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Dedico estes versos aos grandes amores que 
na vida tive. Aos amores vividos e aos amores 
sonhados e que não se consumaram, pois tive-
ram sua importância em meu sentir e mesmo 
em meio à impossibilidade de sua concretude  

tornaram-se poesia. Pois amar implica em saber 
quando parar e começar a escrever.
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Prefácio

O poeta Ed Carlos Alves de Santana foi pinçado num 
concurso de poesias “Corações que falam: Antologia poéti-
ca Troféu Maria Feijó”, em 2001, organizado pelo saudoso 
poeta Pedro Machado, na época presidente da Casa do Poeta 
de Alagoinhas. A partir daí obviamente que passou a fazer do 
Parnaso a sua nova morada, essa casa simbólica onde o indi-
víduo jamais é visto como bizarro, ou seja, aquele que foge ao 
que é considerado normal, já que é tido e havido que o poeta, 
muitas vezes, na sua casa não se sente em casa.

Oriundo da zona rural de Alagoinhas, num alegre conví-
vio fomos acompanhando seu desenvolvimento. Ele sempre 
nos chamou a atenção por dispor da particularidade de ser o 
primeiro pintor entre os poetas da casa e ser o primeiro poe-
ta entre os pintores alagoinhenses. Nesse salutar convívio de 
nossa sinergia na morada dos deuses, digo a Casa do Poeta, 
um dia fomos surpreendidos com a sua aprovação no vesti-
bular em Artes Plásticas na EBA-UFBA. Foi uma explosão 
de alegria! Dupla vitória pelo fato de ser do ensino público e 
oriundo da zona rural. A partir daí sua vida tomaria um novo 
rumo, como de fato tomou. Hoje Bacharel em Artes Plásticas 
e Mestre em Artes Visuais, professor de Desenho Artístico e 
Pintura acrílica sobre tela na Faculdade São Bento desde 2011 
e em 2020 – uma ação singular – ter prestado serviço na fun-



8

ção de Monitor de Artes, em uma unidade de acolhimento de 
pessoas em sofrimento psíquico e/ou deficiência intelectual 
com ou sem referências familiares no Lar Social Polarys. 

Como pintor, realizou inúmeras exposições coletivas em 
diversas cidades baianas e participou de inúmeras antologias 
pelo Brasil. 

Devo dizer da minha satisfação em registrar aqui a con-
temporaneidade com o poeta. A grande identificação e ad-
miração mútua que nutrimos um pelo outro. Seja historian-
do ou poetizando Alagoinhas nos jornais locais, navegando 
nas águas de além-mar honrando o nome da nossa cidade na 
Bahia a no Brasil mediante concursos, exposições e outras 
formas. Lembro do 3º concurso de Poesias dos Bancários – 
Prêmio Elisa Lucinda – ano 2010, com vossa permissão, onde 
logramos um segundo lugar na categoria Comunidade, com a 
poesia “Chorem, Aves!”. Qual alagoinhense estava ali ao meu 
lado, igualmente selecionado com os trabalhos A origem do 
universo e Arte Cidade senão Ed Carlos? Como se vê, o po-
eta tem sabido horar e muito bem a memória de seus pais, o 
lavrador José Cobertino de Santana e dona Alice. Pesquisador 
de artes visuais, vem traçando um levantamento histórico-po-
ético e artístico sobre os artistas e as artes plásticas de Ala-
goinhas, visando compor tese de doutoramento  futuro em 
Crítica Cultural pela Uneb (Universidade do Estado da Bahia), 
o que conseguirá, em nome de Deus. Conforme leu em algum 
lugar, realmente, “tudo que exige muito investimento e alguns 
sacrifícios vale a pena”!

Para cuidar do coração, trata-se de uma obra extremamen-
te romântica, nesse primeiro livro solo do autor, como um 
vinho envelhecido, embora ainda jovem, amadurecido ao lon-
go do tempo, como  ele mesmo se  afirma “Jaz um român-
tico em mim,/ Buscando ser ressuscitado/ Primeiros sinais 
de uma vida pós-decepção, poesia”!  É como se tivéssemos 
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um poeta da segunda fase do Romantismo, onde permeava o 
amor platônico, o amor por uma mulher fazia corar o rosto, 
não obstante estarmos no século XXI, e serem os versos li-
vres, sem bitola, e brancos, ou seja, sem rimas. Extremamente 
romântico! Muito gostoso de se ler. Digo mesmo prazero-
so! São 67 poesias, o que sinaliza uma incontida fertilidade 
do autor. Veja que “Espumas flutuantes”, de Castro Alves, 
tem cinquenta e quatro. O poeta demonstra uma intimidade, 
uma predileção com a Sinestesia, essa figura de linguagem que 
consiste em associar as sensações de caráter distinto visando 
sempre a uma emoção. Em quase toda sua obra é impossível 
dissociar o pincel, pois verificamos pari passu os vocábulos 
caderno, tinta, pátina, cores etc. “Oh! Pátina do tempo,/ Que 
descolore minhas fotografias/ E rouba de mim a aparência 
dos meus que se foram,/Tempo de todos nós.

 Assim é que sempre vemos um quadro após a leitura de 
um poema. Como ele mesmo disse, “A poesia é a arte da so-
lidão/ Diálogo interior consigo mesmo/Verdade da alma/
Posta para fora.

Parabéns, poeta. Com que carinho e dedicação você mon-
tou esse livro, que se assemelha a um arranjo de flores.

José Olívio, graduado em Letras com Francês pela Uneb, pós-gra-
duado em estudos Linguísticos e Literários pela Faculdade SS, Sacra-
mento, autor de vários títulos de poesias, crônicas, cordéis.
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O Beijo  

Faz-se símbolo sagrado de traição universal
Faz-se símbolo sagrado de devoção
Amor,
Amor desinteressado
Afeto fraternal
Quando roubado é mais gostoso,
pois o sabor do perigo incita
Quando caloroso, cinematográfico.
Tira o fôlego
Quando nos devolve a vida, rouba-nos a alma
Tira-nos do mundo real
Remetendo-nos ao mundo da lua,
Causa alucinações do tipo ver aves verdes
Causa contentamento
Deixa-nos em estado hipnótico
Vicia e causa dependência constante.
Quando ardente, sinestésico
Confere a si sabores com certa tendência ao mel
O beijo, o beijo.
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Eu e a solidão 

Eu desejo e não tenho um amor.
Eu chamo e ninguém me ouve, 
Eu aceno e ninguém me vê, 
E quando choro não me consolam,
Eu espero enquanto ninguém vem,
Entristeço-me e não ouço palavras de conforto,
Eu queria andar de mãos dadas,
E só tenho a sombra por companhia,
E quantos abraços deixaram de ser dados,
Por motivo solidão, beijos recolhidos à alma,
Afetos que transbordam
Na esperança de um dia que não se teve
O amor! O que é o amor?
Que, de tão ausente,
sobrevivo na falta de compreensão
Palavras doces de paixão
O que são?
Além de meras palavras que comovem,
Eu te amo! Como soa bem aos ouvidos surdos 
pela tristeza
Imbuídos de desilusão
Sim, eu te amo! Porém já o disse
Falta-me ouvir.
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Amar 

Mergulhei em um mundo de sonhos
Me afoguei numa onda de ilusão
Nadei ao encontro da felicidade
Chegando apenas a um cais de desilusão.
Náufrago daquele amor impossível
Lutava obstinadamente
Contra aquela maré de solidão
No horizonte daquele tempestuoso
mar de paixão.
Soprava uma brisa de esperança
que me mantinha à deriva
Teu amor, tua aceitação.
Permaneci numa calmaria
Levado até uma ilha deserta
Teu coração
Tentei nele me refugiar
Não consegui,
pois havia uma floresta de espinhos
Tua rejeição.
Acabo de perder o navio do amor
Que por acaso neste instante por mim passou
Fiquei sozinho abandonado
Nesta ilha impenetrável teu coração.
Só queria estar ao teu lado
Ser o seu namorado.
Amor onde está o amor?
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Paixão foi o que restou
Saudades, sei que virão
Seguidas de aflição
Esperança se acabou
Coração sofreu
Mas meu amor por ti ainda não morreu.
Provável
Sempre que amo alguém
Tenho o primeiro encontro
Com o desprezo
E o segundo com a repulsa.
O próximo me contento
Em desistir
Depois me convenço
Da certeza de não existir.
De volta entrego-me à solidão
E finalmente percebo que não
Há solução
A não ser tentar entender
O porquê de tanta rejeição
Normalmente me conformo.
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A liberdade é  

Sentir-se livre
Voar
Pairar no ar
Por entre o espectro multicor
No imenso universo
Ter o céu como limite
Asas como veículo
A um destino desconhecido
Talvez uma fuga da realidade
O cotidiano massacrante
Que exige respostas imediatas
A liberdade soa como música
aos ouvidos meus
Sentir-se preso
Não poder expressar-se como de merecido
Ter sempre que prestar conta
Há alguma instituição
Seguir normas
Liberdade para amar
Falar, dizer, ouvir, pintar, sorri
Viver
Liberdade, liberdade, liberdade,
A liberdade dos loucos
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Dois olhos verdes  

