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Surpresa

EDITORIAL

Surpresa!
Repousa sobre nós uma
consciência histórica sobre a relevância
do controle, especialmente das nossas
vidas. É preciso ter um projeto, saber
para qual direção a existência avança. O
sentido de quem somos, de onde viemos
e para onde vamos é rascunhado por
metas, sonhos, rotinas, para que não
percamos o horizonte, o propósito, o
foco...
Isso tudo me encanta. Adoro
bússolas, agendas, relógios... Com esses
instrumentos, e tantos outros
concebidos na contemporaneidade dos
tempos, conseguimos mensurar
tempo, espaço, velocidade, direção,
frequência, intensidade.
Conseguimos fazer previsões, avaliar
consequências, corrigir rotas. Tudo isso é
muito rico quando se trata de promover
autogenia e valor em nossas vidas.
Navegar, sim, é preciso, como já
disse o poeta. Mas viver é impreciso. Por
mais que utilizemos instrumentos
diversos para mensurar nossos avanços e
resultados, sempre existirão os
imprevistos. Já reside no inconsciente
coletivo, inclusive, uma certa ideia de
que o imprevisto é também indesejado,

só porque não estava nos planos.
Oras. Aquela chuva durante a
madrugada não estava nos planos, mas
fez tão bem ao espírito... Aquele gatinho
preto abandonado na rua também não
estava nos planos, mas hoje não se
consegue mais imaginar a casa sem sua
presença alegre e urgente. Aquele beijo
roubado definitivamente não estava nos
planos, mas alegrou a existência e
mostrou se estar disponível
novamente para o amor.
Imprevistos, quando gostosos,
têm o nome de "surpresa".
Lembra festa de aniversário, aumento de
salário, pedido de casamento, presente
fora de hora, meia dúzia de flores na
mesa quando se chega ao trabalho,
correspondência que vem de longe...
Quem não gosta? Até parece poesia, e
por ser poesia é
tremendamente real. Ao final das
contas, não existe régua capaz de medir
felicidade, nem tampouco calculadora
que quantifique o quanto se quer, ou o
quanto se ama. E que bom que é a vida é
assim, inteira, verdadeira e
potencialmente livre de indicadores ou
conceitos. Ilimitada!
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O Voo do Sorriso
Kelvin Furtado
Viamão / RS
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Passeando pela ponte
Parei perto do parapeito
Já me ajeitando de um jeito
Que o veria esvoaçante
Pois parecia prever
Que estava eu quieto
Preparado e a sua espera
Suave ave que vem
Vívida como a primavera
Pequeno, preto e penoso
Pairando pelo porto
Pondo em minha boca
Um súbito sorriso gostoso!

Surpresa: quem é ela?
Mauricio Duarte
São Gonçalo / RJ
Aquela que nos traz
a medida da incompletude.
O que seria de nós
se não fosse ela?
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Estaríamos condenados
a um eterno frenesi
de paixões e tédio,
alternados e sem sentido.
Estaríamos em constante
falta de rumo e de
compreensão do nosso
mundo e o dos outros.
Estaríamos fartos de
dormir e acordar.
E, ao mesmo tempo,
em euforia desmedida.
Estaríamos destemperados,
numa grande bolha de
desespero e dor,
alegria e furor.
O que seria de nós
se não fosse a consciência?
Mas que lástima,
nós não a temos...

Sustos&assuntos
Adilson Roberto Gonçalves
Campinas / SP
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Vai por uma mão em pena
gotas de tintas góticas;
tocando piano no sótão
teclas de não computadores
sons de não sintetizadores;
convívio, sim, de pessoas
não de perfis cibernéticos
a ética do abraço
a moral do espaço.
Um livro objeto de museu
de musa que apenas não desiste
de deslizar telas de vida&morte.
(a sorte são as raras terras
sim, a química do toque ...)
Mas
ainda posso ouvir
sem aparelhos
o sussurrar do meu existir.

Caixa na mesa
Adriana Pavani
Barra Bonita/SP
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Caixa na mesa
Estranha beleza.
Papel colorido
Fita vermelha.
Palminhas e gritos
Puxa-se a fita,
Rasga-se com leveza
No rostinho o sorriso mais lindo
Nos olhos, o retrato de linda surpresa!

