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Confissões

EDITORIAL

Eu confesso...
Eu admito...
Ser poeta é um eterno confessar. Entre quem escreve e o
papel que tudo recebe (tal qual espelhos), não há motivos para
segredos.
Não há o que não possa ser dito, transformado em verbo,
admitido - até delatado.
Porque mesmo na fantasia, no delírio, e na pura inspiração
poética, o que não falta é a verdade - muitas vezes velada,
fantasiada, transmutada, mas sempre em conexão direta com o
que existe de mais profundo, mais essencial...
Nesta edição do Caderno Literário, os poetas enaltecem
suas confissões. Como editora, desejo boa leitura!

Sandra Veroneze
Editora
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Confesso
A.C. Rangel
Brasília / DF
Não há como desviar da verdade,
da vida de ajustes das passadas
contas,
do gosto do fel e da
impotência grotesca...
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Nem como evitar esta brisa do
mar que, insistentemente, nos
envolve.
Nem há como negar a verdade.
Afinal!

Confissões platônicas
Ricardo Mainieri
Porto Alegre / RS
A curva da estrada
filtrava sonhos
ensolarados.
Você não vinha
pelas veredas
de meus pensamentos.
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Escondia-se nas nuvens
no limo das pedras
para zombar de meu amor.
Espera solitária
incolor.
Coração
relógio perdido
na coreografia das horas.
Você não veio
tristeza pincelou
meus olhos.
E um rio sem doma
correu solto
na imensidão.

Memorial
Márcia Abath
Las Palmas de Gran Canaria / Espanha
não sou nunca fui de guardados
papel de bombom laminado
guardanapo poema dedicado
flor seca cartão-postal recebido
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na verdade (me dou conta)
achava (acho) estado mórbido
é aprisionar, selar cadáveres
tudo quanto guardo
é na memória (quase sempre amores
onde entram e saem à vontade)
sequer guardei amor
em caixinhas ou gavetas
os ponho sobre móveis paredes
porta-retratos luminosos
amor não é guardado

Incertezas
Ed Mulato
Sorocaba / SP
O tom de escárnio que flutua em seu sorriso,
é tão preciso, que parece congelado;
é tão perene, que escapa sem aviso,
e tão presente quanto é dissimulado.
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Nem sei se vejo, nos seus olhos, uma chama,
ou um mar de lama - refletindo meu olhar;
... e se é seu corpo que, queimando, o meu reclama,
ou só me inflama a sua ausência - em qualquer bar.
Mas quando a lava do desejo, em plena fúria,
nos funde os corpos num só corpo, com luxúria,
paralisados pela dor de um mesmo grito,
eu sei que loucos pelo ardor dessa loucura
e alavancados pelo amor - que não perdura alcançaremos o final do infinito.

Confissão
Jaack Bosmans
Belo Horizonte / MG
Não tenho nenhum
Pecado Capital.
Todos os meus pecados,
São do interior.
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De joelhos
Antonio Cabral Filho
Rio de Janeiro / RJ
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Eis-me aqui a teus pés
o meu delito eu confesso
sair por aí sem rumo
batendo cabeça perdido
tipo cão sem dono aloprado
rodando mundos e curvas
que dão voltas no sertão
e desnorteia gente sem porto
até que a ressonância toráxica
lembre "1, 2, 3, parou!":
- É que eu me apaixonei...

Na busca do infinito
Anderson Bee
São Paulo / SP
na busca do infinito
encontrei o poema
de braços abertos
esperando um abraço
(oferecendo
paz e calmaria)
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me debrucei em
seu peito
e
logo peguei no
sono

Em socorro
Evanise Gonçalves
Tramandaí / RS
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Quando ele chamou
a primeira vez,
eu não o ouvi.
Quando ele chamou
a segunda vez,
ouvi um só murmúrio.
Quando gritou meu nome
pela terceira vez,
era tarde demais.
Corri em seu socorro,
mas já estava lá embaixo.
Caíra do vigésimo andar.

