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EDITORIAL

Nascimentos e partidas
Na Ortígia antiga, do ventre de Leto, nasceu uma deusa
que ressignificaria a maneira do jovem, especialmente as
mulheres, de ver, interagir e se posicionar no mundo. Ártemis, que
mais tarde viria a se tornar a senhora da floresta, deusa da caça e da
lua, já no momento do parto deixou sua marca no mundo: nasceu e
auxiliou a mãe no nascimento do gêmeo, Apolo. Desde então,
mulheres grávidas e prole encontram na deusa conforto e auxílio.
Mais tarde, outro feito de Ártemis destacaria a clareza de
seus objetivos. Ártemis abdicou de morar no Olimpo, junto com os
demais deuses, e pediu permissão ao pai, Zeus, para refugiar-se e
reinar nas florestas.
O Caderno Literário deste mês tem 'parto' como tema. Nas
páginas que seguem, você encontrará referências a nascimentos e
despedidas - ritos de passagem, marcos na vida de todos nós...
Desejo uma ótima leitura

Sandra Veroneze
Editora

Capa: Nascimento de Apolo e Diana (Ártemis), por Macantonio Franceschini,
1692–1709, Museu Liechtenstein
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A partida
António Barroso (Tiago)
Parede / Portugal
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Eu parto, com as lágrimas no rosto,
Que é sempre muito triste uma partida,
Parece que um pedaço duma vida
Se desprende no estigma do desgosto.
Eu parto, mas no peito, levo posto
Desânimo e saudade desabrida,
Mas co’esperança que esta despedida
Termine num regresso, muito a gosto.
Eu parto, sim, mas breve voltarei
Porque sem ti, amor, eu sinto, eu sei
Que nunca há-de chegar a primavera.
Eu parto, porém, quando regressar,
À distância, já sonho ir encontrar
Teus lábios cor de rosa à minha espera.

Parto simples
Luiz Carlos Rodrigues da Silva
Barra do Corda / MA
O sentimento inicial é de fuga.
Perpassa a insegurança.
Fugir de um espaço aconchegante
Imerso no amor amniótico e na proteção materna!
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Sair para um mundo desconhecido
Quanta inquietude evocada
Na memória marcada pela dimensão pueril
Inconsciente dos novos riscos!
O que me espera lá fora
Gostaria de sair do meu aconchego?
Não seria uma alteridade forçada?
Pensamentos e planos começam a se esvair!
Seria possível abortar este parto?
Não. O parto ocorre!
A alegria do nascer e o flagelo da dúvida se entrelaçam no cordão umbilical
Venho ao mundo expondo as primeiras cicatrizes!
O contato com o mundo suscita
A vontade de servir
Harmonizar o som do choro com o abraço externo
Entro na história da humanidade!

Olívia está perdida!
Franciely Sampaio
Vila Velha / ES
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Perdida, se abrindo...
Perdida, se libertando...
Perdida, se entupindo...
Perdida, se culpando...
Perdida, se permitindo...
Perdida, se amando...
Perdida...
Por estar só...
Ou friamente acompanhada...
Ou estranhamente acompanhada
Por uma companhia fraca... frágil... dependente...
“Olívia está perdida!”
Perdida em IN PULSOS...
Perdida em negações de gestos... palavras...
Perdida em pulsões de ser...
De anular...
IMPULSOS de se encontrar consigo
E descobri-lo importante...
“Olívia está perdida!”
Olívia vai nascer e se encontrar.

O amante da morte
Robinson Silva Alves
Coaraci / BA
Todos têm medo de ti
Mas eu espero ansioso
Feito amante
Em pleno gozo
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De sua fria razão
És a única solução
Para tirar-me da solidão
Vem amada morte
Pois não tive a sorte
De amar
Vem amada morte
Pois esqueci-me de sonhar
Vem deusa dos sonhos negros
De ti não tenho medo
Desvendas meu segredo
Arde no peito
Um grito incessante
É morte,
Morte,
Eu teu amante.

