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Férias

EDITORIAL

Eu descanso...
Tu descansas...
O Caderno Literário de janeiro chegou com ares de
provocação. Tudo por conta de seu tema: férias. Oras. Que escritor
tira férias?
Se do trabalho que paga as contas se tem alguns dias de
folga, à literatura é o momento, pois, de dedicação dobrada. E não
precisa escrever uma única linha... Explico: antes de escrever, é
necessário inspirar-se. E para que a inspiração corra solta, é
necessária matéria-prima, normalmente colhida no cotidiano, no
viver, no fazer coisas interessantes ou nem tanto.
Portanto, da próxima vez que enxergar um escritor
tomando banho de chuva, caminhando na praia, olhando
atentamente para uma criança às risadas, ou ainda aparentemente
sem fazer nada (com um livro na mão), saiba: ele está trabalhando.
Mais especificamente: coletando dados para seu próximo poema,
ou conto, ou romance.
É disso que trata o Caderno de janeiro. Boa leitura!

Sandra Veroneze
Editora
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Lúdico
Márcia Abath
Las Palmas de Gran Canaria / Espanha
juntei águas perfume de cedro
(emprestei-me algumas pedras)
moldei sonhos pássaros capelas
nem escultora sequer a poeta
límpido dia criança me fiz
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Magia das Geraes
Ricardo Mainieri
Porto Alegre / RS
Belorizonte
belorostinho
menina
manhã.

06

Magia das geraes
incensos
e
mantras
acendendo um sol
em mim.
A chuva no caminho
ficou para trás.

Férias de mim
Maria Graça Melo
Lisboa / Portugal
Vou tirar férias de mim
Mudarei de visual
Serei loira, talvez sim
Isenta de ritual
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Farei exatamente
O inverso do habitual
Serei, de mim própria, ausente
Talvez um pouco anormal
Com quem me cruzar na avenida
Sem nem sequer conhecer
Direi bom dia, como vai a vida?
Estranha o que está a ver?
Aqui, neste corpo meu
Me comporto assim-assim
Onde me vê, não sou eu
Pois tirei férias de mim.

Desci
Ze Luis
Braga / Portugal
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E em mim encontrei a miséria do
Meu ser
Miséria minha que tivera que ter
Como se o meu universo
Estivesse dentro de mim
Como uma obra d’arte
Que não se expõe
E que está dentro
De um museu
Exposta sim
Mas dentro do nada
Mas que por simbolismo
Se cruza a cada instante
Se vê e não se sente
Existe!…
E não é reconhecida
Como se o museu universal
Fosse incolor
E as linhas que o definem
Os contornos estéticos
Fossem simplesmente
Invisiveis
Por falta de tempo
Museu aberto ao quotidiano

Das leis visuais
Engano
Apenas falta de tempo
Olhar perdido
Passos
Convicções alienações simétricas
Arte perdida em mim
Arte perdida no espaço
Homem que dorme perdido a cada esquina
Arte de ser e não se
Delírio da arte
Hipócrita
Falta de tempo
Homem feito arte e fechado
Num museu
Sem saída
Pássaro que morre olhando
O céu
Seres embrulhados em madrugadas artísticas
Uma alma sem arte perdida
Num próximo estar

Renovar
Raquel Alves
Juazeiro do Norte / CE
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Nessas férias, nesse tempo
Preciso renovar minhas ideias
Esquecer de você por um instante
De toda mágoa que um dia
Me enforcou em agonias
Encontrar uma nova forma
De obter alegrias
Deixar a dor de lado
Me envolver em fantasias
Lançar olhares perdidos
Pensar em novas orgias!

Férias
Ligia Messina
Porto Alegre / RS
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Tranquei o despertador na gaveta
O relógio de pulso no armário
Férias! Ah, benditas férias!
Coloquei roupas na mala,
Apenas as casuais.
Não quero compromissos
Agenda?! Pra quê!?
Pegar a estrada
De carro, ônibus, avião,
Não importa!
Chegar perto do mar
Relaxar com o vai e vem
De ondas incessantes
Serra?! Também serve!
Olhar a bruma pela manhã
O sol a pino colorindo tudo!
Campo!? Serve também!
Perder de vista a olhar o verde
Perene verde que no horizonte
Se junta com o azul do céu.
Dormir quando o sono chegar
Acordar quando ele for embora
Ver caras novas
Ouvir histórias novas
Férias do carrancudo vizinho
no elevador
Férias do vizinho barulhento
do outro lado do muro
esquecer contas, carnês
taxas e sei lá mais o quê!

