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Editorial
O ato de escrever pode assumir diversos níveis de importância, finalidades e
conotações na vida das pessoas. Pode ser um ato literário, profissional, um ato terápico,
subversivo, de contestação, de manipulação, e tantas outras possibilidades. Independente
do contexto em que a escrita se insere na vida de cada um de nós, vou contar uma história
que me marcou muito, e que toca no tema do Caderno deste mês (poetar), na medida em
que percebe a poesia para além da escrita. Que constitua um homenagem a todos aqueles
que são os poetas do cotidiano, pela maneira com veem e sentem a vida, e que se traduz em
muito mais do que a palavra escrita pode expressar. E desde já agradecendo ao poeta e
artista Tchello d´Barros pela arte que ilustra a capa. Segue:
Outro dia, como jornalista, fui chamada para escrever sobre o programa de
alfabetização de jovens e adultos. Seria uma pauta como qualquer outra, não fosse um
pequeno detalhe: reavivou em mim uma das lembranças mais queridas da infância. Foi
exatamente quando eu aprendi a ler e escrever. Na época já andava de bicicleta, já sabia a
diferença precisa entre gatinhos e gatinhas e, santoanjodosenhor, até desconfiava sobre
como eram produzidos os bebês. Ou seja: já havia provado na prática três das formas de
aprendizado: pela experiência, pela observação e pela vivência e comentários alheios.
Todos os meses minha nonna, mãe da mãe, aproveitava sua vinda à cidade para
receber a aposentadoria e nos visitar. O tempo que eu não estava na escola passava com
ela, tomando mate e fazendo "os tema" (os temas, ela me corrigia... e eu repetia: osss
temasss). É verdade que os plurais era ela quem me ensinava, mas a devida aplicação do D e
do T, do P e do B, etc, cabia a mim explicar. Em tempo: aos 60 anos de idade, a minha
nonna também estava sendo alfabetizada e, como por muitos anos viveu entre
descendentes de alemães e italianos, virou uma poliglota meio atrapalhada, misturando
tudo. Boi saía "poi", vaca saía "faca", um horror.... “Ai, nonna, não é assim”...
Terminamos a primeira série juntas, eu com uma vida toda pela frente e ela com
seu caminho praticamente trilhado. Da escrita, ferramenta à qual fomos apresentadas na
mesma época, com certeza eu tirei e ainda vou tirar muito mais proveito. Tenho o privilégio,
a ela negado, de aprender não apenas com observação e experiência, mas também através
da leitura. Sem dúvida, uma maneira muito prática e acelerada de acumular
conhecimento.
Hoje, quando vejo idosos aprendendo a ler e a escrever, de fato me sensibilizo.
Dificilmente lerão algo de Shakespeare, raciocinarão sobre os rabiscos de Sartre, ou
alimentarão sua fé através da leitura solitária dos escritos sagrados. Mas são pessoas que
estão fazendo algo novo já numa etapa derradeira da vida, lutando contra o preconceito e
realizando um sonho. Escrever o próprio nome, ou desenhá-lo que seja, é algo que lhes
bota lágrimas nos olhos.
E então fico com vontade de sentar do lado deles e permanecer um tempo
ouvindo suas histórias dos tempos de juventude. Saudades da nonna? Sim. E também uma
certeza: existem coisas que só a vida ensina e talvez aí esteja uma pista para a compreensão
da diferença entre conhecimento e sabedoria.
A propósito: quando nós, letrados e instruídos, tivermos 60 anos, o que será capaz
de botar lágrimas nos nossos olhos?
Sandra Veroneze
Editora
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Força maior
Bento Ribeiro - B'Ro
Porto Alegre/RS
Como por um ponto final, em uma coisa que não tem fim?
Como vou dizer não, a um sentimento que diz sim?
Para que evitar, se é o adubo que faz florescer?
Como obedecer, se é quebrando as regras que consigo vencer?
Afinal, sem moral
Só tento ser racional
Faça o que quiser
Acerte no final
Jogo a flecha,
Depois pinto o alvo
Com movimentos certos
Minha pele eu salvo
Finjo não saber,
Pois assim sempre aprendo
Escrevo pra entender,
O que nem mesmo eu entendo
Força maior que eu,
Só a que me guia
Força que me guia,
É a própria alegria.
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Eu e os poetas
Priscila de Loureiro Coelho
Jacareí/SP

Dos belos poemas que já li
Ficou-me a sensação de pertencer
Como se tudo o que eu vivi
Já existisse antes de eu nascer!
A identificação com os poetas
É uma pretensão que me faz bem.
Talvez seja esta alegria sempre incerta
Que me faz sonhar e escrever também
Sensíveis, todas estas criaturas
Transmitem com recato e pudor
Imagens belas, emoções tão puras
E as mais diversas formas de amor
Sendo assim, a todos eles eu me rendo
Numa homenagem carinhosa e emotiva
Na intenção de que fiquem sabendo
Que quanto mais os leio... Mais me sinto viva!
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Minhas vozes
desencontradas
Cecília Pires
Porto Alegre/RS
Eu rimo contra as rimas,
que me tramam.
Eu canto contra os cantos,
que me encantam.
Eu ouço contra o barulho,
que me entorpece.
Eu vivo contra o tempo,
que me acaba.
Eu grito, quando dói
o meu silêncio.
Eu sinto o ser
ao ouvir a voz do nada.
E mergulho no meu sonho
com meus versos.
E continuo o avesso disso tudo
É o meu diverso.
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Queixa
Silvia Pina
Laranjeiras/SE
Não quero a poesia comedida,
bem medida e acolhida,
nem a palavra afável.
Sem parnasianismo
longe a rima e a métrica
abaixo a sonoridade.
Quero apenas um verso
sem nexo
que atravesse
a alma.
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A poesia
Carlos Roberto Pina de Carvalho
São Paulo/SP
A poesia cabe no vão
Da minha mão
Deixa-me louco, fera...
E totalmente são.
É mar... É campo...
É sol... É chuva...
Ruas e países
Poesia é tudo
É qualquer coisa irracional.
A poesia é a luz pálida
De uma vela,
O sorriso de uma idosa,
O olhar distante de um nordestino.
É a certeza quase incerta da busca
De respostas para tantas perguntas.
A poesia cabe num beijo,
Numa canção,
Nas mãos dadas dos namorados
Que caminham pela praia.
A poesia só não cabe
Onde bombas provocam mortes
E inutilizam pessoas!
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De coração
Graça Brito
Sorocaba/SP

Sangrar a alegria, exaltar a raiva
O que é o poeta pra expressão? Procurador
Sim, se animar com galhardia, pro espanto sossegar
O que é o poeta pro momento? Olheiro
Surdo pro que lhe convém
Perder o rebolado. Seguir pelo faro que sempre se chega
O que é o poeta pros casos e descasos? Intuidor
Se meter na poeira, se vira na beira
O que é o poeta pro tempo? Bueiro
Andar pelo vazio e sempre por um fio
O que é o poeta pra criatura e criador? Alumiador
Cego, por vezes fingidor
Poeta é Pessoa sem ser, é Rosa a murchar
Bandeira recolhida, Cruz que se carrega, Anjos caídos
Quinta na noite adentro, pra dominar Rios
Flor bela e apaixonada, Clari sses Safo por Cecília,
Cabral, Ferreira e Torquato
Isabel esta em Câmara
Poeta é oração e devoção
Por uma poesia nossa de cada dia.
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Visionário
Karla Hack
Xanxerê/SC

Para o ovo viu a ave
Para a uva previu o vinho
Para a rua sentiu a cidade
Para o carinho anteviu o amor
Para o dia insistiu na noite
Para os pensamentos seguiu intuindo
Para mim sorriu em poesia
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Poetar
Marlene Inês Kuhnen
São Paulo/SP

Poetar;
Traçar em linhas versos reversos
Voar no ar
Verbo - manifestação de força - condutora
Movimento alucinógeno de pontos
Formando palavras - símbolo
Coexistência de ser o Ser
Anatomia de um corpo plasmático
Ligação com as células do mundo
Poetar - punhetar
Em palavras o gozo profundo de energia
Motora
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Ostra ferida
Lu Purple
São Gonçalo/RJ