Confissão
Diulinda Garcia
Natal / RN
Sobrevivi ao ruflar das partidas
povoando o meu mundo sonâmbulo
mesmo estando repartida em nadas.
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Destino
Cláudia Banegas
São Gonçalo / RJ
Destino, não sou tua senhora,
não mando no que me reservas.
Não comando tuas ações, mal comando minhas horas.
Não domino o tempo, nem conheço toda a verdade.
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Observo e prossigo, aproveito as oportunidades.
Serei diva, mito, deusa ou musa?
Me orgulho do que sou: apenas uma mulher.
Este é o meu veredito, que executem logo minha sentença,
e tirem suas próprias conclusões.
Pois tudo não passa de um vapor, um sopro.
Tudo é transitório; tudo é ilusão.
Destino, de nada sou senhora,
não comando nem meu coração!
Me declaro culpada, confesso: sou poeta, manipulo emoções.

Deveras, homem!
Bernardo Almeida
Salvador / BA

15

Ah, como difícil é ser um homem
Em um mundo tão machista e feminista
Ah, como é difícil sorrir sem ser julgado
Como é difícil chorar sem ser censurado
Ah, como difícil é ser um homem
Em um mundo tão feminino e masculino
Onde os contrários se igualam
E as verdades se anulam
Ah, como é difícil
E você nem sabe do meu esforço
Você nem quer saber
Como é difícil sobreviver entre seus preconceitos de homem
Como é difícil não padecer aos seus padrões tão femininos
Como difícil é ser um macho
Daqueles com M maiúsculo
Que chora, ama e pede colo

Dúvidas
Seila Marisa da Cunha Islabão
Pelotas / RS
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O que fazer se a estrela brilha
Se o céu voa
Se a terra treme
E o vento faz cócegas?

O que fazer quando a voz cativa
A presença fascina
O toque desperta
E a boca busca?

O que fazer se o coração transborda
Se as mãos transpiram
Se a boca pede
E o ouvido é surdo?

O que fazer?

O que fazer quando o corpo pulsa
O cérebro para
O pulmão acelera
E o cheiro seduz?

Se o mel é doce
Se a pele eriça
Se nos tornamos cegos
E não se tem pressa?
Podem responder?

Confissões
Jardim
Niterói / RJ
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levo comigo minha dor
por onde quer que eu passe.
levo os cacos dos fracassos,
o sabor de perdidos abraços.
guardo toda espécie de farrapo,
malas, lâmpadas, jornais,
brinquedos quebrados.
navios fantasmas guardo.
Guardo as cores de todos andrajos,
de todas as roupas usadas,
capacetes arrancados em batalhas,
bússolas, guitarras, mapas.
Os desejos falidos
debaixo da chuva rala,
sorrisos aprisionados
dentro do porta-retratos.
Levo o que foi atropelado,
deformado, abnegado,
frente ao mar bravo
conheço toda a sorte de naufrágio.
Agarro qualquer coisa,
momentos inúteis
que não deixaram traços,
algum resto, algum destroço,
qualquer coisa quebrada,
ficou o brilho de perdidos anéis,
e o resultado da soma
em algum ábaco.

Confissão
Mardilê Fabre
São Leopoldo / RS
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Não sou igual todos os dias.
É uma confissão, não rias.
Possuo sentimentos adversos
que é difícil deixar imersos.
Às vezes, esbanjo alegria,
outras é a melancolia
que toma conta de meu ser,
mesmo sem assim eu querer.
Durante toda a minha vida,
possuí emoções inversas,
que ditam ações da alma contida.

Não me importo
All Reifer
Santiago / RS
“Pouco me importa.
Pouco me importa o quê? Não sei: pouco me importa”
Alberto Caeiro (Fernando Pessoa)
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I
para quê se importar?
se ao fim e ao término
por mais revoltas voltas
retornos em torno
idas e vindas
vidas e vinhos
tudo chegará
a seu devido lugar?
II
seja o que for que aconteça
são apenas rodadas da roda
sendo um lado o bem
sendo o outro o mal
roda de gira livre-desimpedida
que se parasse
desvidaria a própria vida

