte Nova / MG
De dentro do útero da minha mãe
Fui para dentro da minha imaginação
Da minha imaginação
Pra dentro do olhar do meu amor
Pq o meu lugar é onde ela está
e pra onde ela for.
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Meu lugar
Márcia Abath
Teresópolis / RJ
não postulo minha letra
nem amanso minha rima
se é rota ou distinta
faço dela minha sina
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sou poeta das horas
tantas vezes rainha
não tenho ciências (in)exata
minguo encho me despojo em quartos
nasci das dores das flores
das águas incontidas
se descompasso
alert(a)o passo
ferrenha doce, abranjo marias

Manifesta
Marcelo Moraes Caetano
Rio de Janeiro / RJ
Se o meu verbo ocasiona um desalinho,
se a minha saliva estagna um maremoto,
se eu fito o céu, mas não coloro nem desboto,
é porque declarar-se poesia é não existir sozinho.
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Se as minhas mãos recuperam qualquer foto,
se os meus pés não estacam no moinho,
se os meus olhos velejam correntes do El Niño,
é porque ser poeta é o modo de vida que eu adoto.
Se os dedos acariciam aquele raio,
se as letras perfilam este verso,
é porque eu entro tão bem quanto saio.
Se o poema se concretiza imerso
quando a caneta evapora outro terceto,
− é porque a vida inteira imita este soneto.

Bons tempos
José Sebastião Ferreira
Itabira / MG
Depois de longos anos de ausência estou de volta à cidade,
ao meu lar antigo.
Sinto-me um estranho dentro do próprio ninho.
Meus amigos não me reconhecem e tampouco falam comigo.
Ah! Como o tempo voa!
Bons tempos aqueles em que o calor humano era verdadeiro
e as amizades brotavam nos rostos, sem desvios.
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Onde cantam as cotovias
André Foltran
São José do Rio Preto / SP
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1.

2.

Mas que tédio são os dias
onde cantam as cotovias...
Não há drogas, não há vida:
nunca houve um suicida...

Onde cantam as cotovias
cantam outros passarinhos
canções de todos os dias...

Pus os meus barcos no mar
mas não querem navegar...
Tenho moinhos de vento
mas eles giram tão lento...
Nas ruas, todas tão planas,
passam manhãs cotidianas.
Mas que tédio são os dias
onde cantam as cotovias...

Quando acordo no meu ninho
já cansado de morrer
não há sangue, nem vizinho
a quem possa recorrer.
E esse silêncio lá fora
que não me deixa escrever!
Como eu queria ir embora,
voltar pras minhas orgias,
e me esquecer da aurora
onde cantam as cotovias...

Urbe
Luiz Carlos Rodrigues
Barra do Corda / MA
Minha cidade
Fica mais bela
Quando contemplada
Pela janela.
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O olhar panorâmico
Caleidoscópio
Sentimento que acolhe
Espaço por espaço
A totalidade da cidade
Na sua história.
Ruas que exalam nostalgia
No passado vivido há muito tempo
Que o olhar
Deixou ir embora.

A memória resgata esse momento
Que acabou de passar
Como lembrança
De um outro passado
Ainda mais antigo.
De repente
Como um raio
Que corta a cidade
Uma rápida paisagem
Reluzente que corta o céu
Da cidade
De passagem.

Em ti
Tatiane Braga dos Reis
Porto Alegre / RS
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Meu lugar
não é um lugar
é um alongar
as lânguidas horas
nunca suficientemente longas
em que me largo
e me alago
no teu corpo.

Meu lugar
Lígia Messina
Porto Alegre / RS
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Meu lugar
Meu lugar não é aqui
É longe, tão longe,
Que nem está no mapa
Um lugar sem igual
Com palavras não se descreve
Apenas se pode sentir
Tudo lá é azul e branco
Mas, todos os tons de cores
Lá se encontram
Dentro do branco e do azul
Sua beleza é incomparável
Alegria infinita
Paz e serenidade
Inveja?!
Não! Lá não se conhece tal sentimento
Preconceito?!
Não! Ninguém jamais ouviu falar
Nenhum tipo de maldade
Apenas amizade e mais amor
Caridade e compreensão
Onde é o meu lugar?!
É lá bem longe,
Depois da curva do horizonte
Onde nasce o sol, a lua e as estrelas
É um lugar abençoado
Que foi inventado por Deus.

Meu lugar
Vivian de Moraes
Araraquara / SP
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Meu lugar
é um lugar
onde você
não pode estar
não o permito
pois ao largar
o nosso lugar
o nosso lugar
se tornou
o meu lugar
- e é só meu este lugar!

Outono
Anna Ribeiro
Itajaí / SC
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Em lânguida tarde
olhando a rua, transparente é a chuva
Se bem ou mal transcende a alma!
Enquanto murmura o frio,
Outono, agoniza...
Chora em terra e na poça d'agua
em afinados espelhar,
Ais de sentimentos!
Na loucura deste verso sem rima
Desprendida alma...
Meu lugar, saudade!
Nada mais.

