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Editorial
Gostar, apreciar, admirar, idolatrar... O
relacionamento de cada um com alguém que lhe sirva de
modelo pode atingir diversas nuances. O certo é que o
nome que se dá é secundário, diante da inspiração que lhe
anima: é um exemplo que pode ser seguido. E aí não
importa se nosso ídolo é famoso ou anônimo, se mora
conosco ou se nunca o vimos pessoalmente, se é líder em
algum ranking mundial ou se possui talentos e habilidades
que só nos vemos. Para nós ele cintila, brilha, às vezes quase
nos cega, e funciona como motor de motivação. Queremos
ser igual, estar perto, queremos devorar tudo que lhe
interessa. Em alguma medida, somos nossos ídolos, nossos
heróis. E por isso, gostar, apreciar, admirar ou idolatrar pode
ser educativo. Ou inclusive moral, entendendo moral como
a situação de alguém que tem autoridade ou estatura pra
servir de exemplo, naquilo que é bom, para mais pessoas.
Nas páginas que se seguem, dezenas de poetas
prestam homenagem aos seus ídolos. Outros criticam a
idolatria.
Desejo uma boa leitura, ao mesmo tempo em que
faço um agradecimento especial à fotógrafa Daniela Villar,
que ilustra a capa.

Sandra Veroneze
Editora
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O vazio na plenitude
Tchello d'Barros

No ar olores de incenso
Um templo abarrotado
Por dentro um vazio imenso
Orar sempre mais e mais
Em conexão com o além
Seres espirituais
Crer na fé e nos seus ritos
Em milagres ou malogros
De santos anjos e mitos
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Pessoa
Kastrowiski

Tua palavra era mágica
Fosse calma ou trágica
Ela me comove
Move.
Teu jeito de ver o mundo
Simples e ao mesmo tempo tão profundo.
Fostes, ao mesmo tempo, tantos
Com mistérios e encantos
Que ainda em meu ser ressoa
Salve, salve meu ídolo, Pessoa!

06

Caderno
literário

Por que és tu meu ídolo?
Marta Rodriguez

Porque é em ti que me espelho.
Porque é a ti a quem eu adoro, respeito,
E aos teus pés todos os dias me ajoelho.
Porque és tu o meu criador e,
O professor a ensinar-me o valor
Do verdadeiro amor.
Porque és tu o meu único protetor.
Porque é somente tu
Em tua infinita bondade
Quem me acompanha aonde eu vou.
Esteja eu sorridente ou com dor,
Não me negas o teu amor.
Porque és tu o Pai de todos a
Atender ao meu clamor seja a hora que for.
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Ídolos
Marlene Inês Kuhnen

Meus sonhos se misturam com os seus
E se dissipam no ar
Misturando-se a outros tantos
Numa clareza tão obscura, que chega a cegar
Meus claros sonhos...
Nada mais lindo que a nudez corpórea do aço
nos braços dos braços
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Idolatria
Fernanda Blaya Figueiró

Nada pode ser melhor
Do que viver sem ídolos
Sem a prisão do
Adorar
Odiar
Temer
Evocar
Sem enfadonhas ilusões ou
Decepções
Ídolos
São cansativos
Eternamente belos
Internamente ocos
Externamente doentes
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Ídolos
Artur Pereira dos Santos

Falsos, fúteis ou úteis.
Verdadeiros ou imaginados
São ídolos de hoje, do amanhã
Para alguns exemplos
Para outros odiados.
Ajudaram-nos transpor o tempo
Às vezes nos decepcionaram.
Como chamá-los, como idealizá-los
Se não os conhecemos na intimidade
Se não fazemos parte de suas verdades.
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Ahura Mazda
Manoel Guedes de Almeida

Você sempre se impressiona com palavras poucas
Com sorrisos bobos, declarações de amor pra vida toda
Você sempre espera que seja para sempre
Sempre acorda exasperada e pede corpo rente
É preciso saber e saber esquecer
É preciso dormir e rezar para que nada dure
Mais que um dia. Olhos atentos
O corpo é sedento, e você, criança tonta,
Ainda acredita que a vida é pra sempre
Mas é preciso um mundo sem Gladiadores
Um mundo sem mapas tatuados em corpos
Um mundo sem bússolas em cada punho
Que estes corpos desejem direção. Mas os caminhos
São apenas caminhos e a vida
É mera terra batida
Nossos heróis estão todos cansados, nós
Estamos todos cansados, nossos ideais foram adestrados
Nossos sonhos são programas de TV, nossos filhos
Não suportam Cruzadas, nosso deus não nos aguenta mais
Nosso Graal foi deturpado. Deus foi corrompido. Nossas
Famílias foram violadas. Nosso idealismo foi estuprado
Mas estamos felizes! O céu é cinza, e nosso carro é vermelho
Tudo é ausência e porquês, mas estamos bêbados demais
Para pedir um significado. E nos calamos.
De pés atados, de coração atado,
sonhamos um mundo melhor,
mas o que fazer se Jesus está preso em Guantálamo?!
O Sol é luzinha de natal... Papai Noel parkinsoniano...
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Seguimos por milênios num deserto até aqui
Mas nossos pés não deixaram marca alguma pelo chão.
Nosso peito sangra muito e é muito tarde
para fingir que não dói mais
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Só um
Nere Beladona

A história fala:
_ Ídolos é contra lei,
Idolatria fere a fé.
Entre tantos ídolos
Só tenho um
O Mestre Jesus.
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Dois cantos para Elza
Estevão Daminelli
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I
inebri ( canto
incauto:
na garganta:
sax alto: salto
anti-ex trela err rr
rr rr rr) ante.
II
Elza;
a soares, voa!
Se quiseres fuma, bebe, rasga.
Reverbera na traqueia do mundo!
Jaz(z) o mundo no teu canto à toa.
No mais profundo da garganta canta.
Entoa sílabas, sibila solta
surdina rouca,
Elza barroca.
(Erres! Erres esses erres!)
“Eu vim do planeta fome!”
És a devastação do veludo, a Lama!
Elza de todos os sambas. Louca: “se não fui puta foi por
falta de tempo”. Feitiço sem
farofa,
santa, vedete, pernas,
Nossa Senhora das Dores Maternas.
Rosa morena do Dorival no cabelo do mundo;
aonde vais? Onde mais?
El_a sabe o que fa
Ja(z)
(z)
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Meu ídolo, meu herói
Luciano Spagnol

Pai, memória eterna de exemplos
De luta e protetores momentos
Sábio nos simples ensinamentos
Herói de imperfeição cabal
Inatingível, Homem total
Na doutrina intelectual.
Pai, superação nobre
Suporte das falsas seduções:
Fama, riqueza, poder, ilusões
Coragem de grande genitor
Modesto no papel de amador
Companheiro, amigo defensor.
Pai, verdadeiramente Ídolo
Humanista inato de coração
Cruel em sua abnegação
De existência, em prol...
Nobre na arte vital
Meu ídolo... Meu Herói... Imortal!