III
por quê se importar?
que se há o momento de agora
e nele se vive no ser
se tem tudo o que se pode:
a eternidade do tempo
o esquecimento da hora
IV
já o resto
o que virá ou deixará devir
é um voo de ave
que não nasceu:
se nascer
voarei com ela
se não
me deitarei na terra
que no fim
não há nem perda nem lucro
e enfim não me importo
nem um pouco

A confissão
Robinson Silva Alves
Coaraci / BA
Confesso agora
nesta sala fria e deserta
minha alma é livre
minha palavra liberta
mesmo trilhando
uma estrada incerta
20

desvendo segredos
a mensagem secreta
gritando meu grito
grito de alerta
confesso,
sou sonhador
sou poeta.

Confissão
Thaise Santos
São Paulo / SP
Confissões
Deveras por hora não as tenho
Ah, nada tenho a confessar
Por hora estou só e é só.
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Perdida
Maria Melo
Lisboa / Portugal
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“Sei lá, se com palavras te procuro”
Se digo, sem falar como te chamas
Tateando às cegas no escuro
Apalpo as chagas
Abertas sobre a nossa despedida
Sem musas para a minha inspiração
Sem a metáfora certa, à medida
Só resta o coração
No meio de nós dois, abriu-se um fosso
Sem ponte, sem um fim, sem um começo
E tudo se traduz em desalento
Confesso
Sei lá, se com palavras te procuro
Sei lá se ainda ouves se eu chamar
Mas é por ti que sinto um tal apuro
Que fica a latejar
Na ferida aberta que em mim deixaste
Procuro o concreto da razão
Apenas imagino se me amaste
Ou não
A terna carícia da madrugada
A pedir-me que de ti nada espere
É o gume afiado da espada
Que fere.

Estilo
José Nedel
Porto Alegre / RS
“O estilo é o homem”, como proclamou Buffon.
Com ele, entanto, o fundo às vezes não coincide.
Mesmo que tenha a forma de uma confissão,
Dúvida sobre ser veraz jamais elide.
“As confissões são inventadas” (Carpinejar).
23

*Do livro do autor A vez do verso: quadras (Porto Alegre: Edigal, 2012, p. 43).

Vida (não) vivida
Maurício Duarte
São Gonçalo / RJ
Pra meu desespero
confesso que nunca
tive vontade de
me matar, olhe só.
Nunca me feriu
a vida assim não.
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Não que eu esteja
pondo alta conta
nos haraquiris ou
nesses suicidas
que todos os dias
vemos aí, fumando
drogando, bebendo...
Tenho nada contra,
nem nada a favor.
É que nunca fez meu
tipo representar
um papel no palco
da vida, ferida.
A ferida vida
que nunca feriu...

Confissões
Ligia Messina
Porto Alegre / RS
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Confesso
Confesso que amo
coisas pequenas
Delicadas
Mimosas
Charmosas
Não sou uma pessoa
pequena
grande no tamanho
na intensidade
Por isto, ou, talvez
Eu ame as coisas
pequenas
Simples
Cândidas
Singelas
Confesso que amo
a natureza
Sua grandeza

Magnitude
Mas dentro delas amo
as coisas pequenas
Uma flor
Um pássaro
Um córrego
Confesso que meu coração é pequeno
No físico
Na forma
Mas ele fica enorme
Com algo que me toca
Emociona
Acaricia
Confesso que tenho muito amor
Cabe aos outros a descoberta
do caminho
Pequeno
Estreito
Direto

Confissões
Maria Moreira
Belo Horizonte / MG
Confissões de pecados
Confissões de adolescentes
Confissões sem hora marcada
São puras confissões pertinentes.

26

Confesso que nada sei
Nem sob torturas nada além direi
Nada fiz
Nada desejei
Nada me tocou
Confesso com a alma limpa
Confissão forçada
Confissão arrancada sem nada
Não fui eu que a pedi
Confesso um amor a verdade
Confesso sem piedade
Se fôr por justiça confesso tudo
Confesso o meu amor a arte!