Férias internas
Rogério Tadeu
Rio das Ostras / RJ
TÔ longe e ninguém da falta quando o meu corpo some
Mas quando a minha mente se ausenta...
Porque eu preciso sair para encontrar a paz que não me exige distância...
Não vou guardar frascos de amor próprio dentro dos portas retratos.
O elixir da vida eu sopro!
Não bebo!
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Lazer zero
José Nedel
Porto Alegre / RS
Não é desculpa para um dia de lazer
Ter conseguido atar na véspera um leão.
Nenhum instante de descanso há sequer.
Com feras, diariamente, as gentes lutarão.
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Nem todo brasileiro
gosta de carnaval
Al Reiffer
Santiago / RS
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nem todo brasileiro
gosta de carnaval
ou de se extravasar extrovertido
em ditas felicidades
infelizes
e decadentais
num euforismo caótico-alegre
confundido com alegria
e outras cadências supérfices
degradacionais
nem todo brasileiro
gosta de pagodeiras
axezeiras caganeiras
e outras babaceiras
de bolos fecais
não que eu queira ofender
todos esses sublimes
(a)fundamentos co-culturais
mas deixo meu atestado
de antipático
e outras coisas e tais

Ócio produtivo
Eliane Queiroz Auer
São Mateus / ES
Férias, espaço de tempo vazio
Cheio de incertezas
Nas férias de janeiro
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Férias que nem sei se existem
Férias de quê?
Da solidão?
Ou de um vazio que se acumula no coração?
Férias de um amor
Férias que distancia
Que traz saudades
Que ao reencontro amigo
Torna-se um momento de felicidade!
Férias espaço de tempo
Entre o ócio e o desejo
De aproveitar cada momento
Para viver a certeza de que para se ter tempo
Basta fazer o tempo!

Poeta baiano
Robinson Silva Alves
Coaraci / BA
Há! Como quero
Dormir na rede
Matar minha sede
Com água de coco
Ser quase louco
Um trovador
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Poeta de rua
Que canta pra lua
Trovas de amor
Só quero vestir minha fantasia
Trajar-me de alegria
Pular atras do trio
Quero ser,
Menino vadio que anda descalço
Banha-se no rio
Quero ser verso, quero ser desafio
Ser sagrado e profano
Um poeta baiano
Um sonhador.

Férias de outrora
Isabel C S Vargas
Pelotas / RS
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Quando trabalhava, adorava minhas férias
Eram dias de muito mar, areia e queimaduras.
Folguedos das crianças,
Canseira sobrava aos adultos:
A nós, é claro, com quatro crianças.
Um, dois, três quatro...
Era minha contagem
De quinze em quinze minutos.
Mesmo com o receio delas no mar
Foi um momento desejado
Todos os anos, em onze meses.
Era momento de liberdade, alegria
Descontração, fuga da rotina.
Meus filhos liam muito nas férias,
Influência materna, lógico.
Era comum levar livros
Atualizar minhas leituras
Debaixo do guarda sol
Ou nos momentos de descanso.
Hoje, com todos adultos
Férias é nostalgia,
Doces recordações de outrora.

Tempo de amor
Rosalva Rocha
Santo Antônio da Patrulha / RS
Naquele dia
por um minuto
pensei que não merecia
sair do meu tumultuado mundo
viajar contigo à revelia
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Dez anos se passaram
outras férias vieram
nenhuma como aquela
com noites ensolaradas
nós dois e a lua feito donzela
Intensidade
pretensão de amor eterno
planos - brindes - sedução
um erro: o desconhecimento
de que o tempo é imperativo
mudou - com os anos - o teu sentimento
Restou a saudade
uma saudade sufocada
de ti que ainda vive em mim
lateja como dor
sangra feito ferida
- ainda clamo teu amor

Na contramão
Agenor de Mello Coelho
São Lourenço do Sul / RS
Estou bem louco para tirar férias,
tenho vergonha do meu próprio país,
não aguento mais ver tantos impropérios,
as falcatruas me fazem infeliz.
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Chegou o dragão da imoralidade,
tragando tudo que me foi ensinado,
promessas vãs, inversões, maldades,
não fazem parte do meu aprendizado.
Dizer o que para os que virão?...
que o errado é o certo, o certo é o errado?
Sinto-me andando na contramão,
como "gato a cabresto", contrariado,
envenenado pela corrupção,
que enclausura o honesto no passado.