14

Caderno
literário

Idologia
Bento Ribeiro B'Ro

O ídolo é um reflexo em um espelho distante
Muito além do intocável horizonte
Ofuscado, mas sentimos perto. É a motivação que
nos leva adiante
Conduz até a própria fonte
Que transborda de esperança
Nos faz eterna criança
De admirar não cansa
Só o amor é a sua aliança
Platônico amor
Irônica dor
Sincero louvor
Ter ídolo é ser um sonhador... Idealizador
Da perfeição
Da afeição
Da aflição
Do coração
De lembrar que os nossos Deuses também morrem,
no final de sua estação
Mãe, pai, tia avô. Seu ídolo pode ser você, um artista
ou um cantor
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Ídolo
Bibiana Lubian

Quando escrevo já penso que nem a palavra sabe
escrever,
Nem mesmo como dizer.
Ser ídolo sem saber,
Sem ao menos conhecer-se
Ídolo.
Vivo ao nascer,
Breve em viver e tornar-se.
Ídolo,
Também quando estás a morrer,
Portanto ídolo morreu...
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Baladinha da sex(s)ta
Pepper
* A Glauco Mattoso

Um beijo, um abraço e um queijo:
que mais preciso que isso
a não ser a toada em uníssono,
do bom e velho ensejo
na nossa morada ou qualquer
trepadeira vistosa na rua,
subirmos e vê-la nua,
juntinhos a pintura da Cher.
Seu sorriso claro inspira-nos
a tentar proezas mil
enquanto lá embaixo, dormindo,
guardamos baixinho suspiros
de nosso sonho bento e vil,
Nos respingos de um luar bem-vindo.
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Raios caminhos
Wagner R.A.Chaves
* A Márcio Borges
O que se sonha?
Os vultos que da noite saltam assustadoramente!
Medo de assombração do que se nega em ser.
Paraíba, terra da filosofia, Recife, política e poesia,
dos ratos das praças, Treze de Maio, República, Derby,
bacurau que não passa... A cama desejada, conquistada,
corpo indefeso recebe ação dos mosquitos no calor,
picado, sangrado, espera a brisa da manhã,
sentir o cheiro do café passado, o conforto do olhar materno,
ouvir o anúncio do jornaleiro, ler as manchetes de política.
Num turbilhão de lembranças dos colégios e dos amigos,
em rodas de lamentos e perversidades, suores e sorrisos,
com projetos claros e lágrimas noturnas,
ora preces ora pornografias, amores cambiantes
em lambadas descalças, toques de partituras desconexas,
com parceiros inconstantes, vidas imprecisas,
relações alvoroçadas em sonâmbulos desejos,
ovos fritam na frigideira, nas portas boquiabertas
pelas frestas as baratas procuram companhias
nos caminhos tortos... interstícios...
desesperos nas sombras com nucleares suspiros
ergométricos, trajetórias ao cais,
bocas em ritmos afetuosos, meridiano nascente,
beijos e haveres evaporados em esquinas sublunares,
arvoredo cúmplice, arquitetura disforme,
tempos inesquecíveis, casas fantasmas.
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Peter Pan
Laura Guerra
* Para MJ

O menino que não queria crescer
Rodeado de incompreensão,
Repleto de dor,
Solidão, sua companhia
A vida pulsando no palco
Lágrimas nas coxias...
Nunca envelhecer,
nunca fracassar
Sorrindo sempre
mesmo que por trás desse contagiante sorriso
houvesse só sofrimento.
Curar o mundo,
levar o Amor
aos quatro cantos do orbe sua missão.
Pureza de uma criança,
alma de poeta,
coração de um santo
Peter Pan brilhará sempre
Nunca perecerá.
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Randy Rhoads, o
anjo da guitarra
Lord Diamond

Sorvendo uma Heineken nos trilhos...
No céu escuro eu enxergo os anjos do Heavy Metal.
Uma luz forte bate em meu rosto.
Eu vejo...
...Vem vindo um trem!
Eu escuto o som duma guitarra.
Quando eu percebi, já estava dentro dele.
Este é o trem louco!!!
E aquele é Randy Rhoads!
Ele está tocando sua guitarra preta de bolinhas brancas.
Este anjo da guitarra...
Eu digo a ele - tu és meu ídolo!
Randy continua a tocar, e eu apenas ouço este anjo falar:
- Eu toco para os deuses lá nos Campos Elísios.
Cá e lá, sempre irei tocar o Heavy Metal nos seus corações.

** Randy Rhoads (Santa Mônica, 6 de
dezembro de 1956 — 19 de março de
1982) foi um guitarrista norte-americano,
um dos grandes desenvolvedores do
Heavy Metal, o que lhe concedeu, junto
com a sua habilidade com a guitarra, 85º
lugar no ranking de melhores guitarristas
de todos os tempos pela revista Rolling
Stone.

20

Caderno
literário

Gaiola
Joice Giacomoni

Odeio te ver
cantando de galho em galho.
Odeio cada vez
que pisa num palco.
Odeio ver teu prazer
em cheirar talco.
Odeio há doze anos
te conhecer.
Odeio saber
que podes gostar de algo
que nao seja eu.
Odeio teu sorriso largo
quando ele não é meu.
Odeio te ver fazer
coisas que me ponham de lado.
Odeio pensar em não ser
quem tu tenha sonhado.
Odeio não querer ver
que tudo está estragado.
Mas o pior que aconteceu
foi a gaiola que preparei.
Prometi pra ela
um lindo pássaro encaracolado
raro e numerado
que ela nunca vai ver.
A pobrezinha só vai sonhar
com a cor do teu caralho.
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Ídolos
Adriana Pavani

Entre o dia e a noite
Entre casos e acasos
Entre sonhos e planos
Entre poemas e teoremas
Lá estão eles:
Nos inspirando
Nos dando asas
Nos fazendo sentir que não se pode ter
muito prazo,
Para deixar a vida acontecer...
São eles,
Nossos ídolos,
Que não são escolhidos
Por mero acaso...
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Ídolos
Vanessa Soares