Igualdade
Marcia Mar
Londres / Reino Unido
foi na ausência
da presença
da escuridão ou da luz
que me encontrei abraçada
pelo amor infinito
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Confissões
Fabio Daflon
Vitória / ES
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O inconfessável guardo para mim mesmo;
assim como o faz o assassino
frio, quem mata o poema, ou sem
dó causa dor em amante abandonado;
Confesso apenas o redimível, humano
erro crasso e até naufrágio, se ao lado
encontro ombro este espaço
capaz de mudar todo o meu rumo,
de queixo caído ao chão, olhar evasivo,
a sorriso gratificante e olhar
leal como de um cão há muito tempo
Ao mesmo dono sabido ser da dor os lenitivos.

Confiteor
Clevane Pessoa
Belo Horizonte / MG

29

Confesso-me papilonácea.
Transparente.
Através das asas,
pode-se ver meu entorno.
Exaurida de ser seguida
durante a tempestade,
poso trêmula na centáurea aberta,
que tremula também ao vento.
e nos quedamos a fremir juntos .
Contamo-nos das mágoas
que outrem nos causou.
Trocamos sonho, esperanças e invenções
para alcançar um futuro risonho.
Mas somente eu, poderei ir embora.
Ela está presa às raízes, ao caule.
Refaço-me da viagem anterior:
ela oferece-me seu pólen, sua seiva.
Minhas asas secaram.
Alço voo.

Hora de confessar
Gabriel Bocorny Guidotti
Porto Alegre / RS
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Chegou o final de ano
É a hora de confessar
Metas não atingidas
Renovar
Criar bem os filhos
Ser um casal amigo
O que não foi alcançado
Repensar
Siga seus sentidos
Trace novos objetivos
Confesse seus medos
Combata-os
Pois a esperança é perene
Após o ano-novo raiar

Confissão
Lin Quintino
Belo Horizonte / MG
Fecha os olhos e confessa
que não consegue me esquecer
Eu tenho o direito de passear
pelo teu corpo,
roçar a tuas costas,
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morder o desenho dos teus lábios,
provar o gosto da tua língua,
sussurrar em teu ouvido.
Eu o invado,
e, mesmo onde não me é permitido,
entro,
E me instalo.
Eu tenho todas as permissões
no arrepio da tua pele.

Revelações
Eliane Queiroz Auler
São Matheus / ES
Se o chuveiro falasse
As confissões que as lágrimas fazem
Misturando-se às gotas de água que caem
Aconteceria uma grande tempestade
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Se o lençol esboçasse
A solidão que ele habita
Deixaria muitas pessoas
Tristes e aflitas
Se o travesseiro confessasse
Os desalentos de cada dia
Haveria rios de lágrimas
Não existiria seca nem boemia.

Confissões Ateu
Renaldo Junior
Rio de Janeiro / RJ
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Na doença mental
" Insânia" do Grego,
entendimento normal;
Paixão descabida exige de nós,
entendimento voraz,
pro "Grego" a doçura nos traz, força .... paz;
A paixão em ti é tornar o eu,
tanto quanto ateu,
deixando a identidade moral,
pertencer ao sempre: ser e ter;
do homem ausente, em Cícero vence!
explica o que faz, idolatria, por ti o que for pra falar;
Na força da Paixão firmo o pensamento
e deixo no rastro da ilusão o caminho da devoção,
estreito como no penhasco sombrio...

Platonismo
Vivian de Moraes
Araraquara / SP
amo você
platonicamente
como quem tem uma esperança
numa manhã de sol
muito quente
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Confissões
Luiz Carlos Rodrigues da Silva
Barra do Corda / MA
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Caminho inexoravelmente
Para um silêncio total,
Do meu ser para o mundo,
Do meu ser para o meu interior.
De repente
Paro para interromper
Frases e pensamentos inconclusos
Como se o silêncio não fizesse sentido.
Poréns são abandonados
"Mas" não são enunciados
Porque nada vale depois
Do que vale.
Minha inexistência é ampliada
No tempo.
No silêncio à minha volta
Impregnado de ressonâncias que
Ecoam barulhos.
Eu e o meu silêncio
Inexistências que se complementam.

