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Editorial
Escolha algo de que você goste e não precisará trabalhar um único
dia da sua vida. A afirmativa é do filósofo estoico Sêneca, que juntamente com
Marco Aurélio e demais pensadores, como Sócrates, Platão e Leonardo da
Vinci, compõe o meu time de mestres. Ele refere-se à importância de
escolhermos um trabalho de acordo com a nossa natureza. Isso permitiria, na
sua opinião, que cada um pudesse atuar de forma vocacionada, o que
qualificaria o trabalho não apenas como fonte de subsistência, mas também
de prazer.
Pois com prazer apresento mais uma edição do Caderno Literário,
desta vez temática ao trabalho. Para alguns, algo delicioso; para outros, de
fato um tripalium (instrumento de tortura). De qualquer forma, nesse
momento, fonte de inspiração. Nas próximas páginas, os poemas mostram
rotinas, sonhos, expectativas e frustrações de trabalhadores das mais diversas
áreas.
Particularmente, me enquadro no grupo para quem o trabalho é uma
fonte de prazer, e isso já faz algum tempo. O gosto pelas atividades
profissionais corre nas minhas veias. Já na infância meu olho observava as lidas
de todas as espécies, e isso inspirava passatempos. Lembro de brincar de
secretária, professora, executiva, médica (que meus pais não leiam este
editorial), atleta, artista, etc.
O trabalho é uma das experiências mais maravilhosas do ser
humano, na justa medida em que proporciona o desenvolvimento de talentos
e potencialidades. No trabalho exercitamos nossa habilidade de convivência,
jogo de cintura, flexibilidade, disciplina, visão de futuro, trabalho em equipe.
Também a capacidade de estabelecer metas e objetivos, desprendimento,
generosidade, capacidade de ensinar e aprender, paciência! No trabalho
encontramos campo para lapidar a personalidade e edificar o caráter! E no
meu caso, também de incentivar os talentos novos e maduros. Muito especial,
não acham?
Um agradecimento especial ao poeta Estevão Daminelli Pereira,
autor da imagem que ilustra a capa.

Sandra Veroneze
Editora
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Anda
Micheli Zamarchi

Luta, labuta, força e garra,
cansa, levanta
amor que amarra, amor à vida,
amor ao belo, amor ao azul que me cobre
e é esse amor a única coisa que me move.
Amor a tudo que me rodeia, amor que me faz
levantar após a árdua empreitada!
Sento, descanso, recarrego a mente e me
mantenho em plena efervescência, sigo firme e
forte tecendo a teia da respiração que se
entitula VIDA!
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Trabalho
Débora Villela Petrin

Marcha agora cidadão, rumo ao escombro de seres impiedosos
Carrega a lanterna da vida, com flashes alternados em alertas
Varre a imensidão dos pedaços de terras, criando estruturas épicas
Fazendo as lâminas caírem em sentidos opostos
Ora, vertical, ora horizontal
Bloqueando as colunas com cimento
Transparecendo as luzes da cidade na brancura do mesmo
Solta a tinta vermelha pelos pincéis “afiados” pela garra do destino
Que traça a forma e a norma de sua rotina.
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O trabalhador
Carlos Roberto Pina de Carvalho

O trabalhador espera o trem
Madrugada fria, vazia,
Sem dinheiro...
Sem café...
O trabalhador espera.
Não há sol,
Não há amigo
Na demora do trem.
Madrugada fria, vazia
Para o homem que não tem ninguém.
Sem leite...
Sem mulher...
Sem dinheiro...
Sem café...
Sem sol...
Sem amigo...
Sem carinho...
O trabalhador na espera do trem
Que demora... demora
Devora o tempo
E o trabalhador também.
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Tripalium
Bernardo Almeida

O que mais atrapalha
A lida do poeta
É o trabalho escravo
Ou a servidão voluntária
Dos dias atuais?
Enquanto trabalham
Escrevo
Enquanto escrevem
Eu vivo
E quando eles dormem
Eu crio
Tirando os pingos
Dos seus “is”
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Teia
Joice Giacomoni

Caco de telha
telhado de vidro
dia após dia
tem sido assim.
Com cuidado traço minha teia
teço linha após linha
emaranhado tecido
brilhante branco berrante
trama às vezes reta
as vezes torta
às vezes morta.
Tropeçante destoante ultrajante
faço refaço desfaço e não me canso
teço não meço e muito menos desço daqui
meu trabalho faço até o fim
minha sala de jantar
todinha feita pra mim.
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Uma das poéticas
pós de posse
da palavra
Luiz Filho de Oliveira

poesia já
pode ter sido ócio
com dignidade mas
com licença - poetas convençamos: aqui é ela só
somente trabalho (se trabalhado)
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Fábrica
Maria Ângela Piai

poeirenta a língua se move
no céu poluído de minha boca.
Com uma pá de enterrar cadáveres
escavo minhas entranhas e as
aves de rapina
comeram meus intestinos
Ninguém vivo
neste cemitério.
apenas zumbis entreolhando,
ouvindo a sinfonia de ossos rangendo
não se ouve um coração bater
não se vê um brilho nos olhares
não se sente nenhum calor nas mãos...
Minhas correntes arrasto
pesadamente
penosamente
por entre tumbas
estarei eu viva?
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O sonhador
Marcos de Andrade

Pedro, que não é de pedra,
Mas trabalha em pedreira,
Enfrenta as pedradas que a vida lhe dá.
Quebrando conceitos
Abrindo caminhos
Juntando caquinhos
Seus sonhos constrói.
Vai forte o pedro
Vai fundo no sonho
Desmancha rochedos
Aumentam-lhe os ganhos.
As mãos calejadas
Das batidas do malho.
Os nervos do pedro
Estão a ruir.
É pobre o pedro
Vai fundo nos ganhos
Desmanchando os nervos
Alimenta seus sonhos.
Pedro, que não era de pedra,
Mas trabalhava em pedreira,
Descansa sob a tumba que a vida lhe deu.
Seus sonhos...?
Viraram pó.
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Olhares proletários
Dimythryus

Olhos que despertam e despencam
Antes mesmo do canto desentoado do quase extinto galo
Olhos que se multiplicam se esfacelam
E inundam de pernas trens e ônibus circulantes.
Olhos que percorrem eufóricos os ponteiros
E escorrem as horas que se transformam em atraso
O metaplasmo destoante
De um olhar enfurecido do relógio de ponto.
Marcados de regras feudalistas
Que os obrigam estar despertos às 6:30 da manhã
Encavalados no trânsito entravado
Nas louca-motivas modernizadas.
Olhos de suor, fadiga e sono acumulado
Estafados, sucumbidos de papéis
Esquecidos sob as vistas de repartições
Desgastadas facetadas de varizes burocráticas.
Olhos que rezam a chegada de uma sexta-feira
E que mau dizem as segundas
Recheadas de caretas matinais
E um bom dia sem graça e inaudível prevalece.
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Trabalho
Alessandra Cezarini Araújo

Sol a sol
Suor das mãos
Que traz dignidade.
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Trabalho
Marta Rodriguez

O trabalhador e o trabalho
Estão ligados pelo elo da hombridade.
Nesta relação deve haver a cumplicidade
Para que, depois, nenhum dos dois caia aos frangalhos...
O trabalho, ao homem é fundamental,
Não é uma questão de acepção, é uma obrigação
E, por ele, deve-se ter a real afeição
Como em qualquer relação conjugal...
Respeitando e compreendendo que
O homem não é um animal de sobrecargas,
E que o trabalho é a sua fonte de descarga...
O trabalhador deve ter o domínio sobre o trabalho,
E não o trabalho sobre o trabalhador.
Ao inverso, o trabalho lhe trará sofrimento e dor...
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Trabalho
Bento Ribeiro (B'Ro.)