Eu não sou apenas o avesso do avesso
Ou uma antagonista da vida a quem a maioria odeia.
Sou uma garota feia em quem Deus assoprou uma alma de poetisa.
Sou uma tempestade anunciada por uma brisa.
Sou uma lagarta transformada em borboleta.
Mesmo que me cortem as asas.
Eu me rasgo diante das pessoas, dispo minha alma em letras.
Jamais reconhecida.
Inúmeras vezes humilhada.
Comparações foram como pedradas, zombarias me foram açoites.
Amei como os loucos.
Aprendi como poucos a sabedoria do silêncio, a beleza da tristeza,
Na escuridão das noites.
Não contarei uma anedota,
Não chorarei pelo infortúnio de um dia ter sido quieta.
Não acho a vida tão boa,
Não vivo rindo à toa.
Não sou patriota nem pateta.
Eu não sou apenas uma pessoa revoltada, uma mulher sofrida.
Sou uma ostra ferida
Cujas lágrimas tornam-se em pérolas,
Que às vezes são dadas aos porcos.
Sou uma guerreira.
Não tenho espadas nem facas.
Minhas armas são minhas palavras.
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O poeta e o fado
Marta Rodriguez
São Paulo/SP

Às vezes, me surpreendo invisível e solitária
traçando caminhos de sonhos numa Terra
que há muito tento compreender.
Nela, não passo de uma peça de teatro oculta
aprendo a arte da acrobacia
para sair do anonimato e enfrentar a burocracia que é fato.
Fato este que me causa a rebeldia,
quando só o que eu queria era falar de amor.
Na Terra dos que poucos lêem,
só mesmo os obstáculos notam a minha existência
e com pressão tentam sugar-me a essência
para impedir-me de outros versos recitar.
Minha alma caminha na estrada vazia
e entra em abstinência involuntária
e como penitência recolhe os rabiscos
Guardando-os em confidência.
Porém, na insignificância do meu ser
não posso crer, tenho um fado a cumprir
e um mundo para voltear!
Não me importa quantas voltas terei de dar
vou lutar e vencer, pois em seu coração
a minha mensagem de amor e paz terá de chegar
porque eu jamais desistirei de poetar!
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Para seu conhecimento
Valdir Azambuja
Campinas/SP

Escrevo
Para você saber
Que existo
Para você saber
Que existe pra mim
Para você saber
Que estou a fim
E fim
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O silêncio de seus versos
Izabel Martho
São José do Rio Preto/SP

Fale poeta, fale
Diga o que não quer dizer
Porque leio em seu silêncio
O que disse sem querer.
Cante pássaro, cante
Faça de seu trinado a poesia
Enfeite a atmosfera branda
O que faz com maestria.
Bem-te-vi eu bem te vi
Beija-flor que me beijou
Sabiá voou para longe
E na laranjeira pousou.
Natureza nunca dorme
Faz poesia e silencia
Do nascer ao por do sol
Com seu verso acaricia.

16

Caderno
literário

Trans-pi-ra-ção
Janjão
Limeira/SP

Peguei uma ideia com a mão
Surfei ela de leve até a cuca
Passei os dias e as noites
Rolando palavras e rimas
Fiquei doente com o vazio
ia explodir de tédio e ira
Respirava o abstrato, sem tato
só olfato e muita oração
Não sabia que era tão solitário
doe até os ossos, despedaça
cabeças, joelhos e barriga
é pior que aula de matemática
Mas a visão corre mundos e fundos
atravessa muros, cercas e senhas
Fabrica do real, o irreal, inimaginável
A lógica, não tem lógica, tem magia
O certo vira incerto, interrogação
Não há repressão, há Revolução
O suor é quase como o sangue
Escorre por toda a face, e
Só deixa de existir, na tacada final
No desenho da última letra ou frase
No digitar, do caractere finale
E aí um Ai define o alívio.
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Carta de navegação
Márcia Maia
Recife/PE

romper cadeias e escrever além dos códices
e dos modismos da vanguarda - além do cânone
ultrapassar a concisão do verso mínimo
compor sonetos no rigor de rima e métrica
tentando ingleses portugueses e simétricos
aventurar-se do insensato ao ultra-lúcido
do social ao pornográfico e ao lírico
e ainda ousar o verso livre e sem metáforas
desembocar meio a haicais belos e herméticos
e retornar a esgrimir o econômico
minimalismo da palavra exposta ao máximo
usufruir a criação de modo ávido
na liberdade de dizer-se o que é legítimo
fiel apenas à poesia em si e à ética
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Ofício sem disfarces
Joaquim Moncks
Passo de Torres/SC

Os poros das palavras produzem
primevos temores: o susto
do primeiro choro.
Os poros das palavras acompanham
o andar dos dias: sanguessugas.
Os poros das palavras traem:
gestos gostos lágrimas
Na hora do adeus os poros se fecham
medicinalmente.
Os poros reproduzem-se nos que ficam:
abrem-se, abruptos,
à luz das quatro velas,
quando os afetos debruçam-se
à hora da despedida.
Matéria espírito palavra:
o respirar dos poros.
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Poetar é
Neuza Pinto Nissen
Viamão/RS

Despertar a sensibilidade
Despir a sensualidade
De sua plumagem
É ter coragem
Fazer poema da verdade
Lutar pelos sonhos reprimidos
Pelos direitos adquiridos
Embalar a alma
Pelas conquistas alcançadas
É não temer a competência
De quem caminha ao teu lado
Nem a concorrência
Cada um tem sua essência
Usar bem a inteligência
Absorver o que puder
De quem tem mais experiência
Dividir conhecimento
Poetar, no seu momento mais perfeito
É estender a mão ao amigo
Conduzindo-o ao mundo maravilhoso
Dos sonhos e dos projetos
A serem concluídos
Poetar, simplesmente é amar!
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Poetar
Adriana Pavani
Barra Bonita/SP

Poetar!
Que estranho verbo é esse,
que lembra poesia?
Só pode ser criação de poeta...
Que até verbo cria na poesia!
Ele poeta tudo o que lhe gera
o doce canto da poesia.
Quem disse que o poeta vive de quimeras?
Se ele traz aos versos suas profundas alegrias?
Quem disse que o poeta pouco se esmera?
Se ele é capaz de transformar tudo em poesia?
Quem disse que poetar,
'
Não é sinônimo de amar?
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Vida e poesia
Fábio Aiolfi
Aracruz/ES
A Neuza Pinto Nissen

Tu que escreve a vida,
E vive a poesia.
As linhas do verso se fundem no tempo,
Penetrantes desejos da alma.
Doce tricotar dos horizontes,
Cruzam em deliciosas fontes de pureza.
Alegrias soltas nas rimas.
Tu que és fonte da coerência
E do dom da poesia.
Em teu seio literário, e sua mente poética...
Não se encontra vazia.
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Aonde vais, poesia?
Claudette Grazziotin
Porto Alegre/RS

Não sei para onde vais,
Minha poesia.
Como posso conhecer o teu caminho?
Dize-me se segues prá outro porto,
Prá outros mares?
Leva-me contigo se te fores,
Quero estar contigo, se ficares!
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Devaneios sobre o poetar
Matheus Paz
Taquara/RS

I
Acho que (eu)
não sou (um)
poeta...
(um) poeta
brinca com as palavras?
Ou com a capacidade de ser
(eu) poeta?
II
Não faça da rima:
- a verdade a ser seguida.
Não faça da palavra:
- o poema a ser medido.
Poemas são (feitos)
d'alma ou da trena?
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Vida de poeta
Leonardo Andrade
Rio de Janeiro/RJ
Os poetas vagam em universos paralelos
Onde o sol não penetra e os deuses não jogam dados
Onde a lua impera com suas fases e consequentes marés
Onde as sombras se moldam como projetadas em espelhos de
parques.
Os poetas sugerem, atiçam, mascaram
Enxergam além do palpável, além do consciente
São pitonisas que se permitem errar
Brincam com o livre arbítrio e as pseudo-escolhas.
Os poetas desenham possibilidades
Ignoram as limitadas realidades
Induzem a conceitos e ideias
Sem se preocupar se são adquiridas ou pré-concebidas.
Os poetas não mentem, embora não tenham compromisso com a
verdade
Não impõem palavras, as balbuciam
Não criam amores, apenas os despertam
Não geram brigas, mas talvez semeiem intrigas
Não culpem os poetas por seus atos
Não se atenham aos fugazes fatos
Bebam da sua ambrosia da fantasia
Só embriagados nela, os poetas conseguem viver o dia-a-dia.