"Só um olhar”
Douglas Siqueira
São Paulo / SP
Já reparou nos meus olhos
quando estes olham para os teus?
Pois é como se o céu desabasse
e caísse toda pureza de lá!
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É como se o inferno explodisse
e saltasse todo desejo pra cá!
Toda calma e loucura do mundo,
de uma só vez,
em um só lugar,
com só um olhar...
Fez da minha porta fechada,
janela pro mar…
Amor de voar…

Confissões
Soleni Peres Heiden
São Lourenço do Sul / RS
Confesso
estou apaixonada.
Não é segredo algum,
meus olhos nos teus,
tombei paralisada.
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Dia e noite
ocupas meus sonhos
alegres, tristes, bizarros.
Teu rosto desenho nas nuvens
que riem de mim com escárnio.
Segundos, minutos, horas
correm em desalinho,
esperando o grande momento
de mirar-te com carinho.
Sonho, quimera, eu sei
não consigo evitar.
Paralisei, renasci, tombei
fascinada com teu olhar.

Confissões
Jania Souza
Natal / RN
No quarto escuro do íntimo
segredos irados
armas siderais
desintegram essência do ser
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de joelhos
em prantos no oratório da alma
confissões purificam ser pleno.
Ave engaiolada enfim alça voo
liberdade,nome do novo horizonte.

Confissão
Graça Carpes
Rio de Janeiro / RJ
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encontrei teu olhar uruguaio
pousado na estação do metrô
peti poá azul em pele clara feito
Estampa anil
na tarde quente de verão
o azul sonoro do teu olho
saltou ao verde meu e gritou:
¿A dónde vamos? ¿A dónde, hermosa mulher?
e su camisa roja se agitou ao pulsar do coração
e sorri e me sorriste e muito
- guizos da América...
rimos e sustentamos nosso céu e mar até a sétima estação
quando desci

Amigo Mar
‘Nato’ Azevedo
Ananindeua / PA
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Sentado na areia, no meio do horizonte,
revejo o Passado, relembro o meu ontem.
Eu canto, eu me calo, não falo, não fumo
e nem tenho metas, nem planos, nem rumo.
Sentado, num dia de manhã bem fria,
na praia deserta, enorme, vazia,
eu tento ser eu, mas eu não sou nada...
sou pó e sou vento, sou céu, sou estrada.
Sou o barulho da água, o silêncio da nuvem.
Sou o jato que passa, que zune, que ruge.
Sou Deus, sou diabo, sou bom e sou mau.
Sou homem, sou mago, anjo e animal.
Mas não quero ser nada, nem ter, nem poder.
Só quero liberdade, só quero viver
com felicidade, com um lar, com você!
(Dedicado ao amigo José Lucílio Guerra, em 1984/RJ)

Espelho da alma
Solange Grandini
Santo Antônio da Patrulha / RS
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Sonhos
Desejos
Pedidos ocultos
No íntimo de cada ser.
Solidão de pensamentos
Pureza de espírito
Só nosso
Sem testemunhas
Sem acompanhante.
Mistério
Medo.
Inquietude.
Confessar
Assumir
Espelho da alma.

Confesses cotidianos
Léris Seitenfus
Porto Alegre/ RS
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Contemplo o teto
reboco da alma
confesso versos
de insônia fértil
revirando no leito
cavalgo na contagem
carneiros cansados.
Confessionário, por horas
se fortalece a expectativa
num mortal momento
adormeço e sonho
para na camada etérea
da vida me reencontrar
renascida, revitalizada.
Estaciono na manhã seguinte
de um tempo!
Talvez indigente... ou não
Sem confesses cotidianos
Ou arrependimentos.