Ídolos...
Objeto de nossa paixão
Que nos leva a uma intensa veneração.
Vincula-se em nossa imaginação,
Levando-nos a criar ilusão.
Porém, algo
Não dá para negar...
Que em nosso coração
Para sempre vão estar.
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Além da vida
Roseli Busmair

Onde a vida além perdurar
o nosso etéreo amor,
eternamente viverá...
seja em cósmico estelar
ou em outra qualquer vida dura,
distantes e ligados,
nós vamos amar de alma, de ser,
com ou sem a carne
e, sem mais a distância a atormentar
Nosso amor sobreviverá
além da vida, além do morrer,
além do horizonte, além da visão
do além mar!
Nós vamos nos encontrar
e finalmente, juntos ficar!
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Aquilo que se perde
Lucas Marques Borges

Perdeu-se a unidade
Na tentativa moderna
De unirmos forças
Perdeu-se a complexidade
Na incumbência que nos deram
De colar as louças
Que a história quebrou
Na corrida eterna, do presente que nunca acaba
Buscando o futuro que nunca chega
Sem olhar para trás
E perceber que os cacos não furam nossos pés.
Se o conhecimento nos calejar
Voltaremos a ficar em pé
Sobre um único caco
Sem ferir ninguém
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Rei do Baião
Valdeck Almeida de Jesus

O porta-voz dos nordestinos
Sempre cumpriu seu papel
De divulgar nossa arte
E preparar nosso céu.
Levou o Norte ao mundo
Debulhou nosso torrão
Espelhando ao infinito
Toda a nossa solidão.
Pôs em notas musicais
Cada seca e cada peste
Aliviando nossos "ais".
Plantou por onde passou
Um pezinho de esperança
E um sorriso de criança.
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Janela em cruz
Bruno Messias Vargas
* A Nei Lisboa

Não sigo caminhos exatos
e pode me chamar de imoral,
ironicamente posso até aceitar.
Leio sem saber ler e
isso deixa muita gente furiosa,
seja o que for, não me importo,
benditos sejam os que chegam,
ontem ou
Amanhã
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Antes deJohn ser Lennon
Norbert Heinz

Em meio à despreocupada civilização
Caminha tranquilo, solto...
Como quem não tem noção
Dos incontáveis rumos da vida
Sem saber o resultado
Da ainda futura experiência
Prefere não sobreviver
Do que sufocar-se na insatisfação
A exemplo dos muitos arrasados
Que permanecem na roleta russa social
Precisa de um pouco de radicalismo
Precisa expulsar a doce raiva
Presa no quase extinto barbarismo
Escondido em cada sorriso
Da falsa felicidade
Decide quebrar a impossibilidade
Tocar feridas passadas
Modificar a maneira ativista de proclamar a paz
Sobe pela primeira vez no palco
Cria o momento ideal
E antes de imaginar
Quão grande será a consequência
Mergulha na insensatez das metáforas
Ilustrando uma versão distorcida
Desencadeando a nova readaptação.
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Madonna
Fábio Aiolfi

Rainha da vida,
cheia de expressão.
Ideias que compõem sua existência,
e as letras da canção.
Tua presença marcante,
Eterna, feminina, forte,
estrelar e penetrante.
Mulher. Diva. Madonna.
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Jesus Cristo
Alessandra Cezarini Araújo

Meu ídolo é feito de carne e osso
Morreu por mim e por nós na cruz
Mas se faz vivo porque ressuscitou
Alimenta minha alma e espírito
Com seu corpo e sangue.
Se faz presente em minha vida
Está na natureza...
No brilho do sol, da lua, no orvalho da manhã e
no desabrochar da flor.
No sorriso de criança
Meu ídolo é vida
Se chama Jesus Cristo!
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Idolatria
Leonardo Andrade

Não me confunda com o poeta
Eu sou o arco e ele é a seta
Ele é uma persona, talvez meu lado mais fascinante
Eu sou só a areia e ele é o diamante.
Ele sugere, mascara, colore, seduz
Eu sou a lâmpada, ele é a luz
Ele provoca, enlouquece, apaixona
Eu sobrevivo no fundo, ele brilha na tona.
Ele preenche todos os hiatos
Coloca magia nos mais singelos fatos
Ele cria um universo só de fantasia
Eu enfrento os percalços do dia-a-dia
Ele é o objeto de toda idolatria
O dono e gerador dos sorrisos de alegria
O artífice do mundo de ilusão
Eu fico com a dor na ausência da inspiração.
Ele ó sonho, a quimera realizada
Eu luto de dia, ele vaga na madrugada
Ele enxerga onde é vetado aos meus olhos vendados
Onde se vê o plano, ele vislumbra muitos lados.
Ele é tudo que permito aflorar
Eu espero na areia, ele navega pelo mar
Ele reina num pedestal em que nem esbarro
Ele é o tronco de ouro, eu sou os pés de barro.
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Doriangrayniana
Rubens Cavalcanti da Silva

havia um retrato dela
em cima da mesa
e todos os dias, para ele eu olhava
a foto envelhecia...
e na imagem, pude perceber,
algumas rugas ao redor de seus
olhos
o cabelo também avelhantava
e ficava da cor da neve
os óculos estavam mais grossos
e a boca, que tanto beijei,
murchava
o pescoço, agora, tinha várias marcas
e o queixo, acho que caiu um pouco
no dia seguinte
substituí esta foto por outra mais
nova
e voltei a amá-la docemente
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Inspiração
Sandra Veroneze

Quando crescer quero ser como ela
Simples assim, infantil, tão ingênuo e nada original
Porque está nos meus gens, na cara, nos traços, no jeito de lutar
Quando crescer quero ser como a minha nonna
Que é a melhor mãe, avó, irmã, amiga e conselheira do mundo!
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Janis
Gabriella Slovick

By antidepressivo!
Hoje vou ouvir Janis na vitrola!
Hoje vou cantar o Blues...
Feiticeira faceira roqueira!
Janis!
Hoje vou ouvir Janis na vitrola!
By monotonia,
pois estarei em sintonia com a melhor.
Janis Joplin.
Ou apenas Janis.
Um ídolo habita o além!
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Para Michael Jackson
Maria Helena Santini

No teu rosto pálido e inerte, a partida.
Na tua curta e triste vida, a inconstância.
No palco a graça, a postura atrevida.
Na família o abuso, a discordância.
A alma que agora voa leve e liberta,
Detém-se por um instante na lua cheia,
Desliza na superfície cinza e deserta,
'Moonwalking' sobre as crateras de areia.
Na Terra fica a multidão chocada e triste,
Órfã do grande talento e inconformada,
Tenta absorver a dor que, teimosa insiste,
Em provar que foi tua final caminhada.