Tantos dias sem ver o sol se pôr, tantos dias
sem o meu amor.
Relações forçadas, supridas de necessidade;
família inventada.
Ao final, o suposto retorno do esforço que
canalizei, que não paga o sonho que...
Bastante... sempre tem.
...um dia sonhei, mas...
Ai; de quem um dia ficar sem!
Loucura materialista? Não polua com
ambição a sua conquista.
Hábitos moldados pela disciplina da rotina.
Bons trabalhos, pelas mãos da doutrina.
Ócio só quem quer, vai trabalhar vagabundo!
Plante o grão, para colher os teus frutos,
E tuas obras espalhadas no mundo
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Chorumela n 2
Estevão Daminelli

cafeinômanos abstinentes
e seus botões respectivos
sentados sob a poeira
dir-se-ia meditativos
em cada olho uma lembrança
de suas noites incontingentes
o galo canta o rádio
canta a porta que se
abre o dia nasce o fumo
exala e queima as horas.
quantas mais? são dois
ao todo e suas vestes
cinzas lembram dias
apagados nos grilhões
dos ponteiros. preso
o tempo ao pulso dos
homens. um não existe
sem o outro e aqueles,
cuja lembrança agora
invento, presos
aos ponteiros “como
o corvo preso á sombra
como poe¹ preso ao soturno
não hão de erguer-se, ai²,
nunca mais."
1: Poe, Edgar Alan. Escritor americano.
2: Ai. Uma exclamação, portanto sem acento. Faz referencia ao último
verso do poema O Corvo de Poe:
E lá ficou! Hirto, sombrio, ainda hoje o vejo, horas a fio,
sobre o alvo busto de Minerva, inerte, sempre em meus umbrais.
No seu olhar medonho e enorme o anjo do mal, em sonhos, dorme,
e a luz da lâmpada, disforme, atira ao chão a sua sombra.
Nela, que ondula sobre a alfombra, está minha alma; e, presa à
sombra,
não há de erguer-se, ai!, nunca mais!
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O trabalho do poeta
Leonardo Andrade

Armar o arco, apontar a seta
Disparar na direção correta
Ferir mortalmente de paixão
Criar um mundo de ilusão.
Iluminar onde ninguém vê
Semear a fé em quem não crê
Tornar viável o impossível
Alcançar o dito inacessível
Colher a flor em meio aos espinhos
Encontrar nos labirintos, os corretos caminhos
Preencher os espaços e hiatos
Mascarar e colocar magia nos mais corriqueiros fatos.
Mitigar e destilar todo sentimento
Dividir com a lua e as estrelas seu lamento
Sorrir mesmo torturado pela dor
Jamais ousar descrer do amor
Viver num universo próprio e paralelo
Oscilar entre o sofisticado e o mais singelo
Criar poesia da loucura do dia a dia
Embaralhar com harmonia realidade e fantasia
Entender os gritos do silêncio e os sussurros do vento
Expor sua alma às intempéries da vida e a todo tormento
Ser visto como louco, visionário, idealista, perdido
Saber como ninguém o prazer do proibido.
Espargir felicidade, possibilidades e esperança
Ser sempre o partner disponível para a próxima dança
Conhecer o chão apontando sempre para o céu
Cobrir o tédio e a rotina com o mais doce véu.
Conhecer tudo e não deter nada
Escrever com o sereno da madrugada
Perpetuar-se através de sua lida
Fazer do culto inquestionável do amor a sua vida.
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Teares e artes
Tchello d'Barros

Tece a máquina na fábrica
E fabrica em desatino
Esse homem que maquina
A sina de seu destino
Essa sina se costura
Na malha em lida diária
Estampa a tinta na carne
Em vivas cores douradas
Turnos e ritmos contínuos
Os homens a labutar
Urdem o verbo na trama
Em sua luta ao tear
Essas vidas por um fio
Tecem linho e algodão
Tudo tecem, nada pedem
Porém sempre algo dão
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Tecelã
Fernanda Blaya Figueiró

Na bagagem milênios de
conhecimentos e habilidades
Nas mãos o fio que trama
Toca o pedal com paciência
No som ritmado aprende e ensina
Cresce a teia
Desenrola o drama
Sem luz no palco
Sem palmas só
Um desafio
Curar as feridas da Terra e
Alimentar todo esse povo
Criar oportunidade e
Recriar o trabalho
Que vai ser
De toda a nossa gente?
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Máquina humana
Ricardo Mainieri

Torpor matinal no trabalho
resíduos
do fim-de-semana.
Músculos & mente
emitem sinais
em débeis decibéis.
Desconsidero.
Arrisco movimentos
em slow-motion
percebo a energia esvair-se
quase me auto-deleto.
Solicito urgente
um upgrade...
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Mãos que trabalham
Carla Ribeiro

A pele rompeu sob o esforço das pedras ardentes
E o fogo solar consumiu a pele do camponês
De rosto escurecido pelo calor que abrasa a terra
E faz brotar o suor do interior dos seus poros.
A noite aproxima os seus braços da maré cansada
E o trabalhador procura o refúgio do seu leito menor,
Ele que não é nobre nem aristocrata
Mas que contém nas suas mãos de cinza e de sonho,
Mãos que trabalham na noite e no amanhecer,
O eterno renascimento dos dias que se repetem.
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Lei do fazer
José Nedel

Mais que o querer importa o resultado.
Inexorável lei do que é feito.
Se algo com falha foi elaborado,
Boa intenção se alega sem proveito.

“Mesmo que os meus versos nunca sejam
impressos, / Eles lá terão a sua beleza, se forem
belos” (Fernando Pessoa).
"A beleza nunca tem direito ao erro. Ao
primeiro pecado, o inferno abre a sua porta"
(Michel Serres).