Meu lugar
Gabriel Bocorny Guidotti
Porto Alegre / RS
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Meu lugar tem batalhas e conflitos
Flores trincando espadas
Donzelas em perigo
Bravos heróis sem medo de uma noite cálida
Meu lugar é um espaço onírico
Perdição e descoberta se confundem
Amores se criam
Destinos se confiam
Meu lugar é lindo
Não há melhor
Meu lugar é o mundo dos livros!

As plantas que curam
Mário Borges
Belo Horizonte / MG
Na praça São Vicente n.60-B,
Encontram-se remédios naturais,
Acredite ou não é só beber,
Tônicos plantas medicinais,
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Qualquer maL que você sente,
A saúde em primeiro lugar,
Fale com o Pedro Rezende,
Ele poderá te orientar,
Os sintomas de hepatite,
Rins, fígado e má digestão,
Insônia, bronquite, sinusite,
Também casos de depressão,
Problemas de amor, paixão,
Cansaço físico e mental,
Boas doses do viagra do sertão,
E tudo voltará ao normal,
São muitas soluções naturais,
Para as pessoas de todas as idades,
Sem vínculos laboratoriais,
Trazendo a paz, saúde e felicidade!

Cantinho
Thaise Santos
São Paulo / SP
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Sonhar
Poetizar
Nas asas da borboleta a voar...
É este o meu lugar
Onde vejo o verdejar
O divino azul solar
Meu lugar de rimas
Lugar que ensina
A sonhar
Das trevas a sair
E na luz, repousar
Meu lugar...

Meu lugar
Carmo Vasconcelos
Lisboa / Portugal
O meu lugar cativo está no Além,
que este daqui, por marco provisório,
tem seu tempo marcado, transitório,
é morada perpétua de ninguém.
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Estamos de passagem, mas porém,
não é caminho vão, de todo inglório,
pois se revela pr'alma sanatório
de erros passados - carma que detém.
Na breve estada cabe-nos saldar
o "deve" e "haver" de vidas já vividas
na displicência própria dos infantes;
sair da senda dos ignorantes,
crescer na luz das chances concedidas,
p'ra ganharmos, enfim, "nosso lugar".

Meu lugar
Elisabete Floriano
Canoas / RS
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Se bem sei o amor e mais que tudo.
E luz no momento da escuridão
E força no desespero
E sorriso no amanhecer
O amor ....
Ah, amor nasce tipo flor de campo
ou delicado como um cristal,
às vezes agitado como onda do mar,
Que seja o amor sereno, único ou multiplicado
Simples desejado mas que seja amor de verdade...

Meu lugar
Mardilê Fabre
São Leopoldo / RS
Um lugar chamado esperança,
onde cada dia é presente,
onde predomina a confiança.
Lá, matamos a falsidade,
e a desgraça está ausente.
Nosso lema é a integridade.
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A natureza tem perfume
e dela não se ouve queixume.
Os homens, amigos e unidos,
não fazem atos descabidos.

Em busca
Valesca Pederiva
Encantado / RS
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Do figo, a essência
rosa trepadeira
rosa amarela
primavera
o canto do canário
vem de longe
não vê calvário
nem o sapo, nem a lesma
mas o cão que labuta
sua incessante busca
por um bom coração
navega no asfalto
por horas e dias
água suja não sacia
sente fome e dor
nas costelas, amor opressor
nos olhos, ardor
do filhote que foi
e que abandonado cresce
vê um menino e sorri
balança cauda
chega devagar
dedos e focinho
e num instante,
amar
e o cão?
encontrou seu lugar

Meu lugar
Solange Grandini
Santo Antônio da Patrulha / RS
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Sair da rotina viajar,
observar novos horizontes
curtir os momentos com muita euforia e muita emoção...
É tudo de bom.
É saber que o mundo é grande
que explorar outros lugares faz bem
que a vida é feita de momentos
e sair de nossa concha é crescer.
Mas por mais que eu saia chegar é tão bom...
O sossego, o porto seguro
A minha casa
O meu cantinho, o meu aconchego é aqui.
Este é meu lugar.

Meu lugar
Karina Araújo Campos
Belo Horizonte / MG
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Houve tempo que perambulava
e minh'alma gritava,
uma alma "lama".
Controvérsias vividas
na dor pela busca da limpidez,
nada perene, buscava clareza.
Sobretudo, penada, suja de barro,
caçadora de abrigo sem encontrar.
Meus olhos pairavam
sobre as questões a mim cobradas
E das dúvidas surgiam outras
que ainda não se explicam.
Mas, fardo, quando se acostumado,
vai ficando leve...
Porque eu segurava-o fortemente,
bravamente, corajosamente.
E havia sempre um lugar
onde me escondia
dentro de mim:
Lago sereno
de águas claras

que lavavam a alma.
Mergulhada em meu self
nas crisálidas bolhas de sabão
dos pensamentos reflexivos
mantive sagrado meu lugar,
intimamente guardado,
terra de apenas um pisar:
Só meu, meu e de mais ninguém,
um lugar dos desígnios
simplesmente Karina.
Onde recorro às minhas essências
e me redescubro, me reconheço
para salvar-me de todo o mal.
Lá dentro ecoou meu grito,
proferiram palavras que eu não disse
enquanto ouviram (ouvem) meu silêncio.
O não verbal falou diplomaticamente
por mim:
Esse é o meu lugar, um infinito privativo,
Particular.