35

Caderno
literário

A mesma
Rodrigo Valverde Beitum

Que eu sonhe todas as noites,
O mesmo sonho.
Que eu grite todos os dias,
O mesmo nome.
Que eu veja todas as horas,
O mesmo rosto.
Que eu sinta a cada momento,
O mesmo frio da primeira vez.
Que eu renove a cada emoção,
A emoção do primeiro beijo.
Que eu chore todas as lágrimas,
Por um só motivo.
Que eu me apaixone pela vida inteira,
Todos os dias.
Que eu ame por toda a eternidade,
A mesma mulher.
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Ídolos
Lin Quintino

Sob a luz a dos holofotes
Brilham velhos rostos
São ídolos, ídolos frágeis
Criados por uma multidão aflita.
Eles constróem um mundo
De encantamento, de magia
E nos fazem acreditar que tudo é possível.
Mas, quando se apagam as luzes
Desfazem-se os ídolos
Na sombra dos holofotes, esquecidos
Sumiram os aplausos, os assovios e os gritos
Mas os fãs não os esquecem
Pois o amor é incondicional
Só amor... Puro e sem explicação.
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Ídolos
Antenor Rosalino

Fecho os olhos. Voejo na imensidão inusitada
Dos ídolos que enfeitaram a minha existência!
Palcos alcatroados onde a magia vicejava
Sob olhares vívidos, inocentes,
De plateias que em delírios, aglutinavam-se.
Enfeitando a vida, os ídolos constróem
Alvissareiros sonhos sublimados:
Sonhos encantados de inocência
Que, no pulsar breve do tempo,
Constroem pouco a pouco a dura realidade!
Seres visíveis em talentos e emoções,
E, ao mesmo tempo, invisíveis
Nas formas frágeis da ilusão!
Imortais em nossos pensares,
Deuses, divas, fulguram-se como as estrelas!
E como meteoros cadentes,
Dissipam-se ao apagar das luzes
Nas ribaltas reluzentes...
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Da lama de onde viemos
Rubens Lace

A fé cristã determina
Que do barro fomos criados
Começou aí, triste sina
Do homem o seu legado
Isto porque hoje em dia
E também no histórico passado
O barro ainda contamina
A quem assim condenado
O viciado se considera herói
Por o vício ter largado
Esquecendo o efeito que o corrói
Por ter sido um viciado
Os políticos se vangloriam
De projetos elaborados
Nem que para isso precisam
Sacrificar seu eleitorado
O celibato dos padres
Cujos votos foram obrigados
Pela Igreja e suas entidades
Hoje se encontram rasgados
Os gênios e os artistas
Pelas luzes enfeitiçados
Esquecem-se da família
Que são assim torturados
Resta à humanidade sofrida
Fechar os olhos aos resvalos
E idolatrar por toda vida
Ídolos com pés de barro
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Sobre heróis e um ídolo
Fabio Daflon

Já tarde para ter guru ou ídolo,
talvez eleja apenas Tiradentes,
entre heróis da pátria - maior símbolo!
Mas como esquecer Sérgio Macaco,
aquele Capitão de tempos trágicos,
que soube ser herói ao desobedecer
as ordens do nefando Brigadeiro Burnier,
que quis mandar ao bravo Oficial
levá-lo a explosão de um gasômetro
para pôr culpa na esquerda a fim
de acirrar mais ainda ditadura.
Sem nunca louca ordem ver cumprida!
Ou mesmo João Cândido,
líder da Revolta da Chibata,
militar de rara têmpera
e incapaz da mínima bravata,
pelos seus chamado herói;
ao que respondia:
“Herói que nada!”
Já peixeiro das pedras da Praça XV.
Soldados da Segunda Grande Guerra:
Sargento Max Wolff - um valente,
na Itália foi tombado em patrulha,
enquanto um Cabo Artilheiro
com obus tentava dar-lhe cobertura,
e na farda desse Cabo era meu pai,
ou ídolo mais próximo que estava,
lutando com nazistas na Itália.
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Eterno
Débora Villela Petrin

A fumaça da fama dissolve os olhos na imensidão
Da luz que se apaga entre sorrisos e contos
A narrativa se difere apenas pelo nome do personagem principal
Que surge sempre após o “boom” psicodélico
Das luzes do palco selvagem, vestido de ouro e pimenta
Em tecido fosforescente, que acende a alma escondida
Cuja grandiosidade amargura
A vitória da voz com os passos semeadores do estilo
Eterno.
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Nossos grandes espelhos
multifacetados
Marcelo Moraes Caetano

Nossos ídolos não sabem nada sobre nós.
Mas, afinal, por que haveriam de saber algo?
Meu ídolo fala muito melhor com a minha voz
Não se fala comigo, mas quando está sobre o palco!
“Ídolo” em grego ático-jônico significa “Espelho”.
Especula-me, porque eu só o vejo se olho a mim.
Nos seus recônditos, sou meu próprio evangelho.
No Deus do Mistério, sou seu querubim.
Quando um ídolo olha meus olhos no centro,
Descobre que sou muito mais do que ele,
Que eu apenas usei um pouco a sua marca.
Então, gigante por fora, criancinha por dentro,
Corre nu, vestindo-se apenas da própria pele...
Pobre ídolo solitário, à procura do oceano e de uma barca...
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Pescadora de poesias
Fabiana Fraga da Rosa
* Para Delalves Costa

Quisera eu ser pescadora
De versos iguais aos teus
Desfrutados da aurora
Compondo ao lado de Deus!
Ser forte como teus personagens
Sábia igual tuas poesias
Fechar os olhos e ver imagens
Produzindo belas rimas.
Ah! Se eu pudera escrever versos
Tuas inquietudes espalmadas
Nas canções brilhando madrugadas!
Lançar redes de bons pensamentos
Desejar-te muitas poesias e livros
Proporcionar-te inesquecíveis momentos
Tarrafeando troféus em teus versos.
Ah! Como quisera ser a poesia orvalhada
A brisa desejada das ruas tortas
Envergando-se nos versos rimas pescadas
Tamborilando teus ventos e desatinos.
Ah! Se eu pudera brilhar
Como tu meu poeta querido!
Mas, eu espero...quero pousar
Na tua poesia no silêncio do mar...
Vou lançar rede ao vento
Pra deixar-te sempre poeta
Das histórias de tua terra
No silêncio de teus sapatos!
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Maluco beleza
Regina Bertoccelli
* Para Raul Seixas

Maluco beleza é você, amigo sem face.
Entrou na telinha do meu micro,
misturou fios, cabos, satélites,
deu nó na conexão.
Maluquice boa essa que me tirou
da solidão e me fez companhia.
Maluca me senti ao experenciar as sensações
incríveis de uma amizade tão distante.
Você me ensinou a sonhar acordada,
comigo voou sobre as estrelas.
Na loucura total, me deu a lua de presente,
provando ser mágico este mundo virtual.
Obrigada a você, meu maluco beleza, por adotar
meu coração, assumir minha insensatez,
me amar em sua lucidez...