Surpresa corporal
Luiz Carlos Rodrigues da Silva
Barra do Corda / Maranhão
De forma súbita e repentina deparo-me com a surpresa do teu corpo
Quando contemplava bucolicamente o crepúsculo
E os últimos raios de luz penetrava sorrateiramente
Confundindo-se com o seu perfume
Que dominava o espaço romântico,
Delineando silhuetas antes ofuscada pelo excesso de luminosidade!
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Deste momento fiz um canto sereno e orquestrado
Com os beijos e abraços intensos numa melodia
Que se tornava um perfume exalado pelo vento que insistia em soprar
Em direção aos nossos corpos uníssonos em desejos
Forjados na memória e expresso no pensamento mágico!
De forma não súbita e paulatina veio a noite sem réstias de luz
E a certeza que estavas presente no vazio escuro
Surpresa!
Busquei sofregamente o teu corpo indefinido na escuridão
Mas percebi que a cama estava vazia e fria
Restou preenchê-la com a nostalgia ingrata da surpresa ausente!

Amizade
Luzia Alves Barroso e Silva
Barra do Corda / MA
Amizade sincera, que tolice.
Doce ilusão confiar totalmente
Por trás de um sorriso e uma meiguice
Pode haver uma serpente.
Um rosto perfeito, um andar direito.
Palavras que ninguém desconfia
E uma agulha fina em seu olhar se afia
Esperando a hora de atacar da maneira mais fria.
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Aquele olhar me doía
No fundo sentia algo disfarçado
No peito sentia agonia
E um calor sufocado
A verdade é que me traia do jeito mais desgraçado.
Aprendi que conviver é preciso
Devido à dinâmica da sociedade
Porém confiar nunca mais consigo
E pensar que corri tanto perigo
Confiando numa amizade.
Vai-te poeira da vida
Que o vento não te traga jamais
E que essa amizade fingida
Fique de uma vez para trás
Cicatrizando esta ferida
Quero encontrar minha paz.

Alarme
France Gripp
Belo Horizonte / MG
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Esta música estranha
quer sair de mim
e não se conforma
que hajam vozes veladas
que ouvidos estejam surdos
que dedos não se articulem
cordas e teclas do instrumento
terrível que é este corpo
tão complexo que reflete
tão delicado que se prostra
enquanto a peça continua
sem que eu reconheça o meu tom.

Visita
Cecilia Pires
Porto Alegre / RS
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Ensaiava o menino
sua fala de poesia,
sentindo de modo aflito,
que seu corpo adormecia.
Em seu sonho entra uma fada,
Cortesia do destino,
lhe fala de modo manso,
com um tom de peregrina.
Acorda um tanto espantado,
percebendo que sabia
de modo muito eloquente
a mensagem da poesia.
Surpreso se sente forte.
Retoma o papel escrito.
Sabia fazer bonito
seu desempenho de arte.

Surpresa
Evanise Gonçalves Bossle
Tramandaí / RS
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Espere
Não vá agora...
Preciso de um momento apenas
Para assimilar essa dor
Tudo bem,
Tudo tem o seu valor,
e creio que nunca é cedo ou tarde demais
para dizer que acabou.
Então vá, sem mais palavras
que só servem para magoar.
Surpresa minha ainda acreditar
Em tolas mentiras pra me consolar.

Surpresa
Rosalva Rocha
Santo Antônio da Patrulha / RS
Em meio ao caos
pela porta principal
adentrou teu cheiro
Cheiro de saudade
da tua bondade
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A melhor surpresa
Pra abrandar meus temores
ensinar-me a viver a vida
com delicadeza

Meu poeta chegou
Rita Bernadete Sampaio Velosa
Américo Brasiliense / SP
Se, de repente, você me aparece,
Abre a porta do carro para mim,
Sorri apaixonado, com o olhar,
Me ampara de modo gentil...
Eu logo me estico toda,
Me perfilo e faço pose de musa:
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Meu poeta chegou!
Meu poeta chegou!
Meu poeta chegou!
Se, de repente, o telefone toca,
Volto pra minha adolescência,
Vivo um sonho impossível,
Começo a escutar o Roberto...
E a vida fica mais gentil.
Meu poeta chegou!
Meu poeta chegou!
Meu poeta chegou!
Se deito na cama contigo,
E começas a acariciar-me,
Me olhas nos olhos calado,
E vejo teus olhos brilhando,
Minha vida fica mais bela!
Meu poeta chegou!
Meu poeta chegou!
Meu poeta chegou!