Toma-me a voz
E mata-me no frio desejo
Com um doce olhar 
E a suavidade de um beijo
E a meiguice que só a ti pertence
Oh bela mulher
Visitante de meus sonhos
Quando surgi no horizonte 
A vida ganha mais sentido
O coração salta o peito
Acelerado de paixão
Flor serena pura
Exala o aroma perfeito da sedução
Presença magnífica
Encanta com teus traços angelicais
O verde que emana de teus olhos
Co´as esmeraldas
São como joias raras
O vermelho de teu lábio
Incentiva a uma viagem ao jardim do Éden
De cuja delícias se ouviu falar
Oh menina que faço
Não sei só te admirar 
Te quero.
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O amor  

Jaz estendido no chão
Coração dilacerado a sangrar
Rosas vermelhas sob o peito
E um semblante triste.
Um rascunho de poesia nas mãos
com os seguintes dizeres
Porque desistirdes de mim
Não és forte o bastante para lutar
E por que ficas aí tão só
Como um cão sem dono,
enquanto morro lentamente.
Sem ao menos te conhecer?
O amor que traz consigo o sentido da vida
Tantas vezes se tornara
um obstáculo tão intransponível
A mim que na tua necessidade me fez desistir
Dado um coração fragilizado por tantas recusas
Sem direito divino a defesa
Marcado profundamente minha alma
A ponto de me fazer
De me faze resguardar de tal mal, tão comum!
Tão banal. Normal
Constitui-se um grande diferencial
Do que vale sentir, gostar, amar,
Quando estas coisas tolhidas
E proibidas ao seu ser.



17

Devolução tardia

E quando devolverem todos meus sonhos roubados
Como será?
Toda felicidade perdida, 
Devolvida em minhas mãos.
Como será?
A volta do primeiro amor,
A reconquista do entusiasmo decomposto
Pela decepção frustrante,
A força de vontade perdida sendo reencontrada,
A alegria dissipada sendo-me ressarcida
E renovada em vigor.
Como será?
As velhas amizades retomadas
Como nos bons tempos,
que não medem, ou apontam.
E quando devolverem-me tudo que mais amava
E que perdi na vida.
Como será?
Quando as chances perdidas forem repetidas,
Os sonhos e desejos forem realizados,
O amor refeito sem erros,
Com acertos e paixão maior,
Como será?
Serei eu feliz?
Vencerei o tempo:
Ainda não sei.
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A ilha que há em mim

Sou como ilha,
Isolado em um mar de cores, traços
E sonhos,
Compreender-me-á alguém algum dia
Se o azul que me preenche a alma 
E me isola de todos
Num mar de devaneios poético-artísticos
É a essência de mim mesmo,
Isolo-me novamente em minha pintura,
Mergulho em devaneios plásticos
Num universo de traços e manchas tonais, onde
Enquadro esperanças verdes,
Dos mais quentes amarelos felizes,
Oh! Ilha de arte que há em mim,
emergirá, submergirá?
Não sei!
Até o momento é só ilha de cores e sonhos 
De reconhecimento, de fé e amor à arte.
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Felicidade

É de repente
Deparar-se com um momento de fraqueza 
E descobrir-se humano,
Abraça-se e sorrir
Dar-se uma segunda chance
Para tentar acertar
Não se deixaria abater.
Transgredir o fato,
Mudar rumos das coisas
Ir em direção ao impossível,
Chegar a um Porto 
Onde a felicidade é lei
O amor, uma meta
E a paz, missão de todos.
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Alma

Das solidões profundas
Às explícitas dores do existir
A alma sente
O vazio da vida.
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Paixão

Toda paixão é uma adoração de vãs aparências
Ternura fluida e volátil
Obstinação, desejo, posse e abandono.
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Meditações

Uma obra de arte
Tem sempre
uma extraordinária verdade contida
Na superfície do gesto,
No ato pictórico em si
Na criação de universos
Há sempre algo maior
a ser comunicado à humanidade.
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Como poesia

Sou verso,
Lhe peço amor
Meu viver
Em flores recito teu respirar
Em pássaros sinto teu voo
Se rima, anima meu coração
Que bate no compasso desse sentir descabido.
Amor em dor. Se fez meu existir.
Paixão em vão 
O meu caminhar
Sonhos em versos, estrofes e poesia
Vivi cada dia
No aroma de meu jardim secreto,
em busca da beleza maior
da rosa com espinhos
O teu amor
Feriu-me a alma
Sangrou minhas esperanças
Salgou-me as faces com lágrimas minhas
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Visão, impressão
e sentimento

Vi uma linda menina no pátio da Biblioteca 
Central do Estado,
Olhei novamente e já uma bela moça se apre-
sentava aos meus olhos de pintor
Notei e já a presença de uma interessante mu-
lher que se fazia surgir naquele recinto de co-
nhecimento e na minha emoção.
Seu olhar era distraído com uma inquietude, 
qual de um artista
Que fita, além do visível no horizonte,
Como se a buscar no mundo factual um senti-
do, uma razão de ser e estar.
A observei por um bom tempo em suas atitu-
des tão femininas, delicadas
Tentei riscar os traços de seu suave semblante 
no papel na vã tentativa de capturar a doçura 
de seu olhar ao tempo que a tudo abarca.
Desistir,
Persistir em lhe analisar ao longe como que um 
enamorado à primeira vista.
Chamou-me a atenção o seu cabelo cacheado a 
lhe emoldurar o rosto em toda sua vastidão de 
ondas a cascatear-lhes os olhos.
Coloquei-me na perspectiva de um Renoir, que 
pintava e louvava a beleza de jovens mulheres 
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francesas como que num ato de devoção a gê-
nero feminino em tela ao toque do pincel que 
eterniza.
Sua face num primeiro momento evocava a de 
uma jovem colegial que sonha num mundo aca-
dêmico de promessas futuras,
Ou a de quem estar espera de um possível amor 
às escondidas, livre, espontâneo, proibido a lhe 
acariciar a pele por um breve momento ao calor 
de um beijo de intervalo.
Como não se apaixonar de novo?
Arrancar de mim sentimentos não meus,
Desejos impostos ao corpo e a alma 
de forma tão sorrateira e silenciosa
Não percebi.
Você chegou e se instalou em meu coração, sem 
ao menos se anunciar
Me pegou de surpresa,
Não tive como fugir a isto.
Tua face surge em meu pensamento cheia de be-
leza e sonhos
Teu sorriso me aprisiona como se obra de hip-
notismo maior
Sinto-me tomado de fragilidade perante tua 
presença.
Percebo um mágico momento de inspiração
Moldado ao toque do amor que ignora regras 
ou normas 
Em termos de felicidade.
Não sei como lidar como esta nova situação 
Tão comum,
Tão recorrente,
Tão minérica, tão joia rara
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Recordações

Sou a mesma criança a garatujar
No chão com gravetos.
Ainda sinto o mesmo prazer neste ato.
A terra como um imenso caderno de desenhos
Com infinitas páginas.
O universo contido num rabisco
com cheiro de terra.
Naquele ato estão contidos
meus sonhos de artista,
Ser pintor, viver a vida a pintar e desenhar.
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Atlas

Até quando serei “ATLAS” na vida?
Quanto me pesa o mundo,
Até quando minha dor e perdas me premiarão?
Serei gênio de uma era incompreensiva?
Louco, desvairado por saber!
Serei novamente vítima do desamor,
De paixões inconcebíveis,
De amores improváveis?
Sou romântico!
Viverei numa esperança cega
que anula e estagna sonhos?
Lutarei bravamente por um descanso eterno?
Até quando poesia sofrerei?
Gostaria de ter o amor que o mundo me nega,
De ser feliz nesta vida
E não ter que lutar por recusar um passado
Que assombra e me paralisa
com o som de suas palavras
E a pátina de suas imagens febris.
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Enigma

O amor é um mistério
Que não alcanço,
E que não me canso
De tentar decifrar.
Sentimento que fragiliza a alma
E abre os olhos do ser para uma beleza
Até então não revelada
por entre os véus do desejo
O amor pinta as coisas do mundo
com as cores do engano (...)
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Querida

Com você o amor deixou de ser maldição
E julgamentos que me condenavam
a uma solidão existencial.
O amor é uma questão de sorte
Em teus olhos encontrei uma beleza superior,
Uma ternura misteriosa
que me afaga a alma e o ser.
Teus braços é meu porto seguro,
Teu corpo meu jardim de delícias
Com o teu beijo fui tomado de mim mesmo
e feito parte tua.
Como não te amar?
Se me faço conquista tua!
E rendo-me ao mais humano dos sentimentos;
a paixão por ti
Que veio e desnudou-me da razão
Pelas leis sublimes e inexplicáveis do coração.
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O ato criador

O papel em branco 
tem certo encanto 
deveras assustador 
Aqui nasce ideias 
e sonhos de amor 
O papel em branco 
é um mundo à 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 
rascunho a uma carta de amor.
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Dor e poesia

Eu poderia explodir em dor e poesia,
Enaltecer meus tormentos
Em belos e sinceros eufemismos.
Eu clamo poesia em minha dor,
Minha alegria se tornou triste poesia de amor.
O meu desejo se perde
Entre a cruz e o beijo
Entre a prece e o milagre.
Sei o que é dor, 
Pois já a sentir,
Sei o que é perder
Pois já perdi.
Oh! Poesia buscas de palavras soltas
para ajustar meu sentimento aflito,
Forma de fugir dos lamentos meus
De obedecer ao caos de meu coração.
Quando em poesia
Meu corpo evadiu-se
Em seu projetar de amor e dor
Felicidade sorriu
Voo, partiu.
A poesia é uma dor entre a tristeza
e o contentamento
Ela agoniza na falta de ternura.