44

Caderno
literário

Aplausos
Rosana Banharoli

Aborígine em
seu território Inca,
De espectrais delírios
A enlouquecer, ver e ser.
Sobrevivente das encruzilhadas,
De seus joelhos.
Xamã espacial e seus txnás
Cantadores do cipó:
“É preciso estar atento e forte
Não temos tempo de temer a morte..., “
Balançam a floresta urbana,
Da rua Jamaris, no Ibirapuera.
Miração ancestral,
De desejos inclassificáveis.
Viagem lúcida, mestiça, mística
De homens e almas,
Em Ney Matogrosso, em noites de abril.
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Vozes imortais
Rosangela Carvalho

Sei que não são daqui,
Sei que não queriam assim,
Mas sei que se trancaram,
Esôfago vazio.
Vazio entre Michael e Joplin
Vazio Mercury e Cobain;
Vazio entre Elis e Cássia;
Vazio Cazuza e Renato;
Vazios que tão cheios
Vazam em gotas alheias.
Pias pingando.
Existir interminável aos que questionam:
Que fazer para estancar?
Que fazer para secar?
Que fazer para parar de pensar,
Quando sentem muito
Além do que se deve ver?
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Asas nos pés
Gerusa Leal

os ídolos eram deuses
depois tornaram-se humanos
sempre carcaças vazias
que não atendem às preces
dos que os adoram,
insanos
meus ídolos, se os tivesse,
seriam somente aqueles
que me preenchem as faltas
apenas por uns instantes
meu ídolo não teria
pés de barro, com certeza
teria asas nos pés
sorriria diferente
viveria tão somente
o tempo da melodia
e eu o idolatraria
apenas por uns instantes
em que me esqueceria
que era carcaça vazia
e não vivia sem mim
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Ídolos
Cislaine Bier

Ídolos nascem,
Crescem e morrem,
Como tudo na natureza
Obedecendo ao movimento
Cíclico de todas as coisas,
De todos os seres.
São seres como outros
Aos olhos de Deus.
Mas, aos olhos
De seus fãs,
São venerados,
Como anjos de Luz,
Exalando somente perfeição.
Ídolos não morrem jamais,
Permanecem...
Em invólucros
Cheios de amor,
Dentro de nossos corações.
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Alegria e sua realeza
Joaquim Moncks

Alegria:
esta é a harpa lúdica da alma.
Toca às gargalhadas
frente a tudo o que vê.
Há muitos ídolos adultos
que não compreendem
a sua pureza.
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Palco da alma
Sandra Almeida
* A Jorge Ventura
seu olhar brilha refletindo
murmúrios da poesia
com o mesmo som
do vai e vem das ondas
do mar!
com passos firmes
passeias nos palcos
impregnando-os com
o aroma da vida!
revestido de suavidade
sua alma grita alucinada
e o poema sai desatinado!
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Karina
Ed Carlos Alves de Santana

Estava só,
Parecia não mais haver esperança
Quando me via pronto para desistir
Surgiu Karina
Veio como milagre em minha vida
Aquela surpresa boa
A tanto desejada.
Ela encarna a compreensão
Acredita em mim
Roubou meu coração
Karina é para mim amor trajado de felicidade.
Sua fragilidade a torna forte
Quando sorrir minha vida ganha sentido.
Ela é para mim,
Presente perfeito,
Futuro promissor,
A promessa de uma vida de amor.
Karina é parte que me completa,
Sonho que se realiza,
O amor que busquei,
Minha amada,
Na Vida minha meta
Te amo.
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Sem andor
Márcia Maia

os ídolos se eu os tivesse
talvez viveriam por anos
enquanto se entretecesse
a teia dos seus encantos
por muitos ou parcos instantes
tal sóis ou estrelas cadentes
desluziriam os meus olhos
até que num dia qualquer
exorcizaria tais ídolos
tornando-os mais fátuos que eternos
em todos os tons de amarelo
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Homenagem ao pó
(Celebri o quê?)
Bernardo Almeida

Celebridades
Precisam de atenção
Rastejam sobre o solo
Presos ao chão
Querem se destacar
Mas nunca
Do sol conseguirão
Ao brilho se igualar
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Presença de Vinícius
Capistrano João

entro na sala e encontro o poeta
juntos erguemos nossos copos
e brindamos saúdes antigas
o poeta fuma
eu fumo também como se cumpríssemos
a um ritual secular
- cedo demais para beber e fumar tanto...
o poeta se ajeita na poltrona e ri
Vinícius não morreu - concluo
hoje não
hoje Vinícius não pode morrer
Vinícius está aqui comigo
na sala
Vinícius bebe e fuma comigo
na sala
Vinícius respira tranqüilo
ao poeta hoje
não é dado o direito de morrer
acordem as amadas
todas as amadas
e as mal-amadas também
hoje não é dado ao poeta
o direito de morrer
Porque hoje é Sábado
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Sintonia em silêncio
Leandro Tomaz

Quem é esse que passa
Tentando fazer com que pensem
Que é apenas alguém que passa
Se fazendo passar por ninguém?
Quem pensa que é o meu ídolo
Que passa por mim e acha graça
Que eu pense que ele me importa
Que faz diferença ao que penso?
Será que ele sabe que eu penso
Às vezes o mesmo que ele
Que eu digo o que ele diz
E ele diz o que penso que sinto?
Será que ele sabe que importa
O que ele diz que sente
Do jeito que eu penso que importa
Se ele não sabe o que eu penso?
Talvez ele saiba de tudo
Mas finge que não se importa
Que eu pense que ele é um Anjo
Que pode tocar o silêncio
Talvez ele fuja de todos
Porque se importa demais
Pois pensa que não é capaz
De dançar no silêncio dos outros
Talvez seja só coincidência, enfim
Que pensamos as mesmas coisas
Que sentimos as mesmas coisas
Que sonhamos ao mesmo tempo
Mas então...Porque os óculos escuros?
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Dia dos pais
Rubens Costa

É domingo. Acordei muito cedo.
Enquanto preparava o café, forte e amargo,
Do jeito que você tanto gostava,
Fiquei recordando...
Lembrei do seu amor incondicional à família,
Sempre manifestado por um forte aperto de mão.
Lembrei do seu eterno pijama aos finais de semana,
Sempre acompanhado pelo cigarro e um punhado de
livros.