25

Caderno
literário

O segredo do poeta
Rodrigo Valverde Beitum
Assis/SP
Já dizia Fernando Pessoa que o poeta é um fingidor.
“Finge tão completamente
Que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente.”
Porém, acredito que a essência do escrever
Mais do que isso, de criar melodias
Sejam frutos de um árduo viver
De um vagar as noites ao encontro dos dias.
O poeta é mais que um fingidor
Pois ultrapassa a barreira do proibido
E como se de línguas fosse tradutor
Traduz sentimentos lhes atribuindo sentidos.
Traz a luz as mais profundas sensações
Revela o desejo mais secreto
Provoca-nos diversas alterações
Tornando-nos menos discretos.
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Fecundação
Lin Quintino
Belo Horizonte/MG
E da brancura do papel,
Com o vermelho do sangue
Fecundou-se a poesia...
Das entranhas da mente,
Foi gerando as ideias,
Violentando o papel,
Germinou-se a poesia...
Rima por rima,
Foi-se macerando o sentimento,
Palavras umas sobre as outras,
Foram-se acomodando nos versos.
Unidas pela dor ou prazer,
Nasceu a poesia...
O poeta num instante,
Cansado viajante,
Em sua torre de marfim,
Lambe sua cria...
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Poeta
Alessandra Cezarini Araújo
Guararapes/São Paulo
Eu, poeta enamorada
Transcrevo em linhas meus versos
Palavras que geram vida
Sentimentos que florescem dentro de mim.
Palavras ao vento
Girassol num sorriso de criança
A poesia desnuda meu ser.
E eu viajo:
Nas asas da felicidade!
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Livramento
Priscila Miraz
Assis/SP
secreto no palato
o ato:
Palavra secreta coágulo.
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As invenções e meus rabiscos
Ricola de Paula
Monteiro Lobato/SP
Ficaram muitos netos
dos escritos do Torquato.
A mensagem era eco
Nos escritos do Umberto.
Após/tolos marujos
São escritos do Faustino.
Tufões/semântica/anjos
Nos escritos do Murilo.
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Poeternizar
Jusberto Cardoso Filho
Ouro Preto/MG
agulha e fagulha
ponto a ponto
alinhavando perspectivas
com a tesoura de ouro
como um alfaiate
teço a fímbria de meu tecido
tecido hemacitopoiético
para sempre
no mal estar da civilização.
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O poema que não veio
Maria Ângela Piai
Capivari/SP
Queria por um poema bonito aqui
mas estou com cansaço mental
não consigo raciocinar direito
estou cansada, mas não quero dormir
não quero sonhar e depois acordar
realidade, realidade
estou cheia de realidade
estou exalando realidade pelos poros
não aguento mais ver tudo concretado
o sólido, o cimento, o pó...
o nosso pó
o pó que somos
uma terra sem sabor, a que comemos
e gritar, gritar loucamente
mas grito em silêncio
E ninguém me ouve
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À poetisa
Cislaine Bier
Santo Antônio da Patrulha/RS
Que arrisca, que rabisca,
Que une letras,
Que forma palavras
E demonstra sentimentos.
Que acorda
No meio da noite,
E deixa aflorar
Sua inspiração.
Que ao ver a lua,
Sai para rua,
Contempla,
E acha que é sua.
Poetisa que dá asas
À imaginação,
Em sintonia
Com o coração.
E faz com que
A vida seja
Sua grande paixão.
À você poetisa,
Muita inspiração.
Pois fazes parte
De toda criação.
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Poetar.. o castigo
e a delícia
Kastrowiski
Palmas/TO
Quanto de mim
Está por aí
Não estando em nenhum lugar.
Morrendo cada vez mais
Nesses dias e noites desertas
Nada mais me resta
Que o poetar...
Seja pelo belo sorriso dela
A encantar esses olhos tristes
Ou por um gole amargo
Na bebida quente...
Esses esquecimentos
Que tornam tudo trágico
E sem razão para continuar.
Mas estamos vivos
(sei lá de ti ou de mim)
Então que se dane tudo
Vamos profetizar
Enquanto poetamos.
Vamos... vamos.
Não mudaremos o mundo...
Esse lugar imundo
Mas quem sabe poetando para o nada
Poetando para o tudo
Não nos sobra algo
Além da dor de viver.
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Tormentas
Leandro Tomaz
Porto Alegre/RS
Escrevo de atormentado
E às vezes desordenado
Se eu não sofresse assim
Seria mais fácil pra mim
Podia contar piadas
Quem sabe fazer pinturas
Talvez desenhos de fadas
Ou outras tantas loucuras
Um dia me importa a rima
No outro nada me importa
E rabisco na folha torta
Pois qualquer coisa me anima
Escrevo de atormentado
E às vezes desengonçado
Não sei por que penso assim
Nem sei se isto sai de mim
Podia contar estórias
Quem sabe escrever memórias
Talvez ser malabarista
E por que não um artista?
Um dia me importa a forma
No outro tudo me importa
E preciso de folhas novas
Pois perfeição é a norma
Escrevo de atormentado
E às vezes me dói a mão
Pois já sou da geração
Que não vive sem teclado.
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Linguagem
Luciano Spagnol
Rio de Janeiro/RJ
Se tentar calar a minha boca
Meu olhar irá substituir o falar
Se tentar meus olhos vendar
Minhas mãos irão tomar o lugar
Se tentar minhas mãos algemar
Com a emoção vou passar a comunicar
Se tentar abafar a minha emoção
Então vou usar o dialeto do coração
Se tentar o meu coração ferir
A esperança por mim irá interferir
Se tentar com a esperança acabar
O amor então mais alto vai se expressar
Se não compreender o amor
Vai aprender com os açoites da dor
Se mesmo assim, não quiser entender,
Então, a linguagem da poesia vai lhe fazer perceber...
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Declaração de princípios I I
Flávio Machado
Cabo Frio/RJ
sou poeta
finjo não perceber:
os pássaros
os aviões
os dirigíveis
os discos voadores
Sou poeta
finjo não conhecer:
as ruas da cidade
as estações do metrô
as linhas de ônibus
sou poeta
finjo não ler:
Fernando Pessoa
Mario Quintana
e Oswald de Andrade
sou poeta
finjo e morro de verdade
em cada poema
nas noites de escuridão
nos desvios da vida
sou poeta
e finjo não ter a menor importância
mas não convenço ninguém
porque tudo que penso ou toco
vira poema.
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O ato criador
Ed Carlos Alves de Santana
Salvador/BA
O papel em branco tem um certo encanto,
deveras assustador.
Nele nasce ideias
e sonhos de amor
O papel em branco é um mundo a parte
prestes a ser descoberto.
Parece geleiras
é semelhante a desertos
é o vasto
o infinito
O simples e o complexo.
O papel em branco
é o vazio
O esboço de uma ilusão incolor
Pode ser também rascunhos para obras de artes
ou simplesmente uma carta de amor
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Poesia
Rosana Banharoli
Santo André/SP
Em mim,
sempre presente
se nega a endossar
a produção diária.
Sábia, vaidosa,
não profana o tempo-,
sagrado ao elementais.
Segue a liturgia.
Elucubra-me a criação,
nas noites insones.
Sou instrumento reversal.
Sai do altar,
a mim e ao universo
se prontos 'a comunhão
Eu a reverencio!
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O imaginário do poeta
Celso Oliveira
Balneário Pinhal/RS
Rimas, palavras, pensamentos
Às vezes vem facilmente
Às vezes vem demoradamente
Às vezes vem só imaginação
Às vezes é pura inspiração
Às vezes vem rapidamente
Às vezes vem apenas vem
Poema, poesia, nem sei bem
Minha mente tem criatividade
Dela depende a imaginação
Dela depende o coração
Dela depende a minha vontade
Dela depende até a saudade
Dela depende estar triste ou alegre
Dela depende somente escrever
Gostar, amar e sofrer
Ficção, verdade, sei lá
A poesia que me domina
A poesia que me fascina
Às vezes faço de improviso
Às vezes faço indeciso
Sem saber como rimar
Sem saber como parar
Poesia, poeta é saber apenas sonhar
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Assim nasce um poema
Marcos de Andrade
Passo Fundo/RS
Deixei meu coração que voasse
E ele foi, feito gaivota, p'routros mares.
Minha alma ficou, sedenta
Do poema que não veio.
Oh, o verso acalma
O corpo sangra
O vento chama
A vida passa.
E meus dedos, cansados,
Já não seguravam a pena.
A alma, sangrando, chorava:
- O poema não veio
Ah, mas sinto o cheiro
Da flor da vida.
Da letra que se forma
Dentro, em mim.
Minha alma voou,
Foi buscar a rima.
Encontrou a letra
E o coração se fez poesia.
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Prelúdio
Geslaney Brito
Vitória da Conquista/BA
Antes da forma tijolo
E da palavra escrita
Indiferente ao papiro
Aos imponentes jardins
Independente da compra
E até mesmo da troca
Afora das engrenagens
E dos senhores de engenho
Longe da sombra da torre
Do peso tanque de guerra
Acima dos edifícios
De todos os paraísos
Mais que sete maravilhas
Ou mais de mil outras tantas
Do outro lado do preço
Do outro lado da pressa
Na contramão da muralha
Do enferrujado ciúme
Antes do arame e da farpa
E da disputa no tapa
Estava lá, poesia
Estava lume no homem
A condição do estalo
O estado verve da ideia
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Cegueira
Ricardo Mainieri
Porto Alegre/RS
Poesia
deixou rastros.
Não percebi.
Mostrou-se nua.
Meus olhos
eram só sintonia
para o mundo
concreto e factível.
Imerso
nas correntes oceânicas
dos compromissos
a desprezei.
Ela tornou a voltar.
Arrependido
abracei-a em estrofes.
Ela ficou comigo.
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À poesia errante
Manoel Guedes de Almeida
Teresina/PI
É por ti, criança, esta unção de água e sal
Com que escrevo
com que me dissolvo
Por ti que fazia versos em folhas de bananeiras
Por ti, singela, por ti que amavas sem mistificação
Mas a poesia atroz teu espírito corrompera
Nutrira-te de posicionamento político
De análises inúteis e pensamentos vãos
Enchera-te do mundo e pintara a tua face frente ao mal
- Tatuaram marcas de balas no teu corpo
Sobre tu, meu pequenino, criança que vi nascer,
Que pus nos braços e ninei!... pousou tão cedo
A dor humana [dor sem fim...], minha criança...
Pobrezinha... se perdeu sem rumo, sem nome,
- naufrago do mundo
Este vasto mundo mundo mim
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O poeta
Pam Orbacam
Santo André/SP
O poeta segurou minhas mãos
Abriu meus olhos
Espremeu meu coração.
O poeta secou minhas lágrimas
Molhou meu sexo
destrancou meu pensamento.
O poeta sugou meus olhos
Bebeu meu coração
Comeu minha alma.
O poeta assassinou
para fazer ressuscitar.
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Jamais perdê-la
Carlos Fernando Leser
Montenegro/RS
Minhas mãos tremem
e te escrevem
por entre linhas imaginárias.
E ao te tornar palavra
te descrevo
por emoções várias.
Quem te encontrar
saberá porque
perdi a noção dos dias.
Quem te ler ou ouvir
entenderá que perdi tudo
menos a minha poesia.
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Poesia
Vanessa Soares
Nilópolis/RJ
Poesia, entrega, magia
e sedução...
Pensamento, abandono
e emoção.
Esconderijo da solidão
passaporte para a libertação.
Um mundo real
e fantasioso,
que liberta a alma
e acalma o coração.
Voz do desespero,
luz na escuridão,
refúgio da solidão.
Seja a poesia guiada pelo
amor ou pela dor é sempre
sublime e fascinante,
que nos leva a sonhar,
amar e viajar.
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Eternizar
Alberto de Oliveira
Jundiaí/SP
Tento eternizar em palavras
A vida breve, efêmera,
Que também tento viver
Sem tanto exagero
De dores e amores,
Então escrevo
Linhas passageiras
Invisíveis
Na tela do computador
Ou nos cadernos
Que irão se perder no tempo
Como folhas amareladas...
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Dentro da poesia matuta
Humberto Firmo da Silva
Brasilia/DF
Um vento raspando por cima dos versos
arrepiando os cumes das letras.
Um piar de Jacu no galho de cada estrofe
Um sapo coaxando sobre um hiato brejeiro
Um versejar de abelhas rondando a palavra melado
Entre um parágrafo e outro
tá lá, depois da porteira, um cavalo pastando.
Um mugir sonoro de gado, reticenciando-se
ao fim de um pensamento inacabado
Uma pontuação com pingos da chuva
sobre um chão de palavras encadeadas
Um cheirinho de cozinha roceira
exalando sabor por entre vírgulas bem temperadas
Uma frase feita com condimentos de especiaria fina
realçando o sabor e compondo a iguaria da poética
Um som de cachorro latindo ao longe
como no repetir de uma rima
no meio de duas palavras um gole de água de moringa
para o refrigério da alma
Um cair de fruta madura no quintal
como exclamação do que está propício e maduro.
Um prosear entre silêncios de uma fala e outra,
de um silêncio a outro como no uníssono da passarinhada
O sombrear de uma mangueira cobrindo a palavra “Pomar”
Um borbulhar de bica descendo pelas calhas das entrelinhas
Versificando...