32

Poesia

A poesia como grito meu
Fala de minha alma
Sussurro de meu ser
Persistência de meu existir
Sem sentido 
Meu gemido 
Minha dor 
Meu espanto de amor
Minha esperança cega 
Meu julgo de dor e sangue
Meu voar sem asas 
Meu existir além 
Minha oração de fé 
Meu ato de devoção 
Timidez minha 
Doce canção de salvação.
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Olhos e coração

Meus olhos ainda guardam aquele brilho de ti,
Meus lábios guardam sonhos de tua língua,
No céu de tua boca encontrei
meu paraíso secreto.
Em teu seio me sinto seguro e nutrido,
Nos teus braços me protejo do mundo
O teu carinho traz paz para minha alma.
No ato de amor me faço parte tua
E somos um só,
E no calor do desejo, 
em meio a abraços, e beijos
Entendo-me todo teu.
Nossos corpos são como extensão
de gozos de vida,
Somos origem,
Começo e recomeço de tudo
Na palavra amor = Karina.
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Sinestesias de amor

O amor é doce qual mel,
O ato de beijar é quente e envolvente,
A paixão cheira a flores silvestres que acaba-
ram de ser colhidas.
A rejeição afetiva é amarga no sabor,
A indiferença fede demais
O desejo contido arde no corpo
Como se fogo a incendiar
as emoções humanas mais animais.
A esperança é verde e brilha nos olhos
De quem ama e é amado
Gostar de alguém em secreto
é como se fruta verde
na espera ansiosa de amadurar.
Fazer amor tem sabor e cheiro de fruta fresca
Que acabou de ser colhida no pomar.
Sonhar com o ser amado
se faz revelação premonitória
O encontro de almas gêmeas
é predestinação celestial
Se faz em sorte no amor.
Estar ao lado do ser amado
É jardim florido de delícias perpetuantes,
É o mundo transformado em Paraíso
É Deus em ação e em criação do bem maior,
do amor.
Sentir amor e amar
É a condição da vida humana no planeta.
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Visita à casa velha de meus pais

A cada encontro meu com a saudade,
Conversamos demoradamente
em profundo silêncio
E em comunhão com o espaço
que nos acolhe solitários,
A casa velha de meus pais,
juntamente com as muitas recordações
dos meus antepassados recentes
A que coube as dobras do tempo acolhê-los.
(...)
A nostalgia anda em forte associação
com o tempo
Como se amigos íntimos,
que brincam de imprimir texturas
as coisas dos meus afetos,
do meu bem-querer, do meu bom lembrar
Com ares de antiguidade
e cheiro mofado de aspecto secular.
(...)
A saudade e o tempo são especialistas
em envelhecimento precoce
Dos momentos doces vividos por mim
em companhia dos meus que se foram
Como se a luz do entardecer,
Eles dois tingem tais ocasiões de amarelo
Numa escala que abarca do amarelo escuro
ao claro desaparecimento de tudo e de todos.
(...)
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Egito

Oh! Egito com seus desertos, Pirâmides, Fara-
ós, tumbas e seus mistérios,
Terra de Deuses antropomórficos
que dão a vida após a morte.
Em tua história fez-se muita arte e imponência.
Oh! Egito, Civilizações sucumbiram
Aos teus pés a te admirarem
Em teu rico e magnífico esplendor.
Teus tesouros ofuscaram os olhos
de quem os viu,
Quantas maravilhas pagãs!
Quantos sofrimentos indecifráveis
em teus monumentos
de construção inexplicável.
Quem te ergueu das secas areias 
Quem te fez repousar em sono milenar sob o 
manto de poeira das eras?
Egito,  tu que outrora despertara a ira de Deus,
Oh! José dos sonhos desvelados,
Oh! Hebreus do mar vermelho
Oh! Moisés da Terra Prometida Canaã.
Até quando permanecerás
tão impávida e silenciosa?
Para sempre?
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Qual Estela ou Pedra de Roseta
te decifrará um dia?
Não sei! Quem sabe?
Permaneces tão imponente
Esculpida pelos cinzéis dos tempos
que te construiu e te destrói impiedosamente 
na cisma das épocas
Oh! Tu que beberás e ainda bebe
das veias do Nilo
Mistérios mil ainda hão de te brotar.
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Um encontro comigo mesmo na 
casa velha de meus pais

Hoje ouço o murmúrio dos ventos neste dia 
sombrio e chuvoso de finais de outubro a so-
prar por entre as árvores tristes, retorcidas e 
envelhecidas dos inúmeros janeiros decorri-
dos aqui na roça na casa velha de meus pais, 
ao combaterem dia e noite sem cessar contra o 
tempo, a ausência, o silêncio, as saudades de 
dias mais felizes como outrora fora.

O tempo passou por aqui silenciando tudo e 
todos, tingindo a paisagem em tons grises mór-
bidos

Como borracha, ele apagou toda beleza, es-
plendor e juventude do lugar da minha saudo-
sa infância, muito bem vivida, diga-se de pas-
sagem.

Este mesmo tempo desfez sorrisos como se 
as paredes de taipas da velha cisterna que tan-
ta sede saciou em Quizambu nos meus dias de 
menino. Bons tempos!

O tempo em sua fatura plástica irrefreável 
de criar o novo ao seu toque,

Tende a deixar tudo com ares de antiguida-
de recuada. Deixou soluços que não passaram 
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mesmo após os anos decorridos.
Ele em sua fúria desbotou as paredes rosa, as 

portas e janelas de minha infância azul.
Silenciou as máquinas de costura Singer de 

minha mãe Alice.
Demoliu esperanças de reencontros em tem-

pos de férias distantes.
Há quanto tempo não mais sinto o cheiro de 

fumaça de farinha sendo feita nos fornos a le-
nha da velha casa de farinha que está a pelejar 
em sua ruína e resignação em aceitar os golpes 
fatais das eras, da solidão, do esquecimento, do 
abandono dos meus que ainda vivem.

Saudades ficaram do velho pé de Abiu que 
meu pai devastou em dias passados de sua ig-
norância ambiental, ainda sinto o cheiro ama-
relo daquelas frutinhas desta árvore singular.

Passaram-se de vez as semanas de tiragem 
de laranjas, os dias de cortar jaca se foram em 
seguida.

E também os verões de dar de beber ao gado 
no rio do Quizambu em época de seca, como 
em 1995.

Sinto saudade dos banhos de rios em minha 
adolescência. Estes secaram e não correm mais, 
oh! Rio Subauma.

Eis-me aqui revisando o passado em dias 
presentes, na perspectiva de nostalgias futuras. 
O fato é que tudo muda. Mesmo que não quei-
ramos e por mais que lutemos contra isto.

Tudo mudou rapidamente. O novo não pa-
rece tão atraente, tão empolgante quanto fora o 
passado.
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O local hoje está com ares de ruína, a ruir, 
a amarelar-se ao cheiro frio do morfo. Até mi-
nhas lembranças amarelaram-se e vão perden-
do-se como as bolinhas de gude daqueles dias 
de jogos infantis.
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Se

Se pudesse (...) 
Se a mim fosse permitido
Te daria um buquê de rosas rosa
Porém temo que estas flores
por inveja de teus traços, 
de tua beleza e de teu aroma, murchem enver-
gonhadas e percam a cor. 
Há algum tempo observo na Estação Acesso 
Norte a moça de cabelos bonitos que traja-se 
em tons de rosa, que esboça algum sorriso e 
certa impaciência em logo viajar.
Quem será ela?
Talvez seja uma modelo ansiosa por pousar
Talvez se pareça com alguma obra de arte
com seu sorriso enigmático
Quem sabe seus olhos fixem-se em sonhos be-
los de esperança futura e pense no amor que 
tudo tinge de róseos e suaves tons, tomados 
emprestados da bela flor literal e metafórica 
E a faça embarcar feliz, carregando com ela 
meus sonhos de conceber minha obra prima, 
seu retrato. Sou apenas um pintor a contemplar 
o motivo de minha inspiração
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O tempo

Há um tempo que desenha saudades em mim
Que apagou as paisagens de minha infância
Meus endereços existenciais primevos,
Refez os cenários de minha vida
e levou-me ao longe em seus caminhos
cheios de belas promessas, de idas e voltas,
Tempo, escultor de silêncios!
Diluiu presenças significativas em ausências.
Impõe suas verdades e suas calamidades como lei
E nada posso fazer que mude esta situação
Tempo, que apagou as luzes dos meus sonhos
Ao passar, em sua fúria destruidora,
tudo transformou, dando um colorido gris
Óh! Construtor de Ruínas
de onde antes era refúgio existencial meu
Retém milhares de segredos
das camadas de meus eus secretos
Solitário tempo avesso à vida,
às permanências, a tudo reduz a pó
E sopra a poeira do esquecimento,
Tempo que Esfinge em desertos egípcios engole,
Babilônia soterra,
Reinos escondem sob raízes vorazes
de selvas guardiãs da Antiguidade
Oh! América do Sul.
Oh! Atlântida, o oitavo continente Platônico,
Oh! El Dourado do áureo metal, das lácteas águas.
Para ondes me levarás desta vez quando me sinto
perdido na estrada da vida?
Preciso de um destino existencial!
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Saudades

As saudades são como
Uma fotografia antiga,
Onde tempo e espaço
Estão em suspensão
A uma época sépia
Com nuances do silêncio.
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Por mim

A meu favor
Apenas palavras,
Versos,
Sonhos
Somente sonhos de amor
Quando estiver pronto para amar
Colherei flores
Para o amor existir perfumado
Pois quando amar 
Se faz em espera
As flores  se vestem de beleza 
Perfumam-se e sonham.



