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Editorial
A palavra paz lembra quietude, harmonia, tranquilidade. Tem jeito
de amor correspondido, filhos crescendo com saúde, sonhos sendo
realizados. É o oposto de quase tudo que vemos ao abrir o jornal: tragédia,
corrupção, violência... Há até quem diga que, para sermos um pouco mais
felizes, uma boa alternativa é parar de acompanhar o noticiário. A ideia é
interessante, mas nem de todo frutífera, considerando que pode ser
verdade a afirmativa de que assim como é fora é dentro.
De qualquer forma, sempre temos a poesia como caminho para
desabafar, protestar, clamar... E é exatamente isso que acontece nas
próximas páginas deste caderno de janeiro de 2010, que comemora dois
anos de caminhada e não poderia ter tema mais rico: a paz.
Coincidentemente, a imagem que ilustra a capa, escolhida por
votação pelos poetas que integram o projeto Caderno Literário Pragmatha, é
minha. Agradeço pela oportunidade e escolha. E desejo uma boa leitura!

Sandra Veroneze
Editora
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Pacto social
Jusberto Cardoso Filho
Ouro Preto /MG
O homem é o lobo do homem
disse Hobbes,
o homem também é amigo do homem...
o homem e a mulher,
e a busca da super-humanidade futura.
o homem, a violência e otras cositas màs
o homem é fogo!
mas gosta de viver em paz...
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Paz
Antenor Rosalino
Araçatuba/SP
Contemplo enternecido
Do alto da colina,
As dunas desertas e tristes!
Ouço os cálidos cantos dos pássaros a enevoar
E meus pensamentos se confundem
Entre o viver o sonhar!
O céu resplandece...
E a noite vem, silenciosa,
Abraçar o brilho das águas
E as areias do lugar!
Na colina entre matizes
E com o olhar a marejar,
Sinto no âmago, a amalgamar,
As cicatrizes do passado
E o presente a me brindar!
Já não existem mágoas a sufocar;
Apenas dádivas...
Oferendas divinas...
Razão do enaltecer
A minha eterna paz!
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O beija-flor
Ricardo Santos
São Paulo / SP
Manhã ensolarada
Avistei um beija-flor num hibisco vermelho
Fiquei encantado ante a sua beleza
Meio esverdeado com um longo bico preto
Ele estava feliz e saltitante
Aproximei-me silenciosamente para vê-lo
Não se incomodou com a minha intrusão
Foi emocionante ver o seu voo maravilhoso e
A forma com que beijava cada flor
Foram instantes de pura magia, de uma felicidade plena e indizível
Esqueci de tudo: da vida, dos problemas, das frustrações, do corre-corre
Eu me sentia tão contente, que cheguei a me questionar se merecia tanta
bondade da pequena avezinha
Nesse instante, tive outra surpresa igualmente prazerosa
Aos meus ouvidos chegava uma música que vinha de um piano
Era uma suave música clássica agradável aos sentidos
O colibri começou a cantar, fiquei em êxtase
Senti arrepios
Imóvel, flutuei com os meus pensamentos
Uau! Eu nunca havia sentido uma sensação de bem-estar tão intensa
como aquela
Acometido pelas lágrimas, não me contive
Quis impedi-las, mas não tive forças, afinal eram maiores que eu
Foi um choro de tamanha felicidade e emoção... é uma paz absoluta
Coisa que vem do coração, da alma
É como a paisagem que enche os olhos e o coração
Em agradecimento ao seu canto e meiguice comigo, olhei o céu e soltei
um enorme sorriso feito uma criança feliz
Minutos depois, se foi
Era um adeus
Ante sua beleza, recolhi-me ao silêncio tal a minha insignificância.
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Pazteurização
Geraldo Trombin
Americana / SP
O mundo globalizado anda tão pasteurizado
Que, em nossa humilde e universal aldeia,
Ninguém a vê, ninguém jamais a semeia.
Com descarada naturalidade e atrocidade
Sempre se violenta, se transgride a paz alheia.
Foi-se o tempo em que o malfeitor ia pra cadeia!
É a gente cada vez mais emaranhado na vil teia,
Para todo o sempre nas mãos do mal, da alcateia.
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Paz
Ricardo Mainieri
Porto Alegre / RS
Paz
(a)mém
aos homens de coração
coroados de candura.
Paz
zen
na impermanência
de tempos & espaços.
Paz
sem
meias-palavras.
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Paz-ciência
Coelho de Moraes
Mococa/SP
Paz
Por que dela nos esquecemos
Antes de qualquer coisa / zunia já no céu / a cor azul da calma
que não se fez notar
o maroto diz que é o véu da Aparecida
mas é mídia
Zapeando os sinais de tv
Amanheço em choro e ranger de dentes
Pego da maleta e volto pro banco / há carimbos e papéis
é mister cobrar em juros / o dinheiro que o pobre não tem
Paz?
Paz de consciência? Paz do gerente?
Paz da meta cumprida?