23

Caderno
literário

O pintor e o poema
Fabiana Fraga da Rosa

O vento carrega
A voz calada
E a tinta seca
Direto pra minhas mãos
Para eu pintar de versos
O meu retrato.
Eu pinto o momento
Rasgo o vento.
A tinta codifica
A tela branca de palavras.
As mãos como rimas
Desenham e entrelaçam
O que restou de mim
Aquilo que sobrou de mim!
Cada borrão de tinta
Revela os tropeços da vida
E no trabalho das mãos
Pinto versos e universo!
Cada parte do meu corpo
É uma tela diferente
Uma pintura essencial
Daquilo que fui e sou
Cada tinta, vento, outono
Revela o poema que sou!
Eu pinto memórias
Não pessoas
Não sou rosto, sou poema
Não sou pessoa, sou memória...
Eu ausente de sonhos
Pinto o que sobrou de mim...
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Dedos mudos
Rubens Cavalcanti da Silva

no queixo
a mão
na mão dedos ansiosos
expelem euforia
as unhas estão tristes
sujas
grandes
elas vem de um dia
de trabalho
de uma vida
de trabalho
no queixo
as mãos
nas mãos dedos se curvam
cansados e mudos
cansados de tudo
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Trabalho
Ricola de Paula

Passamos
por essa vida
dia, mês e ano
negando melhores planos.
Azedo
é o salário do desespero,
não cabe no orçamento.
Que busca insana essa
por matéria e dinheiro.
Se Marx hoje vivesse
usaria jeans vermelho.
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Trabalho prazeroso
Neuza Pinto Nissen

Meu trabalho me traz
A felicidade de sonhar
Viajar junto às estrelas
Ou mergulhar no mar
Minhas mãos, ávidas por encantamento
Fazem florescer o mundo da fantasia
Só lhes falta o movimento
Pouco a pouco nascem a estrela, golfinho, cavalo
marinho
E no céu, flutuam as caravelas
Num lindo balançar de suas velas
Meus castelos são povoados por fadas
Pelas crianças, tão amadas
Nos jardins, não existem temores, nem dores
Somente lindas flores
Rosas, orquídeas, gardênias, margaridas
Para que se espalhe no ar a doce fragrância
Da inocência da infância
Quando mostro-lhes Alice no País das Maravilhas,
O coelho falante, as cartas montando guarda,
A rainha a esbravejar
Vejo seus olhinhos cintilar, numa felicidade
estonteante
Percebo então que muitas delas
Nunca foram presenteadas com um bolo decorado
Coberto de sonhos, com gnomos
Que sobrevivem num mundo sem nenhuma fantasia
Onde não conhecem a infância
Que seu mundo se resume
No triste e explorado trabalho infantil!
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Globalização
Valdeck Almeida de Jesus

Na seleção natural
Ficam de fora
Por questão social:
Gordo, albino,
Magro, baixinho,
Careca, dentuço,
Banguela, mulher,
Pobre, nordestino,
Negro, gay,
Pessoas especiais,
Aleijado, cego,
Surdo, mudo,
Ou surdo-mudo...
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Em conversas paralelas
O dólar sobe,
Cai o índice Dow Jones,
Royalties são pagos,
IPC, IGPM,
Siglas brancas,
Superiores...
Vistos são negados,
Povos massacrados,
Mortes justificadas:
São traficantes,
São favelados,
São uns pobres
Degredados,
Sobreviventes
De navios negreiros,
Morte aos diferentes!!
Morte aos
DESGRAÇADOS!
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Trabalho
Ricardo Santos

Um homem só é
homem por inteiro
se tiver trabalho.
Caso contrário é
homem-metade.
Produto de
Coisificação.
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Trabalho suado,
Dinheiro pingado
Gabriella Slovick

Trabalho na fazenda
fazendo coisas, tocando gado.
Trabalho no armazém do seu Manoel,
de hora em hora entra um freguês...
Trabalho de sol a sol,
aqui e ali pra ganhar um vintém.
Sou trabalhador na terra dos políticos sem lei.
Trabalho de noite, de dia
Trabalho pra encher a barriga.
O que eu queria mesmo,
era trabalhar contente!
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Quando
Gerusa Leal

quando saberei
achar o meio
de sonhar com tanta arte
a verdade que eu criar
que as palavras
surgirão suavemente
feito trigo
brotando do papel
primeiro grama
depois
brilho do sol
mas
se de todo
não
quando
tal lavrador
que ama a terra
e o grão
eu
mesmo de louco chamado
as frases aro
e na ausência de chuva
com lágrimas rego
sorrindo
bichano de Alice
insisto na pergunta:
tu? quem és tu?
mas
a ter nas mãos a inútil taça de cristal
vazia
de bom grado
qualquer esboço incompleto aceitaria
desde que
fosse matéria
de carpintaria
Quando
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Marcas do tempo
Sandra Almeida

coração partido pelo muitos “ais”
que o tempo deu-lhe de presente
algumas lágrimas caem silenciosas
numa angústia que a vida presenteou
e os dias passam devagarzinho
mãos calejadas se retraem
tentando debitar o tempo
buscando a beleza da vida
nos seus momentos secretos
em seus devaneios ocultos
e vê em cada “calo”
uma marca do tempo
um desafio de viver
busca no seu dia a dia
em sua labuta cotidiana
uma nesga no horizonte
que bem diga o trabalhador
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Prefiro a morte
Alessandro Reiffer

se a vida
é esse amontoar-se de coisas
esse arrastar-se de moedas
esse comprar-se de tudo...
se a vida
pra se dizer que se vive
é se acabar dia e noite
ao se enfurnar num emprego
pra se enganar a si mesmo
inflando a conta de cifras...
se a vida
é ter "sucesso na vida"
sem ter sentido pra nada
pra vomitar mil estresses
se viajando pra praia
se é disfarçar a miséria
de não ter nada na alma
só consumindo e comendo
e no final em marasmo
entendiar-se de tudo...
e não ter tempo pra nada
se é ser robô programado
a ser igual sempre a todos
sem questionar o que é "certo"
e sem sonhar como um louco...
se é não parar por um pássaro
se é não fitar-se uma flor
se é não sentir-se um poema
se é não olhar-se pra o céu
se é não chorar uma música
não se perder por amor...
se a vida é viver como morto
e não zombar-se da sorte...
perdoa, sensato leitor...
mas eu prefiro a morte.
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Dia de trabalho
Ligia Tomarchio

Vento cansa
vento balança...
Lua descansa
sol nos acaricia
com malícia, que delícia!
Manhã renasce
calor aquece
suor do trabalho
meu sonho foi no embalo!
Mais um dia iniciado
sofrimento e alegria
poesia e melodia
vento balança
vento cansa...
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Dever gigante d'alma
Fabio Daflon

O trabalho e os dias são cotados
Tão-só como dever ao homem sério,
Em barca de través em curso de rio
Os fluxos da água são cortados,
Por quem não pensa só na alegria
Vivida em solidão após um gozo,
Pois tem todo valor algum repouso
Somente após o pão de cada dia.
O pão distribuído em caridade,
Que é base construída em rotina
Da fé de quem trabalha de verdade.
Senão tudo será vã vaidade,
Que aos olhos de outrem se descortina
Com um falso verniz de leviandade.
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Sertanejo
Rubens Lace

O suor do rosto pinga na terra
Ressequida
Os calos nas mãos mostram a vida
Sofrida
O andar trôpego mostra dos pés
As feridas
A pouca água não dá pra matar
A sede
A noite mal dormida deitado
Na rede
E no pouco sono sonha com a plantação
Bem verde
O sol ardente a pouca água
Enxuga
A mulher suas orações
Resmunga
E no braseiro a panela vazia a fome
Testemunha
Os retirantes abandonam as poucas
lembranças
Pois com Deus não puderam contar
As alianças
E trocam a miséria do campo deixando
As esperanças
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Trabalho com dignidade
Mário Feijó