45

Faxina

Ainda ouço a voz rouca de mamãe 
A ecoar nas velhas faxinas de sábado
O óleo de peroba de minhas lembranças
Ainda me irritam as narinas
e me fazem espirrar
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O móvel

Lá em minha casa, em Fazenda Quizambu
Em plena sala de estar,
Sob o móvel estático, há um chapéu preto, 
E com ele uma miríade de recordações,
Fora as incontáveis vezes que fora empunhado 
Sob escassa cabeleira de meu pai, 
Chapéu novo de sair nas andanças dessa vida,
Na venda, na feira, 
Hoje está à espera de ser apanhado
para uso como outrora fora
E não mais será...
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Poesia, letra e sedução

O amor em mim encerra sonhos
de tesão e ternura,
Puro gozo lírico, inspiração
e excitação literária
Orgasmo vocabular.
Linhas inscritas no desejo platônico
Em meio a versos e beijos
com sexo estético versificado,
Sou como um convidado em plena excursão
a uma selva de prazer, teu corpo
Minha poesia nutria em mim
uma ambição carnal original.
Em cada rima encontros se faziam
em nossos corpos cheios  de lirismo e rejubilo
Entranhados a formar
novas formas de afeto métrico,
Puramente poético, sinestésico,
Cheio de interjeições gemidas e
pontuação correta.
Exclamações de amasso nossos
Seu eu lírico arfava em situação gozada
entre a luz do luar e nossos olhares famintos
Dentre muitas rimas e sonhos suávamos
a nos amar,
Em nossas composições de libido e êxtase 
Muitas páginas de amor foram escritas.
O amor, a entrega, o deleite
Em toda esta literatura nupcial
Conclui-se que recitamos a poesia luminar
da criação da vida.
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Quem sou eu

Eu sou um menino
Às vezes nem sei quem sou
Sou mau
Mas às vezes sou bom
Às vezes sou moleque malcriado
E também sou um herói
Às vezes sou um vencedor
E também um perdedor
Mas sempre sou
Um herói vencedor
Mas sou um menino
Às vezes sou o queridinho
E às vezes não
Mas sou
Quem sou
Um menino pensador.
(Tinha 15 anos)
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Tesouros

Oh! Tesouros da antiguidade na arte
Quanto engenho o teu!
Digna foi outrora de culto e louvor
Bela obra de arte!
Oh! Bronzes Etruscos
Ecos de eternidade,
Que moldaram sonhos de artes.
Oh! Egito em tudo em ti reluz ouro e sabedoria 
dos deuses
Para abrilhantar a passagem do tempo.
Tua escrita pictográfica
Relatas-nos estórias distantes
De quando o mundo era princípio.
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Liz

Na beleza de teus olhos verdes
Reside o infinito mar de meus sonhos
Em teu sorriso descanso todo meu ser
Me encanto 
O teu olhar me tem, contém e domina
Me captura, linda menina
Loucuras de amor me fazem pensar
Devaneios 
Quero tanto ter você em meus braços
Me faço seu laço de amor sincero
Vem me domar, minha flor
com seu aroma de mulher   
Sou como pássaro sem ninho à sua procura
Pelas noites da cidade 
Ouço seu cantar em qualquer canto que vou.
Linda melodia de amor me faz sonhar.
Faz surgir em mim este sentimento por você
Ser que traz o oceano no olhar
Na esmeralda de seus olhos reflito
Feito Wlisses, não quero resistir
ao seu cantar de sereia
Leva-me ao seu mar mais profundo 
Ensina-me como não amar você deste jeito
Sinto-me preso ao oceano do brilho de seu olhar
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Quero em seu corpo navegar 
Água límpidas só você traz
na beleza de seus olhos
Doce se faz o seu beijo
Meu desejo não posso controlar
Me leva pro seu mar
Seu reino de delícias e prazer
Com você quero ficar
Sereia, faz de mim o seu mar
Sou seu amor, vem logo me amar
Me levar pro seu mar
Me faz conhecer o céu de sua boca louca.
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Entre o céu e o mar

Entre o céu e o mar 
Existem mistérios,
A imensidão azul do mar 
Indica a origem da vida.
Nos mares sob este céu
Muitos se lançaram às aventuras
em meio a mitos, lendas e fábulas fantásticas.
Mares de Wlisses, o Odisseu,
Lágrimas de Portugal
Como diria Fernando Pessoa.
Mares como rota de fuga, 
Fonte de inspiração,
Palco de histórias bíblicas
Desejos de conquistas mil.
Entre o céu e o mar
Oculta-se a Atlântida, o oitavo continente,
e tesouros de inigualável valor,
A história da humanidade.
Vinte mil léguas submarinas
Metáfora de Júlio Verne ao desconhecido
e o fascinante mundo marinho.



53

A amizade

Dentre os sentimentos 
Há um que não podemos 
Contestar 
É simples, desinteressado 
Compreensível 
Alto incentivador. 
 
Às vezes até se confunde 
Com amor 
No coração é alegria 
Da alma é a paz. 
 
De tudo é algo mais 
Singela e bonita e 
Como o cair da tarde 
É algo que chamados 
Amizade.
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Simples poesia

Poesia é
Partícula, sentimento,
Átomo de paixão
Explosão de lamento
Grito de esperança
Procura de alento
Busca de socorro
Para cuidar do coração
E seus ferimentos
Poesia é
Alegria na tristeza.
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Poesia

O que precisa ter para ser poesia?
Alma,
Amor, penso logo em Camões
A liberdade evoco 
Oh! Tu Castro Alves das Praças, dos povos e
Dos condores escravizados.
Poesia dos dias de Neruda
Da pura revolução dos sentimentos
Poesia irônica e inteligente
Evoco Quintana.
É um reflexo de alma
Além do ser e estar.
Poesia como um sonho sensual
Busco Bocage
Poesia, perfeição e forma
Vaso chinês,
Puro e Parnasiano, Olavo Bilac
Simbolismos astrais de Cruz e Souza
Dos Missais e Broquéis.
Em matéria de retórica,
Penso Antônio Vieira
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Observações íntimas

Sou como ave a sobrevoar
O deserto dos sonhos
Com alma aflita em busca de paz.
Amo a natureza
Em suas infinitas transformações
Na senda do belo.
Só a arte me salva da angústia existencial
É quando mergulho em um mundo de sonhos
Ditados ao sabor do acaso.
O afago do pincel
A acariciar a tela me transporta
para longe de mim mesmo.
Sou tomado de imenso cansaço físico e mental
Desejo paz e liberdade
Amor e amar.
Um dia sonhei coisas de um colorido
Sem igual
Vou banir o cinza de minha existência
Por um azul de harmonia.
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Sou

Hoje sou pássaro
Sem asas,
Praça sem risos, idas sem volta
Saudades são rotas de ida da vida.
Meu céu escureceu
No dia triste e chuvoso de ontem.
Sem primavera
Restou-me o triste outono frio
de árvores desfolhadas.
Sou aquele que recorda e nostalgias sente
Das cartas e das fotografias contidas ao tempo
Que desliza das minhas mãos
a cada apagar de feições queridas
Cada vez mais distantes.
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Meu coração mosaico

Encerra mil fragmentos colados
De mim mesmo num só corpo, 
Num só órgão da emoção.
Cada partícula é um sentimento despedaçado
de amor proibido
Rejuntado ao sabor do leve momento
de perda e falsa superação.
Meu coração mosaico (...) 
Pedaços de minha alma ferida cheia de dor.
Esperanças censuradas a (para) mim.
Sou apenas um artista
[que desenha o que pinta] com amor
Não mosaicista que compõe corações partidos
com migalhas de amor de si mesmo,
Que se destroça perdendo
a livre capacidade de amar novamente.
Meu coração feito mosaico (...)
Composto por anseios e impossibilidades 
De paixões que sangram e o ladrilham
com o lilás que há em meus olhos.
Meu coração mosaico (...)
Obra de arte que parte de mim fez
Junção de angústias e rejeições deliberadas
Em dias de minha evolução.
Superar, eis a palavra, certa.
Há um longo trabalho pela frente
Mais um vazio a ser esvaziado
No fim restará um buraco negro.
Que se abre na alma cheia de solidão
Os trabalhos recomeçaram...
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Madrugadas