Paz - ciência / minha gente
Paz
Não há / não haverá / quimeras
sonhos de uma noite de verão / com muita chuva
desabamentos
sobre quem procurou a Paz
O poeta incauto / onanista / desculpem-me as poetas
preenche folhas do papel ungido da árvore morta /clareira
sente a si um anjo
ariel da guarda da humanidade
anjo inexistente / por sinal / sem sinal
pois paz não há / nunca houve / não não há
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Somamos ações delirantes de Gandhi / Teresa /
ações esquizoides / fora da realidade / realidade é (des)Paz
Não adianta escrever / não adianta falar
são tantas emoções / pura cara do Roberto
bardo comercial que vive da alheia Paz
amor de sessão da tarde / vesperal da frustração
são pieguices burguesas de quem foi fã de Xuxa
são melodramas repetidos da novela
nada há aí que mostre o novo
são mímicas
teatro civilizatório de quem vai cruzar os braços e esperar
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Relativo
Leonardo Andrade
Rio de Janeiro / RJ
Bem e mal guerreiam em mim
Flores e espinhos lutam no jardim
No espelho, confundem e confundem-se
Trocam de papel, de mote, fundem-se
Na moeda, cara e coroa são convencionais
Alternam-se sem se repetir jamais
Certo e errado são perspectivas relativas
Voláteis, fugazes, nunca definitivas.
É preciso ir à guerra para conquistar a paz
Navegar para entender a solidão do cais
É vital se perder para se encontrar
Conhecer a dor para aprender a amar.
É necessário um adeus para conhecer a saudade
Verter lágrimas para entender a felicidade
Derrubar o muro para vislumbrar o outro lado
Transpor o racional para enxergar o encantado.
No mundo tão relativo, só esse amor é absoluto
Único capaz de rasgar e exorcizar meu luto
Esse amor tão maior que eu, que abriu as portas do paraíso
Você, somente você, é absolutamente tudo que preciso.
Sem dúvidas, incertezas ou receios
De todas as formas, jeitos e meios
Hoje, amanhã, eternamente e além
Sem você não sou nada, absolutamente ninguém ...
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Em paz
Lindalva Silva Quintino dos Santos
Belo Horizonte / MG
...Caminho como um rio deslizando entre as margens.
No cabelo, uma névoa
Serenos, os olhos descansam na paisagem.
Nas mãos ossudas,
Uma velha caixa de Pandora
Onde guardo o tempo...
Não mostro o rosto nem as lágrimas
Por trás da máscara.
Mostro a alma dentro do corpo ressequido.
A vontade é de abrir a caixa
E tirar todas as dores que contêm e
De repente, febril tecer desesperadamente
Todos os segredos e caminhos capazes de
Atravessarem a vida e me atingir certeira no alvo
Dissolver-me em paz...
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Paz
Ligia Tomarchio
São Paulo / SP
Paz semi estrelada
estatelados olhos não veem
transparência que se impõe
sob corpos etéreos.
Errante nau do cosmo
evita a queda
nauta do universo
busca verdade e aventura
esbarra em constelações.
Movimento eterno universal
redemoinho de emoções
emanam ao soprar do vento
nos oceanos da vida em terra.
Não há mistério.
Apenas astros no céu e a
esperança de paz na terra.
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São Paulo de amor e paz
Mário Feijó
Capão da Canoa / RS
São Paulo assusta – dá medo –
Mas quando você a conhece
E conhece seu povo – “ô meu!”
A gente se encanta – perde o medo –
É uma multidão
Que habita São Paulo
É uma multidão
Que constrói São Paulo
Fico encantado e tenho a impressão
Que todo o Brasil mudou-se pra São Paulo
“Moça me dê uma informação?” – Sou daqui não.
Eu sou da Bahia... Olá Senhor: “onde estou?”
“Sei não irmão, sou do Maranhão”.
E Encontrei até Eritânia que veio do Acre.
É Gente do Norte, é gente do sul
É gente plangente, trabalhadores, estudantes
Uma efervescência cultural de doer o cotovelo
Mas São Paulo é amor, é paz, é trabalho
É sinônimo de um Brasil gigante – Obrigado São Paulo!
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Paz
Tchello d'Barros
Maceió / AL
oro
por
uma
era
em
que
no
dia
D
no
ano
X
até
a
paz
vai
ter
bis
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Acampamento e lazer
Bruno Vargas
Bagé / RS
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Fugindo e se escondendo
eles estão se escondendo
se escondendo da
Sociedade que fizeram
dos preconceitos que aceitaram
da violência que pagaram
da correria que largaram
dos compromissos que firmaram
Inimigos que armaram
Das mortes presenciadas
dos assaltos derivados
da sentença de culpa
Sem sua sabedoria
Sem sua audácia
Cheios de poluição
Da poeira que fabricaram
Seus vícios descontrolados
Suas cabeças desmioladas
E das roupas por lavar
Com dinheiro pra gastar
Dos erros encrostados
Irão acampar em suas
barraquinhas desgraçadas
Os velhos e suas vadias
suas vadias e suas drogas
Incompetentes com suas
varas pescando imunidade
do mundo sujo que
Sujaram.
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Paz, meu bem maior
Clevane Pessoa de Araújo Lopes
Belo Horizonte / MG
A Paz é meu bem maior e eu a busco
calma e silenciosamente,
sem nenhum movimento brusco...
Com minha pequena luz de pirilampo,
consigo encontrá-la no sagrado campo
das minhas aspirações,
nos jardins coloridos das boas intenções,
no riso e no sono das crianças inocentes...
Com minha lanterna de brinquedo, embora
já vi a Paz no meio das ruas cheias de pessoas,
nas praias, nos movimentos dos rios,
nas cintilações dos lagos...