Mas, que importância haveria de ter...
Afinal, as famílias são feitas das diferenças,
E, a nossa, as teve.
Mas, o que ficou foi maior, muito maior!

Recordei do seu prazer ao ouvir os eruditos,
E da sua aprovação, inusitada, ao som dos Beatles.
A sua camaradagem com os meus amigos, então,
Enchia-me de alegria.

Agora, neste momento, sinto o aroma do café.
Volto para o frio da cozinha,
E olho para o andar de cima:
Os meus filhos dormem.

Embora machucasse, gostava da sua acidez,
Lúcida, precisa e esclarecedora,
Sempre quebrando e orientando
Os meus ideais e sonhos juvenis.

Puxa!
Como eu gostaria que você
Tivesse conhecido os meus filhos;
Seus netos...

Resgatei nossas noites de prosas filosóficas,
Madrugada adentro.
O quanto ouvi. O quão pouco falei.
O quanto concordei. O quão pouco discordei.

Hoje, é o Dia dos Pais!

Orgulhoso, ainda ouço na minha mente:
- Qualquer problema, com ou sem razão,
Estarei do seu lado!
Depois... (olhando fundo) conversamos.
A sua forma de ver a vida.
A vida espiritual. A vida mundana.
O quanto me é valioso os seus ensinamentos.
Hoje, somente hoje, leio as entrelinhas.
Sabe pai, você foi embora muito cedo.
Vejo-me na porta do quarto do hospital,
Você sentado, torto de dor a me olhar, lembra?
Piscou um olho, sorriu, fez um sinal de positivo... e se
foi.
Saudades!
Acho que é a melhor palavra
Para traduzir o que hoje sinto.
Saudades, muitas saudades!!!
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Uma profunda saudade
De tudo o que vivemos.
Sei que nem tudo foi maravilhoso.
Sei que nem tudo foi perfeito.

Peguei o seu bastão, meu velho,
Até onde você pôde levá-lo.
Olho, novamente, para cima,
E penso que tipo de pai eu sou...
Ausente? Presente?
Sábio? Surdo?
Sei apenas que, diante das minhas imperfeições,
Busco acertar, sempre; embora erre, muitas vezes.

Espero, ao final da minha jornada,
Deixar aos meus filhos, que tanto amo,
Um sentimento de orgulho,
O mesmo orgulho que sinto por você.
Obrigado por tudo,
Meu querido e amado pai.
Um grande beijo, na sua grande Alma!
Um dia a gente se reencontra, certo?
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Tributo I I
Flávio Machado

Eles
Elis
não compreendem
a dignidade do artista
interessam-se apenas pelas aparências
e querem te julgar com laudos médicos
Eles
Elis
não entendem a pessoa que idolatram
e te apunhalam
redigem editoriais
promovem homenagens póstumas
missas de corpo ausente
Eles
Elis
não entendem o drama humano
tentarão roubar a leveza da alma
que tua cristalina voz ousar perpetuar.
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O seresteiro do
São Francisco
Dimythryus

Acorda jatobá fremoso
Levanta o subúrbio todo
Acorda todo o Periperi
Para viola barrense aclamar.
Olha lá é a fumaça branca do vapor
É o Chico fremoso nas cordas do Dé
Entretecidas na orla do mar
Tecida das mãos cruas das lavadeiras do grande Rio.
Vejam que lindo o trem
Que corta toda orla do mar
Que chama alegre
Com seu apito jeitoso, cheio de dengo.
Venham é o seresteiro, Dé
Açambarcando os peixes cheio de sorriso
A cantar as coisas lindas do sertão
Sob o reflexo do fino espelho d'água.
Olha lá, é esse tal de Dé
Dé Barrense, a encher de fremosura
A vida daqueles que nunca viram o Chico
E nem sequer imaginam a grandeza deste rio.
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Stonewall
Geraldo Trombin

De Sharon Stone, o provocante instinto selvagem.
De Joss Stone, a poderosa voz canta vantagem.
Dos Rolling Stones, as notas da irreverência.
De Oliver Stone, a contestante experiência.
Lapidadas e belíssimas pedras preciosas,
Nada comuns e tão pouco numerosas,
Enfrentaram contratempos e chuva de pedra,
Não deixando no caminho pedra sobre pedra.
E você, o que tem feito nesta selva de pedra
Para sair de uma vez da idade da pedra?
Vai dizer ou continuar como sempre:
Condenando, atirando a primeira pedra.
Nem precisa responder:
Em cima desse assunto que não medra,
Vou colocar agora mesmo é uma pedra!
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Com a licença dos mestres*
Valquíria Gesqui Malagoli

I
Eu te peço perdão por te amar de repente
com este intenso amor, tão febril e confuso,
grave ilusão que sua o corpo e sobe à mente.
O que sinto assim se espalha... e se esvai... difuso!
Amor chama, e, depois, fumaça...
bênção incensada, mui clara,
névoa que à solidão embaça;
e cobre a ofensa vil e avara.
Quem diz que Amor é falso ou enganoso
não experimentou a liberdade
de viajar sem ter peso um ser gasoso!,
fluindo até tornar-se imensidade...
II
Lembro-me o que fui dantes. Quem me dera
ter sido desde sempre outra pessoa:
esta que, hoje, madura, a primavera
da vida com piedade, enfim, coroa.
Meu ser evaporei na lida insana
de fingir ser feliz estando só;
se havia, antes, doçura, só a da cana;
quem, outrora, abraçava-me era a mó.
Antes de amar-te, amor, nada era meu
antes de tua imagem cega eu era!
O “antes”, aliás, não houve. Havia o breu
a plasmar aqui dentro uma quimera.
III
Se eu morresse amanhã, viria ao menos
este vapor tocar meu coração
com seus dedos sutis, leves, amenos...
inda que eu estivesse num caixão.
E eu sei que vou morrer... dentro em meu peito
pulsa, agora, a saudade de outro mar...
De outras plagas além do vau estreito
que a fortuna me obriga a, então, singrar.
Enfim, venho pedir-te, o teu perdão.
E este meu pedido é minha oferenda,
pois não juntei, em vida, ouro nem pão.
Permita Deus que o espólio não te ofenda
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* (Vinicius, Bandeira, Camões,
Florbela, Bocage, Neruda, Álvares
de Azevedo e Castro Alves)
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Idolatria
Coelho Moraes