49

Caderno
literário

Criação
José Heber de Souza Aguiar
Canoas/RS
“E Deus disse” (Gn. 1, 3.9.14.20.24.26)
fecho à boca
a palavra:
trituro as sílabas
mastigo as consoantes
engulo as vogais
e, não podendo mais
gesto um poema
pelo útero divino:
a mesma boca
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Do barro e da palavra
Cláudio B. Carlos (CC)
Santa Cruz do Sul/RS
A POESIA é o barro
de todas as escritas
é onde tudo começa
e o poeta
oleiro e olheiro do mundo
com ela
dá formas ao que se passa
Cabendo aos anjos
- seus ajudantes com sopros mornos
endurecer as palavras de argila
tornando-as firmes em seu propósito:
O de fazer voar os homens
mas sem esconder-lhes a possibilidade da queda
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Poesia
Jade Dantas
Recife/PE
fragilizada exponho-me
iluminada e insone
à correnteza de rio
dos poemas subterrâneos
escrevo com palavras sem som
noturnas perdidas
busco a magia em minha escrita
e poesia me recrio
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Minha
Renata Iacovino
Jundiaí/SP
Minha poesia
Não é fria
É fina iguaria
Para sua hipocrisia
A poesia
É minha
E você minha poesia
Eu respiro o seu suspiro
E inspiro minha inspiração
Que é você, não.
Minha poesia
Antecede o dia
Prenuncia a lida
Da noite
E eu leio no cio da vida
A desnudez da sua alma:
Minha.
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Tout la même chose
Valquíria Gesqui Malagoli
Jundiaí/SP
Endoidar, poetar são, ora, a mesma coisa!
De ambos se sente dó... Do doido por ser filho
da Loucura vilã; do poeta, pois, poisa
no colo de qualquer Musa atrás do estribilho.
Agora mesmo um vai, aqui, entre os anônimos,
porque a Doidice é mãe, e tem algo a dizer.
- Meus irmãos, sabem bem como é; somos sinônimos...
Quando é assim, cabe a nós somente obedecer!
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Motivo
Sw Castilho
São Paulo/SP
Eu escrevo
Porque minha alma é grande
E não cabe só no que vejo.
Eu escrevo
Porque não me cabe
a palavra escondida.
Eu escrevo
Para não me entupir
de bocejos.
Eu escrevo
Por que tenho dedos
na mão direita...
e também no coração.

55

Caderno
literário

Palavra
Antonio Canuto
Santos/SP
sei que no caminho
há uma palavra
que me ensinará
outro caminho
então
rasgo poema
por poema
para que dos fragmentos
surja outro poema
para ensinar-me
uma nova palavra
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Inspiração poética
Nêuquen Vanderlan
Porto Alegre/RS
Nesta enorme alegria
Em transmitir sentimento,
Desta grande magia
Arrebatando em movimento.
Inspiração das Musas
Do sutil ao plasmado,
Da forma mais infusa
Do verso rimado.
Descendo em beleza
O canto que enaltece,
A arte que se eleva
Como o dia amanhece.
Cantar com vivacidade
O sentir do coração,
Procurar a autenticidade
Da grande contemplação.
Ó poesia que estás aflorada
Impregnada de bondade,
Mostrando em larga morada
Quanto és cheia de veracidade.
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O poeta e o poema
M. Esther Torinho
São Paulo/SP
sobre o papel
a letra pula e rola
e esconde-se
e novamente se mostra,
solta, sobre o papel.
É borboleta sobre as flores
do desejo do poeta
vertendo sangue
recriado em mel.
o poema é sempre um cão raivoso:
dia e noite ladra e nos transmite sua febre
e nos contamina com a sua ira
mas é sempre um desejo bem latente
de vida, sobrepujando a morte
e alimentando a lira.
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Anomalia
Márnei Consul
Santo Antônio da Patrulha/RS
a caneta acordou
o pensamento a chamou
o papel tremeu
a ideia ferveu.
muitas vidas alimentaram-se de novo
o criativo zombou da burrice,
que fugiu não para sempre,
mas adormeceu nos braços do tempo.
o claro da noite se fez presente
o silêncio gritou arduamente
o inanimado se mexeu
o cérebro disse “sorria”
nasceu a poesia.
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todo gigolô pode expor
tudo sentido: a menos
que não possa fazê-lo
Luiz Filho de Oliveira
Campo Maior/PI
esse poeta sempre tem palavras
para dizer o que pensa e
pesa
ele encontra-elas dentro deste
cômodo: cômoda
língua
Por isso dão-se elas a seduzir
aquilo que se-diz
indizível
se ele não nas-grita: existem
outros motivos para
isso
assim repete-as-alegoriza
prostitutas do
humano
quem manda?! quem apanha?!
o Filho - Veríssimo - já o- disse
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Testemunho
Nilton Maia
Rio de Janeiro/RJ