Já senti Paz absoluta amamentando
uma boquinha voraz,
dormitando nos braços do amado,
no gerúndio, sempre muito devagar
paulatinamente...
Mas o verdadeiro lugar onde a Paz
pôde ser encontrada,
mesmo em meio às guerras, aos desastres,
mesmo nas UTIs, nas lixeiras,
em cabanas cheias de trastes,
em meio à dor mais propagada,
à ópera mais desafinada,
ao vendaval mais louco,
ao horror de todas as prisões,
foi dentro do coração humano...
Percebo que, mano a mano,
se as pessoas estão em acalmia plena,
é no berço de seus corações
que a paz pode ser engendrada,
e o homem beber de sua água clara e amena...
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Paz mundial
Valdeck Almeida de Jesus
Salvador / BA
Abalou-se toda a terra
Muitos temem nova guerra
Muitos fogem para serras
Procurando a paz mundial.
Muitos gritam de alegria
Para esconder tristezas
Outros lutam pela vida
Para esconder suas fraquezas.
Todos temem os abalos
Que por certo aqui virão
E procuram melhorar
A nossa imensa ilusão.
Todos anseiam a paz
Uma paz pra toda gente
Alguns choram pela mesma
Outros ficam até contentes.
Esperando a sua chegada
Todos ficam a brigar
Para conseguir um pedaço
Desta paz que não virá.
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A criança
Rubens Lace
Capão da Canoa / RS
Por caminhos tortuosos
Vales e montanhas atravessou
Cruzou rios caudalosos
E nada ainda encontrou
Leu mil livros
Escutou sábios e cartomantes
Olhando estrelas e horóscopos
Procurou em cada canto
Sentindo que perto estava
Mas seu peito ainda se recusava
A lhe dar o alívio pretendido.
Clamou aos céus e seus deuses
Que mortos nada respondiam
Resignou-se então
Nunca haveria de senti-la.
Sentado à beira de um riacho
Ouvindo o murmurejar da água que escorria
Entre pedras polidas pelos tempos
Deixou sua mente viajar
Refez toda a trajetória,
Onde falhara, será que não existia?
Nisso uma criança, dois anos talvez
Dele se aproximou sorrindo
E ele, num gesto de carinho
Seus cabelos alisou, recebendo em troca um sorriso.
Este foi o sinal, a procura ao fim chegara.
Despir-se da capa de adulto,
Com vícios e manias carregada
Voltar a ser criança pura
Que da vida nada ainda impregnara
E num sorriso, átimo de vontade
Pode enfim sentir no seu coração
A paz que tanto almejara.
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Tempo de paz
Priscila de Loureiro Coelho
Jacareí
Há um tempo em que a paz predomina
Um lugar onde ela se faz
Há um espaço em que a vida fascina
Porque traz a beleza da paz
Há um canto que traduz serenidade
Melodia que envolve e acalma
Há um movimento sutil de verdade
Quando a paz arrebata a alma
Há um tempo em que a paz se faz presente
Tempo em que a violência se encerra
Há então a brandura latente
E a paz se espalha na Terra...
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Utopia
Flávio Machado
Cabo Frio / RJ
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Paz insana
Wagner Rocha Arruda Chaves
Vila Velha / ES
A luz do dia clareia o espaço
noturna é a paz que nasce da guerra.
Bocejos políticos...
Nas trincheiras armadas,
a luta trava-se por mulheres aladas,
promessas de vida em um paraíso etéreo.
Soçobram às cidades espectros raivosos,
fazem a ceia dos barões das armas
que brincam de generais por controle remoto
e esperam a hora do espólio de sangue
acrescerem ao cofre as moedas de crânio
que financiam os bailes dominicais
dos herois de gabinetes
que valsam ilesos com as filhas dos mortos
em tapetes vermelhos sem risco de mancha,
Sob a lua cheia melosa e pacífica,
com os peitos robustos e a pele cremosa
sonham tranquilos sobre o vulcão do apocalipse.

22

Caderno
literário

Paz?
Evanise Gonçalves Bossle
Tramandaí / RS
Perdi um tempo precioso
pensando em paz,
em meio a desastres, atropelamentos, alagamentos,
velórios e enterros.
Paz..
Acesso sites, ligo a teve, só vejo mortes, notícias tristes,
Paz...
Se o trânsito mata mais a cada feriado,
e as consequências desse aquecimento global,
que a cada chuva ou vento
nos deixa em completo estado de pãnico.
Paz...
Tudo bem, estamos entrando em 2010
e precisamos de esperança e fé.
Tudo bem, vou tentar pensar em algo
que sugira paz...
Banho de mar, som de violão,
riso de criança, sol da estação.
Caminhada pelo calçadão...
e amores... Amores de verão.
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O que é paz
na verdade?
Vanessa Soares
Nilópolis / RJ
O que é a paz na verdade?
O dicionário diz que a paz é a ausência de conflito...
Mas nos dias em que se prossegue, o conflito está
Em todo lugar muitas das vezes dentro do próprio lar.
A paz também é a ausência de perturbações,
Sendo que o próprio ser humano deixa se levar pelas emoções,
Transformando pequenos problemas em terríveis alucinações,
Ficando cada vez mais próximo das perturbações.
A paz também é harmonia, sossego, silêncio e cessação de hostilidade.