A poesia disseca a alma em três cores
De suaves e amargos tons:
O dia, a noite e a madrugada.
Como criação do caos existencial
Na fauna dos objetivos inconclusos
Berrei feito bezerro desmamado.
Vi a arte como salvação da humanidade,
Uma explicação plausível para o mal-estar da 
raça humana
A beleza como solução para as dores do mundo
Uma distração necessária!
Um desvio de atenção do estado de coisas,
O amor, bálsamo de luz curativa 
Que sentido dar a vida
Só isto, riqueza e bem supremo.
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A cor

É uma festa para os olhos da alma
Delícia tonal
De beleza maior
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Ela

Está ausente
Longe de meu ser
Onde estará o meu amor
Pois não consigo ver.
Fico olhando silhuetas que aparecem no hori-
zonte
Animo-me, mas de repente me entristeço
Não é você.
Onde estará você, que procuro
E não vem me ver
Talvez esteja longe
Feliz por não me ver.
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Arqueologia

Das entranhas da terra
Eis que surgem tesouros de eras imemoriais
Tesouros ancestrais
Com mil segredos envoltos
em letras indecifráveis
De traçado incomum
Símbolos, signos de um saber perdido
De uma civilização apagada da face da Terra
Com toda sua soberba e conhecimento
Relegada ao esquecimento por milênios
Vãs vaidades de sabedoria e poderes perdidos
Tudo passa, ao tempo tudo cabe
E tudo sucumbe.
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Das felicidades obtusas

Quando tudo beira o limiar do quase
E morre no auge das tentativas vãs
Felicidade-infeliz
Se faz inalcançável
Terror meu
Abrupto estado do ser invisível
Aonde reside os sonhos-realização,
as lutas-vitórias?
Na terra dos desejos sentidos
Quase vividos
Apenas divisados
Pela alma do ser ao longe.
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Silêncios

Quase tudo emudece
As feições se desfazem
Se evanescem e desaparecem na memória
Vozes se calam
A alma chora em lágrimas sentidas
Saudades transformam-se em dores sem cura
Sentença sofrida
A espera se desespera
Não mais se faz o encontro
Não mais se dá o beijo
O abraço torna-se vazio
em toda sua circunferência
Não mais abarca alguém
O sorriso de imediato
se transmuta em semblante triste
Instantes se tornam eternidades
Recorrentes que revivem
em tons velados o esquecimento
Imagens mentais se reconstroem
a cada lembrança
aos ditames da recordação renovada
pintadas nas cores da impotência
Impotências reais assumem a vida
Nada mais podemos fazer acerca da morte.
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Adição afetiva

As somas das solidões 
Resultam em mim elevadas a uma potência
Passional negativa
Sou metade, incompletude
Uma parte da fração
Com um coração inteiro
Sem ter com quem dividir-me
No todo de minha vida
A cama ao meio está vazia.
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Pensei

O amor
Despertou,
Secou
Sumiu
Doeu!
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Dia

O dia escureceu
Perdeu-se em mim
Esperanças
De reencontros
Comigo mesmo.
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Bela arte

A arte
Tingiu-se de beleza
E perdeu a cor
No auge da vaidade
E do desespero
Desaprendeu-se bela,
Horror!
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Poesia

O que quer de mim, poesia?
Que rime em versos belos a vida!
Que a torne doce metáfora de amor.
Oh! Amor, cura das curas
Frases belas que camuflam a dor do existir
Em literatura doida de íntimas ilusões.
Solidão, o mais temível dos males
Um grito silencioso, 
Um deserto em mim.
Fria como a neve de invernos na alma.
A mim só o amor importa
Apenas as leis do coração que sente Felicidade,
Estágio contagioso de esperança maior
Dores emocionais causam o câncer da alma
em solidão terminal
Ser livre para sonhar e amar.
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Por este momento

Hoje,
Sou apenas uma poesia,
Poesia única,
Fria poesia, 
Distante e próxima
Dilacerada poesia de amor. 
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Amor pós-decepção

Jaz um romântico em mim,
Buscando ser ressuscitado
Primeiros sinais de vida pós-decepção, poesia.
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O escultor

Vi o escultor Ronaldo Dededo Barros
Talhando obras de artes entusiasmado,
Qual arqueólogo que escava cuidadosamente
Raro tesouro arqueológico
Sob seus pés.
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Tempo

Oh! Pátina do tempo,
Que descolore minhas fotografias
E rouba de mim a aparência dos meus que se 
foram,
Tempo de todos nós.
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Admirações

Belo como o flutuar 
Das estrelas
No firmamento,
É o teu olhar
Que brilha e enche de luz 
Minha vida.
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Pintura do mar

Pintei o céu anil
E ao mar adicionei sol amarelo
E encontrei verde esmeralda
E em suas praias e orlas 
Terras queimadas se mostraram aos meus
Olhos de pintor, como se num degradê de tons,
de certo matiz moreno.
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Término

Quando a tristeza chegou novamente
aos meus olhos
Era dia de Luto
Uma ferida aberta por três anos
e ainda por sanar
Um turbilhão de palavras hostis
Como dardos deferidos ao coração
Uma amarga sensação
De impotência, de solidão
Um silencioso desesperar
Um calar-se
Um chorar por dentro
Um deserto, a dor sem fim e seu reiniciar.
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Poesia é o teu nome

Quando eu escrever a mais bela poesia,
O meu sentimento deixará de ser tormento,
O amor que sinto no peito trará o perfume de 
uma flor exótica
Quando eu criar o mais belo verso de amor ele 
terá o seu nome
A minha mais bela declaração de amor será 
para você.
A paixão será como sonho belo possível
Minhas lágrimas serão de alegria
Terei milhares de sim ao meu sentir,
E um semblante feliz se desenhará
em meu rosto.
Quando meu voar se fizer
em pleno beijo seu em lábios meus
Pousarei em seu abraço sem pressa,
Como se a descansar
de longa jornada ao seu encontro
O amor será uma verdade contemplativa
perfeita dos traços seus
A poesia mais bela do mundo
estará presente no brilho de seu olhar.



78

Alma de artista

Ter alma de artista é saber observar para além 
das aparências
Sentir a gentileza das cores,
O bom senso das formas,
Ver a harmonia espontânea da natureza,
Que pinta tudo segundo uma teoria própria
e arbitraria das cores do arco-íris.
A alma de artista se encanta
com a simplicidade do olhar
Com a poesia contida
no semblante da mulher amada,
É aquele que aprende a maior lição da arte,
da pintura
Ao vislumbrar um por do sol
em sua rica explosão tonal,
É reconhecer que na pétala de uma flor
está todo o saber artístico do universo:
Simplicidade, harmonia,
ordem e perfeição maior
Imersa em fragilidade e aroma fugaz,
É saber-se admirar toda perícia plástica
do Criador em asas de borboleta
No colorido das aves,
nas nuances que tingem a paisagem
Perceber a transparência das águas
que refletem estados de espíritos,
Ter alma de artista é saber sentir
as emanações do universo nos seus aspectos
visuais, tácteis, auditivos, aromáticos
É saber descrever e traduzir o belo por linhas, 
letras, formas e cores.
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Infância

A casa de minha infância tinha
piso frio de tijolos 
E rodapé azul, 
Suas paredes eram de um rosa -
afetivo suave
O telhado quase tocava o céu. 
No meu velocípede
dei várias voltas ao meu mundo,
Aos quatro anos de idade
desenhei com gravetos secos
traços de puro prazer
no chão de areia branca de pés descalços
Naquele ato imenso era o encanto que sentia,
A linha e eu corríamos o risco juntos 
Seguíamos o rastro desenhado
em sulcos inscritos na terra
Que corriam em linhas sinuosas,
ora retas, outras horizontais e paralelas
Íamos até o pé de abiu amarelo
no quintal de casa.
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Sonhos

Todo sonho de amor é bom,
Por mais efêmero que seja
Mede as nossas esperanças calculando
as distâncias na ponte que liga os corções
Já dei alguns passos, ora tive de parar
no meio do caminho,
em alguns casos a ponte que construir
foi curta demais e bruscamente interrompida.
Todo sonho de amor tem
cheiro suave de perfume
evoca Jardins em flores,
É como pássaro que voa,
É como nuvem que passa
e descobre o sol que brilha.
Todo sonho de amor nasce de um sorriso dado,
de uma palavra dita
de um gesto esboçado.
Todo sonho de amor é belo
mesmo quando se sonha só
Apenas sonho e como sonho!
Construo pequenas pontes com vistas
em curtas, médias e longas distâncias
até que alcance um coração receptivo
nesta longa caminhada do amor.