Violetas de branco orladas
Maria da Fonseca
Lisboa / Portugal
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Tinha a certeza, queridas.
Seríeis brancas violetas!
Aguardava que florísseis,
Lindas florzinhas diletas.
No vaso co' irmãs lilases,
Nascestes de duas cores.
Assim eu vos quero mais,
Gentis e mimosas flores.
Brotam minhas redondilhas
Ingénuas, puras, singelas,
Ao ver-vos tão aniladas,
De branco, orladas e belas.
Dizem que modestas sois,
Violetas do meu lar.
Encontro-vos bem vaidosas,
De corola a deslumbrar!
Iluminando a marquise,
Assim de branco enfeitadas,
Surgis, neste nosso Inverno,
Como carinhosas fadas.

Há pouco o vaso espreitei,
E, achei com alegria
Dois pequenos botõezinhos,
Cheios de encanto e magia.
O que eu pude vislumbrar
Das pétalas que entrevi,
Foi a brancura passada,
Que noutro tempo ali vi.
O florir das violetas,
Recebo com emoção.
Conhecer vossa surpresa
Alegra o meu coração.

Presentão
Gabriel Bocorny Guidotti
Porto Alegre / RS
O presente escondido
Ninguém sabe de sua existência
Sem ao menos esperar
A presenteada terá uma surpresa

17

Ela está com a cara cerrada
Chateou-se ao receber um pequeno pacote
Mal ela sabe
Que o maior presente viria a galope
O anúncio acontece por meio de um grito
Ela observa o agito e muda sua expressão
O namorado até então pão-duro
Entrega um incomparável presentão!

Paraquedas para quê?
Tchello d'Barros
Rio de Janeiro / RJ
O céu nesse salto
Um risco no azul
E um sol sob o sul
Ao léu lá no alto
Acima da nuvem
Na bruma do vento
Num voo o alento
As asas se curvam
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Acima do monte
O mundo a girar
Por todos os lados
Linhas do horizonte
O voo se finda
Apesar de breve
A alma é tão leve
Que voa ainda

Surpresas da Inspiração
Thaise Santos
São Paulo / SP
Sento-me em frente à escrivaninha
Numa tarde de chuva,
Mas ela me abandona...
Vai embora com a mesma rapidez das gotas,
Que descem pela minha janela...
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Já foi mais bela, profunda e verdadeira
Hoje, voa com o tempo derradeira...
Para em algum momento, chegar de surpresa
E fazer-me voltar aqui, a esta mesa...
Sempre me surpreende...
Esta lady, a inspiração...
Magia suprema que habita a ilusão.

O que se quer esconder
Lin Quintino
Belo Horizonte / MG
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Surpreende o olhar
Do segredo e do não saber
O que traz dentro da caixa
Desafia o desconhecer.
Na certa é um presente
Que se quis esconder
Pra aumentar o desejo
E despertar o prazer.
É surpresa que se faz
Quando a intenção é esconder
É como um olhar de mulher
Que esconde e só mostra
O que se quer esconder...

Surpresa
Ligia Messina
Porto Alegre / RS
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Dia chuvoso, cinza, nuvens que choram
Tristeza do que se foi e não volta mais
Dias penosos e sem vida ou atividade
Parado em transe, sem coragem de seguir
Notícia boa que não chega
Alegria, sorriso, jamais
Lágrima, licor da saudade
No horizonte o arco-íris, enfim, desponta
Traçando seu colorido de ponta a ponta
Trazendo de longe a esperança
Telefone que toca como sinos de lembrança
Surpresa! Alegria traz de volta risos
Já não existe mais tristeza
Música, som, luz e seus matizes
Viver é a surpresa de todos os dias
Viver é esperar um novo amanhecer

Tudo
Maria Moreira
Belo Horizonte / MG
Para minha surpresa, hoje é dia 9
Não vi, não senti, mas o inverno chegou
Nada de escândalos, meu sono me domina.
O tempo é pura magia!
Retorno ao nono dia do ano que segue.
Quantas coisas virão? Verei ou passarei?
Passarei ou passarinho!
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A suprema graça nos veste de santos
O tempo é só um passageiro veloz
Eu crio, descrevo, desmancho e anseio.
O que será no próximo dia?
As aves gorjeiam anunciando que já é inverno
O agouro se faz muito longe, distante mesmo.
Distante também ficou o verão!
Passageiro me faço em busca de mim
Tudo parece real! Parece real...
Seria eu, o ser desalinhado com o tempo?
Passageiro sem destino?
Tudo se volve e mistura às sensações
Surpresa seria dar conta de quem sou eu.
O agora não dura um instante
Eternos são os sonhos e o sono.