Só que no mundo em que vivemos reina o egoísmo, o desprezo,
O “pré-julgamento” de algo ou de alguém, a inveja, o ódio, sem falar na
Briga constante pelo poder, dentre outros sentimentos e atitudes
mesquinhas
e inóspitas que se torna impossível encontrar a paz tão desejada.
E olhando tudo isso a minha opinião só pode ser apenas uma:
— Para que se tenha paz se faz necessário rever nossos conceitos de vida,
Fazer um pequeno esforço para reunir dentro de si mesmo sentimentos
Bons que façam a ponte para felicidade e só assim chegar à “paz
”desejada.
Mas isso é uma tarefa árdua e exclusivamente individual, que exige força
De vontade, paciência e muita dedicação e nem todo mundo está
disposto
A ter esse trabalho ou de até mesmo mudar sua maneira de agir e de
pensar,
e é por isso que guardo comigo uma pequena frase mais de suma
Importância em minha vida:
— “A PAZ ELA É DESEJADA POR MUITOS, ENTRETANTO É
CONQUISTADA POR POUCOS.”
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Um oceano profundo
Ronaldo Campello
Pedro Osorio / RS
Pálida lua de agruras, ouça minhas súplicas e me diga o que
posso fazer?
Inerte em fundas sepulturas
De um oceano negro de agruras
Esta meu forte amor
Que sofre com tanta dor
Quero recostar-me em seus braços e sonhar
Desejar seus beijos e lhe amar
Meu anjo puro infestado com tanto mal
Padece em tão sombrio vendaval
Agoniza em medonhos desertos
Caminhos tortuosos incertos
Onde torrentes fortes bravejam
Meu amor seus beijos desejam
Pois, quando a face da lua o mar tocar
E a névoa do espaço dissipar
Seguirei tua sombra dos céus
Desvelarei tuas faces dos véus
E, em hum oceano profundo irei te encontrar
E teus lábios de beijos velar...
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Devoradores de pombas
Fabio Daflon
Vitória / ES

Nas ruas da infância, pomba abatida por estilingue.
Nos primeiros sopapos de medição de forças
entre os guris, entre os irmãos, nos jogos de futebol
quando uma falta dura resultava em violência.
O bullying começa nas escolas a lei do mais forte ,
Lei de Talião, olho por olho dente por dente
desde o mamilo mordido ao esgar à beira da morte.
Comeriam a pomba da paz os monstros psicopatas:
Hitler, Trujillo, Idi Amim Dada, os homens bomba
e torturadores de Abu Ghraib, Mobuto, as plantas
carnívoras servidas num festa orgiástica de arromba?...
Quando ratos famintos entravam pelos ânus de chilenos
aprisionados durante o regime marcial de Pinochet;
quando ditadores brasileiros não faziam por menos
e sumiam com corpos sem deixar qualquer cheiro.
Ou quando Stalin assumia que um homem morto
é um crime, mas milhares uma mera estatística.
Verdade repetida pelo de direita e pelo torto
desde as duas grandes guerras perdidas pelos tedescos.
Não há paz no Oriente Médio sequer uma paz sem pompas,
com pombas de poderio aéreo que cagam muito rápido
a imensa escatologia diarréica que ceifa tantas vidas
para dizermos enfim que, de paz, não entendemos lhufas!
Comeriam a pomba da paz com uma fome monstruosa
os judeus nos campos de concentração de Auchwitz?!
Por que em Gaza a pomba a tal ponto é aleivosa
para árabes lançarem foguetes e contraporem-se a blitz?
Comeriam a pomba da paz com uma fome monstruosa
os meninos de Bangladesh, de uma pobreza kitsch!
Lá não sobrariam nem os borrachos, mas lá também enfim
os desvarios com a pomba seriam por uma causa justa.
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Paz
Natane Almeida
Aracruz / ES
Eu só queria um dia,
talvez uma hora
de alegria
Pra brincar lá fora
Eu só queria um tempo
Pra viver aquele momento
De PAZ
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Desatinada memória
Joaquim Moncks
Passo de Torres / SC
Faz algum tempo incandesce
a alma dos aflitos
algum tempo
na memória das horas
algum tempo soletra
o inusitado
algum tempo solfeja o coração
e nos abafa.
Nestes suplícios
exorta-se a eternidade
e a alma voeja no cipó dos lampejos.
Tatuagens à flor
intemporais de pele e fogo
amadurecimento.
De tudo haverá apenas registros
à possessa revelia dos viventes.
O desatino de furtar-se ao instante
a construir perenidades.
Paz é tempo pra sonhar
e viver sem armaduras.
Entre o choro e o riso.
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O encontro com a paz
Paula Câmara Ferreira
Quintão / RS

29

Procurei em todos os cantos...
Percorri caminhos obscuros,
Me perdi, me encontrei...
Desperdicei muito tempo tentando achar
algo que eu não posso ver, nem tocar, apenas posso sentir...
Quando entendi que não poderia encontrar
Decidi seguir minha vida...
Enquanto caminhava senti um vazio que não soube explicar.
Falta de amor? Talvez...
Falta de carinho? Quem sabe...
Mas no fundo sabia, que era falta daquilo
Que há muito eu queria encontrar...
O tempo passou, e carregou com ele
aquele vazio agudo...
Que ecoava na minha alma...
Num dia qualquer olhei para a rua
vi uma criança sorrindo,
Ouvi os pássaros cantando,
Senti a brisa da tardinha tocando minha face,
Entrei em transe...