Suor na testa e nas mãos
Corpo cansado final de tarde
Pressa para chegar em casa
Querendo abraçar os filhos
Pássaros que piam nos ninhos
Rotina diária da grande massa trabalhadora
Operários, comerciários, industriários
Domésticas, faxineiras que todos os dias
Partem em busca pelo pão de cada dia...
Em tempos de crise
Feliz daquele que tem
Onde trabalhar
Um lugar onde ganhar o pão...
Filhos na escola
Um bom abrigo
É o sonho de toda gente
Que lutar para sobreviver...
Deus abençoe este povo
E esta terra bendita
Dê-lhe o sagrado pão de cada dia
E forçar para sobreviver os percalços do dia-a-dia...
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Andarilho
Sandro Kretus

O andarilho caminha pela trilha perdida
Nos confins de uma terra esquecida
Serpenteia serpentinas de serpentes imaculadas
Dá seus passos o andarilho
Continua sua jornada
Caminhando em cima dos grãos de milho
E a cana a verdejar nas paredes solitárias
De uma terra açucarada
Faz do andarilho, filho, joio e trigo
Com a bandana na cabeça
Segui o homem seu destino
Perigosa caminhada
Nas mãos calejadas
Leva as sementes
De uma terra devastada
Amargo fervor sentido
No coração de um andarilho
A terra dura te faz filho
Um filho incansável
Duro, forte, rígido, determinado
Segui o andarilho seus passos
Não importa a batalha
Segui com passos firmes
O andarilho
Até o final de sua jornada.
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A matéria das engrenagens
Paulo Roberto Ferreira

Através de largas vidraças
Um olho observa que tudo gira...
Não a roda do tempo,
Mas a roda da máquina,
Da máquina que absorve o tempo.
A petição da máquina é a de que
Nossos corpos trabalhem mais do que vale a pena.
Ela também exige que nossos corpos sejam parte das
engrenagens.
As engrenagens martelam sempre
O mesmo som, o mesmo chamado:
- Vem! Façamos parte do que gira!
Isto gira de modo a não se preocupar para onde se vai...
E o corpo irá estampar a marca da máquina
- Coke, Nike, Nokia, Apple, Tim, Sony,
Renault, Nestlé, Volkswagen...
O mundo-máquina fumega,
Ele gira, ele corre, ele discorre, ele dissolve.
A máquina grita:
- Façamos o mundo a nossa imagem e semelhança.
O mundo-máquina não pára...
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Ofício
José Heber de Souza Aguiar

tão fácil
quanto difícil
é a vida
engrenada na labuta
do ofício
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O trabalho
Antonio Canuto

A cada manhã
sou o trabalho
A cada hora trabalhada
sou o ganho
sou o dia a dia
Do suor ao pão
sustento o operário
e o doutor
o bancário e o boia fria
Do chão da fábrica
à terra arada
o meu fruto é o amanhã
Sou a luta e a esperança
a máquina que constrói o sonho
a dor no corpo
que renova a utopia
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A fada
Gerci Oliveira Godoy

Nem parecia trabalho
o que então a mãe fazia
O tempo escorria lento
e por entre aqueles dedos
nossa história acontecia
Os pés no mesmo compasso
num sobe e desce tão lindo
A mão afagava a seda
os olhos iluminavam
carretéis, versos travessos
A mãe cantava e contava
A mãe chorava e sorria
Eu, pequena, não sabia
que a mãe-fada labutando
Quebrava o gelo da vida.
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O machado e a caneta
Inaldo Tenório de Moura Cavalcanti

O machado na árvore, a mão na terra
A labuta para formar a batuta
do regente
E o indigente com calos nos pés
e nas mãos
Fazem o caminho por onde passarão...
Passarão e serão ultrapassados
- estradas e homens
Os que comem e os que passam fome
no preparo do pão
No corte do atalho, na limpeza dos retalhos
No sono cortado pelos sonhos afogados
na sobremesa da separação.
Madeira e concreto, sangue e suor
E a construção da palavra
- a arte do poema
Penas e tintas de um tempo eterno
Que se equilibra no azulejo
Escorregadio no tempero da construção.
E a arte fulgura pelos galhos das árvores
- pássaros em concerto
E no choro infante no berço;
Operários, poeira, tosse, consertos
A embalar os futuros sonhos
Com música em acalanto.
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Lavada a roupa, o som do sol
Na secagem do varal
O gosto de sal da praia deserta
As muralhas da China
O cavalo com sua enfeitada crina
As arquiteturas da esquina
- o Clube da Esquina
A vindima a afugentar o milagre
São feitos por braços e mentes:
Na semente da reprodução.
Frentes e versos, canções e correntes
Os presentes no dia das mães
- A feira das ilusões
Os espaços dos oprimidos
O corte com cacos de vidro
A rima, pobre ou rica...
Cansaço... sofrimento...
- tempero para o fim da solidão
A contramão para o enriquecimento.
Enxada e caneta
Livros, tecidos bordados.
Trabalho: com foice e machado
Sacrifício e liberdade... e suor
Até morrer na parada do coração.
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Trabalhar onde?
Ed Carlos Alves de Santana

O trabalho dignifica o homem
É seu passe livre para a liberdade
De seu suor e esforço e dedicação
Nascerá sua felicidade
Sua família o amará
O trabalho é uma pequena contribuição de
cada um de nós para mudar o mundo
Melhorá-lo
Torná-lo mais humano e igualitário
É a soma de habilidades
Para construir um bem comum
Pena haver tanta mão de obra
E tão poucas oportunidades
Desejamos trabalhar
E não temos onde
Esta é a era da informalidade
Do quem grita mais alto
Vende mais
Da pirataria
Da sobrevivência e da indignidade
Da corrupção e da humilhação
Uns com tanto e outros sem ter o que
comer
“Que país é este”
É o Brasil
Meu País, que pena
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Operária do jardim
Fábio Aiolfi

Trabalha no jardim,
Ai de mim! Ai de mim!
Trabalha sem pensar,
Sem parar, sem descansar.
Pára pra se alimentar,
Mas não pode demorar.
Volta logo para o jardim,
Ai de mim! Ai de mim!
Esta é sua sina.
- Que vida! Que rotina!
Como é grande esse jardim,
Ai de mim! Ai de mim!
Vive a coletar,
- Quanto trabalho! Preciso trabalhar!
Ainda falta um pedaço do jardim,
Ai de mim! Ai de mim!
Ouve de uma colmeia:
Zum! Zum! Onomatopeia!
De uma abelha de jardim,
Ai de mim! Ai de mim!

45

Caderno
literário

Legião
Janjão

Um oco no coco, lhe deixa
borocochô
Uma carteira, sem eira nem
beira
A idade, não atesta
competitividade
Um ato contínuo quase sem tato
No banco da praça manco
Não tem ira, ao ver a despensa
vazia
O choro do menino, e o seu se
esvaindo

Um vazio
Batia no
estômago
não era
só fome
era dor
uma coisa
o dominava
era escravo
da impotência
nada o
consolava

Entrava na legião dos SEM
Casa, emprego e dos com
Fome, dívidas, miséria.