81

A melhor poesia é você

Ela é como poesia
Tem o perfume das rosas
É minha leitura diária de belo sonho de amor
Toda paixão é um encantamento do olhar
que ver além das aparências
uma beleza secreta presente
no semblante do ser amado
Os ventos sopram os meus segredos de amor 
por entre seus cabelos
Todo brilho no olhar contém fagulhas
de sentimentos
a incendiar o coração em desejos ardentes
Toda poesia tem seu instante
Todo amor tem seu momento quando a ternura 
se faz completude, inquietude e espera
Se toda lua é dos amantes
Todo encontro é reencontro
Todo começo é continuação
e extensão da felicidade
Te amo, você é a melhor poesia que vi
em forma de mulher
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Flores

Em cada manhã quando as flores me visitam
Sinto o teu amor
Estou em paz com a vida
É quando vejo surgir pequenos versos
De universos meus
Galáxias, constelações infinitas de meu sentir
Por onde andas, minha inspiração?
Aquela poesia em forma de mulher
Sonho que tanto quis realizar
Tornou-se ternura
Fez-se mistério
Me fez sentir solidão
E ouvir os silêncios de minha alma
Quando estive à tua procura
Te espero.
Amar é um exercício surpreendente do coração
Afeto, bem-querer
Voar que vê felicidade sem tirar o pé do chão.
Você como sonho bom sumiu
Feito música boa, cessou
Os seus lábios não ouviram
O chamado de meu coração
Declarações de amor não lidas
Ela é tão linda
Da forma que não sei descrever
Teus traços suaves numa canção 
Te amo, te chamo
Desistas do amor, não
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Se (...)

Se tudo passa (...)
Porque tu não passas por mim?
Se tudo passa (...)
Porque tua face, teu sorriso
E o som de tua voz 
permanecem tão vivos em mim?
Em meu pensamento ainda ouço
tu me chamares de “Meu Anjo”,
Se tudo passa (...)
Por que esta paixão renasce das cinzas?
Do amor que tu quiseste exterminar em mim?
Em meu peito este sentimento continua
tão vivo como se em janeiro
Se tudo passa (...)
Porque me faz esperar
E o desejo de ti insiste em ficar
Este estranho brilho no meu olhar 
Que acometeu-me de saudades
De quem não conheço
De quem talvez não me mereça
Nem sei se te mereço, amor
Se tudo passa (...)
Por que esta distância, tão próxima entre nós,
Te afasta de mim?
Oh! Amor meu,
por que deténs a luz do meu olhar?
Tu que por ora habitas em meu peito 
Não percebeu que te quero namorada 
E agora te faço dona do meu coração?



Quatro Odes a Ana

1. Saudades e  Espera

Não sei o que mais me prende: se as saudades de 
quem não conheço, se a esperança de ainda conhe-
cê-la e olhar dentro de seus olhos e nada dizer-lhe, 
pois tudo já disse. Já expus minhas verdades secretas, 
já esvaí-me em poesias, lamentos e desesperos. Meu 
coração foi posto à prova e percebi que não sou imu-
ne a paixões arrebatadoras de meu eu. Escondo-me 
atrás de meus sonhos. Desconhecia até então minha 
capacidade de amar e de ser forte. Tudo me parece 
estranhamente novo. Lidar com ausências presentes, 
silêncios surdos, desejos freados. Só sei que ainda gos-
to dela, e, como aquele cão do filme que espera seu 
dono na estação de trem, todos os dias a espero. Fito o 
horizonte distante e sua silhueta não me surge contra 
a luz, não ouço seu sotaque tão lindo de Alagoinhas, 
seu riso. Há tanto tempo não a ouço me chamar de seu 
anjo, de meu lindo, de meu amor. Sua voz emudeceu, 
sua escrita cessou, seus traços continuam plasmados 
naquele retrato que lhe fiz como surpresa, que passou 
a integrar a coleção de musas ausentes, pois o maior 
pagamento de um retrato é um sorriso de satisfação 
do ente retratado. Apenas a amo e este sentimento 
tem resistido à razão, à solidão, à recusa. É algo novo. 
Aprendi a amá-la no vazio de suas indecisões, na mu-
dez de sua fala, na escassez de sua presença, na fini-
tude de sua escrita. Ainda a esperarei, venha até mim.



2. Rosas em Silêncio

Hoje a tarde de Alagoinhas foi fria! À noite em meio 
ao silêncio que de mim se apossou ouço grilos que por 
ora me distraem o pensamento de minha linda, de mi-
nha flor. Seu sotaque parecia música aos meus ouvi-
dos. Não tive coragem de por mais uma vez despertar 
de um sonho bom. Aquela sensação gostosa de feli-
cidade. Não lhe mandei mensagem alguma, poesias,  
stories. Prefiro manter sua bela imagem na mente. 
Ela em si é a poesia que mais espero ter ao meu lado 
para uma leitura diária por toda vida. Bela inspiração 
de amor. Às vezes vou até ela em prece, outras oro 
por ela, sinto suas dúvidas, seus medos e receios de 
apostar no amor. As flores... Sempre desejei dar-lhe 
um buquê de flores. Outro dia as havia comprado em 
todo seu vermelho aroma. Nunca lhe confessei tal ato 
afetivo por mim perpetrado. Como disse certa canção, 
Chore as Rosas, choramos juntos em meio a perfume e 
lágrimas. Desisti de ir ao seu encontro. Hoje sonho em 
lhe encontrar, sem rosas e com amor.

3. Amor em Ausência

Entre a razão, a poesia e o sentimento vivo solita-
riamente o amor.

Entre o amor, a razão e a poesia: encontro-me nesta 
encruzilhada de afetos sentidos, de palavras belas es-
critas, de sonhos idealizados no silêncio das solidões 
e das estranhas razões que pairam na mente de um 
romântico em plena paixão ardente e luminosa de 
agora.

Em declarações de amor, mergulhei a amei nas suas 
ausências, fitei o horizonte em espera de vislumbrar 



sua silhueta contra a luz, até que se materializasse a 
flor mais bela destas paragens, minha musa, o meu 
amor, minha poesia-mulher.

Travei diálogos com o amor que havia dentro de 
mim. Escrevi o que de belo existia em meu coração, 
em minha alma em toda sua pureza e essência: poe-
sias, versos, estrofes, poemas, frases, bilhetes e cartas 
de amor.

Treino educar meus sentimentos-impulso e ouço 
as sensações de amar. Sou um romântico à deriva em 
pleno mar das paixões. Eu a amo, a espero, a desejo, 
a quero muito. Ela, minha bem-amada ausente. Con-
versei com as flores, com a lua, com as estrelas, com 
as letras na ânsia de recompor sua presença em mim.

Aconselhei-me com a intuição: Alagoinhas nunca 
me deu motivos para voltar e agora me sinto como 
se parte minha estivesse lá em algum condomínio da 
cidade que se verticaliza, na minha fria e gélida urbe 
natal. Eis que surge em mim o amor verdadeiro por 
ela. Tão forte quanto as distâncias, tão paciente às es-
peranças.

Sou envolvido em silêncios profundos. Fito o céu 
com alegria nos olhos em uma contemplação de fé 
no amor. Minha amada, no amor você é lugar-poesia. 
Lembra que pintou meus sonhos de esperanças?

4. Lágrimas do Céu

Hoje à tarde os céus de Alagoinhas estão cinza! No 
horizonte sopra um vento frio, uma brisa gélida, e 
uma garoa intermitente. Tudo goteja feito as lágrimas 
que derramei por ela, minha musa, minha amada pro-
fessora.



Talvez hoje os céus chorem comigo na ausência e 
no silêncio dela. Não sei por que a espero tanto. Esta 
louca esperança que há em mim de prendê-la em meu 
abraço, respirar em seu beijo, ver o seu sorriso ao vivo 
e poder dizer-lhe Tetê a Tetê, te amo.... Chega de es-
crever, verbalizar, poetizar, apenas te amo e não a dei-
xarei ir.

Apenas sonho de poeta-pintor que escreve retratos 
de amor, pinta-lhe sua face com letras e fantasias de 
felicidade.

Como a espero! Desta vez olho por entre as janelas 
de minha casa através do ar embaçado desta minha 
Alagoinhas natal. Olho na expectativa de ver sua si-
lhueta materializar-se por sob capas de chuva e guar-
da-sóis, talvez Eu Dançasse na chuva, a pegaria em 
meus braços para protegê-la como cena de filme anti-
go. Oh! Céus de Alagoinhas, não chores mais! Deixe 
nossas lágrimas secarem

Talvez ela aqui apareça trajada da mais bela sur-
presa. Quem sabe me surpreenda no ato de pintar o 
seu retrato na busca de recuperar aquele poder an-
cestral dos pintores rupestres de materializar o tema 
pintado. Aquela pintura mágica que tinha o poder de 
trazer ao artista primitivo a realidade do tema pinta-
do. Vou pintá-la em um feliz encontro comigo.

Minha amada professora, de sotaque tão belo de 
minha terra, o mundo está em convulsão sob ditames 
de guerra biológica invisível. Deixa de orgulho e vem 
até mim. Somos vulneráveis, os dias são ameaçado-
res, para mim apenas o amor deve vencer. A amo tan-
to! Receba minhas flores e sinta o aroma de meu sen-
timento em tempos críticos.

QUATRO ODES A ANA
Publicado 7 de junho de 2020 por Artebodoque em Ano 002, N 048.  Dispo-

nível em: < https://tramabodoque.com/2020/06/07/amor-em-quatro-cartas/> 
Acesso em 17 de abril de 2021
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A arte e eu
Um pouco mais de mim

Sempre fui uma pessoa bastante tímida. Na minha ado-
lescência sofri de timidez paralisante, daquelas que fazem 
corar e coçar o rosto a ponto da vermelhidão esquentar, 
que davam sudorese nas mãos e que deixavam a boca seca, 
além das inúmeras paixões não consumadas das quais fui 
acometido, ora platônicas. Somando-se a tudo isto uma es-
tranha necessidade de falar, de ser ouvido, de me expres-
sar em meio aquele desespero existencial-afetivo impossi-
bilitado por tal estado emocional e comportamental, só me 
restaram a escrita, a poesia, os versos, as palavras agrupa-
das em busca de algum sentido. 