O acaso me trouxe o que me faltava...
A paz...
No fundo sei, que sempre esteve comigo...
Me faltava sabedoria para apreciá-la
Hoje sinto a paz,
Num abraço entre amigos,
Num encontro de olhares...
Não é preciso muito pra encontra - la
Tudo que é preciso é abrir os olhos e
Ver a simplicidade das coisas,
Não me refiro ao olhos de sua face
Mas sim os de seu coração.
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O silêncio do pensamento
Fábio Aiolfi
Aracruz / ES
Quando as estrelas se calam
E o silêncio ganha a imensidão.
Quando as folhas secas caem
Cobrindo o chão.
Quando a musicalidade de uma melodia,
Transforma-se em canção.
Quando os relâmpagos longes,
Mistificam em trovões.
A paz dentro de mim,
Encontra-se em um silêncio sem ação,
Muda e sonora,
Mas sem ação.
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Semeias e colherás
Laura Guerra
Rio de Janeiro / RJ
Tristeza
Estrela apagada
Jardim devastado
Riacho que secou
“Oh, Mestre
Fazei que eu procure mais
Consolar que ser consolado
Compreender que ser compreendido
Amar que ser amado…”
Jubilosa estou
Brilha a estrela no Céu
Floresce o gracioso Jardim
Repleto de Água cristalina,
o Riacho corre para o Mar
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Paz
Neuza Pinto Nissen
Viamão / RS
Tremeu a terra
Temem os corações
Em meio ao cheiro fétido
De cadáveres espalhados
Órfãos por todo lado
Chorando pelo colo amado
Paz
Palavra tão pequena
Grandiosa em seu significado
Governantes apregoam-na
Enviando seus soldados
Em nome da solidariedade
Que segurança nos traz
Se até os dentes vão armados
Ao encontro de um povo desvalido
Pela destruição oprimido
Onde a fome se torna religião
E a violência passa a ser a razão
De que vale a doação
Dinheiro sozinho, não é a solução
É necessário honestidade
A paz abrasar o coração
Com verdade, bondade
A PAZ alimentar
O interior, do contrário
Jamais será alcançada
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Só ela
Márnei Consul
Santo Antônio da Patrulha / RS
Alguém me faz sofrer.
Algo me faz pensar.
Tudo há de viver.
Nada há de ficar.
O que aflige por dentro
faz com que o mundo chore.
Mas o que grita lá fora,
a paz,
nunca escolhe.
A paz não deixa dúvida,
a paz faz acontecer.
Só ela tem força infinita,
só ela, só você.

33

Caderno
literário

Paz
Valquíria Gesqui Malagoli
Jundiaí / SP
Se, amigo, nossos braços
(que pena!) não se abraçam...
nota como se enlaçam
e se dão em abraços
os nossos olhos sós,
fazendo isto por nós.
Que te amo, ora, tu sabes,
pois sinto o que tu sentes.
Deus de um ramo fez gentes;
no de onde eu vim tu cabes!
Vem... não te esquives mais
de achar, em mim, a paz.
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Equilíbrio
Valdir Azambuja
Campinas / SP
A paz não é o que você vê rapaz
A paz não tá na aparência
A paz habita a consciência
É como sentir devagarinho
Sem medo
Sem certeza
Com carinho
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Paz
Ed Carlos Alves de Santana
Alagoinhas / BA
De tudo no mundo só há um bem maior
que dinheiro algum compra, a paz
Tão sumida atualmente, tão demodê,
Os seres humanos a esqueceram no recôndito mais profundo
de sua alma.
a paz,
Aquela mesma paz de mãos a imitar asas cantada por Gilberto
Gil
A paz que o mundo procura
É muito mais que a paz
é o amor ao proximo que se perdeu,
São valores obscurecidos pelo ódio tão em moda
é a vida que perdeu seu valor
A paz, espero de braços abertos
Sou da paz.
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Oração
Débora Villela Petrin
São Paulo / SP
Oremos agora, com o bálsamo da saúde,
Servido em cálices brancos e altos
Bebemos o sabor da vida, com gengibre, e sem-limão
Da janela coberta de neve, com pássaros acasalados pelo sol
A hóstia da ressurreição é vista em trajes suaves
Trazendo a magia, costurada pela linha de cetim
Perdoando o egoísmo de corações desalmados
Na "febre da alegria" com o líquido tinto,
Sorvemos o milagre da vida eterna.
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Paz interior
Nirlan Souza
Aracruz / ES
Deitado, a ouvir as ondas do mar...
Sinto uma leve brisa
Em meu rosto passear
A brisa abraça-me
E me transporta a um lugar
Onde as rosas continuam a enfeitar
Um lugar sem guerras,
Onde o amor não para de entrelaçar
Os corações dos jovens,
Que habitam este lugar
Por um momento me disperso,
Paro de sonhar
E volto para a praia,
E continuo as ondas observar...
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Estupenda grandeza
Sandro Kretus
Porto Alegre / RS
Oh! Estupenda grandeza, em meus olhos á chorar
Banha minha tristeza com lágrimas de sangue
Até meu coração parar de gritar
Absurdamente teu nome, nas entranhas escuras
Destruíste minhas virtudes por amor de um outro alguém
Eu que dei a ti todas as sensações que uma mulher pode ter
Me julgas com tua máscara de injúrias
Difamando e destruindo a imagem do meu ser
Dei a ti um amor profundo coberto de luxúrias
Realizei tuas fantasias, satisfiz todo teu prazer
Me digas? O que mais poderias querer?