Entrava na Legião
Dos perdidos, dos
Solitários e mal amados

Até o lock seu cão deu pinote
Não sobrou nem pó de café no
pote
A mulher não aguentou a
puxada
Fez as malas e levou a filharada
A casa tinha que deixar
Pois não conseguia mais pagar
Os amigos não contava
Sumiram como a poeira da
estrada

O que fazer? Como se mover?
Por que esta vergonha? Culpa?
De que? És velho? Só tem 40? E
já não serve? E antes? Ninguém
reconhece? Deixou sangue e
suor? Também um pedaço do
Corpo? Lazer? Não sabe o que é
isto? Não tinha tempo pra Sexo?
A máquina era sua parceira? E o
produto seu orgasmo? Mas valeu
a pena? Não pode nem entrar lá
para matar saudades? Ganhava
pouco? Nunca quis lutar para
melhorar de Vida? Estudar? Não
pode?

Entrava na Legião dos
Desiludidos, fudidos,
Humilhados e arrasado
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Nossos dias
Marlene Inês Kuhnen

O Ferro que passa
A pá que cava
O giz que escreve
A mão que lava
O Homem trabalha
O apito que toca
O trem que não passa
O chefe que briga
O Homem se atrasa
A noite que chega
O trem que não passa
O cansaço da mão
O Homem fatiga
A linha tecida
A vida cumprida
Salário no bolso
O Homem aos pedaços...
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Sr. Camaleão
Rodrigo Cancelli

¨ Não! Meu lugar definitivamente não é o chão, nem
perseguindo um dragão ou as Velhas Bruxas da
inquietação. Meu lugar está bem além da minha ou da
sua imaginação.... Sim! Sou o Sr. Camaleão. Trabalho
por enganar-me de cores....¨

Para os que conhecem-me não é difícil
entender-me....
Embora, aqui uma folha se enrole,
Um pingo que já demore,
Uma borboleta que vigore,
Todo o dia passa e passa....
Enfim, estou perto do fim,
Na curva do rio em meio ao capim,
Verde e cheirondo a jasmim,
Cuidado! se não você pisa em mim....
Falo quieto,
Para que entre a verde fique iludido,
Que também fique escondido,
Nas cores que me apresento....
Cansei de chorar tal lamento,
Camuflado entre o leão e arpão,
Escondido do atual cidadão,
Que não compreende a sua alucinação....
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E se pisar em mim,
Achando que eu sou capim,
Vou chorar até fim,
As cores do seu jardim....
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Prece do trabalhador
Nere Beladona

Bendigo ao Senhor,
Pela força interior
Que torna meus braços
Aptos para o trabalho.
Bendigo ao Senhor,
Pelo cérebro perfeito
Que faz-me andar,
Na direção certa
Do meu ambiente laborioso.
Bendigo ao Senhor
Pelas ferramentas necessárias
Nas labutas diárias
Me tornando digno trabalhador.

49

Caderno
literário

Labor
Karla Hack dos Santos

Lá se vai
Amélia...
Bora trabalhar;
Organizar a confusão
Reiterada de seu lar.
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Exceto um
Jana Lauxen

Os meninos marchavam
em fila reta.
A mão direita levantada
sobre os olhos fechados.
Todos tinham
roupas e cabelos e sorrisos
Estupidamente idênticos.
Exceto um.
Um menino
não marchava em fila reta;
corria pela contramão.
E em sua mão direita
não havia nenhuma bandeira.
Um menino trazia os olhos bem abertos
e todo ele
era diferente de todo o resto.
Todas as atenções
para ele se arremessavam
Nervosas e afoitas;
- Quem ousa marchar diferente?
ouvia-se exclamações por aqui
e ali
- É magnífico!
- É odioso!
E entre os espectadores
germinavam ódios e amores.
O menino não era mais um menino
entre tantos outros meninos
que marchavam em linha reta
a mão direita levantada
sobre os olhos fechados.
Ele olhava para os lados
E ele olhava os olhares que o olhavam,
intrusos;
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amedrontados.

fé.

Então,
Em meio a sua doce subversão
a exceção passou a ter seguidores.

E um bancário, atormentado por papéis
valiosos e sujos.
Cada nota lhe trouxera tanta desilusão e
vazio!

Uma mulher feia;
Uma criança de pés descalços;
Um velho e imundo mendigo;
Um bêbado sem nenhuma esperança no
olhar.
Uma pianista que desejava morrer;
Um homem marcado por chagas;
Um aleijado
que não tinha uma mão direita para
soerguer.
Agora
Muitos estavam em meio a marcha,
mas nenhum, nenhum marchava.
Todos caminhavam
atrás de um menino que
Como eles
Corria pela contramão.
Os olhos de todos bem abertos
Observavam, não sem dor
que eram eles também diferentes de todo o
resto.
Assim
Junto a estes
Achegaram-se criaturas súbitas
Que sempre pareceram tão iguais, tão
normais,
prosaicas e ordinárias até:
um motorista de ônibus aposentado.
uma estudante de franjas e olhos pretos.
uma dona de casa cheia de remorso e sem

Os meninos continuavam marchando
A mão direita levantada
Olhos vendados
impedidos de perceber:
todos irritantemente iguais.
Não puderam ver que
Entre sua volta e meia
havia somente alvoroço e consternação.
Então os oceanos secaram
Geleiras viraram florestas
e o sol engordou.
O calor murchou e tornou-se agradável
O vento, sutil
A chuva era mole e feliz
E flores de cores desconhecidas
brotavam em lugares santos e pagãos
Na estranha lucidez;
Na mais compreensível alucinação.
E mesmo nas rodovias interestaduais havia
jasmins.
Nada mais era impuro.
Não havia dor
em mais nenhum coração.
Mas alguns meninos
Continuavam marchando.
Olhos vendados
impedidos de perceber.
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União
Wagner R.A.Chaves

Uiriri canta sinfonia de Jobim
Uatapu grava pra difundir na floresta
Após a uaiá, uapé se abre pra receber o sol
Ubari retorna, o fogo aceso,
ubá desliza na enchente
Lá na taba prepara tucupi com uarubé
Junta a tribo pra comer
Descansa sob a sombra da uacanga
E sonha com o canto do Uirapuru
Entregue aos encantos de Iracema
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Um dia de cão
Jefferson Carvalhaes

Nenhum sonho na lareira do parque
Ouço apenas os confidentes
Que antes se esbarravam em minhas pernas cruzadas.
Acredito que você me compreende
Pela justa causa dos humanos, pela justa causa de se estar
ser humano.
Num belo dia de inverno
Onde formigas não se vêem como formigas - só espasmos
E bofetadas são dadas a esmos.
Nesse lugar de transitório rumo, vou ser tão liso, eu serei
tão subitamente plano.
Acordar me causa muita fratura,
Continuar me desanima,
E velejar é muito para mim.
Continuar é errôneo demais... errôneo demais!
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Ossos do Ofício
Norbert Heinz

“Hoje temos uma iniciante!”
Brada o senhor 'boa pinta'
A seleta plateia aplaude
“Quem dá mais?
Vamos lá amigos, essa é de primeira!
Quem dá mais?
Nosso amigo li vestido de 'auto escalão' deu seu lance...
Quem dá mais?
Dou-lhe uma...
Dou-lhe duas...
Dou-lhe três...
Vendido ao cavalheiro 'sem nome'
Pode-se dizer que hoje é sua noite de sorte, 'amigo'...”