Tempo de férias
Gabriel Bocorny Guidotti
Porto Alegre / RS
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Chegaram as férias
É hora de relaxar
Fazer novos amigos
Se apaixonar
Mas cuide com os perigos
Passe protetor
Não beba e dirija
Seja um exemplo
Aproveite o momento
Escolha seu destino
Esqueça os problemas
Quando retornar
Tudo terá valido a pena

Férias
Lin Quintino
Belo Horizonte / MG
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Férias,
e o corpo já se prepara
Esquece-se das horas,
Já não se importam os minutos,
Pois a liberdade de viver tranquilamente
Sem a escravidão das horas
Convidam aos planos e aos projetos.
Assim, a espera e a preparação das malas
Deixam o coração em festa
A alegria se faz presente nos olhos
E o corpo saltitante de felicidade
Entoa o canto do descanso.
Férias,
Agora é aproveitar e relaxar os pensamentos,
Dar folga às ideias e botar o pé na estrada,
Pois, o corpo exige essa liberdade
E passa a ser o senhor do tempo.

Oito Dias no Solimões
Antonio Cabral Filho
Rio de Janeiro / RJ
Faz oito dias que saí de férias,
mas parece que há um fardo
prolongando meu cansaço.
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Não adianta acordar tarde,
sem ter nada pra fazer,
nem ver novos filmes,
visitar outros amigos,
ou refugiar-me numa ilha
no meio do Solimões,
sem telefone, sem celular,
sem computador, sem televisão
ou máquina fotográfica,
que aos olhos alucinados
do poeta forasteiro
tudo lhe parece familiar,
e a traíra, a curimatã, o dourado
olhando-lhe lá do fundo do tacho
com seus olhos já sem luzes
quebram toda fantasia
dos combates virtuais.
Acho que preciso tirar férias de mim....

Carta de Alforria
Jania Souza
Natal / RN
tiro o relógio do pulso
engaveto o notebook
só não me desembaraço
dos pensamentos e emoções
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saio sem ponto e sem vírgula
sob a sombra do sombreiro
o biquini colorido, bizarro convite do sol
derramo-me sobre a grama da montanha
marcho sobre a areia das dunas
do colarinho nem a menor lembrança
o vento bate em meu rosto
sua carícia segreda-me
carta de alforria é férias.

Férias
Cislaine Bier
Santo Antônio da Patrulha / RS
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Malas prontas
Para viajar,
Esquecer compromissos,
Horários, cobranças...
Ler, meditar,
Dormir muito,
Abandonar o stress,
Serenar a mente
E o espírito.
Curtir a natureza
Nos mínimos detalhes.
Contemplar o nascer
E o pôr do sol.
Ouvir o canto dos pássaros,
Escutar o silêncio,
Recuperar energias.
Voltar à rotina
E esperar
As próximas férias.

Férias
Diulinda Garcia
Natal / RN
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Um decreto lírico determina
contra a rotina ingrata
que banaliza nossas vidas
nosso agir, nosso amor
nosso pensar.
Decretado então
o avesso do trampo
da lida desbotada.
Libertado fica o lero-lero
noves fora zero
sem pressa nos deixa
Sem hora marcada
mirando a vagueza
da lua encoberta
que se descobre num strip lento.
Nova graça no olhar
em qualquer angular
mudam as cores
a paisagem, o lugar...
Mudam até os amores
a vida muda de fase
e tudo assim se refaz.