Dádiva da natureza
Cislaine Bier
Santo Antônio da Patrulha / RS
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Ventre abençoado
Com amor
Vai moldando a vida.
O novo ser desabrocha
Pouco a pouco.
O momento tão esperado
Aproxima-se, o parto.
Acontece a grande explosão
Para um mundo desconhecido.
É a grande dádiva da natureza.

Parto
Marba Furtado
Brasília / DF
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Um dia eu parto passo a passo,
de mansinho
Me parto ao meio,
me parto em pedaços
Parto aos poucos,
viro fumaça e me esparramo pela rua;
viro pozinho de pirlimpimpim
Feito purpurina,
assim brilhante vou
longe
voo longe
Me esparramo pelo mundo,
me misturo pelos ares e bares,
reencontro outras partículas e me recomponho
Na sala de parto, eis-me de novo
parida ao mundo

Parto relâmpago
Antonio Cabral Filho
Rio de Janeiro / RJ
Casalzinho namorando no portão,
o clima subindo, altos beijos,
suores vindo à tona,
de repente a menina solta gritos,
gemidos, urros de dores
vindas das profundezas d'alma
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a ponto de o pobre ficar perdido,
sem saber se a pega nos braços,
se a leva para a varanda da casa,
mas de repente ela abre a bolsa
e põe-se a revirar tudo em busca
de alguma solução, talvez um remédio,
e quando menos se espera, pega
uma folha de papel e um lápis de baton
e faz anotações nervosas aos rabiscos.
E ao perguntar-lhe o que houve,
como está se sentindo, se é gravidez,
obtem a resposta, entre dentes:
- Acaba de nascer um poema!

Somos
Mário Borges
Belo Horizonte / MG
Já vem registrado na concepção,
Caminhos tortuosos mas definidos,
Composto de Luz a sua projeção,
O ser, a essência, todos sentidos,
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A árdua e a mais bela jornada,
O nascer, o permitir a vida,
Nossa mera presença abençoada,
A forma mais natural, mais digna,
Geneticamente somos perfeitos,
Mas emocionalmente subjetivos,
As várias formas o nosso jeito,
O homem este ser indefinido,
Nossas mãos que escravizam-se,
O seu semelhante e a si mesmo,
Nossos objetivos concretizam-se,
Sobre certezas e os próprios erros.

Uma história de amor
Elaine Maria Goulart Nunes
Rio Grande / RS
Temos uma história
De parto para contar
Amado foste sempre
Desde a concepção
Nunca deixei de te amar!

13

Tenho uns sorrisos guardados
Na tela do tempo
Um eco de suspiros
Um choro de recém nascido
Que ainda teima em chorar!
Tens a lembrança do leite
Do batismo, a benção
A água, o sal e o azeite!
O primeiro passo
A primeira sopa
A primeira palavra
Os primeiros risos
As primeiras lágrimas!
O teu tudo
O meu tudo
Para sempre
ETERNIDADE!

O parto
Raquel Alves
Juazeiro do Norte / CE
Fluídos em meus pulmões me ligam à criação
Um toque aveludado de desejos reprimidos
Sinto-me nauseada, sem rumo, sem razão
Já não me amastes como no primeiro dia?
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Meus órgãos estão evoluindo lentamente
De minha essência celeste foi dada um corpo
Recebe-me com carinho com naquela noite
Que ouvi baixinho você dizer que me ama
Já não sinto mais os horrores de seus crimes
Teu pecado imaculado nessas lágrimas
Me dizem adeus
O parto que nunca vai acontecer
O choro de um bebê que nunca ouvirá
Por tua decisão de me abortar
Não condeno teu receio, teu desejo de ser feliz
Desde o princípio fui um fardo?
Um atraso em seus gozos de vida?
Eis-me aqui, sozinha onde retorno
Bato na porta de Guf
Local que descansei minha alma
E esperarei ansiosa meu renascer.