Para que, de nós, nasça um poema,
É preciso olhar o céu diariamente.
É preciso olhar ao redor e em frente,
Pois a vida está por todo lado.
Não basta perceber, emocionado,
A beleza de um mágico poente.
É preciso, mais que tudo, certamente,
Ter coragem e muita persistência.
Cada verso é um grito libertário,
Rasgando o branco virgem do papel.
Mesmo que fale de coisas delicadas,
Há que sempre expressar força e verdade.
E o poeta há que ser um alquimista,
Transformando sentimentos em palavras:
De tristeza, de desejo ou de esperança,
Elas devem conter a eternidade.
O poeta é tragado por abismos,
Mas retorna num voo de vitória.
É senhor, nos momentos em que cria.
É escravo, quando surge o tema certo.
Traz, em si, oculta, uma semente,
Que germina ao sabor de sua lida.
Crê que, um dia, lhe foi dada, como fado,
Árdua missão de parir a vida em versos.
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Alfaiataria
Fernanda Blaya Figueiró
Cachoeira do Sul/RS

Acabei de descobrir
Sou uma poetisa sórdida
Desconhecia a Nova Poética
De Manuel Bandeira a
Velha já me bastava
Mas essa,
Parece que foi feita
Sob medida para
Minha poesia desalinhada
Não sei se o leitor ficará
Satisfeito.
Talvez os desatentos como eu
Já os críticos
São como os tarados,
Nunca estão satisfeitos
Seu desesperar exige sempre
Mais, mais e mais
Sujeira ou pureza
Sinto a leveza de
Abandonar um peso morto
Podia jogar pela janela todos estes versos
Mas eles voltam!! Eles sempre voltam!!
É o tédio já dizia o Poeta
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A poesia
Carlos Eduardo Marcos Bonfá
Socorro/SP

Enquanto prostituta,
Que trabalhe armada:
Gilete ou faca
(Nem que seja só lâmina).
Que não abaixe a cabeça,
Nem fique cega.
Que resista,
Discuta com os cafetões.
O preço é escolha própria,
Pois quem cobra também paga.
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A luz da poesia
Lúcia Constantino
Curitiba/PR

Noite que sobre os ramos passa.
Acende a lua todos os caminhos.
Estrelas sobre as searas da graça.
Humanamente, semeia-se poesia
como um hino divino.
É luz na noite fecundando a terra
Um ser que existe sem idade.
Têmporas humanas
nas letras que acertam, que erram
vindas de um só reino: o da liberdade.
A poesia segue sem cajado
por caminhos que cicatrizam no papel
a dor do amor e redimem a esperança.
O gólgota fenece
quando a música interior é cultivada
e acorda o mestre,
que nos ensina a ver como criança.
Muito além da simbólica humana cruz
a poesia é o próprio planeta homem
que se torna luz.
Milagre de si mesmo
para os tempos que são
e os que virão.
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O pensar poema
Luciano Machado Tomaz
Belo Horizonte/MG

Criação de versos, ideias...
Criação de mundos, desmundos.
Coração e pulso e sangue e dor.
Criação de dor.
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Ótica do poeta
Ligia Lacerda
Tramandaí/RS

O melhor de ser poeta
não é fazer poemas,
é fazer amizades...
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Poesia
Jorge Potier
Lisboa / Portugal

Que a poesia não se entenda
porque ela é emoção
mas tenha algo que prenda
estimule e seja renda
da própria imaginação
Que nos fale dos amores
ou de coisas mais banais
caleidoscópio de cores
das alegrias e dores
e dos mistérios reais
Seja um grito de revolta
ou uma mansa expressão
pequena palavra solta
uma partida, uma volta
mas que seja um turbilhão
Que seja néctar divino
para as almas dos mortais
acalanto de menino
mas que nos mude o destino
uma vez ou muitas mais

67

Caderno
literário

Poesia de escritório
Coelho de Moraes
Mococa/SP

Passo a passo com cautela vou crivando meu papel
Torço um tanto de palavras / meto uma ou duas frases
articulo um pensamento totalmente de escritório
Deixo o resto ao leitor que é sherloquista: a solução
No caminho cato acentos / filigranas / o escarcéu!
Não me chegam as sentenças / preocupam-me as crases
Tem sentido a coisa toda ou é mais um vomitório?
Vou levando a escrita impura / sem barriga ou coração
Mas é tarde e a editora grita insana lá do canto
que é preciso entregar a papelada / escrita indócil
e deixar que o revisor lhe enxerte alma de ancanjo
uno mouse / seta / doc / construídos do meu pranto
um retalho genial / franquistain de fino fóssil...
... desplugado / vou pra rede / limonada / som de banjo
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Torre de papel
Tchello d'Barros
Maceió/AL

Arar a palavra
Unir caracteres
No branco papel
Lavrar a palavra
Tecendo o idioma
Da torre Babel
A rara palavra
Na face da página
Qual rosto sem véu
Atar a palavra
Na torre escrita
Que sobe ao céu
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O mistério de uma poesia
Mário Feijó
Capão da Canoa/RS

Na verdade toda poesia
Tem um pouco de mistério e magia
Ela mostra retratos da alma
São pedaços da vida que o poeta observa...
A poesia para o poeta
É o mesmo que o perfume para a flor
As ondas para os mares
A lua e as estrelas para a noite...
O mistério da poesia é
Não ter mistério
mas deixar no ar
Todo o seu encanto...
Em cada verso que faço
Em cada música que canto
Eu descubro que a poesia é vital
É como se a vida estivesse escondida num manto...
E o poeta fosse desvendando a vida
Cantando o amor, livrando o coração da dor
E deixando o caminho mais belo
Para ser vivido... Este é o encanto da poesia...
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O padeiro é o poeta
Fabio Daflon
Vitória/ES

Sentir é descobrir, página após página,
que o amor como fermento é o verdadeiro,
enquanto mais se ama não se imagina
que o amor é como o pão que fará o padeiro
a cada amanhecer, pois quanto mais se ama
mais se terá amor para se dar a alguém;
seja por atitude, ausência de drama,
seja na importância de quem será quem
no dia de amanhã, logo que sai do forno
qual pão que alimenta sempre necessário,
que abrasa quando quente ou mesmo quando morno.
Mas nunca fica frio como pão dormido,
pois tem na massa humana todo seu amálgama
de ser amor constante sempre bem fornido.
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Veia poética?
Geraldo Trombin
Americana/SP

Poesia: um rio de sentimento de não sei o quê
Correndo muito rápido pelo corpo exangue,
Sem saber exatamente para onde nem o por quê.
Mas, se a fagulha não acerta a veia em cheio,
Por pura teimosia, paro bem ali no meio,
Não ultrapasso o sinal vermelho,
Já que, às vezes, pode subir à cabeça o sangue!
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Ezcrevinhança
Carlos Vanilla
Sorocaba/SP