Silenciei
Marcia Mar
Londres / Inglaterra
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Saí devagarinho
Respirei fundo três vezes
Ar purinho
Pura energia
Envolta por uma esfera de luz
Fui para as outras dimensões
Silenciando
Respirei fundo
Silenciei mais profundamente
Para o novo estar surgindo

A Magia do Algarve
Maria da Fonseca
Lisboa / Portugal
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Ó linda Praia da Rocha,
Quando chego é uma alegria,
Minha alma desabrocha,
Em tudo encontro magia.
Quero matar a saudade
Do teu mar maravilhoso,
Da fina areia, deidade,
Teu encanto generoso.
A luz do Sol a pintar
A beleza da paisagem
E as gaivotas a animar
Com seus sons, sua passagem.
Rastos de brancas escumas
Dos barcos a deslizar
Riscam a água de plumas
A alindar o azul do mar.
Ó praia linda, formosa,
Transmites tranquilidade,
Manhã de V'rão preguiçosa.
Regressarei co'a saudade!

Carta esquecida
António José Barradas Barroso
Parede / Portugal
A carta que eu escrevi e que te não mandei,
Quando jovem, naquelas férias de verão,
Estava atada, numa caixa de cartão,
No sótão, dentro dum baú que eu encontrei.
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Senti certo receio, ao abri-la, e não sei
Se o tremor que me invadiu foi de emoção
Por ver o princípio e fim duma paixão
Naquelas perdidas palavras que esbocei.
E elas ficaram, para sempre, adormecidas,
Pois nunca mais se cruzaram as nossas vidas
Após essa carta que, agora, é nostalgia.
E nas simples, ingênuas frases que eu escrevi,
Notei, com imensa surpresa, quando as li,
Que, em cada letra, havia sons de poesia.

Férias
Valdir Ferreira de Souza
Itabuna / BA
Hoje é dia de sol...
A estrada é essa
O caminho eu sei
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No peito uma vontade de partir
Pegar uma cor
Ser os sonhos que sonhei
Te fazer um verso
No verso amor...
Nas correntezas do sentir
Planto uma flor
Te dou um sorvete
E indo não vou...
No abraço de um bem
A saudade passa
E a dor também...
Vivendo com paixão
O fogo que me ilumina
O meu tempo é a emoção.

Aquelas férias
Mauricio Duarte
São Gonçalo / RJ
Foi naquelas férias em
dezembro que te conheci.
O meu peito batia
descompassado, ah, Ceci.
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Minha flor, minha gota de
orvalho após a noite.
Eu tinha por ti uma tão
sã emoção que açoite
nenhum poderia me parar.
Aquelas férias foram
inesquecíveis pra mim.
Sempre... Nunca terminaram.
As férias foram, assim,
começo e também fim da
nossa relação a dois
Luz, treva, apogeu, queda...

Férias eternas
Humberto Rodrigues Neto
São Paulo / SP
Quando eu “bater com as dez” e o coração
der por finado o meu terrestre tempo,
com gastos não se deem ao contratempo
de embalar-me em caríssimo caixão.
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Não precisam, na hora derradeira,
comprar-me por vaidade ou dom fraterno
roupa nova, pois vou pro lar eterno
bem feliz no meu terno de madeira!
Nada se faça em correria expressa
quanto ao preparo do meu funeral;
ajam com calma, posto que, afinal,
não tenho, de ir embora, qualquer pressa!
Nem pensar nalgum padre ao meu redor
com chochos padre-nossos decorados,
nem velhas de rosários ensebados,
seus fanhos salmos a rezar de cor.
Não quero um cemitério de expressão:
Vila Formosa serve, pois há vários
onde a gula dos vermes funerários
é em tudo igual aos da Consolação!

De férias
Ricardo Santos
São Paulo / SP
Após três dias em São Vicente...
Descobri que estava na capital paulista...
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Férias

32

Cassia Vicente
Cuiabá / MT

Relutei...
Não queria aquelas férias.
Queria ficar bem aqui, na minha casa, perto dele.
Mas, a realidade era outra,
As férias teriam que acontecer.
Aconteceu...
E a magia veio junto a ela...
Em meio ao sol, às águas mansas,
ao verde intenso, a calmaria trouxe-o
Para bem perto de mim. E eu, vivi junto dele
as mais loucas experiências, os mais intensos momentos...
Assim, as minhas férias foram abençoadas
pela aceitação e compreensão que,
distância é apenas referência.