Motel Brasília
Mário Borges
Belo Horizonte / MG
Lava-jato com hidromassagem,
Com cascatas de pedras preciosas,
Com direito a muita sacanagem,
Lamas petrolíferas calorosas!
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Saunas purpurinas em diamante,
Circuitos de tv - imprensa fechada,
Acessos a suítes, escada rolante,
Total sigilo sem saber de nada!
Camas acolchoadas em dólar,
Os cofres públicos à disposição,
Com funcionamento em 24 horas,
Os representantes metem a mão!
Salões de palestras e reuniões,
Com muitas hipocrisias e demagogias,
Total liberdade de corrupções,
Bandalheiras e muitas orgias!
(Não aceitamos título de eleitor)

Novo
Marcelo Moraes Caetano
Rio de Janeiro / RJ
Não se castigue pelos erros que cometeu.
Isso ocasiona que os erros se repitam
até que você possa errá-los sem castigar-se,
mas perdoar-se enfim.
Só paramos de errar os mesmos erros idênticos
quando nos perdoamos deles no presente.
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Castigar-se é o rastro do passado
que impede a libertação.
Erraremos exatamente igual enquanto
a nossa recompensa for o castigo,
e não o perdão.

Mulher
José Nedel
Porto Alegre / RS
É sempre um feixe de surpresas a mulher.
Jovem morena, a mecha branca lhe apetece.
Quando o cabelo, com a idade, se embranquece,
Muda-lhe a cor, porquanto cãs, não mais as quer.
La donna è mobile (da ópera Rigoletto, de Giuseppe Verdi).
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Saia justa
Mara Carvalho Leite
Porto Alegre / RS
Fiquei feliz
Por te encontrar
Não consegui disfarçar
Passei por uma saia justa
Ao tentar te ignorar.
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Surpresa
Humberto Rodrigues Neto
São Paulo / SP
Surpresa é um milionário acreditar
que tudo que empreenda vai dar certo,
baseado em sua perícia de sondar
as perspectivas do mercado aberto.
Seria tolo se na Bolsa ele empregasse
seu dinheiro na compra de ações más,
e insensato seria se não comprasse
as rentáveis ações da Petrobrás.
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E agora eis a surpresa em que ficamos
ao ver que aquela próvida potência
financeira, da qual nos orgulhamos,
se acha às portas de insólita falência!
Pois dela muito pouco ou quase nada
se aproveita do lixo que ainda resta,
após ter sido extorquida e roubada
por gente de um governo que não presta!
E a “Presidenta”, em ares insolentes,
fingindo alhear-se a roubos de tal monta,
em vez de por em cana os delinquentes,
faz de tudo pra que o povo pague a conta!
Boa surpresa será se o Lava Jato,
ao estender sua fatídica teia,
nomear os chefes desse peculato
e botar Dilma e Lula na cadeia!

Valsa Azul
Valdir Azambuja
Itabuna - BA
O teu carinho
Me enche
De surpresa...
De encanto...
De medo...
O meu carinho em segredo
Te guarda nu meu enredo.
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Diante do teu carinho
Minha vida interior
Quer vir para fora
E ganhar o mundo...

Pedaços incompletos
Roberto Prado Barbosa Jr
Santos / SP
as luzes longe
da comida o aroma
o perro - magro feito a morte
a solidão dum cobertor velho
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Beleza
Maria Graça Melo
Lisboa / Portugal
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Nada há mais precioso que a beleza
É belo o campo, mesmo na aridez
É bela a flor que desponta indefesa
É bela a natura na sua nudez
É bela a criança que sorri sem certeza
Que o seu futuro será de harmonia
Tudo é incerto na mãe natureza
Qu'à humanidade se entrega e confia
Mas esta beleza que me põe a pensar
Nem sempre se sente, nem sempre se vê
Pois ela, eu entendo, irá sempre estar
Num texto de vida de surpresa a chegar
Naquela entrelinha que nunca se lê
Neste dia a dia que corre ao passar…

Bingo
Ricardo Mainieri
Porto Alegre / RS
aposentado
amava bingo
clandestino
não era sujeito
de sorte
31

de surpresa
a polícia
lhe tirou do anonimato.

Nunca em vão
Luciano Spagnol
Rio de Janeiro / RJ
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Na esquina da vida
As comoções detidas
Nas ilusões, na lida
Nas regras desmedidas
Onde sonhar é preciso
E as miragens são perdidas
O amor se faz conciso
E as ternuras vencidas
Assim, no improviso
Nas chegadas e partidas
Nos enredos do coração
Nas pinceladas corridas
Temos que evitar dilação
Com promessas fugidas
Pois para se ter solução
Para se ter mais afeto
Pra se ter mais emoção
É ter decoro concreto
Nas regras de mais paixão
Assim, as surpresas nunca serão em vão...