Seguido de mordidas dolosas
A dor desperta o arrependimento
Um sopro de socorro em silêncio
Instinto forçado
Inocência morde e é mordida
Língua travessa desbrava as ruínas de um sonho
Lençóis úmidos e quase sempre duas línguas na boca
Olhar mudo foge da fúria
Procurando o cartão postal
Através do luxuoso vidro fumê
Voz trêmula que não é ouvida
Pede paciência...
Pede descanso...
Mas recebe força de impulsivos músculos incrédulos
Uma tentativa de grito
Que se cala brutalmente
A dor desperta o arrependimento
Um sopro de socorro em silêncio
Olhar mudo lacrimeja disfarçadamente
Em plena quase-manhã...
Em frente ao cartão postal...
Pés pequenos de uma (agora) mulher
Cambaleantes pela rua esburacada e de chão batido
No casebre humilde
Divide e re-divide a ninharia de valor quão seu sonho
de menina
Tudo pelos sonhos de outros
Que perto dali, correm descalços
Na esperança da esperança de amanhã...
Lá fora, um sol lindo e radiante
Não toca o corpo-menina na cama estreita
Ela, procura pregar os olhos e perder o medo
Sua alma sedenta e angustiada
Rasteja entre as portas douradas dos caminhos largos
E a porta “intransponível” do céu
Os anjos do outro lado entoam compadecidos:
“Bate, bate, bate na porta do céu...
Bate, bate, bate na porta do céu...”**

Um corpo-menina solto, sem medo
Em braços estranhos e possessivos
Pelo promissor resto de noite
Le baiser* inicial com jeito de amor comportado...

*o beijo
**trecho da tradução da música Knockin' On Heaven's
Door do Guns N' Roses

“A injustiça é uma estupidez necrosante que aflige a
alma sem que a carne
sinta nada a não ser uma existência infeliz e vazia”
Pôr-do-sol escondido pela neblina das chaminés
esquecidas
Rua esburacada e de chão batido
Casebre humilde
Pedaço de espelho embaçado
Cabelos molhados recentemente tingidos
Mão delicada e pulso firme delineando artificialmente
Um rosto cansado com fragmentos de inocência
Induzindo um tom de alegria e entusiasmo
Roupas instigantes, ousadas
Salto alto ecoa em tom de elegância
[a noite enluarada será um show imperceptível...]
Os olhos postiços se perdem nas luzes frenéticas
Os ouvidos surdos em ondas sonoras atordoantes
O corpo se solta sem medo
Exala um cheiro de sensualidade
A face comportada pela serenidade
Agora desliza suas próprias mãos em linhas selvagens
Adrenalina etílica transpirando sob o calor escaldante
da madrugada...
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Ofício
Abílio Pacheco

Quem cava as valas não faz baldrames.
Quem faz a massa não assenta tijolos
ou faz rebocos.
Quem sobe as telhas não cobre a casa.
Quem soca o aterro não faz o piso
ou assenta azulejos.
Quem assenta o portal não assenta a porta
E quem assenta a porta não tem as chaves.
E quem tem as chaves?
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Planejamento
Rodrigo Valverde Beitum

A longa empreitada chega ao fim
E como os primeiros raios da manhã
Que sufocam a longa noite, enfim
Sinto-me aconchegado sobre um macio divã.
O corpo sente a falência
De um esforço interminável
Do que mais precisei? Persistência.
Tanta, que não raramente me tornava abominável.
Mas, não tenho do que reclamar
A empreitada chegou ao fim
Devo apenas pelas grosserias me desculpar.
O final feliz é mais do que uma gratificação
Comove, emociona e alivia de todo o suspense
Ao fim, é bom saber que valeu a pena tanta dedicação.
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Obrigado, Quintana
Weliton Carvalho

“Não esqueci que as nuvens estão improvisando sempre,
mas a culpa é do vento”, me disse Mario Quintana.
E me fez notar que por trás das esculturas de nuvens,
o vento carregava o piano.
Coitado do vento [...],
os carregadores de piano são esquecidos até pelos poetas.
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O trabalho
Antenor Rosalino

Trabalho, fonte de proezas.
Lado a lado com a natureza,
Implanta no solo a riqueza!
As produções são os frutos
Da harmonia plena presente
Na oferta condizente
Com a procura aquiescente!
Evoluções científico-tecnológicas,
Estruturação e funcionamento,
Reflexões e árduo labor...
Gama consciente do trabalhador!
Nos movimentos operários,
A forma altruística de pensar
Valores e práticas políticas
Para o bem estar social!
O trabalho é como o Universo:
Não para sequer um instante.
Tarefa que dignifica
E abençoa a humanidade!
Semente que a terra fecunda
No solo arado pelo tempo,
Reflete suores caídos
Na luz do sol e da lua!

58

Caderno
literário

Suor
Edinara Leão

Não tenho garras
apenas mãos
das mãos que ergo,
ofereço o suor dos dias,
não minha agonia
não o “tripalium” que sangra
Ofereço o pão, a lida, da vida
no olho do irmão.
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Vamos!
Luciano Machado Tomaz

Precisamos ser rápidos:
O tempo é curto!
A vida termina a cada segundo.
Não temamos a morte,
Mortos estamos há muito.
Vamos! Vamos!
O tempo é curto!
A vida?
A vida é o tempo que temos
Para desperdiçá-la.
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Karoshi: trabalho até na morte!
Coelho de Moraes

Manda a sociedade / nós obedecemos
trabalho é punição / trabalho é banco aberto
trabalho é lucro alheio / nada mais / nada menos
Que fará o mundo numa greve eterna onde todos parem?
Que fará o chefe sem poder mandar - manifesta tara?
Karoshi: no Japão / trabalha até morrer / pois a fila é grande
trabalho e vitória são hinos danados / ocupam nossa alma
lá na escola / jovem puro /
enfiou-nos na cabeça o futuro / o amanhã que nunca veio
enfiou-nos na cabeça o professor / que já morreu
trabalha para o país / e menino de amanhã
Torpe a ideia da vocação / o dom / o talento
Quer saber? Para de trabalhar / deixa o banco / sai da fábrica
Vá fazer poesia / faça música doentia / sobe ao palco / mete o malho
O jornal te espera em brancas folhas
Notícia:
operário agressivo segue ordem densa dura
sobrecarga é o trabalho / a ninguém dignifica /
a vítima sofre dos nervos / o dono da empresa coleta o dinheiro
a vítima se perde nos rumos / o dono da empresa vai a Paris
Notícia:
Nasceram margaridas nos campos
Ninguém veio colher
Muita gente foi ao SUS
Muita gente ficou lá
a vítima se perde nos rumos / o dono da empresa vai a Paris
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Cores de Sampa
Renata Iacovino

Nuança de Sampa
Face dialética
Transpira em suas ruas diversas
A história de uma cidade.
Sua arquitetura inebriante
Sua sede de estar à frente,
A vanguarda do país aqui se encontra
E se renova, e se enquadra, e se engaja.
Sua magia é mistério e encanto
Encontro de paradoxos.
Samba de Sampa
Nos contagia e nos eleva
Solidão, que nada!
Aqui há tripla jornada
E espontaneamente aprendemos a amá-la
Com seus erros, seus impasses, seus contrapontos e contratempos.
Sampa de mil encontros e do improviso
A via expressa da vida moderna
Em você me vejo, em você me reconheço.
Que sua poesia possa, sempre
Nos preencher com o lirismo necessário
A fome nossa de cada dia.
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Uma casa na árvore
Valquíria Gesqui Malagoli
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Bico-de-lacre miúdo
na amoreira vem morar.
Não traz malas; traz, contudo,
ramos para costurar.