Eidolon / Eikonem
ÍdoloÍcone DaimonImago
Imagem minha sobre o espelho
- Espelho espelho meu Adorei a falsos deuses
quem o fez menos que eu?
ídolos de pedra sem voz sem verbo
a cruz que um dia veio
não passou de nova mídia
nova crença / nova roupa
zoolatria sempiterna permanece antenada
boi ou pomba / a serpente? O dragão?
gato ou vaca / o duende ou anão?
escolha o deus que lhe aprouver
Sob a imagem meu irmão
o mundo à tona vem
Expõe-se a obra universal
Escondem lá o demiurgo
estátua de pedra / estátua de sal
ídoloimagem / isso e nada mais
não passou na Realidade
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Permanências
Jéferson Dantas

O que fica
deste ensinamento
não é o desfecho,
tampouco a ilusão
de ter sido menos.
O olhar perscrutador
hoje ausente
ainda é fagulha
em nossas ações
de erro, falibilidade e ousadia!
O que 'idolatramos'
não é o ser inalcançável,
mas aquilo
que nos aproxima como
espécie.
O que permanece
reconstrói
e lança-nos
ao inefável,
torrente de todas
as lamas, vivências, amorosidades
e perdas/encontros incalculáveis.
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Transe
Luciano Machado
*Para Glauber Rocha

No alto desta noite escura e triste
Estendo meu frágil corpo
Sob um luar disperso em nuvens negras.
Bebo inconstância nas amargas fontes da razão
E me entrego à incerteza do tudo e do nada.
Adormeço e acordo mil vezes a cada segundo
Sem perceber a fria ausência da morte em mim,
Perdôo-me por não pensar a ausente e parto enfim,
Para afogar-me no solitário transe das almas inquietas.
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Um lugar
Rodrigo Cancelli

Não sei o que entendes da
metade de mim? Nada é maior
que o poema que não está
escrito, porque hoje sou
acrescido, de outra metade que
sempre sonhei....

Lá onde mora um Céu,
O Sol, derrama entre as paredes,
Flutua num som doido e colorido,
Milhares de cores verdadeiras....
São as quatro sombras,
Envoltos de elétricas tempestades,
Num balançar das relvas,
Um cheiro suave por aqui....
São 25 Luas, sempre brancas,
Sempre nuas,
Nunca duas,
Soltas algumas que se cruzam por ai....
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Adeus
Zé Luiz
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Adeus meu amigo Lovecraft
Mais uma vez me vou esconder por detrás das
Cortinas do meu sonho
Se por mero acaso nos teus passeios noturnos
Pelos cemitérios meios abandonados encontrares
Kafka metamorfoseando-se em deus réptil
Diz-lhe que eu espero à porta da minha alma
A incerteza da sua passagem movida pelos
Ventos Eólios.
Adeus meu amigo Lovecraft que tantas noites
Me levas-te contigo dentro do teu sentir estético
Que apertou o meu ser até a inconsciência
Da morte fantástica que os teus tambores anunciaram
Ávidos os répteis que com a cabeça de fora
Num abismo de crucificação psicológica se
Disfarçaram de seres pueris
Sou eu amigo!.. Eu sentado à tua entrada
Com as minhas lágrimas apertadas na mão
E esperando o teu soluço sobrenatural
para te dizer que sofro de um romantismo imperdoável.
Se vires nas tuas viagens noturnas um
Ser agarrado a ele mesmo, não lhe perguntes
Se o fetichismo das palavras é igual ao soluçar
Da noite
Estou sentado às fronteiras de algo que não
Me pertence
Estou apenas sentado porque já não posso estar de pé
Este meu cinismo de ácido que me rói as entranhas
E me leva para as catacumbas da existência morbida
Obrigam-me a sentar
Eu sei que foste além daquilo que o além tem
Eu sei que cruzas-te os caminhos do espetáculo
Onde o ator é aquilo que não é para ser aquilo que é
Espero por ti no segredo das ruas desertas
Onde o vampirismo se transforma em cores de néon
Espero por ti escondido debaixo da minha capa
E quando vieres eu abro as cortinas pesadas
Dos meus sonhos
E peço ao Kafka para que seja a luz
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Jung Land
Ricardo Mainieri

Trânsito entre arquétipos
a
n
i
m
a
& animus
no caminho
da individuação.
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Alegria eterna
Ricardo Ferreira dos Santos

Cartola
Que saudade
De ti, tenho eu
Das tuas preciosidades poéticas
Das melodias
Do samba de roda
Da alegria de viver
Do grande guerreiro
Realmente
A vida é um moinho
De tantas idas e vindas
Salve a ti, Cartola
Mestre do samba!
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Revolta
Carlos Eduardo Marcos Bonfá

Ó, Jesus bondoso e cruel!
Ó, Jesus de Perdão e de Fel!
Banhe-me em Seu sangue!
Purifique-me com Seu pus!
Dependure meu corpo exangue
No madeiro negro de Sua Cruz!
Pois Satã, meu Pai, renegou-me
O Prazer tão almejado.
A Ideia da Musa num salão encantado
Ele, pérfido, por terra lançou-me.
Agora me convém clamar Amém!
Vem, Pastor, como um cão manco
Lamber as lágrimas do meu Pranto
Se mesmo tem o eterno Bem...
Ó, Jesus bondoso e cruel!
Ó, Jesus de Perdão e de Fel!
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Trilogia rock and roll
Antonio Canuto

janis joplin
blues cósmico
cosmos em chamas
canto de estrelas
encanto de lâminas

jimi hendrix
elétrica neblina
solos & adrenalina
a vida é experiência

jim morrison
a um convite do xamã
dança em êxtase a chama
e abrem-se as portas
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Prece
José Heber de Souza Aguiar
* Lembrando a pessoalidade de
Fernando Pessoa
pus-me ajoelhado
curvado ao Sumo Bem
- o Deus dos cristãos que atende os pedidos, calado
se alguém os têm
invoquei-lhe em prece:
ó Deus misericórdia
Deus-amor
Deus-compaixão
traz para perto de mim
o cálice (não o outro cálice)
pra que eu beba, e porre
sinta o fastio da solidão que me vem
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Ode a Augusto dos Anjos
Valdir Azambuja