Na minha infância e adolescência sempre via minha 
mãe escrevendo cartas para aqueles vizinhos e amigos 
“Que não sabiam a letra do A”, como dizia minha mãe Ali-
ce. Ela as escrevia, as relia e perguntava para seu interlo-
cutor se estava bom, se queria acrescentar mais algumas 
coisas. Minha mãe também recitava de cor algumas estro-
fes de poemas de Casimiro de Abreu, e dizia: “Esta poesia 
que aprendi quando estudava e meu pai era o Professor 
em Sátiro Dias”, a cidade natal dela.

Já no Ginásio, no Colégio Municipal Dr. Jairo Azi no 
Distrito de Riacho da Guia, Município de Alagoinhas, nos 
anos de 1994 a 1998, da 5ª a 8ª série a Prof.ª Aurea Pereira 
lecionava as disciplinas Português e Redação, aliada a lei-
tura de livros infanto-juvenis e Romances, e a partir daí fui 
pegando gosto pela escrita.
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Somente no Colégio Estadual Dr. Magalhães Neto, no 
Bairro do Cachorro Magro em Alagoinhas, comecei a es-
crever e a me dedicar com mais afinco, dadas as aulas de 
Literatura que tanto amava. Foi neste período que o sau-
doso Pedro Machado, presidente da Casa do Poeta de Ala-
goinhas, promoveu um concurso de poesias: Corações que 
falam: Antologia poética Troféu Maria Feijó Casa do Poeta 
de Alagoinhas BA- Brasil 2001. I Concurso Intercolegial de 
Poesias de Alagoinhas, do qual participei e publiquei a mi-
nha primeira poesia, “Amar”, em uma antologia.

Depois prestei vestibular para Letras Vernáculas com 
Inglês na UNEB em 2001 para ingresso em 2002 como trei-
nero. Não tendo sido aprovado, me dediquei com afinco ao 
estudo para o Vestibular de Artes Plásticas na EBA-UFBA 
no final de 2002 para ingresso em 2003. Fui aprovado e o 
curso se iniciara em março de 2003. 

Durante o curso de Artes Plásticas continuei a me ins-
crever em concursos literários como os da Litteris Editora, 
da Taba Cultural, da UNI-A-EDC do Professor Luís. Ade-
mir, do Prêmio Valdeck Almeida de Jesus de Poesias, Ca-
dernos Literários Pragmatha, de  Sandra Veroneze, dentre 
outros.

Escrevi e publiquei centenas de poesias, diversos arti-
gos, várias críticas de artes, alguns contos. A paixão que 
envolve o ofício de escrever poesias se fez para mim um 
vício que não consigo largar. Sempre estou escrevendo al-
guma coisa, me reinventando, buscando um novo estilo. 
Procuro com muita dedicação a originalidade, “uma fór-
mula”, a forma como perceber o mundo. Neste sentido li 
em algum lugar que tudo que exige muito investimento 
e alguns sacrifícios vale a pena. E tem sido assim desde 
então.

Estabeleço um liame mágico entre meu sentir e a reali-
dade de meus sentimentos. Isso não se dá facilmente, me 
angustio, sofro, peno um bocado, faço reflexões e daí surge 
a poesia, os primeiros versos cheios de dor ou de amor que 
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só me deixam em paz quando os arranco de dentro de mim 
e a transcrevo no papel.

Tenho estranhas manias de colecionar palavras, sim! 
Coleciono termos, expressões, vocabulários e este gesto 
nunca parou. Anoto tudo que me atrai em minhas leituras 
para parafrasear em algum momento futuro. Não é uma 
apropriação, é uma reutilização. Aprendi isto na Escola de 
Belas Artes da UFBA com meu amigo Celso Alves Filho, 
artista plástico e escritor de grande originalidade poético-
-literária que atingia as raias da ironia e do riso.

Em minha trajetória profissional escrevi, pintei, expus, 
publiquei textos em jornais, antologias, revistas, sites da 
internet. Foram anos intensos de interminável trabalho, 
prazerosa prática literário-poética.

Minhas referências pessoais em termos literários são 
Fernando Pessoa, Ferreira Gullar, Mário Quintana, Rubem 
Alves, Nélida Piñon, Vinicius de Moraes, Rilke, Manuel 
Bandeira, João de Barros. Estes escritores ocupam o rol de 
minhas admirações literárias em termos de originalidade 
e modelo. 

Atualmente em meu processo criativo valho-me do re-
curso da escrita-reescrita e reorganização de pensamentos. 
Primeiramente ponho tudo que sinto no papel de forma 
aleatória mesmo, escrevo sem uma ordem preestabeleci-
da, depois reorganizo, modifico a ordem das frases, dos 
versos, dos parágrafos, crio uma poesia a partir de outra 
poesia. Reciclo velhas poesias e para isto as complemento 
com novos trechos de outros escritos meus recentes ou an-
tigos, algo tipo um pet work, uma cocha de retalho literária 
sentimental.

A poesia é uma arte da solidão, um diálogo interior 
consigo mesmo, são as verdades da alma postas para fora. 
Tão apropriada para exprimir os sonhos mais delicados, as 
emoções mais íntimas, uma forma de acessar a humanida-
de que há em mim mesmo.

Sonhos de pensamentos distantes são despertados, lem-



95

branças mais recuadas são acordadas e ressignificadas, lu-
gares são evocados, velhas e amargas recordações são pos-
tas para fora, problemas existenciais, admirações. A poesia 
é uma autoconfissão premeditada, uma autoterapia, a cura.

Nestes mais de vinte anos de escrita poética nem tudo 
que escrevi gostei. Raramente gosto, porém no ato de es-
crever arranco de dentro de mim tais emoções, tais sensa-
ções e encontro certa paz interior. Sempre fui um escritor 
compulsivo, inquieto. 

Sou viciado em concursos literários, tanto os de tema 
predefinidos, como os de temas livres. Adoro este desafio 
de escrever sobre algo ainda inédito a mim. Às vezes sou 
desafiado por temas desinteressantes. 

Venho publicando poesias em diversas Antologias Li-
terárias na Bahia, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre e São 
Paulo. Escrevo críticas e poesias de artes quinzenalmente 
desde o ano de 2008 para os jornais de Alagoinhas - Bahia: 
Gazeta dos Municípios, Folha da Terra e Expresso 18. Pu-
bliquei crítica de arte em sites como o CITRICA da Fun-
ceb-BA. Tenho quase uma centena de poesias publicadas 
no Caderno Literário Pragmatha, Organizado por Sandra 
Veroneze.

Atualmente estou organizando um livro com minhas 
críticas de artes publicadas nos jornais: Gazeta dos Municí-
pios; Folha da Terra, A tarde, Expresso 18, Revista Artpoe-
sia, O Tempo, no Cítrica da Funceb - Bahia, Revista Trama 
Artes Bodoque, visando uma arte que alcance diversos pú-
blicos na Bahia e no Brasil.

Ed Carlos Alves de Santana
Poeta, Artista Plástico e Mestre em Artes Visuais pela 

EBA- UFBA
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Festa de alegria

Leia os poetas, pois eles conseguem compendiar 
os acasos, os anseios todos da humanidade. Do olho 
gordo, do convencionalismo, da solidão. Por vezes 
em um verso e às vezes é desse verso que você está 
precisando.

Para cuidar do coração, do artista plástico e poeta Ed 
Carlos, é desses livros que a gente não consegue parar 
de ler antes do ponto final. Vai mergulhando em uma 
frase aqui que se junta a outra acolá e forma um belo 
mosaico de letras coloridas. É um poeta cuja dedica-
ção à poesia tem sido o seu norte.

Amar implica em saber quando escrever e Ed Car-
los soube aproveitar do momento exato. Buscou ins-
piração no lusco-fusco, numa frase, numa cena e nas 
mais recônditas lembranças como felicidades obtusas.

Observando que o beijo quando nos devolve a vida 
rouba a alma, Ed Carlos é um poeta que escreve com 
amor e vive para amar. E o amor, o que é o amor? É na-
dar em um mar de sonhos e ilusões.

Quando, no horizonte daquele tempestuoso mar 
de paixão soprava uma brisa de esperança, esta re-
meteu o nosso poeta às saudades como fotografias anti-
gas de seu Quizambu, onde o murmúrio dos ventos 
proporcionou um encontro consigo e o tempo passou 
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silenciando tudo, deixando um rastro de sonhos com 
ares de antigamente, como uma fotografia amarelada 
atrelada a um punhal louco do tempo.

Enfim, em Ed Carlos a poesia é partícula, é sentimento. 
A alegria da poesia está no voo dos pássaros, é uma 
festa de alegria maior aos olhos da alma, nos profun-
dos e esquecidos sentimentos, onde habitam as espe-
ranças verdes dos mais quentes amarelos felizes.