É triste partir
Humberto - Poeta
São Paulo / SP
São tão gratas as horas que passamos
juntinhos, nosso amor a desfrutar;
e nesse enlevo nem sequer lembramos
do tempo em que ficamos a sonhar!
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Nada existe que o tempo retarde
para quem ama e para quem namora;
só então eu noto que já é muito tarde,
e o relógio me obriga a ir embora!
Ah, quão estranho é esse nosso chamego
que me deslumbra e do qual não me farto:
em sorrisos me envolve quando chego,
mas me enche de tristeza quando parto!

Três partos, duas filhas
Eliane Auer
Juazeiro do Norte / CE
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Conheço bem o dom do amor
Ganhei de Deus esse privilégio
recebi como um presente,
Dominique, uma princesinha.
muito pequena, ainda
queria passear,
eu não estava pronta
nem sei quando vou ficar
passear na outra vida,
acho que tenho dificuldades
para despedir-me e aceitar.
Ela voltou...
Deus achou por bem
me entregar outra vez
Linda, alegre, inteligente...
é dotada de qualidades especiais.
Para a nossa alegria, Alice foi concebida,
Alegria, simpatia e harmonia
completam a minha maior alegria

Lá vem o parto
Gabriel Bocorny Guidotti
Porto Alegre / RS
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Lá vem o parto
Parto aqui, parto acolá
Lá vem o parto
Para uma criança procriar
O parto pateta
Desenhou os dedinhos
O pequeno chorando
A vida se multiplicando
Lá vem parto
Parto aqui, parto acolá
Lá vem o parto
Para a família ampliar

Travessias
Otavio Reichert
Santo Ângelo / RS
Correu de boca em boca pelo aguaceiro do dia...
Quando então um mensageiro avisou vó Rosalina,
que a bolsa estourara, da gravidez da Maria.
O velho prumou o tempo: - Tu não vais: o rio tá cheio!
Ela deu mão na maleta e foi pegando os arreios!
Eu digo que era valente esta senhora de outrora.
O tempo não foi perdido, nem perderá sua memória.
Urgia que aquele parto fosse feito sem demora.
O baio adentrou o rio, a rumo, tentando o vau.
Foi levada pelas águas, corredeiras no perau!
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Dando upas de incentivo pra um cavalo em agonias...
- Este canal não é nada tem alguém mais precisado!
Com fé venceu as bufeiras, comparando as travessias.
Conhecia mil passagens para esta vida terrena...
Pelos campos sem notícias a noite rezou novenas!
Um “ôh de casa” estropiado animou velas minguadas.
O ranchinho, chão batido, nas orações atendidas.
Silenciaram as corujas agourando as madrugadas...
quando mãos abençoadas, com o saber mais primitivo,
foram anjos prestimosos para mais um filho vivo!
O sol já fazia poente no retorno do caminho.
O velhinho, junto ao rio, renovado na esperança,
jogou o laço de amor que supera redemoinhos.
Foi voltando para casa perceberam, qual magia,
nova estrela alumiando na mais doce calmaria!
O entrelace nos reúne... nesta vida passageira.
Os tempos estão mudados, porém não se apaga o rastro.
E são muitos que relembram, com saudades, da parteira.
Foi recontando esta história que um estranho em meu destino:
revelou emocionado: “Eu sou aquele menino!”

Parto / reparto
José Nedel
Porto Alegre / RS
Não me foi indolor o literário parto
De centenas de tramadíssimas quadrinhas.
Muito as estimo, e assim com outros as reparto,
Não tanto porque belas, mas por serem minhas.
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Do paraíso
Maria da Fonseca
Lisboa / Portugal
Cheguei do paraíso que perdi,
Buscando a vida que me concedeste.
Uma alma sensível me ofereceste
No dia em que, ansiosa, eu nasci.
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Na Terra, em corpo e alma, eu cresci,
Saudosa de outro mundo que não este.
A graça que para mim Tu escolheste
Revelou-me o destino que cumpri.
Lutei em vão co'a minha imperfeição,
Apesar de sempre me ajudares
E ouvires meus apelos de perdão.
Senhor meu Deus, ao me abençoares
Na hora em que parar meu coração,
Ao paraíso irei pra me abrigares.