O humano
Ianê Mello
Rio de Janeiro / RJ
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E eu ressurjo com o vento
por detrás das verdes folhagens
e me contorço em sons e vibrações
inaudíveis aos ouvidos humanos
e me refaço em cores sublimes
e me transporto em nuvens
de puro algodão...
Eu, que sou massa esférica
ponte que atravessa o rio
rio que corre
mar que não se navega
Eu que sou pura e simples
perdida na poeira cósmica
invisível e fantasmagórica
Súplica contida no espanto
Eu sou o Espanto
que corre na mármore frio
e que se abriga no gelo
Sou a ponta do iceberg
Sou branca e pálida
Me desfaço em sons
Me perco em tons
Sutilmente me alastro
Como quem fere
a própria carne
e sangra de dor.

Meu lugar
Maicon Farias Vieira
Pelotas / RS
Minha rainha soberana da doçura e do amor
Tenha piedade dos que sofrem e choram,
Dos que não conseguem enxergar por além de seus olhos,
Dos que simplesmente erram ou possuem o medo de errar,
Ou ainda, dos que não querem enxergar o caminho.
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Se quando a tristeza nos invade o peito
e as lágrimas invadem nossos rostos
Clamamos por sua presença
Permita-nos que seu semblante nunca deixe nossos corações, Nem
mesmo quando duvidamos de sua capacidade.
Que suas mãos frágeis e delicadas
Sejam o conforto em nossa caminhada,
Além dos seios que nos farão adormecer.
Reflita a nós a sabedoria presente em seu bailado,
A esperança e a alegria que correm onde sua imagem não exposta.
Fazei de sua luminosidade o nosso guia.

Meu lugar
Maurício Collar
Santo Antônio da Patrulha / RS
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No enlace da lagoa,
o mistério do Porto e Mar.
Santo dos casais ao luar.
Aconchego dos pares Lusitanos.
Fonte dos prazeres inabaláveis
de um libertador Monárquico
vindo das margens do Ipiranga.
Tens a arquitetura Lírica,
uma paisagem Impressionista.
És passarela da perfeição,
um ponto escrito no mundo.

Meu lugar
Isabel C S Vargas
Pelotas / RS
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Meu lugar é onde está meu coração.
Meu coração é de quem eu amo:
Minhas filhas,
Meus netos, minha família...
Aqueles que já cumpriram sua jornada terrena
Mas estão sempre em meus pensamentos.
Meus amigos de fé.
Meu local físico de introspecção
Para manter o equilíbrio
E enfrentar as agruras do descampado
Meus animais de estimação
Que escutaram todos os meus lamentos
Sem chorar e sem recriminar
Cobrando-me um sorriso
Para que os outros me acreditassem em forma
Meu lugar
É onde meu coração encontra guarida
Em qualquer estação
É onde entro em pedaços
E saio inteira.

A simplicidade do aconchego
Rosalva Rocha
Santo Antônio da Patrulha / RS
Com o coração aos pulos
a passos lentos
aproximei-me do velho sítio
a saudade tomou lugar nos meus olhos
lágrimas caíram (quentes)
nada mais importava
eu chegara
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A casa caiada de branco
janelas azuis
a cadeira de balanço na varanda
violetas espalhadas no seu espaldar
a simplicidade - a vida
estava no mesmo lugar
Minha mãe de braços abertos
um longo abraço e um beijo
café quentinho com broas caseiras
olhos nos olhos: muita conversa
um banho
no quarto: um bombom em cima do travesseiro
parei pra pensar
este é o meu lugar - puro e verdadeiro

O meu lugar de adeus
Zé Machado
Braga / Portugal
Espero
Espero sozinho que esta mão
Me aperte o ser
Que este ser aperte a minha mão
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Meu lugar
Ricardo Santos
São Paulo / SP
Universo particular
Sou daqui...
Sou ali...
Sou de lugar algum...
Sou do universo...
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Meu lugar
Lin Quintino
Belo Horizonte / MG
Meu lugar é aquele pedacinho
Guardado no fundo dos olhos
Onde repousam as lembranças
Onde me morde o peito a saudade.
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É aquela casa de pau a pique
Enterrada na memória, e,
Traz-me distantes páginas
Amareladas pelo tempo.
Meu lugar é um domingo
Ensolarado e festivo
que me embriagam
os cheiros espalhados pela casa.
Compotas, biscoitos e café
Rescendiam no ar de verão
E se espalhava pela varanda
Convidando ao lanche pela manhã.

Meu lugar é naquele sorriso
Emoldurando um rosto sereno
Que me acolhia sempre
Os passos cansados
Em busca de abrigo.
Meu lugar é aquele colo,
Onde eu me deitava pra
Ganhar um carinho
Acariciar-me os cabelos.
Meu lugar é onde o silêncio
não perturba minhas lembranças
Pois meu lugar é distante
É onde deixei guardados meus sonhos.