E, assustados, vão-se embora,
mesmo eu lhes jogando alpiste.
O lar é pronto e não mora
ninguém nele... Como é triste!

De seu ninho tece a trama,
vistoriado pela fêmea.
Quem duvida que ele a ama,
e que ela é dele a alma gêmea?

Mas, o que é isto que, ora, vejo?
Outro pássaro chegando?
E isto que ouço... é um rumorejo?
Quem será o que vem cantando?

Ah, mas, no céu, enquanto isso...
uma nuvem tão medonha
condena o casal. Mortiço
eis que é o sonho que ele sonha.

É a corruíra louçã,
que verifica, entre o orvalho,
se, bem ali, de manhã,
reiniciará o gran trabalho

Após dias de labuta
num leva-e-traz inocente,
cai a chuva e ela é tão bruta:
assusta bicho e até a gente!

do antigo dono... E, de novo,
trará à casa abandonada
a vida escondida no ovo...
a vida onde havia o nada!
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Trabalho
Vanessa Soares

Trabalho, um campo de combate incessante
Porém muito edificante.
Sinônimo de ocupação
Fonte de sustentação
Que muitas das vezes
Leva o indivíduo
À total exaustão.
−Trabalho: superação de limites, satisfação
Ou apenas uma obrigação?
−Eis a questão.
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Arquiteto do mundo
Manoel Guedes de Almeida

Primeiro abra os olhos,
Você tem que ver o que está fazendo.
Depois, comece pelo início
Porque aí se concentra tudo.
Então, construa um lago
E perceba que isso é bom,
Nele, coloque lambaris de almas
[alimentá-los será alimentar-se a si próprio.
Em seguida, e não se esqueça, construa uma casa,
mas que esta seja de vidro,
para que possas ver tudo o que criastes
e que é belo
Por fim, construa uma cama pequena.
Não é muito difícil,
mas você tem que criar primeiro os pés.
Feito isto, é só deitar-se e entrelaçar-se
com a base de sua própria vida.
E se deitem e se beijem e se amem...
Essa será sua maior criação.
Só então, caro aprendiz de Deus,
Seu mundo estará completo.
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Desgraça-padrão
Marcelo Moraes Caetano

Pega o trem de carga, vai ao trabalho...
Pobre elefante triste pelo trilho...
A pele sem viço, parda, sem brilho,
os olhos com inveja de espantalho...
Os anos vão passando - vinte... e... cinco...
trinta... quarenta... nada nunca muda.
O corpo engorda se a alma não estuda!
Enfeita a "comunidade" com zinco...
E as perebinhas pelos braços crus,
e o vale-transporte que o leva a nada,
e os sonhos da Hollywood impenetrável...
E as filas do INSS e do SUS?...
E a comida? 1 Real! Com limonada!
E o prazer? Futebol é um bem durável...
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O que você faz, papai?
Lord Diamond

Uma bela chácara, o nascer do sol,
E um defunto na porta.
As moscas pairando sob o cadáver,
E os vermes já fizeram o trabalho...
Estes têm que agradecer ao homem!
Na varanda da mansão, o filho e o pai.
O filho pergunta:
- O que você faz, papai? - fixa nos olhos do seu criador
As crianças da minha escola, elas já disseram o que seus
papais fazem.
Agora sou eu. E não sei...
O que um pai pode dizer ao seu filho
Quando sua profissão é diferente das comuns...
Não posso articular ao meu menino, que, eu mato
pessoas!
Este é o meu trabalho.
Sou como um anjo...
Sou o anjo que retira as pessoas dos trilhos enferrujados.
Único trabalho que sei fazer...
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Bruxa-madrinha
Deise Assumpção

toma-me pelos olhos
fibras todas
(corpóreas e incorpóreas)
leva-as ao píncaro:
na sarjeta e calçada
restos de fast-food
garrafa quebrada
preservativo escorrendo esperma
seringas secas
na florzinha ordinária
da fresta do cimento
duas borboletas gêmeas
em cio espelhado
por um triz
o par de sapatos
sobraçando a bíblia
não as esmaga
sem se dar conta
do desastre ou milagre
é manhã
domingo de páscoa:
em turno dobrado
recolher o êxtase
em palavras que ferem
encarcerar a bruxa
no poema:
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Iluminar
Sandra Veroneze

Espalhar luz no mundo
Ampliar consciências
Purificar...
Profissão: anjo

69

Caderno
literário

Hino a um trabalhador
Lin Quintino

Trabalho, trabalho, trabalho
Trabalho o dia inteiro.
No fim do mês o salário,
E nos olhos o desespero.
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Trabalho
Deo Sant'Anna
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Criei!...
E da minha cria me faço!
Recrio e me refaço!
Com barro, flor e ferro
Esmero e fino traço
Faço e me faço!
Sou trabalhador e trabalho!
Mais valho e mais valia,
Mas me usaram
E mal usaram.
Eu, que nasci para alegria,
Solidariedade, harmonia,
Me escravizaram!
E me fizeram ser dor,
Eu que tenho vocação para o amor!
Para o belo!
Fui se sou,
Tantas vezes,
Maltrapilho e maltratado!
Me ofendem quando, com falsidade,
Me exaltam!
Meus frutos devem ser compartilhados,
Tudo e com todos
De acordo com as necessidades!
Para que haja de verdade!
Paz e liberdade!
E seja suave
O meu malho!
Seja simples ou complexo
Devo terminar num amplexo!
Em benefício da humanidade!
Sem explorador e explorado!
Sempre pela liberdade!
União e solidariedade!
Assim, terei orgulho de ser trabalho!
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Andarilho
Priscila L. Coelho

Caminha firme o teu sonho
Nas horas que o tempo não sabe
Na força do amor que te cabe.
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Trabalho
Reginaldo Honório da Silva

Na lida eterna dos dias de trabalho
As missões que me definam o caráter
Inocentes que são das minhas vontades
Aquelas que fogem à normalidade
Aquelas que me desviam a conduta
Sabiamente me mantêm nos trilhos da ignorância
Para que eu não perca a hora
Para que eu não perca o prumo
Para que eu não perca o rumo
Pois do trabalho que me sustenta
Vêm as mais indecentes propostas
Não que eu seja senhor da honestidade
Mas sim pelo valor que meu pai ensinou
De trabalhar nas missões que me forem afetas
Fazendo o bem sem reparar a quem
Assim honro a soberania do seu nome
E deixo que as missões me definam
Inocentes que são do meu defeito humano
Na lida eterna dos dias de trabalho
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Lucília
Maria Vilhena