Findou-se minhas esperanças junto com teu desprezo
Se for este o meu preço por amar-te demais
Então pagarei, quem sabe assim, me volte a paz
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Lábaro da paz
Dimythryus
São Paulo / SP
Há um lugar onde os pássaros se escondem
Um bonito lugar onde se pode ver o mar
Onde se pode ter sonhos
Pois são livres
Sentir que seu canto não é em vão
Sentir que a cada dia se pode criar novas e belas canções
Sentir que a paixão do beija-flor não é em vão
Considerar que este mundo
Tem espaço a toda espécie de pássaros
E que os periquitos escondem seu grito de dor
Quando estão retidos em gaiolas estreitas.
Há um lugar onde os pássaros se escondem
Deste mundo aqui de fora
Onde encontram-se sonhos dilacerados
Onde o mar parece inerte
Há um lugar onde as ondas quebram
Onde os amores deságuam
Onde os pássaros são deveras felizes.
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Paz
Cislaine Bier
Santo Antônio da Patrulha / RS
A paz que eu quero...
É poder olhar em volta,
E não sentir a mentira
Que salta aos olhos,
Cujas bocas falam
Palavras que soam
Sem verdade.
Atitudes e gestos
Falam muito mais.
A paz que eu quero...
É não sentir medo,
É não viver a violência,
É não sentir angústia.
É poder sentir o amor
No olhar, no sorriso,
Nos gestos, no ar.
A paz que eu quero...
É poder confiar nas pessoas,
É ter este sentimento indescritível
Que nos envolve e nos sacia.
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Paz: simplesmente
Rosana Banharoli
Santo André / SP
É respirar
sem antraz
sem dor
sem medo
sem fome
Ser cúmplice
no amor
na caridade
na fraternidade
na cidadania
- PRATIQUE-A
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Incógnita
Janjão
Limeira / SP
O que é esta palavrinha
cantada e decantada
por séculos e séculos
Amém, Axé, Xalon?
O que é esta expressão
que ganhou simbolismos
de pássaros e de cor
e até gestos corporais?
O que é este sentimento
que habita corações
que oram como profissão
de Fé e de credo?
O que é este desejo
que é desculpas de guerras
de revoluções e explosões
quem em seu nome se mata?
O que é esta inspiração
do poeta, que alem do Amor
abusa e se lambuza deste
estado de espírito em seus versos
Será uma utopia, um chavão
Uma retórica de oratória
Um ideal sem nexo
Uma ilusão, um dogma?
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Paz!
Alessandra Cezarini Araújo
Guararapes / SP
Da janela do meu quarto
Vejo o mundo lá fora
Horizontes... os homens, as máquinas, as bombas, a miséria...
As flores no jardim... nas ruas as crianças que choram e gritam
pela paz!
A paz tão desejada...
Que está nas mãos dos homens
Daqueles que celebram a vida e cultivam o amor.
Homens-anjos que abraçam a paz e vivem em comunhão
com Deus e a Natureza.
Para um mundo mais fraterno, com igualdade perante todos,
Amém!
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Marinheiro
Isabel Máximo Correa
Lisboa / Portugal
É sempre assim deste modo
nunca mais te verei.
Já se foram as roupas.
Ficaste nos retratos a preto e branco...
A tua paz deveu-se nesta despedida prolongada
sugado pelo oxigênio da máquina a trabalhar
e foi nesse olhar
que te quis hoje, nesta fotografia perto da janela... sempre a
sorrires!
A tua paz no descanso
carregado de saudades
curtas vezes neste ano te chamei e disse, repeti e amei
É sempre assim deste modo.
A solidão transformasse
no último aperto de mão
Frio... Gelado...
se viesses
oh! se regressasses!

* Dedicado ao meu pai
14/03/1937 a 01/01/2010
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Zap A
Gabriella Slovick
Rio de Janeiro / RJ
PAZ
AZP
ZAP
A
PAZ
ZAP
AZP
PAZ
AZP
ZAP
A
PAZ
Não há outras formas de dizer
senão viver
a paz
de trás pra frente
de frente pra trás...
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O amor e a paz
Carmen Marinho dos Santos
Torres / RS
O Amor sempre me deixa,
Cheia de vida... cheia de alegria...
Plena de entusiasmo... de felicidade...
Tudo o que vejo é mais bonito...
Sinto a vida... plena de Amor...
Tudo fica mais colorido...
Até o mais simples ser vivo...
Se torna belo... especial...
Tudo é único... é novo...
A vida se torna mágica...
Sinto que é o Amor...
Que me dá essa Paz!...
A nossa vida é única... é original...
O Amor torna tudo mais vivo...
Tudo fica diferente... tudo é belo...
Tempos de Paz... E de Amor...
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Paz
Rodrigo Valverde Beitum
Assis / SP
A paz é relativa aos sentimentos que possuímos
É um estado de espírito, depende de como você está
Pode ser sentida no desfrutar de um amor inexplicável
Ou simplesmente no sorriso de uma amizade inabalável.
A paz é assim, não tem hora ou dia pra se sentir
Mas só sentimos quando estamos de bem com a vida
Quando nos sentimos seguros e amados
No parque durante a caminhada ou na praça com amigos
sentados.