Ezcrevo com z de
Zabumba
Escrevo
Páginas de
Loucuras
Ensaboadas
Beijo do
Macaco
Literal
Beijo do
Poeta
Sensacional
Loucura
Terrestre
Papeis escritos
A cura
Espacial
O “eu” dos ritos
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Paraíso Poesia
Ligia Tomarchio
São Paulo/SP
Poeira
mera penumbra
perambulando diante dos olhos
retidos pelo espelho
sem alma
e com calma se arrepende.
Perene
puro ar
esvoaçar de desejos
soltos nas madeixas negras
do destino felino
arredio
trancado.
Abissal
das profundezas
profanadas palavras surdas
envolvem os diamantes
imantados de desejo.
Real
realeza dos véus
a cobrir sentimentos
verdade de ser
coragem de amar
o paraíso dos versos.
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Universo
travado e contido
no desvão
invento e talento
incoerente e presente
no coração
e a tinta a escorrer
da pena.
Interno ser
eterno pensar
o sentido
sufocador e irreproduzível
reluz
emerge repentino
sem nada a esquecer.
Poesia paraíso
é apenas ser
paraíso poeta.
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A qualidade de se ser
Isabel Máximo Correa
Lisboa/Portugal
A António Lobo Antunes
“(…) Os tolos falam da não importância da imagem
reflectida no espelho, como se uma pessoa
continuasse a ser a mesma quando a imagem do
espelho muda(…)” In “A Grande Missão” do autor
Hans Habe Edição de 1965
O poeta tem o mundo
na vida cheia de cores vivazes.
O poeta tem as cadeiras
as mesas, as pessoas, os passeios.
O poeta usa as mãos
cheira as plantas, as flores lilases
nas noites escuras chuvosas.
O poeta fica deitado nas esteiras
dos movimentos do planeta
onde tudo se transforma em simples pastéis de nata
e é na guloseima
que o poeta vibra e atira a palavra à lua
onde o sol se esconde para dormir.
O poeta quando descobre o pensamento
utiliza a lágrima no papel branco,
rasga o caderno, revoltasse no dicionário…teima!
O poeta adormece a sentir
as dores de parto das gerações
envolvendo-se nos lençóis da vida.
O poeta vibra nos corações
da Sociedade das Nações.
O poeta luta nas guerras
nas regras…
O poeta não sabe que é poeta,
porque chora perante a luz.
O poeta agarra nas estrelas,
faz bolos com o açúcar dos fogos de artifício,
lembra escultores.
O poeta é a música, o piano na corda do pintor,
a tela do bailarino intemporal,
o palco do escritor
quando pisa as pedras da calçada.
O poeta é o teatro, o cinema, enciclopédias carregadas,
O poeta é a vida!
:_ Deixem-se de histórias desgraçadas!
Pede
Ouçam os poetas…
Ouçam-se!
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Vadiando
Gerusa Leal
Olinda/PE
A vaga deita, vadia
e o dia, cúmplice, protege
sob o imenso dossel
que de azul se entretece
os anseios de abandono
meio sono meio sonho
da iludida amazona
de cavalgar sem limites
seu aquático corcel.
O vento, amante fiel,
descobre o leito desfeito
e logo inventa um jeito
de roubá-la do rival:
de branca espuma a recobre,
o dorso lhe acaricia,
e qual Zeus transfigurado,
em cisne mimetizado,
abraça-a e a arrepia
desmanchando-se com ela
na areia aos pés do poeta.
Ninguém percebeu qualquer coisa
além talvez da leveza
da radiante manhã
de céu azul luminoso,
e do eterno balanço
das ondas se sucedendo
até vir morrer na praia.
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O poeta, que viu tudo,
mudo com tanta beleza
das forças da natureza
a se amarem a seus pés,
sai poetando e sorrindo
sozinho com seus botões.
Quem sabe não está vindo
um poema, uma elegia?
Quem sabe se chega a tempo
de impedir que o esquecimento
do vivido, do momento,
roube-lhe a poesia?
Aperta o passo e, afobado,
como quem pode perder-se
e não apenas ao verso,
passa por doido, disperso,
por vagabundo, malandro,
entra no quarto e se tranca.
Senta-se, pega a caneta,
abre o caderno, suspira,
e ninguém conta com ele
enquanto não se decide
a dar por encaminhada
a conversa solitária
com a folha de papel.
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A poesia
Sandro Kretus
Porto Alegre/RS

Para escrever uma poesia basta estar vivo
com a alma acesa de esperança
Estar com o coração sorrindo tal qual uma criança
faceira
E se uma lágrima brotar na fase carente
de amor, de vida, de gente
Clama-se por amor
Quem nunca chorou por amor?
Quem nunca sofreu por amar?
É o sentido da vida, o amor se sente no corpo
e na alma ferida, mas quando não se ama, a alma
não se entrega à jactância do amor
O amor está no gozo e no sorriso
no fogo brando da paixão, no paraíso
não existe vida sem amor,
assim como não existe poesia sem inspiração
e se uma lágrima virar uma estrela
então que se chore uma constelação
vale mais a pena chorar por amor
do que viver na solidão
Não há poeta que tenha vivido
sem questionar esta questão
é o que nos torna vivos
o que nos dá emoção
Somos trovadores
Pássaros de esperança
rasgando os céus da paixão
é o que diriam Quintana
Machado e Drummond
O amor para os poetas
é como um oceano infinito
que transborda no coração dos amantes
é um jardim de rosas vermelhas
um céu coberto de diamantes
A poesia para os poetas é o sopro da vida
a luz da retina, é o corpo ardente de uma mulher
o sorriso de uma menina
Somos anjos, profetas, demônios
realizamos, prevemos, tentamos
somos cantores de amores

77

Plantadores de flores
semeamos desejos, fantasias e cores
Sim, a poesia é colorida
mesmo sendo triste
a cor persiste
talvez seja a cor do amor
quem sabe?
Para o poeta nada é impossível
quando sua poesia expressa a verdade
é a paixão proibida, a dor da amargura
o vôo sem asas, a liberdade
é o sonhar sem dormir
o cessar da saudade
é o amor visto em um caleidoscópio de extrema beleza
é o que diriam Queiroz, Neruda e Bandeira
Para aqueles que gostam da realidade, a poesia é crua
para os que gostam da fantasia, a poesia é nua
é o transbordar de palavras e misturas
A poesia é um sol radiante, dourado, bonito
é a conjugação do amor no verbo do infinito
é o som do silêncio, o brado do grito
é a vertigem dos vertiginosos
o abraço dos braços
o beijo dos lábios
o namoro dos enamorados
Para escrever uma poesia, basta ter certeza
de que o amor abrange as margens da alma
dando luz a clareza, calmaria a calma
é um jogo que se joga com o coração
impregnado de paixão
é a lança das ondas em um mar revolto
a luz do crepúsculo
a chama do fogo
o sentido da emoção
A poesia é o amor transcodificado em palavras
o berço dos carentes
o presente do ausente
a inspiração da vida seguindo sempre
é o que diriam Castro Alves, Balzac e Shakespeare
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Palavras soltas, palavras no papel
e palavras soltas e no papel
Gabriella Slovick
Rio de Janeiro/RJ

Escrever é antes de tudo ler.
Escrever é depois de ler, construir.
O processo de construir é trabalhoso.
Encontrar rimas e delícias não é para todos...
Um poema pode nunca sair do papel.
Um poema pode jamais sair da boca.
O processo de construir é trabalhoso;
ainda mais na boca, gente esquece e não escreve.
Enfim, para escrever há de sermos cuidadosos,
porém nem tanto articuloso.
O mais importante é o depois.
Ah! Depois de escrever é um gozo.
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Fuzuê no ar
Wagner Chaves
Vila Velha/ES

A fonte acende com o sol,
O galo cantou rotineiro.
O céu abre-se branco,
Junho esquenta de manhã,
A estrela azul reclama
Seu lar no coração.
O canto ensimesmou-se
Em um manequim apaixonado
De uma diva esclerosada.
O dia surge calado,
Lembra de um presente distante
Com velório marcado.
Hoje é dia de lançamento de poesias,
Fuzuê que queima o orgulho
Na fronte desembaraçada.
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O grão do poeta
Eduardo Guilhon Araujo
Niteroi/RJ

Poeta, aquele que se dedica a escrever poemas. Trabalho
solitário, às vezes quase escravo. Sim, caro leitor, pois a
poesia não pede licença, ela chuta sua porta, lhe tira da cama
e lhe põe em função dela. Você acha que há como escapar?
Negativo. A poesia, quando chega, torna-se a rainha do lar
do poeta, agredindo-o, impelindo-o a escrever. Cada letra
como um grão, a juntar-se com outras formando a palavra,
palavras um verso e, depois de tanto esforço, o poema
pronto. Aí ela lhe olha feliz com o resultado, lhe abraça, lhe
beija e sai de sua casa correndo. Provavelmente a buscar
outro submisso de seus caprichos sem fim.
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Livre poetar
Nere Beladona
Restinga Seca/RS