Mínima rota
Hernany Tafuri
Juiz de Fora / MG
a cidade de Murilo Belmiro Nava
fragmenta-se em ferrugem asfalto barulho
congestionamento.
por suas esquinas não é poesia que corre
são meninos sem memória nem nome
mais novos ou mais velhos que o tempo
em que cinza não fossem seus rostos.
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a cidade da Zona da Mata
não mais é Atenas de Minas princesinha dos olhos de quem a chora por hoje.
automóveis entopem suas ruas
verde de interior não há - ah modernidade
a roubar espaços da natureza.
cidadezinha cinza presa em mim!
cidade que sou; que são teus olhos, leitor.
verticalizada como os andaimes que tomam seu centro
que arranham o azul do céu sem ao menos emprestar-lhe
um bandeide cor de nuvem.
mínima cidade que vou trajando trazendo em meus passos
nestas pretas letras que mancham o papel.
entristecida cidade na qual Nava Belmiro Murilo
não estão.
estou eu cidade pelo tempo vencida.

Meu lugar
José Lima Dias Júnior
Mossoró / RN
Exaurido
Uma infinidade de mundos novos
produz homens já exaustos,
debilitados e endurecidos,
cujas lembranças vivas não brotam da vontade criadora
e nem do cio das cores que expulsa do útero das manhã
O orvalho em flor.
43

Ao fim do pampa
Al Reiffer
Santiago / RS
Quero-quero vasto que me olha denso,
o que é que alarma no teu sino antigo?
pampa que crepúsculas,
não te sones antes que eu me vide...
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folha de angico que te nervas sopro,
o que é que julga na tua chama acesa?
pampa que te noites,
não te lues antes que eu me ocase...
sanga que adaga por um céu de chumbo,
o que é que marcha no teu grito frio?
pampa que te sangues,
não te doenças antes que eu me febre...
coxilha em cosmo que me fúria um sonho,
em quais sentenças é que te levantas?
pampa que te fins,
não te mortes antes que eu te ame...

Meu lugar
Marcia Mar
Londres / Inglaterra
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Cidadania mundial
Perto do rio
Me encontro
Olhando para
Os astros refletidos
No prisma de uma lágrima
Descendente
Levada pelo abraço
Das sutis correntezas
Influenciadas
Pela superba lua nua
E pelas estrelas cintilantes
Levada ao profundo oceano
Desejando
Paz
Paz
Paz
Esse é o nosso lugar
Eu sou uma pequena grande manifestação
Uma parte desse lar
Paraíso na terra
Como as rochas, minúsculas criaturas, plantas
verdes
E tudo
E nada

Luminosas serão as trilhas
Os passos nossos
De nossos antepassados
De gerações por vir
E das formigas
Das lesmas e outros tantos
Protagonistas
Co-criadores dessa coreografia
nos ecos da supernova
Estaremos todos um dia
Por agora
O sol tão quentinho
Nos dando carinho
Hoje esse é meu lugar
Me enroscar em seu calor
Em séculos
Sendo memórias
No eco de nossa supernova
Tudo refletindo luz
No silêncio da escuridão
Dançando com as partículas invisíveis em
Paz
Paz
Paz

Estar aqui
Ronaldo Campello
Pedro Osório / RS
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este é local onde nem mesmo os anjos querem estar
eu estive/desci aqui e me perdi...
conheci a língua dos homens e todas as suas mentiras
conheci seus medos e pecados
vislumbrei o mal de toda a criação
os horrores que cegaram meus olhos
que feriram-me com suas garras
sentimentos de ódio, ad infinitum, réquiem...
em revoada de anjos consegui escapar

Alma de pampa
Agenor de Mello Coelho
São Lourenço do Sul / RS
Eu sou nativo dos pagos sulinos,
“la pampa gaucha de las tres fronteras”,
meio sestroso nos sonhos meninos,
de raiz xucra e índole campeira.
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No lombo do tempo me fiz tropeiro,
laçando letras, repontando amanhãs,
sem esquecer os tombos dos terneiros,
nem o grito matinal dos tachãs.
Me fiz estrada por plagas distantes,
tragando o pó que sufoca o andante,
que ontem, lá fora, era livre e feliz.
Quase fui tropa de dor e lamentos,
mas sempre com o Rio Grande nos tentos,
pois “meu lugar” é no sul do país.

Qual lugar?
Cecilia Pires
Porto Alegre / RS
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Meu lugar
é um lugar de sonhar
de viver e querer
e poder desejar.

Meu lugar é nenhum.
Sem lugar sou comum
e aí eu me instalo
Não querendo ficar.

Outro tempo, outra paz
que permita eu olhar
este mundo todinho
e poder continuar.

No lugar...deveria
Estar toda alegria
De cantar e gritar
Ter lugar a poesia.

Meu lugar
poderia ser visto
num desenho de praia
com as ondas do mar.

Qual lugar será este?
Qual planeta o abriga?
Não existe no mundo
o lugar pra habitar.