A paz só nos atinge quando nos sentimos puros
Ela é a própria representante da pureza
Temos-lhe quando praticamos e recebemos o bem
Sem escolher ou mesmo saber a quem.
A paz é um sentimento nobre
De espaços curtos e felizes
Que somente poucos humanos conseguem ter
E, por isso mesmo, são raros de se viver.
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Proposta
Deo Sant’Anna
Paulista / PE
O poema é simples,
Simples e certo,
Sem desejos de ser poético.
Sem nem saber que é verso.
Verso tão inocente
E, no entanto, nos atinge
E nos deixa boquiaberto!
O peito da mulher
Que a gente ver
Alimentando um bebê
Trocando olhares ternos!
...Existe poema mais belo!?
E esse poema gesto
Justifica o universo
E tem tanta filosofia
Que cabe na compreensão do sábio,
Na mente do louco sem maldade
E até no instinto do animal selvagem!
Mas esse gesto perfeito
Não cabe na bomba que cai
Seja noite, seja dia
Com racionalidade e tecnologia!
Da mente do "cão" que a cria!
E cria dor, ódio e agonia!
Este sentimento não cabe,
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Na mente sórdida, vil, miserável
Que nada respeita,
Não têm noção de beleza!
E nem avalia a maldade que engendra
Dentro da sua própria crença.
Seja homem, seja estado,
É o próprio diabo!
E a teoria do terror,
Fardada ou não,
Sabe, mas não avalia,
O seu quinhão de dor,
E não explica, nem justifica
O insensato combate,
Ao combater injustiças com injustiça!
Não bastam as naturais catástrofes
Acidentais ou não, pra provocar ainda
mais?
Que tal vivermos em paz,
E trocar por solidariedade!
O ódio em nome do amor?
Transformar em sorriso à dor
Sermos enfim, humanidade!?
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Minha paz
Sandra Veroneze
Porto Alegre / RS
Fluxo vibrante
Solidez suave
Você chegou
E é toda paz que eu sempre quis
Já posso florir, dançar e cantar
Por toda eternidade
Te amar: verbo infinito
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A paz
Rosita Maria Roldán Vieira
Porto Alegre/RS
Paz na alma...
Paz na mente...
Paz na vida...
Paz...
Força que traz felicidade.
Busca que quer só verdade.
Harmonia, compreensão, tranquilidade.
Paz...
Um Princípe veio ao mundo,
Trazer sua mensagem:
Amor, bondade, justiça...
Mentiras Ele desfaz.
Princípe acima de todos,
O Princípe da Paz.
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Quero paz
Nere Beladona
Restinga Seca / RS
Quero Paz,
No meu dia a dia
De consciência universal,
Livre dos massacres tecnológicos.
Quero Paz,
Para as crianças do morro,
Tornando-as mais felizes,
Com direito a estudar e brincar.
Quero Paz,
De pensamento
De atitudes sociais
Na transformação do homem.
Quero Paz,
Nas estradas
Respirar todas as alegrias,
Celebrando a vida.
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Sementes da paz
Bento Ribeiro . B'Ro
Santiago / Chile
Andei pela mata, plantei em minha horta sementes de paz
me banhei nas cascatas, entendi a proposta exata de jah (deus)
e o vento vai levar, a água vai trazer
a esperança pra brotar minhas sementes de paz
e o fogo vai aquecer e da terra vai nascer
toda força pra brotar minhas sementes de paz
ouço a criança chorar e eu orando
mas não podemos parar, vou doando
não tenho grana, mas posso doar
minhas sementes de paz
quem planta, colhe
a sua planta é você quem escolhe
nao quero espinhos, eu quero doar
minhas sementes de paz
andei pelas ruas, cruzei encruzilhadas,
mas agora aqui eu vou plantar minhas sementes de paz
esteja onde eu estiver, ao menos vou saber que alguém está a
descançar às sombras - árvore de paz
PAZ!
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Paz
Karla Hack dos Santos
Xanxerê / SC
Perseguida
Amada
Zombada
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Bucólicas número 1
Marcelo Moraes Caetano
Rio de Janeiro / RJ
Pastava a ovelha fagueira
a gramínea fosforescente.
Vem a lua e se esgueira
de repente.
A ovelha se assusta
com o branco mais audaz
mas a lua, materna, incrusta
seu raio na paz.
Chega então outra ovelhinha
e agora não é mais uma:
são duas.
Pastam, a lã branca, branquinha
como flocos de espuma.
E agora existem três luas...
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O que é a paz?
Marivane Klippel
São Francisco de Paula / RS
Paz é ouvir barulho de chuva
rolando no telhado
Paz é guardar no coração
Boas lembranças do passado...
Paz é dia de sol,
Brincadeira de criança
É buscar em todos os dias
O caminho da esperança.
Quando o coração bate forte
Assim louco, apaixonado
Diante daquele sorriso
Cheio de paixão, alucinado...
Paz é colo de mãe
Abraço de pai, de irmão
Paz é buscar em si e no outro
Alegria, amizade e emoção.
Escrever um versinho.
Elevar a mente a Deus.
Paz é um mundo melhor
Estando em “paz” junto aos seus!