Pecado Confessado
Kesianne Suelen Barbosa Ferreira
Manaus / AM
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“Os meus dias
Somados aos teus
Daria um belo poema.”
Mas o que é este pensamento?
Verdade, mentira
Sorte ou infortúnio
Quiçá teimosia?
De querer estar perto
De se ter o improvável
O cobiçado, o inventado
Realidade ou fantasia?
Se me desvelo então
Encontro-me no teu sorriso
Tão leve, solto...
Se me recordo
Estou ficando velha e cansada
Preciso d' um porto seguro
E neste sonho inventado
Sei que mordo a maçã por inteira
És tu fruto do meu desejo
Meu pecado!
E a ti não pertence a culpa
Esta é tão somente minha
E confesso não há em mim mágoa
Apenas curiosidade em saber
Quem de verdade tu és
O mocinho ou o vilão?
(Conta p' mim)

Minha confissão
Raquel Alves
Juazeiro do Norte / CE
Devo confessar que já não amo mais você
Apenas há uma lembrança, um vazio a corroer
Sigo uma estrada sinistra rumo ao nada
Uma névoa espessa é meu caminho
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Devo confessar que estou perdida
Quantos amores eu tive nessa vida
E quanto valeu as dores que eu senti?
Eu não sei procurar suas respostas
Abro a mente em tamanho limitado
Ideias nunca podem se confrontar
Dai-me a sabedoria necessária para esquecer
Minha confissão

Face
Ricardo Santos
São Paulo / SP
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Jesus! Vi seu rosto esculpido no Céu
Mais exatamente, entre as estrelas...
Amigo Celeste! Que felicidade imensa saber que está aí
Bem juntinho da gente, desde sempre,
Noite e dia, como os pais juntos de seus filhinhos...
Ah! Outro dia, vi seu rosto em meio às águas das chuvas
Para mim, foi uma grata surpresa, aliás, é indizível o
Sentimento de felicidade e alegria que me tomaram...
Não posso esquecer que O vi caminhar, onde o sol se põe,
Lá no horizonte, lado a lado, com uma multidão de pequeninos...
Jesus! Hoje, fique comigo, se possível, visite minha casinha,
Ceie comigo, saiba que é muito bem-vindo por aqui...
Ah!Oferecer-lhe-ei todo o meu amor e uma cesta de
agradecimentos...
Depois, se tiver um tempinho de sobra, por favor, visite cada lar
Deste mundão de Deus...

Diante do espelho
Adriana Pavani
Barra Bonita / SP
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Por que enganar a si mesmo
Querendo esconder o próprio erro,
Se, diante do espelho, quem está é você mesmo?
Por que carregar o peso
De guardar terrível segredo,
Se condenar a íntimo degredo,
Em vez de assumir os próprios erros?
Por que se esconder atrás do medo,
Se quando, diante do espelho,
Estará você mesmo a se acusar,
Apontando em riste o dedo?
Não!!! Definitivamente, não!
Melhor levantar do próprio tropeço,
Ganhando de si estima e apreço.
Resgatando a própria dignidade, não mais se acusar
E poder dizer ao espelho: consegui me superar
E este que está aí, sou eu mesmo!

Confessar
Cecília Pires
Porto Alegre / RS
Confessar da Vida a lucidez.
Declarar ao tempo
a embriaguez.
Confessar ao mundo
o pensar de um segundo.
Emudecer.
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Confessar na agonia
o peregrinar confiante
na romaria.
Confissões eloquentes
Sonhos de gentes
Intenções.
Confissões passageiras
De uma vida inteira
Declarações.
Confissões de segredos
abortadas por medos.
Guardiões.

A confissão da Esfinge
Amélia Luz
Pirapetinga / MG
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Na ensolarada planície de Gizé
a Esfinge contempla
a eternidade com os olhos
do tempo a lhe escorregar lentamente.
Confessa os segredos
da eternidade como sentinela
vigilante da história da humanidade.
Com o seu turbante real
e seu ar de nobreza
parece uma imagem viva
que não se perdeu
nas tempestades de areia.
O leão guardião dos lugares santos
unido ao corpo do deus SOL
guardião dos segredos da necrópole de Gizé
dão às suas feições dadivosas verdades.
Protegendo e guardando zelosamente
a câmara mortuária mantem os intrusos
afastados, jogando os inimigos por terra.
Seus segredos não confessados
nas asas dos séculos se libertaram
na confissão clara que nos faz
ao redor da Grande Pirâmide e dos Faraós.
E... Aos grãos de areia sempre confessa
sussurrando aos ouvidos de Tutmós IV,
em canção suave, a revelação sigilosa
da promessa do seu sonho revelado.
O segredo confessado na voz da esfinge,
com a cabeça sempre direcionada para o nascente,
continua a nos enlaçar nos esconderijos
dos meandros misteriosos dos séculos.