Meu lugar, imagino
foge toda rotina
numa estrada distante
ou em dunas brilhantes.

Ao seu lado
Márcio Viana
Porto Alegre / RS
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Agradeço a Deus por estar onde estou
Agradeço a vida por tudo que me ensinou
Com os altos e baixos do dia a dia
Aprendi a superar a tristeza e saborear a alegria
E assim sigo a trilhar meu caminho
Sabendo que nunca estarei sozinho
De mãos dadas vamos caminhar
Lado a lado sempre vamos estar
Nos seus braços encontrei o meu lugar

Meu lugar é junto a ti
Kesianne Suelen Ferreira
Manaus / AM
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Tu és escape perfeito
Sob medida
Tens a dose certa
Um pouco de ti
Já fico curada
E deste leito febril em que me encontro
Saio andando feliz da vida
Igual criança quando acaba de comer
O melhor doce
Por que teus beijos têm o mel
E eu sou fraca, mas não rude.
Pra não querer ficar curada!

Meu lugar
Bethânia Sant'Ana Guerreiro
Porto Alegre / RS
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Nesse campo preenchido de árvores,
Com essa brisa fria, com os animais soltos,
E fogo de chão,
Aqui me sinto à vontade, mas será aqui?
Será aqui meu lugar?
Todavia volto a viajar,
Com uma mochila leve e o chimarrão,
Quem titubeia perde,
Perde tempo, perde a coragem,
Se instala, e perde a vivência,
De saber que seu lugar pode ser,
O mundo todo e todo aquele mundo,
Apenas parte de um mundo só seu.

Meu rio
Robinson Silva Alves
Coaraci / BA
Meuy rio dá água
Para beber
Sacia minha sede
Sede de viver
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Meu rio dá peixes
Para comer
Sacia minha fome
Fome de querer
Com a água me banho
Para limpo ficar
Mesmo limpo
Não consigo me limpar
Meu rio almada
Dá tudo
Em troca dou nada
Nas suas águas
Jogo o lixo
Da minha inconsequência

Transformando a beleza
Em decadência
Meu rio
Eu assassino
Todos os dias
Com minha estupidez
‘Não eu não sabia’
No rio
Corre o esgoto
Do meu coração
Transformo a vida
Em destruição
Meu rio
Alma da minha cidade.

Meu lugar
Cleia Dröse
São Lourenço do Sul / RS
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Meu lugar é assim
um misto de amor e insatisfação...
frio cortante de agosto,
calor sufocante de janeiro,
luz de sol refletida na lagoa,
brilho de lua banhando a canoa.
Voz de pai corrigindo a filha,
olhar de mãe incentivando a seguir em frente,
é um guri buscando a trilha,
choro de bebê em meio à noite quente.
Mora em mim ainda que longe esteja,
me acompanha como coração a pulsar,
é a segunda pele que me reveste,
e que sempre me impele a amar.
É planura margeando a lagoa,
é vestígio da Serra dos Tapes,
é manhã de fria garoa,
é brisa refrescando o ar.
Mescla de Céu e Inferno,
é meu Paraíso, meu Lar,
e quando estou distante tenho certeza
é pra lá que quero voltar.

Exílio
Renaldo Junior
Rio de Janeiro / RJ
Meu exílio: o mar,
minha terra que ficou lá
Sinto falta do cantar, do ruído do mar
Muito li, muito vi.... o que fosse de ver
Muito li, percorrendo a tristeza desde o amanhecer
Muito vi no eterno viver
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Meu exílio, o mar, tanto que vi,
Tanto que li, que fui embora dali
Desse lugar, ali...
Ó mar, vem cá me buscar!

O lugar do ditador
Euclides da Flora Nhantumbo
Moçambique
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As correntes da liberdade de expressão
Impulsionaram a minha revolução
Libertei-me do medo
Apesar do famoso ditado
O peixe morre pela boca
Mas não morri pela boca
No meu país reina a ditadura
Que tanto dita e dura
Ninguém foi capaz de enfrentá- la
Ninguém foi capaz de encurralá-la
Fui preso arbitrariamente
Fui preso injustamente
Porque expresso a realidade
E não a ficticidade
As grades silenciaram-me
A esperança regeneram-me
Diariamente sou torturado
Até perder os sentidos
Este é preço da liberdade de expressão
Que nenhuma caução paga
O meu lugar não é aqui
O meu lugar fora desta prisão
O lugar do ditador é aqui

Meu lugar de ser
Franciely Sampaio
Vitória / ES
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Só tem areia...
Um banco.
Areia e uma cerveja quente...
Tem areia o suficiente pra pensar...
Tem grãos o suficiente pra contar...
Garantir
Reparar
Arriscar
Oprimir
Separar...
Tanto pra pensar ... Tanto pra ser...
Tanto pra tentar...
Um violão parece chamar por mim...
Grandes ondas me cobrem sem me molhar...
Sinto uma dificuldade imensa
de me ouvir, sem reparar no barulho
docemente chato que isso faz...
Tem um cara “velho” discando
números intermináveis na tentativa
de pelo menos uma conexão segura...
...Nesse branco brilhante que ainda me encanta...
E nesse violão que continua me chamando pela capa...
O “velho doido” ainda corre sem as pernas... Ele tem um
disco ... deslizador...