A caneta de tinta azul rabisca o doirado.
É o pão!
No refrão!
Do dia começado!
É quando a Lu regressa a um quarto:
- cama
- janela aberta
- armário para a roupa da irmã
- o espaço entre paredes rachado
Em frente o fado português cantado
Nas línguas de açúcar dos camaradas emigrados
Na pastelaria da rua movimentada de Lisboa
Lu tem 37 anos
É morena, muito alta, cabelo comprido
E mesmo cansada do seu trabalho de geriatria
Mesmo nesta chuva…
_ Eh! Menina, e o seu dia?!
E recuso-me a ficar triste perante a coragem daquele
sorriso…
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Dia a dia
Bibiana Lubian

Faz-se breve,
Quando lês está a veres,
Não há se queres.
Procura me segue,
Nas ruelas que sejam breves
Em elétricos se perseguem,
Os trilhos logo adiante
Crioulos, indianos e tunisianos
Em sua linguagem gritante.
O trabalho das línguas,
Na batalha constante do dia a dia.
Sobe colina,
Está em frente o velho gigante:
São Jorge cansado,
Só espreita sem cavalo alado,
Resta apenas seu Castelo abandonado.
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Lembrança de teu dia
Matheus Paz

Tenho uma saudade cá em meu peito...
feita de remorsos
feita de coisas não feitas
de palavras não ditas.
Bem dizias
sobre este meu coração
feito de pedras.
Tenho uma saudade cá em meu peito...
feita de palavras bonitas.
Como queria que pudesses ler
o que agora escrevo...
neste dia
feito para esquecer o trabalho...
Lembremos dos abraços não dados
daqueles que tanto trabalham
esquecendo da vida.
Lembremos das pessoas
que merecem um abraço
e abracemos quem amamos
celebrando a vida
Neste que já foi
e sempre será
teu dia.
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Um coração (des) apaixonado!
Kastrowiski

Uma paixão...qualquer paixão
Faz-se de ilusões.
Ilusões são necessárias argumentações
Para os corações apaixonados sobreviverem
No cruel deserto da existência.
Os apaixonados imploram para que nasçam mais apaixonados.
Dessa forma o mundo seria povoado de apaixonados;
Esses seres... algo entre o patético e desnecessário.
Os apaixonados me causam urticárias com suas declarações,
Suas provocações às minhas retinas, com os gestos, os beijos.
Não pensem, entretanto,
meus senhores e senhoras
que esse meu descontentamento é alguma mágoa.
Não.
É simplesmente por amor ao que é honesto e
trágico para os homens apaixonados.
Esse aqui é apenas um manifesto para a musa das minhas horas e
buscas: a Solidão.
Nada pode haver de mais belo que um ser que não dependa
Das carícias ou ilusão... das inverdades da paixão.
Esqueçam. Esqueçam de tudo e se encontrem no vazio e nas
lembranças esquecidas de uma Paixão não acontecida.
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Rio-Homem
Conceição Pazzola

Águas limpas, águas turvas
Reflete sol, reflete o tempo
Encrespa ao vento, se vem chuva
Se vier seca, perde o tormento
Indefeso, desnudo, vai ao relento
Nele navegam peixes e homens
Barcas, roupas, bichos
Cobra-d'água, jacarés, lixo
E segue o percurso inda rijo
Doce, terno, salgado, lerdo
Paciente, desejado, detestado
Vai ao encontro do mar eterno
Quanto sofre, rejeita, contorce
Obstinado
Homem fosse, arma teria
Falsa defesa, força bruta
Escorre no leito em desalento
Cheio transborda alegre luta
Vai e seco morre triste
Só por um instante, inexiste.
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Uma xícara de açúcar
Bruno Messias Vargas

O relógio desperta às sete e meia
as notícias são as piores
não pra mim
Mataram lá sei quem lá
e esse lá estava numa batalha
seus inimigos estavam crescendo
eles moravam em outra partição da cidade
Pra mim não me interessa
nem se o vizinho chegou tarde em casa
mesmo que eu interesse tanto a ele
ele não faz cócegas em mim,
mesmo querendo tanto não fazer
Quero dormir,
não quero abrir a porta
Para emprestar açúcar.
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Os Jardins de Alágia
Ronaldo Campello

Contemplo no escuro da noite
O sopro gelado igual a acoite
Que vem de teus lábios frios
Que lembram dois grandes rios
Não posso fugir, não posso fingir.
Apagar os vestígios e querer desistir
Destes beijos loucos desejos
Teu olhar lânguido lindo
Que me vem sorrindo
Perverso e demente, louco e ardente.
Que causa espantos aos mortais
Que causa espantos eternais
Alágia dos jardins
Dos sonhos sem fins
Dos olhares piedosos e beijos amorosos
Das faces fecundas de lágrimas imundas
O sol brilha em teu peito
No escuro do leito
Noites e vinhos, orgíacas noites.
De infinitos acoites
Lábios de puro sarcasmo atroz
Lábios puros sem voz
De pura ingenuidade, velados pela maldade.
Alágia maliciosa, fecunda formosa.
Desperto uma vez mais dos sonhos que
velam minha alma e sinto teu corpo sobre o
meu, quente e nu...
Alágia dos jardins contemplo o sorriso e a
chama que arde em teu peito
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Gramática da vida
Márnei Consul

Inutilmente
ainda
compreensível.
Visivelmente
mais
decepcionado.
Amargamente
doce
e seco.
Felizmente
vivo
e corajoso.
Duplamente
sempre
ambíguo.
Mas sério.
Porém cansado.
No entanto, pronto.
Sem nada
e com tudo.
Contudo, de saco cheio.
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Tempo
Zé Luís

O tempo passa
Será que ele passa?
Esta espécie de algo que nos
Separa de tudo
É a saudade daquilo que foi
E é ainda por razões históricas
Parte de nós
Nos assombra o pensamento
Há mágoas íntimas que não sabemos
Distinguir
Por o que contém de sutil
E de infiltrado
Se são da alma ou do corpo
Se são o mal-estar de se estar
Sentido a futilidade da vida
Se são a má disposição que vem
De qualquer abismo orgânico
Estômago, fígado ou cérebro
Quantas vezes se me tolda a consciência
Vulgar de mim mesmo
Quantas vezes me dói existir
Numa náusea a tal ponto incerta
Que não sei distinguir se é um tédio
Se um pronúncio de vômito
Quantas vezes
Quantas vezes vimos o aglutinar de
Palavras vazias sem sabor a nada
Passar junto a nossa alma incrédula e
Inocente
Quantas vezes tentamos dizer
Coisas que nada diziam
Coisas inertes, porque a inércia
Era a incerteza da sensibilidade
Do pensamento analítico
Quantas vezes nos repetimos com medo de
Despir a alma
Quantos dias fomos nós?
Nada tem importância
É a saudade da emoção daquele momento
A mágoa de não poder já ler
Pela primeira vez aquela grande certeza
Choro lágrimas felizes como nenhuma felicidade
Real me fará chorar
Como nenhuma tristeza da vida me fará imitar
Queria ser futil enganar a minha alma
O meu pensamento
Não posso
Simplesmente não posso !
Assim sendo, fujo
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Você se inspira, concentra, transpira
e escreve! Depois envia para o email
sandra.veroneze@pragmatha.com.br