Confissões
Isabel C S Vargas
Pelotas / RS
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Confesso minhas fraquezas,
Meus medos e minhas decepções.
Acima de tudo confesso a mim mesmo
Com o intuito de aceitá-las e superá-las.
Por um momento tive medo,
Do medo à revolta.
Hoje, nem medo, nem revolta.
Só uma ponta de tristeza,
Um tanto de resignação...
No fundo de meu coração,
Busco a esperança
Para mudar muita coisa,
E seguir em frente
Sem esperar nada de ninguém.

Dolorosa confissão
Alexandra Magalhães Zeiner
Augsburg / Alemanha
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Confesso um amor
Por seres in-existentes,
Um dia passageiros
Nesse mundo de dualidade…
Por que vieram?
Um dia saberei…
Para onde foram?
Simplesmente partiram,
Deixando somente saudade,
Dor nem sempre falada,
Muitas vezes negada,
Jamais esquecida.
Restou a gratidão,
Esperanҫa do coraҫão,
Sonho de uma re-união,
Em terras desconhecidas…
Para além dessa vida.

Confissões do retrocesso
Lena Teixeira
Ouro Branco / MG
Fazendo jus às falsas verdades, hoje eu terei a minha mais vasta.
Farei dela o instrumento da vaidade, tal qual o mundo governa sem pestanejar.
Fazendo jus às falsas belezas, hoje porei uma lista delas a me ilustrar
Tal qual árvore de natal a produzir brilhos...
dos que se encontram nas prateleiras dos super alguma coisa.
Pois de super, o mundo está apatetado.
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Estando eu aqui para não, mas, propondo retrocessos
Super controversa.
Super adversa.
Pois pensar é arte que tolos não se propõem e nem ao menos sabem que não se
propõem.
E penso sobremaneira...
Agora sim!
Alcanço o mais vasto desejar
Pois as lamúrias estão camufladas em pó de ouro
D'ouro papel de papelaria.
E o brilho do seu olhar amarelado tal qual a cevada bebida
Orientando a condição de nada mais que embebedar.
Com tal visibilidade, aclamo os tolos
Pois a linha tênue está amarrada
Por isso não mais tênue;
Abestalhada.

Confesso
Maria da Fonseca
Lisboa / Portugal
Venho confessar-lhe, Amiga,
Da minha grande alegria
De voltar a cirandar
De mão dada, em sintonia.
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Confesso que triste andava
Por me faltar seu convite.
Ganhei outro entusiasmo,
'Stou mais feliz, acredite!
Mas como vou confessar
Que ao longo da minha vida
Pequei tanto e tantas vezes?!
Porém, 'stou arrependida.
É que o Senhor de Bondade
Ajudou-me com carinho.
Anjos bons de asa divina
Revelaram-me o caminho.
Assim me sinto feliz
Por esta grande mercê,
E agradeço, minha Amiga,
A quem afável me lê.

Existência
Adilson Roberto Gonçalves
Lorena / SP
apenas sou o que sei
... e pouco
do que não sei
sou muito
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sabor de ser
o que quero
saber que sou
o que posso
Quero poder
ser o que sei
posso querer
saber o que sou
realmente

Inoxidavelmente fragilizada
Ana Néres Pessoa Lima Góis
Esperantinópolis / MA
Sendo aço
na poesia me desfaço
Sendo mármore
gotejo em lágrimas
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Sendo concreto
emoções me dissolvem... de certo!
Sendo pedra
Parto-me... em pedaços
Sendo silêncio
Traduzo-me em palavras
Porém...
é sempre fato...
Escalo o monte
de meus cacos e me refaço!
E se me completo
faço discursos de alma inteira
O que fazer...
pra continuar... Partida!