Ondelaqui
Adilson Roberto Gonçalves
Lorena / SP
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estava por esquecer o espaço
levado por uma fúria de fugir
dos meus próprios braços.
escutei vozes intrínsecas
boca seca
fiz-me ouvir a mim
dei de ombros.
soube que já era hora
da folga mental
e saí.
externalidades fatais
para existir demais
a volta não tem volta
onde, anda, onda ...
elipses da verdade
que me deixam só
lá e aqui.

Trajeto
M. Esther Torinho
Vitória / ES
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Em busca do meu verdadeiro lugar
vou em direção à linha do horizonte
sem pejo, sem peias, amarras
de qualquer tipo
dispenso tudo que brigue comigo
e na linha do tempo
traço a rota do belo
que, penso, não terá fim;
jogo a isca no fundo do rio
rio dos meus próprios medos
e arranco do fundo do rio os grandes segredos.
Por fim, saio de dentro de mim
em direção a mim mesma
atravesso o mar agitado do desespero
meus trejeitos transformo em trajetos,
meus desenganos, em rotas de sol;
miro além do horizonte
e amanheço nas luzes do arrebol.

Esse lugar
Maria Terezinha Lanzini
Canoas / RS
um suspiro
estilhaça gotas de
sentimentos
nas dissonâncias
intrincadas do pensamento
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seguem seu rumo
como fios brilhantes
que se entrelaçam
em réstias de sol
Rasgam frestas
embebidas de luz
sonhos cobertos de névoas
atravessam silêncios,
com asas de papel
riscadas de poesia
mergulham no
veludo crepuscular
desse lugar
prelúdio de minha alma.

Passagem de peixes
France Gripp
Belo Horizonte / MG
Meu signo é peixes
se o ritmo é água.
Não o mar, essa majestade
mas o rio
subordinado ao soberano imenso.
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Este é meu lugar
fluente
vertendo o que vem do fundo
sem saber por quê.
O doce espelho d'água é embuste
para movimentos submersos.
Trânsito traiçoeiro
entre passado e presente.
Passagem de peixes.

Lugar sagrado
Alexandra Magalhães Zeiner
Augsburg / Alemanha
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Moro aqui
Onde bate meu coraҫão
Nesse corpo
Minha casa
Morada Sagrada
Pela Deusa escolhido
Para uma filha abenҫoada
Em terra rica e fértil
Na semeadura e colheita
Gaia, planeta azul
Meu lugar, nosso lar

Jussara
Luciano Alves Nogueira
Maringá / PR
Já faz tempo que te chamo carinhosamente de “meu lugar”
Uns tantos anos já se passaram assim tão rápido e devagar
Só restaram lembranças dos tempos de outrora, os melhores
Saudades de todo povo que permanece em sua terra e alhures
Assim seguimos um ritmo cadenciado pelo peso da nostalgia
Reparando que o tempo nos foge pelos dedos das mãos dia-a-dia
A infância plena, a juventude feliz, adulto saudoso em voltar à raiz.
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De onde sou?
Ricardo Santos
São Paulo / SP
Meu lugar é no universo
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Por certo, a manhã é meu lugar
Mauricio Duarte
São Gonçalo / RJ
A manhã nunca é estrangeira.
Sempre é brasileira, pois sim.
Tarde e noite são de fogueira.
Abrasadoras, tarde e noite
demoram, como que sem jeito, é.
A manhã não, quando vemos, foi-se.
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A manhã, pura sabedoria,
Convida-nos a refletir mas sem
aperreios, numa cantoria.
E o movimento de acordar
está, irremediavelmente,
de manhã, no coração, no ar.

Meu Lugar
Carlos Leser
Montenegro / RS
Meu lugar
na solidão encontrei,
porto de paz
no mar da tranquilidade
onde me
abandonei,
.
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O lugar onde me encontro
Artur Pereira dos Santos
Porto Alegre / RS
Se olhar em frente, morro.
Se olhar atrás, há mar.
Se sair, socorro.
Se ficar, mate.
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Parece simples, mas não é bem assim.
A chuva cai sem pedir licença.
O vento sopra igualmente, e mente.
Mente que será o mesmo ao voltar.
A árvore que não plantei sinaliza.
e demarca com cuidado a loucura.
do concreto vertical da divisa.
E da esquina mantida em silêncio.
A rua guardando os segredos
Do que viu nascer e verá morrer
Aguarda a explosão da esquina.
A árvore, que tem vida e medo.
Aguarda a volta do vento.
Para ouvir novas mentiras.

.

O meu lugar
Ricola de Paula
Monteiro Lobato / SP
O meu lugar
Parece loucura
Dentro da gema
De um avestruz.
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Um Mixto embrionário
O dourado que nasce
com o corromper
Da matéria na fritura
Bicadas de átomos
perfuram a tela de plasma
E se desfaz a nuvem visionária
O sal, o mercúrio, o enxofre
Recompõe a obra
Solidifica as cinzas
Refaz seu pensamento
Tudo isso aconteceu
no abre e fecha
De tantos livros.