Férias poéticas
Luiz Carlos Rodrigues da Silva
Barra do Corda / MA
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Poemas, poesias, sentimentos, decidi tirar férias.
Quero distanciar-me de seus versos doces ou amargos.
Cerrar os meus ouvidos para não sentir a vibração de seus sons sedutores.
Cerrar a minha boca para não pronunciar as tuas palavras melancólicas.
Travar as teclas do computador para não materializar os meus sentimentos que
me incomodam.
Não permitirei que invada a minha mente com seus apelos compulsivos.
O agora me projeta para bem longe dos poemas, das poesias e dos sentimentos
literários.
Quero solitariamente deixar-me ser invadido pela nostalgia.
Quero poder derreter-me em lágrimas compulsoriamente.
Sentir a pulsação cardíaca sem explicar para ninguém o porquê.
Deliciar-me com a liberdade sem questionar a minha liberdade.
Buscar meu ninho para aconchegar-me.
Dialogar com os meus fantasmas sem medo e sem remorso.
Poemas, poesias, sentimentos, descansem tranquilamente!
No quarto da existência vou ofertar um cobertor na penumbra da noite.
Um chocolate quente para adormecer.
Mas...amanhã
Poemas, poesias, sentimentos, estejam preparadas para despertar com os
primeiros raios do sol anunciando um novo dia.
Acordarei vocês com um belo sentimento de amor e saudade.

Férias feridas
Adilson Roberto Gonçalves
Lorena / SP
sim, o autor desautoriza
idiossincrasia
ideias param
nas falas sérias
salas nas férias
tudo para
para mim
34

sol na areia
queima minha luz
água do mar
molham meus versos
adversos
(acho que
já são outros)
penso,
logo desisto
de explicação...
mar e ondas
vagas salgadas
lágrimas do poeta
em letargia

Na ida e na volta
Tchello d'Barros
Rio de Janeiro / RJ
Viver é fatal
Passar pela vida
É só um ir e vir
Entre o bem e o mal
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Ao fim da viagem
Depois desse corpo
Ser alma ser anjo
Ou uma miragem
Ainda um mistério
Pra onde se vai
Algum paraíso
Algum céu etéreo

Férias
Adriana Pavani
Barra Bonita / SP
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Tanto imaginei
Tanto esperei
Tanto idealizei...
Os dias se arrastaram
Até que elas chegaram....
No começo, aquela emoção.
De não saber o que fazer,
Havia aquela gostosa sensação
Da desestressada indecisão.
Mas, para que planejar tanto?
Se os dias correram um tanto
Os imprevistos chegaram primeiro
E os pensamentos pareciam um formigueiro?
A viagem sonhada ficou no acalanto
Acabei ficando por aqui mesmo,
Mas agradecendo a Deus a sorte dos improvisos
Pois mesmo que não tenham sido as férias douradas dos sonhos,
Não caí em nenhum abismo,
Boas surpresas chegaram e foram ficando
Posso dizer que foram férias cheias de... Sorrisos!

Veraneio
Kelvin Furtado
Viamão / RS
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Veraneia na lagoa
Sarandeia a alma boa
No verão que hoje se faz
No coração de algum rapaz
Dança nua antigas marchinhas de carnaval
Amansa essa tua vidinha emocional
Lê bons livros e deixa agora tirar férias
Nos versos lidos tuas paixões de primavera.

A brisa e o poeta
Elder Poltronieri
Paraguaçu Paulista / SP
Sentado aqui:
Sinto o suave tom da brisa.
Ouso refletir, que a meiga suavidade
Que o vento expõe... traz você!
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Diante desta tua imagem,
Neste frescor adornado
Posso dizer que aos poucos
Vou te amando... querendo-te sempre!
Sempre mais nesta brisa!
Ela se mistura à solidão.
Ela é suave como seus lábios,
Terna como suas mãos
E digo a esta brisa:
Por favor, volte correndo,
E de onde estiveres
Diga-me que não vivo sem você.