Parto
Gerci Oliveira Godoy
Porto Alegre / RS

21

a Lua vaidosa
faz regime
fica um fio
mas logo os enamorados
engravidam sua forma
e ela, cheia de charme
planeja um parto
num quarto crescente

Procriação
Deise Assumpção
Mauá / SP
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Romper
a barreira do espelho
do olho no olho
da pele com pele
do beijo no beijo
inserindo
gameta em gameta
para que sejam
os dois tempos contíguos
um único tempo
por dentro do espelho
E ver rebentarem-se
as próprias entranhas
e irromper esse tempo
em tempo terceiro
duplo espelho do espelho
devolvendo contíguos
os dois tempos traídos

Toda vez que parto
Teresa Oliveira
Porto Alegre / RS
Toda vez que parto
Morro como o inverso de um parto
Depois ressuscito
Pois apenas me reparto
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Parturiente
Clevane Pessoa
Belo Horizonte / MG
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Gesto em tempos diferentes
diversos versos, em temas vários,
a partir de nada e de tudo.
Brotam-me rimas ou neologismos
quais flores de galhos podados,
ou arrancados e jogados fora em terreno baldio...
Poemas de água, de esterco, de terra adubada e cuidada.
De qualquer forma, a delivrance ocorre.
Da parturiente calma e mera que sou,
encantada com a grande e com a pequena
ideia que me permite escrever,
minha Poesia nasce de parto natural,
singular ou corriqueiro,
às vezes, múltiplo,
descerrando minha história
ou narrando a alheia.
Parto simples, indolor,
sem suor.
Apenas abro comportas ou chovo
o que penso a cada instante.
A delivrance é prazerosa,
quase um orgasmo angelical.
O parto da POIESIS
é inerente ao meu feitio.
E parece um fluxo de rio,
onde nadam pétalas
perfumando ares.
Poetizo-me!

O parto
France Gripp de Oliveira
Belo Horizonte / MG
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Quando a derradeira hora veio
os aguilhões se transmudaram em lanças
e as clavas bateram de dentro para fora
e em vivas brasas se queimaram o medo
e o nó infantil de tua garganta
e o ventre e o dorso se explodiram em transes
e toda tua face pulsou exuberante
entre o espaço estreito das coxas e da cama
e as pernas e os braços se jogaram inúteis
e a dor e a agonia te ergueram entre pelos
e a boca e os olhos se calaram atônitos
e a parte coisa, que te pareceu complexa
certa vez, à toa
se viu então incendiada e grada
e poderosa e pronta
e mandala e rosa completada
e todo ardor em ser tu mesma e frágil
e reconhecível e boa e compartilhável e tonta
ali se esfacelou, por fim, naquele instante
assim que o pé do mundo te calcou as entranhas
e dentre mistérios mínimos e fôlegos calcinantes
o outro, pequenino, nidificado em esperanças
emergiu da sombra em sangue e prantos
E então, entre desfalecida e irradiada
tu puseste termo à expulsão e cumpriste
afinal, o ritual da gênese anunciada.

Parto, ato sublime
Isabel C S Vargas
Pelotas / RS
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Parto é ato sublime
Natural, divino, inigualável.
Traz felicidade, aprendizado
Crescimento mútuo.
A mulher aprende a ser mãe
O bebê segue o ciclo natural.
É festa para os pais,
Novidade para os irmãos,
Benção maior para os avós.
Parte é comunhão na terra
Ato indissolúvel com o universo
Que se recria, reinventa e renova
A cada ser humano que vem
Sempre enviado para promover
A grandeza da humanidade e a paz.