Eu no verso
Isiara Caruso
Porto Alegre / RS
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Meu lugar é imenso.
Ao nascer recebi um lugar
e o espreito ao olhar pela janela
e desborda meus olhos neste azul,
azul do mar deste lugar.
Meu lugar é imenso.
Atemporal, sem limites.
navega em estrelas passageiras
viaja na esteira do universo.
Meu lugar é imenso.
E cabe aqui neste meu verso
porque aqui caibo inteira

.

Meu lugar
Amélia Luz
Pirapetinga / MG
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Terra molhada
Pés descalços
Poças de lama,
Vida que chama!
Dedos amassando o barro
Entre as folhas caídas do jardim.
Sopra um vento frio
Brincando de moleque-saci,
Em dia de temporal
Passando entre o arvoredo...
Transito nos arrebaldes
Encontrando teimosa
O que sobrou da borrasca.
A mulher magra na sua viuvez
Espanta tristezas com o olhar vadio
Buscando no horizonte
A mocidade perdida.
O varal vazio

O fogão apagado
A casa destelhada
Na força do vento
Tudo destruído
Nas artimanhas das enxurradas...
O pomar perdido
O gado magro desalojado...
Da janela da choupana
No imenso alagado
Uma pequena varinha,
(que deveria ser a mágica),
Tenta pescar o almoço,
Nas mãos de um menino que tem
fome!
Arrebaldes! Arrebaldes! E tudo se
perdeu
Na fúria das chuvas de verão.

.

Meu lugar
Adriana Pavani
Barra Bonita / SP
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Meu lugar
É qualquer lugar
E lugar nenhum.
É onde meu pé pisar
E onde jamais pisou pé algum.
Meu lugar é onde minha alma puder voar
Podendo ser até um lugar muito comum.
Mas o que importa é que onde eu quiser ficar
Será definitivamente o meu lugar.

Um recanto
Célia Victorino
Imbé / RS
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Sem destino caminho
Sem pressa e sem medo
As cores brilhantes
Num rápido passar
Me avisam: é primavera!
Desperta! Canta!
Vive!
Eis aqui teu lugar!

Nosso lugar
Humberto Rodrigues Neto
São Paulo / RS
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Contigo quero me achar num suavíssimo lugar de azul-céu e azul-amor;
onde fosse franco o riso e não mais fosse preciso chorar de mágoa ou de dor!
Eu irei para onde fores...
a uma casinha com flores e sabiás cantando nela...
Ver os brilhos espontâneos dos teus olhos
nos gerânios debruçados na janela.
Ir a um lugar onde agora a felicidade mora
entre os encantos mais tersos...
Onde o mar, entre fraguedos, franja de espuma os rochedos pra ler os teus e os
meus versos!
Na rede aquietar os músculos,
mirar mágicos crepúsculos da noite abrindo os lençóis...
Ver neles pairando a lua, que acompanhada flutua de mil pequeninos sóis!
Nesse local aprazível eu creio ser impossível não juntes teus ais dispersos...
Ali, com ânsia e emoção, sorrirá o teu coração na rima dos nossos versos!

Lugar mágico
Mara Carvalho Leite
Porto Alegre / RS
Parece pura magia,
meu coração se enche de alegria
quando chego na Bahia.
Esse mar, essa luz
que me ilumina e me energiza
e me faz renascer a cada dia.
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Não tem explicação,
é o meu lugar de paixão,
é lá onde quero estar.

Internet
Maria da Graça Melo
Lisboa / Portugal
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Simpáticos amigos encontrei
Nas páginas da net e já nem sei
Se é estrada virtual ou verdadeira
Pequena rua ou mesmo só ladeira
Mas sei que me parece realista
Navegar em clicks nesta pista
Na busca de melhor informação
De temas tão reais ou de ilusão
Na senda do progresso, que é constante
De tudo eu encontro num instante
Abrindo janela ou um grande portal
E nem tudo será assim tão virtual
Encurto espaços, dando grandes passos
Num mundo amplo e mais aberto
Que se aproxima bem para mais perto
A estreitar de longe fortes laços
Mostrando em mensagens de simpatia
Que por trás deste ecrã também há gente
Igual ou mesmo em tudo tão diferente
A confundir em sonho a fantasia
E se uma nova ideia me acomete
Exploro com o uso dos meus dedos
Tão livre de receios, sem ter medos
Estradas infindáveis da Internet
Dedilho o teclado a viajar
Pelo mundo a desvendar cada mistério
Na lusa língua que é o quinto império
Sem nem sequer sair do meu lugar

Meu lugar é aqui
Eliane Queiroz Auer
São Mateus / ES

75

Meu lugar é aqui
Sei lá onde
É lá,
Em qualquer lugar
É nascendo com o sol
E se escondendo com o ocaso
É no coração das pessoas
Que amam e são amadas.
Meu lugar é aqui
Tem estrelas
Tem o colorido do arco-íris
Tem nascente, tem calor.
Meu lugar é ao sol
Entre linhas e poesias
Meu lugar é gigante
Onde tem simpatia
É lugar de beleza
Lugar de alegria.