Surpresa
Vivian de Moraes
Araraquara / SP
estou surpresa
por não ter ido
presa
ao seu
coração
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Bobo alegre
Amélia Luz
Pirapetinga / MG
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O poeta viu o palhaço
mas não viu a alegria...
O poeta viu o palhaço
mas não viu a fantasia...
O poeta ouviu a gargalhada
estridente a sair embargada
da garganta do bobo alegre
que disfarçando chorava...
O poeta viu o palhaço
viu seu rosto mascarado
suas roupas enfeitadas
seus sentimentos sufocados
seus olhos de sofrimento
nas cores ultrajadas
da sua imagem tão frágil...
Imagem que ia além
das luzes do palco!
O poeta, na verdade,
não viu o palhaço,
viu o homem!
Surpresa!

O mundo mudou?
Al Reiffer
Santiago/ RS
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“o mundo mudou”
babam os deslumbrados
despercebidos
mas não
o mundo imundou
na sua velhice
acrescentou-se
o decréscimo
o decrépito
os sinais
asnais decadênticos
idênticos
às imundícies
o mundo inundou-se
de tanto quanto nada
o mundo afundou
nos buracos asfálticos
das quânticas faltas
da sua (des)estrada
em desastre
o mundo
tem o mesmo endereço:
o dinheiro é a entrada
e o Fim
é só o começo

Ronda poética
Antonio Cabral Filho
Rio de Janeiro / RJ
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Inútil querer iludir-me
Tentando transgredir
Os teus mistérios sombrios.
Não adianta vir rondar-me
Fingindo que não o fazes,
Não adianta esconder-se
Nas brincadeiras de Isabela
Espalhando brinquedos pelo chão,
Inútil arranjar-me um flerte
Com o olhar de morena fatal
De minha cunhada loura,
Também já é demais disfarçar-se
No meu cunhado barrigudo
Com um copo duplo de caipirinha
Chamando pra jogar sinuca
No bar do Gonzaga,
Que eu não caio nessa.
Inútil rondar-me
Com teus mil e um disfarces.
Vate guerreiro ou ninja, te espreito

De armadura e esgrima em riste.
Convence-te, que os teus
Mistérios eu conheço todos.
E esse pássaro
Pousado à minha janela...
Apelação não vale!...

Era pra ti
Márcia Abath
Las Palmas de Gran Canaria / Espanha
era pra ti
dediquei-te
um versim
bem delicado
assanhadim
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(cheirava jasmim
escrito carmim)
passarim
apaixonado
carregou
ele de mim

Acolhida
Mardilê Friedrich Fabre
São Leopoldo / RS
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Ah! alma impaciente.
Percorre calma os caminhos.
Sem ver espinhos que a ferem
Vive um dia depois do outro.
Para! escuta as melodias!
A vida canta a liberdade.
Além da surpresa do abraço,
o exílio da melancolia.
No castelo fixo na rocha
Do qual as bases são poesias
Lavradas com verbos seguros.
Não há temor de solidão.
Os sonhos à deriva agora
Têm um destino que os acolhe.

Surpresas
Isabel C S Vargas
Pelotas / RS
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Surpresas boas, quem não gosta?
Pior de tudo são as surpresas más...
Imprevistos... Aqueles que desestruturam,
Inquietam a alma, atormentam
Mas, as surpresas boas
Quem não gosta?
Não falo de coisas grandiosas,
Mas das pequenas coisas
De atenção inesperada:
Um presente surpresa,
Independente de valor econômico.
Simples atenção, agrado
Onde vale é o cuidado
A atenção na procura
No desejo de agradar
De fazer um carinho,
Surpresa de beijo roubado,
Inesquecível.
Um jantar especial
Delícia,
Um passeio memorável,
Recordação benéfica.
Surpresas agradáveis
Eternas lembranças.

Surpreenda
Diulinda Garcia
Natal / RN
Nada de cortar os pulsos
ao contrário
surpreenda.
Costure com linha dupla
todas as feridas
que o tempo
se esqueceu de costurar.
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Surpresa
Carmen Marinho dos Santos
Torres / RS
Um toque discreto na porta
Uma porta aberta
Um triste sorriso
Um abraço apertado
Um longo beijo
Que surpresa gostosa...
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