A revolta da natureza
Mara Carvalho Leite
Porto Alegre / RS
O ano começou com a revolta das águas.
Chuvas fortes e temporais.
Chuvas de granizo, chuvas torrenciais.
A natureza se vinga,
provoca destruição à sua volta.
Vem nos cobrar, o que lhe foi tirado!
27

Parto
Ligia Messina
Porto Alegre / RS
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Parto para uma nova vida
No parto uma vida nova
Em qualquer situação a dor
Partir para não mais voltar
Partir para ir logo ali
Parto de um ser pequenino
Indefeso, carente
Precisando de amor
Parto para não mais chorar
Porque deixei de amar
Parto para aumentar a prole
Parto esperado com amor
Dor doce jamais esquecida
Dor produtiva
Presente de Deus.

Ventre
Amélia Luz
Pirapetinga / MG
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Entre ramagens
de carne e amor
um ninho seguro
esconde uma flor.
Toda a raça terrestre
é tecida em silêncio
brotando das ramas do ventre
que audacioso desventra o amanhã.
No exílio do corpo materno,
abismo úmido e terno,
um anjo de cachos desperta
e canta sem medo
a canção da vida!

Parto
Jardim
Niterói / RJ
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sim e não são paralelas,
a transgressão é reflexo da regra.
querer é não querer depois que se alcança.
o sonho se esgarça sobre o travesseiro
ao encontrar a vida esparsa.
parir ou não partir,
na estação permaneço
entre a regra e a transgressão,
entre o sim e o não.

Partida
Roberth Fabris
Maringá / PR
Deixa a barriga
Deixa este mundo
Deixa a vida
Deixa a escuridão
Deixa de ser apenas um núcleo
e passa a ser um ser que muda a nação.
31

Parto de Gaia: vida

Mauricio Duarte
São Gonçalo / RJ

O lótus surge da lama,
a natureza ressurge
em cada estação nossa,
a cada dia nosso da
vida.
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O parto de Gaia nos
mostra o quanto somos tão
pequenos frente à Terra,
Mãe Terra que brinda à
vida.
Suas transformações são as
mutações, variedades,
multiplicidades na
existência, poder da
vida.

Dilatação
Anderson Bee
São Paulo / SP
nos escombros
do silêncio
flui o motivo
uma razão
ou um simples desejo
33

nutrindo cada movimento
cada instante
cada palavra
(faço virtudes
em vertigens)
parto perfeito
: um poema nasce

Dia “D”
Rosalva Rocha
Santo Antônio da Patrulha / RS
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Não mais dimensiono o amor
desde o teu nascimento
Chegaste como flor
cheirosa
olhinhos brilhantes
inundando meu sentimento
Felizes nos aconchegamos
cumplicidade imediata
num mar de carinho
construímos nosso ninho

Entradas e saídas
Adilson Roberto Gonçalves
Lorena / SP
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Formação de células
intra-ulterinas
ação ferina
de amor e sexo.
Entrega
sem devolução
devoção de vida
em formação.
Parto de tua vida
pós-parto.
Cortado o cordão
ainda me regenero
em cada suspiro de vida
em cada ausência da sorte.

Partos e partidas
Léris Seitenfus
Porto Alegre / RS
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Chegamos ao tempo
De partir o agora
Parto sem dor
Velejando nuvens grávidas
Violadas por supersônicos
Gestações de anjos
Concebidos por eletrônicos
Imperceptíveis aos abraços
Ao olhar tão próximo
Só amam por tecladas
Vidas amarradas
Só as nuvens abraçam
O parto dos tolos
Que partem em aventura
Sem sair do lugar.

Parto
Mardilê Friedrich Fabre
São Leopoldo / RS
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Lágrima pendurada na melancolia
Do olhar que escorre mansidão.
Não há revolta, apenas o embaraço guia
A despedida. Sonhos vão...
Parto sem promessas de volta...
De mim o desejo se solta.
Não carrego lembranças dentro do meu bojo,
Para longe, o passado arrojo...
Parto só, sem nenhuma escolta.

O parto
Adriana Pavani
Barra Bonita / SP
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No início, apenas uma sensação,
Depois uma ideia em concepção.
Ideia esta que vai crescendo,
Tomando forma,
Formando corpo.
E este corpo cresce,
Quer ter vida própria.
Cutuca o pensamento,
E cutuca tanto que chega a doer por dentro.
E quando fica assim, não tem jeito.
Chegou a hora!
É preciso por para fora.
O lápis escorrega pelo papel,
Os versos se desdobram.
A mente do poeta realizou mais um parto.
Acabou de nascer mais uma obra.