A minha rua
Maria da Fonseca
Lisboa / Portugal
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Eu vivo na minha rua
Entre jardins que me encantam.
Aqui moramos, faz anos,
Onde sempre os melros cantam.
Ora nos viu apressados
Pra ganharmos nosso pão.
Ou co'as meninas ao lado,
Muito amor no coração.
E quando as filhas casaram,
Noivas de branco vestidas,
Enfeitou-se a minha rua
De rosas e margaridas.
Agora vê-nos mais velhos.
Nossos netos pequeninos
Recordam-nos primaveras
Co'os brinquedos de meninos.
Todas as 'stações do ano
São porém o meu enlevo.
Árvores e lindas flores
Inspiram tudo o que escrevo.

Eterno cigano
“Nato” Azevedo
Ananindeua / PA
Onde está minha terra, me pergunto?
Nem o Deus do Universo sabe ao certo!
Triste e só perambulo, o azar junto...
tenho em mim que ninguém me quer por perto.
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Vivi em mil lugares tempo incerto!
Que ao fim de tudo, então, após defunto,
se lance minhas cinzas num deserto
para não ser de hipócritas o assunto.
As respostas se vão, ao som do vento...
a PAZ entre as nações, NÃO à fronteira
cantaram John e Dylan num lamento.
Sem Estado, país, eira nem beira,
do mundo cidadão vivo, ao relento,
tendo por minha terra a Terra inteira.

Sou orgulho, sou terra,
sou canção...sou poeta!
Elder Poltronieri
Paraguaçu Paulista / SP
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Da grandiosa terra brotei,
Estive cheio de encantos e chorei.
Reguei os bosques que brotaram flores
Que viraram lagos e orvalhos sem cores.

Esse mesmo poeta que não esquece,
Das rimas e das canções,
Tampouco das estradas que percorreu,
Cheias de sonho e de doces ilusões.

Ouvi em silêncio os pássaros:
Era uma sinfonia em grandes louvores.

Sou orgulhoso, sou terra, sou canção e
Levo avante o meu esplendor,
Quando estou nos velhos livros
Elevo-me ao precioso cume do amor.

Ecoei os brados que vieram dos campos
Que decifravam suaves e belas canções
Fiz o retrato vivo de um povo heróico
Que no peito traziam seus velhos brasões.
Brasões do ouro e da prata,
Que retratam o símbolo da memória
Onde há no verde a esperança
E uma cruz cravada e cheia de glórias.
Meu nome: Poeta, poeta, poeta!
Que da alma surgiu esguio,
Onde se reergueu de pequenas lagrimas
E se enraizou virando a poesia.

Sou a voz de um povo fiel
E declamo a escrita para gerações.
Salve poeta e poesia,
Quero fazer dessas letras a minha oração..

Ilusão
Rosana Almeida
Salvador / BA
As montanhas escondem florestas
e ruídos abissais:
- Gritos de animais humanos por dentro da terra.
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Cantando as flores pelo rio,
eu vou, vou a olhar o Vazio.
A folha se move ao fundo
para se entregar ao mar.
No barco, já não posso ir tão longe deste lugar.
Os ramos crescem, crescem,
sobem a passear por dentro das águas.
E sem direção ou sentido,
sem corpo nem visão,
não tenho ponto a chegar:
meu corpo se transformou em ar.

Meu lugar
Soleni Peres
São Lourenço do Sul / RS
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Onde é meu lugar?
Aqui, ou lá?
A razão pede pra eu ir.
E o coração, para ficar.
A qual dos dois escutar?
Lá, chance de nova vida.
Aqui, rotina sofrida.
Lá, quem sabe a felicidade?!
Aqui, do que seria e não foi,
restou saudade.
Que caminho seguir?
Ficar ou partir?

No Campo
Ed Carlos Alves de Santana
Salvador / BA
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Vento com cheiro de mato verde
Terra molhada
Pássaros que cantam ao entardecer
A variedade do verde arvoredo.
Estrada de terra batida
Vários são os caminhos
Que sempre levam a casa
De algum vizinho amigo.
Seus rios são limpos
Transparentes
Suas águas são doces
Cajueiros, coqueiros, mangueiras!
Mamoeiros e laranjeiras
Pé de mandioca casa de farinha
Pé de goiabas.
Pequenos jardins
As casas
Flores, rosas, bananeiras, flor de laranjeira.
Crianças que passeiam
De bicicleta ao ar livre.
Tristeza
Minha tristeza

Um lugar especial
Carmen Marinho dos Santos
Torres / RS
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Este lugar terá jardins,
Terá flores multicoloridas,
Árvores com todos os verdes,
Sons e trinados dos pássaros...
Brincadeiras e risadas das crianças,
Namorados arrolhando ao sol,
Idosos contemplando o céu,
E nós com o nosso amor...
Onde você estiver, meu amor
Este é o meu lugar!...