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Pás na terra
Joice Giacomoni
Porto Alegre/RS
Em terra, ar
Enterrar em pás
Revolver o fundo
Profundo da terra
Enterrar o mundo
Em paz
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Haiti
Carlos Leser
Montenegro / RS
Passa a paz
toda de branco
derramando um pranto
sobre ruínas.
Sobre meninos e meninas
passa seu leve manto
e tenta entoar um canto
num lugar que ainda jaz.
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Paz
Jade Dantas
Recife / PE
vezes o susto de senti-lo aqui
na minha existência sem percalços
revolve todo o passado
cheiro olhar e sabor
vem exato na hora mágica
em que me sinto em paz
estou? mergulho em trabalho
mas colho miosótis não consigo trabalhar
capas de seda em seu rosto
onde a paz?
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Messiânico
Matheus Paz
Taquara / RS
Trago-te ramalhetes, verbetes
versos rasos ao solo seco
/sonoro cajado
divinos lábios, mãos calejadas,
cantorias: - Paz aos homens da terra!
Amargurado, trágico
em vestes largas
/letárgicas liturgias
são entoadas aos pobres da terra
hierarquias: - Salve e guarde os homens de farda!
Ano novo, velhos homens cantadores
da paz velada
/sob os quartéis
da guardada paz orgulhosa
de nossos generais.
Escopetas, trombetas:
- Terra aos homens fidalgos!
- Guerra aos homens de farda!
- Paz aos homens da guerra...
Pela terra, misteriosa agonia,
messiânico, do barro humano
/e da losna
teimam em nascer, improváveis,
esses homens teimosos.
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Ausência
Renata Iacovino
Jundiaí /SP
Onde tu estás?... onde estás??
Não cabes dentro de mim;
lá fora... foges de mim.
Onde estás? Onde tu estás?
Te metes em que confim,
em que terra do sem fim?
Ao meu encontro virás??
Será que és tão alva assim,
vestindo-se de morim?
Onde tu estás, onde, paz?...
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Estou aí, sim!
Roseli Busmair
Curitiba / PR
Talvez todos pensem
que somos de todo, diferentes...
Será? Estou aí, sim
e com muita atenção
em versos, aí vai minha versão:
Sou caseira, solitária, introvertida?
Que mal há em ser de tudo nesta vida?
Estou aí, sim
com quem sofre, quem agride,
quem maltrata e quem oprime.
Estou aí, sim
vendo passar o tempo sem nada fazer
e, sem poder sequer dizer:
- Amo vocês!
Todo o Mal do Mundo
está no egoísmo do Ser;
somos nós sobreviventes
em cada novo amanhecer.
Há quem se diga superior!
Outros se julgam até inferior,
porém cada qual com a sua sina,
assim a Humanidade caminha...
Vemos tempestades desabando,
logo mais vem a Primavera
e, florescem as cores da Esperança.
Estou aí, sim
observando nosso tempo,
registrando em versos tantos
os dias que assim vão passando.
Há quem sofra mais que o outro
e, outro ainda, seja o mais feliz.
Mas que importa que se vá passando,
se aqui na Terra somos todos
nada mais, que mais um Aprendiz!
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Eu sou a paz!
Marta Rodriguez
São Paulo / SP
Alguns temem a mim.
É natural, compreendo.
Seus corações ainda não evoluíram porque
ainda não se encontraram comigo...
Não temam...
Trago em mim uma força que não receia o perigo,
sou terna e silenciosa como um céu azul
num dia esplendoroso de verão...
Sinto que, aos olhos de muitos,
ainda sou diferente, como se eu fosse um monstro,
que as entranhas da Terra cuspiu
dando vida a uma semente oposta
às vontades do mal, que de uma árvore caiu,
germinou e se reproduziu,
trazendo consigo o perigo da união mundial.
Sim, posso até ser um monstro, na sua imaginação!
Sou uma criação divina e, vim em missão de paz...
Sou diferente, sim...
Sou um sentimento estúpido por amá-los demais...
Sou falsa e mentirosa,
um monstro repugnante e asqueroso
porque compactuo com a verdade,
a honestidade e sinceridade.
Porque semeio o perdão e,
porque sofro e choro por suas dores!
Aos olhos de muitos,
ainda sou um fruto maléfico espalhando o amor!
Sou indigesta para aqueles que não têm amor no coração.
Sou um monstro por ser uma arma mortal
contra a devastação humana, animal e ambiental!
Sou assustadora por ser branca como a neve,
por ser pura como a água e,
por possuir a calma dos anjos...
Para quem não me conhece, muito prazer;
- não sou um monstro!
Eu sou a Santa paz...
Abram vocês também os seus braços
para receberem a minha luz,
e em seus corações a paz...
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Paz
Angela Maria Green
Novo Horizonte / SP
O silêncio se quebra na canção
O pássaro faz seu canto
A canção se prende ao pássaro
Silêncio, pássaro, canção.
O pássaro em seu pouso canta,
A brisa ao tocar lamenta
A canção é paz que espalha ao vento.
Canção, pássaro, silêncio.
O pássaro em seu vôo vive,
O silêncio ao ouvir se cala
A canção imortal se espalha.
Pássaro, silêncio, canção.
Um é a paz e outro implora
Entre o canto e o som, a paz!
Que no silêncio vigora
Silêncio, canção, pássaro.
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Você se inspira, concentra, transpira
e escreve! Depois envia para o email
sandra.veroneze@pragmatha.com.br