Morte grávida
Al Reiffer
Santiago / RS
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grave gravo
letras de fogo
à eternidade
cedo
ou tarde
pelas sombras
de céu e som
gravito:
gravidade
a todos os homens
devo ir
dar a luz
ou a treva...
não importa
sou a cruz

em qualquer era
que te leva...
ser... vindo
a um Deus farto
a-deus
Parto.

Teu ventre
Evanise Gonçalves Bossle
Tramandaí / RS
Teu ventre guarda imensurável segredo,
mas teu segredo com a soma dos dias,
será revelado.
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Teu ventre guarda anônimo dom,
dom quase sem mácula,
isento das dores do mundo,
e ainda feliz.
Teu ventre transborda sublime,
incansável e sábio,
e ainda proclama a liberdade
prometida.
Teu ventre molda teus dias,
de agora em diante não viverás
apenas segundo teus caprichos.
Teu ventre exige de ti
e tu queres cumprir as exigências.
Teu ventre com as somas dos dias
quase sem mácula
apenas seguindo teus caprichos ...
e tu queres cumprir
e tu queres cumprir
todos os ritos de amor
permitidos.

Parto
Jania Souza
Natal / RN
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Parto
no parto
mau feito
da palavra veneno
sangrada do peito.
Parto a dor
contida na opressão
da tirania
vomitada
do cárcere, da prisão
dos maus homens
semi deuses
que ceifam a vida aos anjos.
Nada a lamentar, tudo a temer
o poder é inferior a coexistência no mundo.
Deem-se as mãos.

Lucina
Fábio Daflon
Vitória / ES
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Deusa das boas horas obstétricas,
Lucina cruzou pernas para Alcmene
parir o filho Hércules em tétricas
algias de causar-nos mesmo pena
da mãe do semideus e doutras tantas
primíparas, multíparas que em dor
pariram os seus filhos sem pudor
de alargarem pernas e as ancas
a fim de bem parirem seus rebentos.
Mas hoje cruzar pernas não é distócia
de útero; as moças ao cruzarem
suas pernas, nos tornam bem atentos,
nem sabem de Lucina ou da história
de Hércules ao nascer, fazem cesariana.

Parto
Waulena de Oliveira
Rio de Janeiro / RJ
Por atalhos caminho ,
veredas vazias de som
Parto
Por atalhos caminho,
veredas vazias de cor
Parto ...
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Esquecida do que fui
vou em busca do sonho
de ser eu mesma
Esquecida do que quis
vou em busca do sonho
de querer ser feliz

Da geração ao nascimento
Francisco Carlos
Canoas / RS

43

Sob o brilho dos lençóis de seda,
Carícias e afagos cegos,
O champanhe sobre a mesa,
O abraço que aconchega,
A pele que transpira,
Os gestos premeditados,
Mãos que se cruzam,
Num espaço limitado.
O peito palpita,
A vista entorpece,
As estrelas do céu caem,
E o coração acelerado,
As mágoas esquece.
O tempo se expira,
Os gritos que crescem,
O fim se aproxima,
E o corpo estremece.
E das profundezas escura,
Um bólido aparece,
Um zóide mutante,

Uma sinuosa figura,
Como num feroz combate,
Ao alvo procura,
E aos inimigos abate.
Mais uma batalha vencida,
E antes que o tempo se esgote,
O óvni com ternura,
Sacrifica-se por uma vida,
E uma reação acontece.
Como uma bomba que explode,
Num oceano de esperanças,
É mais um filho que nasce,
Misto de dor e alegria,
Enquanto o pai chora e agradece,
Quando o cordão se rompe,
A mãe reza e não esquece,
Que é um elo que se parte,
Um vazio, uma utopia,
Pois nada adianta de quem nasce,
Pois é para o mundo que cria.