Nas paixões da vida
Percorro etapas.
Como criança
Brinquei de bonecas
E até joquei peteca.
Adolescência, efervescêcia,
Busca do desconhecido,
Arrazando corações.
Adulto, muitos ideais,
Sucesso esperado
Amores multiplicados.
Melhor idade
Fazendo poesia para alma,
Dando novo tom à existência.
Adeus solidão!
Isto é viver a poetar.
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Noite de mim
Silas Correa Leite
São Paulo/SP
Para Maira Ferreira
Depois das tantas horas da Noite
A Noite é epidermicamente minha
Antes, ela é de boêmios e amantes
Depois, é minha escuridão sozinha
Depois da meia-noite a carruagem
Vai-se longe, e a triste dor advinha
Assumo a Noite como um perfume
Em lágrima secreta, alma daninha
Antes, a Noite é totalmente tua
O luar, o betume, toda a vinha
Depois que ela é desnatureza
E Noite como uma criancinha...
Então, tomo a Noite no colo
E choro-a, numa poesiazinha...
Porque a solidão é meu solo
Sou Noite a existência inteirinha!
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Rua
Bruno Vargas
Bagé/RS

Vai chover daqui a pouco
Pra quem tudo tem e é louco
Molhará tudo o que for seco
Se enfiando nas vielas do lamento
O assaltante irá assaltar
E ninguém pode contestar
O ladrão vai te roubar
E só podemos te alertar
Sem canetas na mão
Uma vadia sem sermão
E toda a humanidade
Estará escondida da cidade
Pela chuva ou pela escuridão
Com a bíblia ou o alcorão
Tudo o que for molhado desabará
Cairá no alto e descansará
Lá vem o cara pedalando
Eu já sei, vou me pelando
Ele tem uma arma me apontando
Eu já sei, vou me pelando
Só que isso não vai acontecer
Caminharei livre até amanhecer
Com a garrafa cheia na mão
E os olhos pregados no chão
E não faz parte do sonho maior
Tudo na rua nos torna menor
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Coisas que ninguém vai entender
Pois mendigos nunca irão perder
Um orelhão está tocando
Mas nenhuma boca está falando
A polícia está bastante atenta
Vamos ver até quando aguenta
Colocaram, o poeta bêbado no
muro
Abriram suas pernas, pluft, tudo
escuro
O poeta nada tem no bolso
Nem mesmo a grana do almoço
Porque o poeta não trabalha
O poeta é o vagabundo que
atrapalha
Não se ganha grana com frescuras
Não se ganha grana com loucuras
Ninguém está a fim de incentivar
De ver o vagabundo trabalhar
E o poeta não vai insistir
Só na morte começa a existir
Mundo indireto da rua e o trago
Nenhum beijo, abraço ou afago
Poetas nunca entram em greve
Poetas não ganham coisa alguma
e não fazem greve.
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Poetar teu Sangue
Lord Daniel Salem
São Paulo/SP

Uma moça sendo segurada pelo
pescoço.
Suas lágrimas, suas palavras
significam misericórdia!
Ela pede com toda a sua força:
- Deixe-me ir!... Solte-me!
Uma voz fina e jovial no pé do
ouvido diz:
Não posso deixá-la ir, donzela!
Tu pertences ao meu mestre agora.
Não chore...
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E segurando a moça de fios ruivos,
Diz ao seu mestre:
- É para ti, meu senhor.
No semblante do servo humano
É fincado um amplo sorriso,
E em seguida ele diz ao homem
aristocrata:
- Este corte fiz para lhe acordar,
E para alimentá-lo, meu senhor!
Perdoe-me por ter feito já o corte,
senhor...
Venha poetar o sangue desta
donzela...
Venha!

O tal mestre cantarola,
E sua voz pode ser escutada do
imenso salão.
A porta com desenhos egípcios se
abre.
Nela surge um elegante homem,
De trajes do século dezoito,
Então ela se fecha atrás dele.
Em sua mente antiquada, uma frase
é brotada:
“Sinto o aroma duma rosa
avermelhada escorrendo!”

O aristocrata ajoelhou-se
Diante da donzela ruiva,
Em sua face escorriam fios
transparentes.
Em seguida apanhou o pulso
direito,
Onde foi feito o corte,
Então se transformou em um poeta.

Um salão escuro e pouco
iluminado,
Lá está o Ser elegante paralisado
E o olhar fixo numa fêmea,
pronuncia.
- Quem é esta bela donzela?
O servo humano paralisado com um
sorriso,

- Vou poetar teu sangue!
Vou poetar a escuridão!
Vou poetar tuas lágrimas e
transformá-las
Em preciosos diamantes.
Mas antes... Vou poetar teu sangue,
bela donzela!
Não tenha medo de mim.
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Gênesis
Marba Furtado
Brasília/DF

Joguei uma palavra
em cima de um papel branco.
Bem inspirada
ela tomou conta da matéria;
bruta,
se esparramou por linhas
e escorreu pelas entrelinhas provocando duplos sentidos.
Não satisfeita,
se disfarçou em metáforas,
exercitou-se na divisão silábica,
agrupou-se, se justapôs, se permitiu derivações
e exagerou na conjugação com os verbos,
fazendo das emoções ações concretas.
Pronto, estava formado um verso!

85

Caderno
literário

Labor
Sandra Veroneze
Porto Alegre/RS

Artigo técnico, crônica e texto jornalístico
Parto tranquilo e natural
Cria fluida e pontual
Conto e poesia
Parto a fórceps
Pobres e sofríveis crias
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Poesia para mim
Fábio Saitta
São Paulo/SP

Escrevo,
Minto,
Sinto,
Sofro,
Xingo,
Danço,
Canto,
Grito,
Digo,
Pois é,
Vivo.

87

Caderno
literário

Poesia
Martha Galrão
Salvador/BA

Escrevo nomes
como quem passa batom
e pinta de vermelho
a boca
talvez porque sofra
desse destino
de me balançar
em rede tão fina.
Escolho pernas
cruzo e descruzo palavras
prolongo sílabas e olhares
E porque quero dançar
procuro poesia
no céu da sua boca.
As palavras
doidas pra tecer mistérios...
Confundo lábios e letras.
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Poetar
Martha Galrão
São Paulo/SP

A tristeza e a esperança
Unidas pela gota úmida de mel
Sem se "grudarem" muito
Untam na forma oval
O desenho da liberta ave
Voando rumo ao sol vespertino
Sem chances de retorno.
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Escrever com o corpo
Escrever com a alma
Dimythryus
São Paulo/SP

Escrever é uma forma intima de oração qual dedico a
alma
E alma em si tem tanto a dizer
E tudo quanto sinto
sinto na alma
sinto com a alma
busco na concretude dos signos a matéria
a qual eu possa compor minha própria palavra.
Escrever então é sentir
mas não simplesmente sentir
mas sentir com a alma
os momentos
as coisas
as vozes que flutuam no inconsciente
as luzes inaudíveis
os coros
os anjos invisíveis
as crianças
escrever tem a ver com os pássaros
e os seus saberes mais secretos
com os ouvidos e seus ouvires
escrever então és para mim
qual um grito que soa insano
na tentativa que o mundo assim o possa ouvir...
gritos ...
as almas gritam
em seus silêncios morbidos
mesmo que submersa na metrópole do grito
mesmo que perdida a uma turba de elefantes rosa
ou de corpos despassados.
Escrever é a conexão do homem a alma
a palavra é a flecha cega que a tudo enxerga
que rompe a barreira do som
e aporta neste porto silencioso
que triste verte suas lágrimas em forma de sentir
que cristalizam-se
e delineam-se em meio as embarcações
e da palavra retomam um novo porto
uma nova forma.
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Sentir é a matéria prima da escrita

que enquanto pensamento é alma
enquanto palavra é corpo
o próprio verbo encarnado.
Escrever então não é uma oração?
Cada palavra materializa o espírito
rebusca na imagem a feição da alma
a verossimilhança do sentir;
enquanto que o artesão da palavra empresta sua destra
para fecundar o corpo destas almas-palavras;
que enquanto sentir são almas
e enquanto palavras são corpos.
Antigamente minhas palavras eram um arcabouço
dos quais ajuntava dos escritos alheios
eram pedaços de um corpo morto
e sem alma sob as quais eu não sentia.
Escrever é ser mais que um signo-morto
é ter vida ainda que não possa compô-la
é dizer da alma e com a alma.
Escrever é edificar o verso em poemas
ainda que as letras se percam
a alma tratará de perpetuar o verso doutra forma
no corpo duma canção
na memória
na face candida duma criança
na fotografia em forma de uma imagem.
Quando se escreve com a alma
o corpo é a palavra
é som e imagem.
E tudo que sei dizer é palavra
E tudo que eu sinto
não sei dizer
se não for com palavras
ainda que elas me faltem
ainda que eu não possa encarná-las
mesmo assim
serão palavras da alma
serão a minha alma.
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Porque escrevo - poetar
Adriana Alves
São Paulo/SP