Férias: quando, onde e como?
Daiçon Maciel da Silva
Santo Antônio da Patrulha / RS
É verão, é praia, são férias.
É mar, são ondas.
É água, é frio na espinha.
É espinha, é segurar os empurrões das ondas.
É empurrão, é tombo.
É tombo, é susto.
São assim as nossas praias do litoral.
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São férias, é lazer.
É lazer, é divertimento.
É divertimento, é alegria.
É alegria, é inspiração.
É inspiração, é castelo na areia.
É castelo, são princesas.
É princesa, é linda.
É linda, é sonho.
É sonho, é romance.
É romance, pode ser juras de amor.
Férias, são férias.
É mar, é onda, é frio, é tombo.
Aparece a princesa, começam os sonhos.
Vem o romance, surge o amor.
É amor, é vida, é inspiração, são férias divinas.

Céu azul
Adauto Neves
Suzano / SP
Domingo céu azul, vento marolando.
Lembro-me das tardes ensolaradas
Dos tempos de meninice nos campos
Verdejantes e floridos da fazenda de vovó.
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Hoje em meu quintal possuo um pouco de tudo
Que um dia vivi, como num sonho alço voo
Para minhas memórias daquele tempo vivido
Ao meio da natureza que emoldurava céu azul!
Ah como é bom o silêncio quebrado pelo vento
As folhas, os galhos bailando no meu quintal
Num ritmo suave e sussurrante de verão a chegar
O céu azul infinito... Apenas alguns pássaros a voar.
Ah... saudade de minha doce infância vivida lá
Onde hoje não mais existe, mas trago comigo.
Ah... guardo a doce e suave lembrança d'outrora
Num passado presente conservo em meus sentimentos.

Tarjas de vacaciones
Ricola de Paula
Monteiro Lobato / SP
Ao repousar minha cabeça sobre o travesseiro
Senti seu aroma de romã
Fatos e sensações em processos de arquivo
O borbulhar do seu corpo quente em febre
O marulho suspenso, ecoando nas conchas
O som de serenas. A carne viva das ostras
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Anoiteço na rede esticada, clorofila e calmaria
Recolho a noite, o plancton nosso de cada dia
Sonho com tritões - viscose em algas
Anêmonas e caranguejos dançantes
Escadarias e torres de Madrepérolas

Roteiro de férias
Marcio Viana
Porto Alegre / RS
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Curta a família e amigos
Relaxe, descanse
Cante, dance, extravase
Viaje, faça novas amizades
Paquere, namore, transe
Passeie no parque, pratique um esporte
Vá a um show, leia um bom livro
Coma pipoca, assista a um filme antigo
Pinte o cabelo, faça uma tatuagem
Aproveite, faça um monte de bobagens
Seja você mesmo, liberte-se
A vida é uma só, divirta-se

Mergulho
Rosana Almeida
Salvador / BA
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Fantasmas de cor
perambulam pela noite
em bandos,
carregando pássaros nadadores.
Os casarios, feitos de lápis,
reúnem os poetas à noitinha.
E os noivos flutuam entre as nuvens,
que povoam a nossa fronte dormente.
E os céus com fogos arquitetam casas novas para nós.

Bandeira branca
Gerci Oliveira Godoy
Porto Alegre / RS
Queria férias de mim
dos acertos e dos erros
dos meus perdões, xingações
queria um dia vazio
feito de nuvem dançante
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eu olhando os passarinhos
nos galhos a chilrear
vendo silêncio de dentro
sem precisar nem pensar
nem querer nada lembrar
queria um riozinho morno
com cheiro de alecrim
uma casa bem pequena
colorida só de abraços
num dia pleno de ócio

Férias
Ana Néres Pessoa Lima Góis
Esperantinópolis / MA
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Férias tem cheiro de quintal
Gosto de bolo de chocolate
Tem a forma da boneca preferida
Ou da pipa que sumiu no céu
Tem o tempero da comidinha esquisita
Ou o barulho da turminha ao léu
Férias é tempo de aprender
Que não se pode esquecer
O muito que já se aprendeu
A ordem é obedecer
Para depois poder dizer que tudo,
Tudinho mesmo, valeu!