Nos últimos dias
Tenho te lembrado tanto
Não vejo como vias...
As angústias, quantas!
Uma química diferente
Uma saudade injusta
Uma revolta silente
Faz-me sentir Augusto.
Os Anjos onde estão?
Pau D'Arco, quase te conheço
Leopoldina te tenho afeição
Minha Fortaleza, não te esqueço
Paraíba do Norte,
Sou também teu filho
Augusto dos Anjos teu brilho
Chora tua sorte.
Amanhã serei lembrado diverso
A tristeza me tem outra conotação
Pra morte não faço versos
A morte morre em minha canção.
Vives em mim, te amo
Sonhador enterro quimeras
Vivo em ti moneras-mente
Programo-a-dor e te chamo...
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Novamente o rei
Claudette Grazziotin
* A Paulo Roberto Falcão

Soube pelo noticiário
dos jornais
que o Rei chegou,
vindo de Roma.
Assediado.
Disputado.
Homenageado.
Impecavelmente, belo.
Eu me excitei
na perspectiva do encontro!
Perfumei meu corpo,
me cobri de desejo incontrolável;
esperei lasciva e ardente.
Na tela da tevê,
ele se transformou
de amante
em pura imagem,
entrando sem querer
em minha sala,
espécie de miragem,
quebrando aquele clima
de erotismo.
Não era ele,
só seu reflexo
na ótica do vídeo.
E eu fico entregue
À ilusão de tê-lo.
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Claricemamente
Renata Iacovino

Cristais de palavras
Lancinam almas humanas
Apostando numa
Revolução entrelinhada
Inda que fechemos
Cegamente nossos olhos
Em rasa superfície.
Labareda de palavras
Inquietude
Sobrevivência
Pela escrita
Epifania
Contos de mim mesma
Traçados em plenitude
Ovo não decifrado
Rumino a essência da condição humana.
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Chamas
Carla Ribeiro

E eu olho para ti
Como se fosses as chamas na cinza sobre os meus
braços,
O santo no altar supremo das divindades que amei.
E tu olhas-me
Como um beijo de aras desertas no cansaço do
silêncio
Que diz que todos os ídolos estão mortos.
Mas eu ainda te venero a ti.
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Michael: agora já podes voar
Mário Feijó

E Deus te chamou para junto d'Ele
Cansado de te ver sofrer na terra
Enquanto continuavas a ser um menino
Sofrendo em um corpo de adulto
Ele não quis te ver mais sofrer
Diante de um mundo tão cruel
O qual tu não conseguias compreender
Mas agora já podes bater tuas asas Michael...
Deixaste tuas músicas pra nós
Querias poder voar e até cantar na lua
Agora podes - acredito que serás convidado
Para cantar em todos os planetas...
Espírito de luz que na terra não foi compreendido
Agora fazes concertos em meus sonhos
E na exploração dos homens deixaste
Tua dança, tua música e o teu jeito encantador
E incompreensível de ser...
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A grande paixão
Isabel Máximo

São os pés, as mãos
os braços coxas
São os dedos metidos nos chinelos
as dores nas articulações
São os ossos dos ídolos
agora de bengala caminhando
nas horas de um passo a chegar noutro andar
nas peles engelhadas
do tempo de outrora em que o elétrico
até andava demais devagar
e hoje até hoje durante hoje: “Ai tão rápido!”
nos olhos já sem verem
que os heróis de outro tempo já se esqueceram da cor
do céu
São os pés, as mãos
os braços coxas
São os dedos metidos nos chinelos
as dores nas articulações
São os ossos dos ídolos
ainda novos depois daqui por longe já velhos
nas filas para um trabalho esquecido
metido nas vitrinas do atendimento do desemprego
São as horas
São as horas
São as horas
do tempo dos ídolos caídos…
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Homenagem a
Michael Jackson
Karla Hack dos Santos

O mundo parou.
Rostos em espanto,
Desolados pelo silêncio da notícia:
Como pode um ícone morrer?
Onde havia o moonwalk,
Agora estático se permanece.
Thriller soa saudoso.
Lembranças de uma era,
Soprada nas mentes:
Como pode um mito ir-se?
Não pode.
Não vai.
O ícone não morre,
Transcende por entre o tempo,
Barreiras culturais,
E fica.
Assim como o som inconfundível de Michael Jackson.
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Fanaticus
Janjão

Quarto em quadros
Pôsteres no armário
Fortuna em livros
Idem em discos
Amar é pouco
Explosão de gozo
Choro em propulsão
Palavras de ordem
Recortes de jornais
Baús de fitinhas
Autógrafos em bolor
Citações em oratórias
Loucuras de paixão
Loucuras de ódio
Instinto bem possessivo
Instinto de selvageria
Membro de família
Inspiração até sexual
Mata e morre
Nunca de pano
Nem sempre humano
Transcendental, divindade, demoníaco
Um beijo simples
Um corpo tremulo
Muito pouco sequer
Apenas o desejo
De ser fã
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O vazio da alma
Ronaldo Campelo

E a tempestade cresce e se forma ao longe
E o calor do sol não mais aquecerá esta terra
E as flores sem cor e sem odor não mais germinarão
E os pássaros como um mudo assombro calarão seus
gorcejos
E os vermes continuarão fétidos a se alimentar de
senis sentimentos
Mórbida esperança, moribunda crença.
E os esquifes belos e pomposos com cetim e seda se
desfalecerão e apodrecerão e não mais terão...
E os teus ossos frágeis serão apenas um esqueleto
belo
Seus seios rijos que a terra cobre de alimento serve e
sorve de tia pureza lúgubre de virgem casta
E nesta terra úmida onde as pétalas caem e os teus
sonhos não mais te servem
O vazio da alma culpada cansada
Os olhos lacrimejam e eu sinto a sombra sobre meu
corpo, estirado aqui as pétalas caem.
O chão é úmido e frio
As lembranças não existem mais
Todos que estão aqui choram
Choram por estarem aqui aqueles que acreditam
terem se perdido
O vazio da alma culpada cansada que não se
contenta com tanta ilusão
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primeiro quase-haicai
de um romano-pós
a paulo são
Luiz Filho de Oliveira

irmão judocaríssimo
a ti golpe sem discussão destino:
se pintar não assino... eu leminsko!

81

O
D
A
V
R
E
S
E
R
O
Ç
A
A
P
I
S
S
E
E
O
P
A
U
S
A
R
A
P
Você se inspira, concentra, transpira
e escreve! Depois envia para o email
sandra.veroneze@pragmatha.com.br