Pra escrever meus versos
Sou obrigada a largar o terço
Não dobrar os joelhos
Esquecer as rezas
Desapegar as regras
E sair solta na madrugada
Este ser que vive em mim
Que às vezes é luta
Que às vezes machuca
Que mastiga e morde
E até sente o gosto da morte
É escravo da vida
Quer viver e de tudo experimentar
Pra depois verter em versos
Poetar
Então, não ligue se você na madrugada chegar
E na rua, nua
Desmaiada me encontrar
Fui viver
Pra domar o ser poeta
Fui poetar...
Porque, de lucidez quero entender a loucura
De viuvez quero entender a morte
E nem sempre me contenta a realidade,
E posso ser muitas, até soar falsidade
Porque para os versos nada é fato banal
Não basta ser fútil, superficial
Mesmo que doa, machuque, entorte
Mesmo que beire insensatez, esta é a minha sorte
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Liberta de medos
Hei de sorrir enfim
A cada vez que enfrentar os segredos dentro de mim
e
De joelhos dobrados,
Abraçarei contente
A vida que escorre lenta
Por dentre minhas mãos...
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Poetas
Rubens Costa
Cotia/SP

Do nada, o mundo pára,
O ar rareia, a visão turva.
Entorpecido, abstrai.
Poetas!
Cada um, fração.
Na fração, um.
Alguns, terra.
Outros, água.
Alguns, felinos,
Outros, pássaros.
Uns buscam, rebuscam o
Encaixe perfeito.
Outros trafegam no
Fio invisível.
Uns, contestam, denunciam e endurecem.
Outros, intuem, prenunciam e silenciam.
Poetas loucos!
Poetas lúcidos!
Poetas áridos!
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Quem sabe, um dia,
Visualizemos na luz,
Difusa, a fusão, fração,
Que nos faz ação.
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Escribas
Rubens Moraes Lace
Capão da Canoa/RS

Numa folha branca
Ou num guardanapo
Retrata-se, como num espelho,
Da alma que ali se derrama
Em escritas, versos ou canções.
Papiros trazem histórias
De povos que aqui habitaram
E alguns ainda jazem, como tesouros
Abaixo da superfície dos desertos.
Com letras tortas
Maltratando a língua pátria
Ou com genialidade que transcendem o tempo
E se tornam sempre atuais.
Todos, em algum momento
Derramaram suas alegrias
Seus tormentos e lamentos
Sobre o companheiro que calado
Se deixa desvirginar.
Alguns mofam guardados,
E serão vistos somente
Quando seus autores
Não mais aqui estarão.
Outros resplandecem tão logo escritos
Maravilhando, encantando,
Provocando, risos e lágrimas
Aos donos das mãos que os seguram.
Uma irmandade que vai
Do ser franzino que nos corta o caminho
Até as faces retratadas
Em compêndios e jornais.
E que, com o dom de juntar palavras,
Perpetuam nossa história,
Transmitindo fracassos e glórias
Da alma impoluta de quem escreveu.
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Bruma
Anderson Lobone
Rio de Janeiro/RS

Outra manhã.
E como em tantas outras...
café, pão e preguiça.
Bruma leve na janela
e em mim.
De um Zepelim dourado
escuto a canção da chuva
e me reparto em risos
ao te ver vagando em mim.
Sorriso de menina...
gestos de mulher...
e eu aqui, poeta.
Um outro sonho...
Um outro porto...
Um outro vento...
E uma estranha
e doce esperança
de te ver voltar...
...para então pintar
janelas abertas...
horizontes de mim,
com pinceladas
de bruma e poesia.
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Cruz Desabrochada
Carla Ribeiro
S. Martinho de Mouros - Portugal

Dorme como um sonho à solta nas veias do crucificado
E deixa que os pregos sejam corvos
Voando sobre o rubro manto do teu céu de sangue.
Espelha em reflexos o lenho que te estilhaça a pele
E abre os teus lábios à sede do infinito,
Como um lamento afogado sob as marés do absoluto,
Perdido entre as penas de uma abóbada inundada
Pelos oceanos de um crepúsculo imortal.
E fita com olhos de Fênix o florescer do Universo
Em ebúrneas pétalas de fatal neblina,
Qual asa de tempestade espalhada sobre a miragem
Como sudário envolvendo os templos do labirinto
Onde, embalada no amplexo de uma quimera invernal,
Eternamente repousa a esfinge dos deserdados.
Fecha os olhos ao fenecer das quatro folhas do verso
Que se alimenta do sangue dos teus membros lassos,
E adormece no embalo da fome que te completa os
sentidos
Plantados em flor de espada sob o túmulo da voz.
Dorme como um sussurro no esqueleto dos enigmas
E embala a cruz do teu corpo no cansaço embriagado
Que te canta entre as miragens como estátua
encanecida
E te apaga nos desertos das neves eternas
Como olhos mudos no crepúsculo de nenhures.
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Sempre
Evanise Gonçalves Bossle
Tramandaí/RS

Sempre quando alguém
tocar teu nome,
haverá festa no céu.
Sempre quando alguém
lembrar teu riso
haverá festa no céu.
Sempre quando alguém
lembrar teu jeito
haverá festa no céu.
Sempre quando alguém
rever teu álbum
haverá festa no céu.
Porque alguém lembrou
de ti e isso é bom
e haverá festa no céu.
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Lá fora
Conceição Pazzola
Olinda/PE

Ouve amor, o murmúrio do vento
Vencidas, as pobres folhas caem
Secarão muito em breve ao relento
Como folhas, nossa vida se desfaz
Acorda amor, logo surgirá a aurora
Vem dividir a madrugada comigo
Esquece a vilania do mundo lá fora
Antes que a terra seja nosso abrigo
Restou somente a voz do vento
A murmurar teu nome e o meu
Na solidão dessa noite estranha
Não quero lembrar o teu adeus
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Sou África
Valdeck Almeida de Jesus
Salvador/BA

Sou bela, sou negra
Tenho cabelo duro
Apesar do passado
De dor e grilhões
Eu me orgulho
Altiva, nativa
Mulata ou mestiça
Sou pele, sou alma
Tenho pé chato
Quadril largo
Nariz achatado
Tenho raiz
E ela me diz
Que sou Deusa
Rainha e Princesa
Sou plena e total
E também sou mito
Sou gente, real
Eu luto e grito:
Nem menos, nem mais
O que eu exijo
São direitos iguais!
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Alheio
Jéferson Dantas
Florianópolis/SC

sentado aqui
vejo estas pessoas
que
se arrastam
corpos pesados
e lamentos.
e devagar
te sopro
versos
e te ensino
coisas
que julgara
ter esquecido.
ah! a manhã
que me traz
a loba-luz
que me trai
reclusão!
já não procuro
tua boca.
e aqui
de perto
olho estas pessoas
e
não desperto...
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Sufocado
Ronaldo Campello
Pedro Osório/RS

Sufocado por meus sonhos adormeço
Repleto de culpas e angústias
A melancolia no (em seu) olhar piedoso transborda
sentimentos
O anjo ergue seus olhos aos céus e percebe o quanto o
infinito é belo
O infinito é o abismo que lhe prende
Os séculos enferrujam em seus ossos...
E toda essa miséria (maldade) lhe destrói o coração
A tristeza
A solidão
E a dor, coniventes no claustro.
Coniventes no abandono
Envelhecer na solidão
Envelhecer como as folhas
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Ingenuidade
Ricardo Santos
São Paulo/SP

Nasci sob o signo ingênuo.
Ah, como dói ser um simples.
É pena, a vida não poupa ninguém.
Menos ainda os inocentes.
Ó Deus! Em quem devo acreditar?
No homem?
Na religião?
No soberano?
Na vida?
Em mim?
Ou na morte?
Deus, não te esconda debaixo da lápide.
Saia de dentro da tua estrela vermelha.
Não faça comigo apoteose.
Saia do teu castelo escondedouro.
Não se embuce nos trajes que carrega.
Por que tu te ocultas a mim?
Como eu, de que tens tanto medo?
Fique onde eu possa ver a tua face.
Ao se manifestar a mim, face a face,
Não tripudie da minh'alma!
Tenho uma cisma, sei que eu o
Afastarei de mim por muitos séculos!
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Você se inspira, concentra, transpira
e escreve! Depois envia para o email
sandra.veroneze@pragmatha.com.br