Férias, Coisa Boa
Maria Moreira
Belo Horizonte / MG
Quem trabalha quer descanso
Quer o aconchego da família
Quer estar junto ao remanso
Para remar sem ter planilha
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No colo da bem aventurança
Na brisa sempre passageira
Férias boas para criança
Papai mamãe na brincadeira
Muitos, o sol querem curtir
Sem perder nem um tempinho
Vão para a praia a se despir
com cuidado e carinho
Deixam tempo assim passar
Sem horários para dormir
Lembrando só de se assanhar
Querendo mesmo é divertir!

Sombra e água fresca
Mara Carvalho Leite
Porto Alegre / RS
Pernas pro ar!
Como é bom descansar!
Quero sombra e água fresca
Numa rede me embalar
Sem ter que pensar nem trabalhar.
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Férias é como sorvete
Tem que ser apreciada lentamente
Curtindo cada momento
Porque uma hora vai acabar!

Reflexões de férias
Léris Seitenfus
Porto Alegre / RS
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Voltar à infância
lembranças e brincadeiras
na areia ser criança
dançar com a onda festeira
rever os amigos da estação
jogos, baralho, dama ou gamão.
A vida não tem outra carta na manga
aproveitar, sonho de um ano inteiro
para enamora-se de janeiro , fevereiro
ou talvez de outro mês de pouca idade
que pontua liberdade
nos poucos anos
em que desfrutamos
de um tempo de recarregar energias
não importa o lugar e sim a companhia
de se estar de férias
sem pensar que um dia tudo finda
vira nostalgia de adulto que vira outra vez criança
em mais ou menos trinta dias.

Férias
Graça Carpes
Rio de Janeiro / RJ
em férias da velha
casa
casco novo tartaruga rumo
à outra praia
bebo o sol no mar e avanço
ao horizonte
49

Férias
Amélia Luz
Pirapetinga / MG
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Quantas vezes preparei-me para as férias
sempre num mesmo ritual:
lancha, passeios sobre as ondas,
além de muitas outras supérfluas aquisições,
oferecidas na chamada alta temporada....
Desta vez, acordei diferente!
Enchi a alma de emoções brilhantes
e abusei das cilindradas estradas afora.
Vivo um novo tempo!
Não de fora para dentro mas de dentro para fora.
Trabalho as minhas reflexões e amadureço
na linha do tempo que me leva.
Olhei para o meu corpo e vi o meu espírito.
Já não mais me importava tanto a aparência,
os quilinhos a mais ou as tantas e quantas vaidades.
No meu silêncio busquei um outro mundo
distante da roda habitual que fazia
com coisas construtivas e realizadoras.
Feliz, orgulhosa com as minhas descobertas
viajei no desconhecido,
alcancei a procissão dos sábios
e recitei as suas velhas ladainhas
acompanhando-os nas peregrinações
que os levam ao alto das montanhas de luz.
Lá existe uma aurora diferente
que testemunha a paz a cada amanhecer
no desenrolar da história da humanidade
sobre o vale sagrado onde sepultaram os reis.
E do alto, pude contemplar
o quanto o homem rasteja,
tão pequenino que é,
diante da grandeza do nosso Criador.

Repouso
Thaise Santos
São Paulo / SP
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Não se pode esquecer estas eras
Vividas férias...
Que o tempo leva e traz de volta...
Descanso... nem sempre...
Repouso para corpo e mente...
Deixar-se voar...
Numa praia, num sítio... em algum lugar...
Viver, ser e estar...

Felizes férias
Mardilê Fabre
São Leopoldo / RS
Férias com sabor de infância...
Felizes de alma cor-de-rosa,
Façanhas sempre em consonância
Flecham lembranças de fragrância radiosa.
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Fraternas amizades zunem ao vento
Frenético do tempo que volta,
Fala o silêncio no coração atento,
Fantasias e vivências provocam reviravolta.

Notas da vida
Solange Grandini
Santo Antônio da Patrulha / RS
DOminar os medos.
REver conceitos e preconceitos.
MInimizar conflitos
FAzer o bem
SOLidificar amizades
LArgar da maldade
SIlenciar na hora certa.
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Estas notas em equilíbrio tocam com ritmo a mais linda partitura:
A vida.