A seu favor palavras, versos e sonhos. Um salve à 
poesia!

Luiz Eudes é autor de Noite de Festa, Tempos de So-
nhos e Cangalha do Vento sócio da União Brasileira de 
Escritores, diretor da União Baiana de Escritores, curador 
do Coletivo Literatura com Cachaça e apresentador do Café 
com Prosa.
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Admirem o barquinho de Ed

Ed Carlos, nascido em Alagoinhas e com vida inte-
lectual forjada nas  plagas de Salvador, ilustre aluno 
do Bacharelado, tendo concluído com esmero o mes-
trado  de Artes Visuais pela UFBA. Professor e edu-
cador na área de Artes e Pintura na Faculdade de São 
Bento Salvador – Bahia, dedicando-se com zelo aos da 
terceira idade seus queridos alunos, sendo um grande 
incentivador. Contribuindo sempre com bons artigos 
para o jornal de Alagoinhas, que há anos presenteia 
aquela coluna do já estabelecido e tão renomado Jor-
nal Gazeta dos Municípios. 

Sinto-me profundamente honrada em poder neste 
momento proclamar as virtudes de Ed Carlos e como 
mídia multimídia disseminar e propagar o talento, o 
primor, a fidelidade, a sua equidade, a sua perseve-
rança e persistência nesta caminhada rumo à vitória. 
Quero tornar esta introdução melíflua como mel al-
mejando as maiores maravilha que lhe alcance e flo-
resçam o brilho e o sucesso nesta sua atual vereda e 
envergadura. Que as benevolências de Deus lhe alcan-
cem. Que lhe venham a doce recompensa, a produtiva 
e profícua colheita. Os versos doces de Ed Carlos são 
sufrágio de uma grande e linda experiência de supe-
ração. Os mergulhos, as sublimações, a singularidade 
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e maviosidade dos seus versos vão aonde está depo-
sitada a grandeza e natureza de sua obra resultante 
de tanto amor e tantos afetos guardados. Sentimo-nos 
profundamente curiosos em desvendar o âmago de 
Ed Carlos nesses poemas que nos enlevam e no en-
cantam. Ed Carlos entrega-nos como brinde seus do-
tes literários, seus dotes estéticos de policromias, sua 
nuances e seus segredos de sua paleta em forma de 
palavras saltitantes e expressivas que estampam suas 
paixões, suas memorias, seus desafios, seus temores, 
seus rumores e suas esperanças. Admirável zelo que 
ele nutre pelas lembranças encharcadas de seu Painho 
e sua Mainha, doces laços, doces traços, nos ladrilhos, 
nas paredes e umidade orgânicas de cômodos da casa 
do interior. Linda e maviosa pintura de nítida sauda-
de. 

Admirem o barquinho de Ed Carlos, o cais, as vere-
das, os remos, os sois, os panos, as velas, as âncoras e 
as atracações dos sonhos desse menino que hoje cres-
ceu e de braços dados com o futuro, a inteligência e o 
aprendizado vai altivo e garboso desbravando novas 
sendas da vida. Ed Carlos abre seu escrínio e estende 
pérolas para nos oferecer. As feridas saradas, curadas 
cristalizam-se em robustas pérolas que são este des-
filar de poemas. Ed Carlos corajosamente desnuda e 
desvela sua alma e tira das suas entranhas a densi-
dade da alma as suas verdades. Ed Carlos tira a alma 
da prisão, quebra os grilhões e demarca nova postura, 
veste de encanto suas paixões indomáveis, redesenha 
o perfil da mulher rosa etérea, que ele mesmo a con-
cebeu e pintou rumo ao novo porvir, novo florescer. 
Ed Carlos desperta para o novo renascer. Nos depa-
ramos em todo o percurso do livro: eu e a solidão, 
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as memórias tecidas no tempo afetivamente, as ilhas 
construídas, edificadas, as pontes arquitetadas numa 
engrenagem de dores rejeições, repulsas e desilusões, 
mas a coragem das ostras depois das feridas saradas 
a catarse: advento da pérola verdadeira. No céu cre-
puscular no porto que só Ed Carlos sabe pintar surge 
a flor magnífica a rosa a menina flor a rosa menina 
mulher que só Ed Carlos sabe delinear. Translúcida 
oferenda.

Cabe-nos agora deleitar-nos nesse nobre banquete 
momento de glória e júbilo. Vamos aplaudi-lo, vamos 
participar compartilhando desse grandioso momen-
to. É com meu coração aveludado que recebo esses 
arroubos poéticos do grande artista plástico Ed Car-
los. Meus efusivos aplausos pela grandiosidade dessa 
obra. Convido a todos os leitores a passearem nesse 
cenário de encantos e cantos. Partilhemos desse gran-
de momento de Ed Carlos lendo e consumindo as le-
tras do seu precioso livro.

Valho-me nesse instante dos amarelos festivos e 
esfuziantes carmins, do gris, dos ocres, dos salmons, 
dos verdes e marrons, dos azuis, dos vermelhos ró-
seos para desenrolar um painel, um bander, ovacio-
nando e exaltando Ed Carlos num flash luminoso e 
contemporâneo, reverberando nesta e permanente 
galeria da vida os feitos pressurosos e enobrecedores 
deste admirável artista e poeta.

Ana Francisca da Silva Rocha é poetisa, artista plás-
tica, baiana, vinda da região Ribeirinha do Rio São Fran-
cisco - Juazeiro/BA e Petrolina/PE. Cursou faculdade de 
Letras com licenciatura plena em inglês Petrolina/PE. 
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Bacharelanda de Artes Visuais na UFBA Salvador/BA. 
Participou de exposições coletivas em bienais do recôncavo 
baiano e de inúmeras exposições  no Institut Goethe Ale-
mão, Hotel Porto Belo, em Ondina. Membro da Academia 
de Cultura da Bahia, atualmente expôs em Veneza Itália, 
em Roma, Museu Louvre em Paris, SpoletoIalia, Milão e foi 
premiada na luxuosa galeria de artes San Teodoro de Milão, 
em Veneza, logrando premiação pelas suas araras tucanos 
aquarelasem exaltação à natureza  e aos ecossistema e com 
a sua Xilogravuras Procissão dos Navegantes nas cidades 
Ribeirinha do São Francisco. Suas obras de arte estão em 
exposição permanente na Galeria World Itália, na cidade 
de Spoleto. No momento do lançamento deste livro, estava 
expondo na cidade Etrusca Italiana, Tarquinia, vizinha a 
Roma.
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Sobre o autor

Ed Carlos Alves de Santana é natural de Alagoi-
nhas-Bahia. Nasceu em 15/08/1980, é o terceiro de 
quatro irmãos, filho de José Cobertino de Santana e de 
Alice Alves de Santana (ambos falecidos 2005 e 2007).

Foi criado em Fazenda Quizambu e sempre estu-
dou em escolas públicas, municipais e estaduais. Con-
cluiu o Ensino Fundamental I nas Escolas Municipais: 
Escola Municipal Angêlo Magalhães (do Maternal à 
segunda série,  de 1987-1991), e Escola General Osório 
(terceira e quarta séries,  em 1992-1993) em Fazenda 
Quizambu. Cursou o Ensino Fundamental II no Colé-
gio Municipal Dr. Jaíro Azi (da quinta à oitava séries 
de 1994 a 1998) no Sub Distrido de Riacho daguia e 
o Ensino Médio no Colégio Estadual Dr. Magalhães 
Neto (primeiro ao terceiro Ano Científico Clássico de 
1999-2001) em Alagoinhas-BA.

Graduou-se como Bacharel em Artes Plásticas 
(2008) e como Mestre em Artes Visuais (2012), ambas 
as titulações pela Escola de Belas Artes da Universida-
de Federal da Bahia. 

Atuou como Professor de Artes, Desenho Geomé-
trico e Educação Artística nos Ensinos Fundamental II 
e Médio da rede pública estadual e privada de ensino 
soteropolitano desde o ano 2008 a 2016. É professor 
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de Desenho Artístico e Pintura acrílica sobre tela na 
Faculdade da Maturidade São Bento desde 2011. Em 
2018 Prestou serviços na função de Monitor de Ar-
tes, em uma Unidade de acolhimento de pessoas em 
sofrimento psíquico e ou deficiência intelectual com 
ou sem referências familiares, no Lar Social Polarys, 
localizado na Rua Everaldina , no período de abril a 
novembro de 2018, cumprindo carga horária semanal 
de 30 horas.

Realizou exposições individuais e coletivas em di-
versas cidades baianas: Salvador, Cachoeira, Alagoi-
nhas, Feira de Santana, Riacho da Guia, Fazenda Qui-
zambu. Tem obras no Acervo da Marinha da Bahia, 
da TV CNT-BA, do SESC-Ba, e da Escola de Belas Ar-
tes da UFBA. É pesquisador de Artes Plásticas em Po-
éticas Visuais na área de Processos Criativos em Pin-
tura acrílica sobre tela, sobre Eucatex, e sobre papel, e 
guache sobre papel de diversas gramaturas onde de-
senvolve trabalhos em variados gêneros da pintura: 
Retrato, paisagem, marinhas, florais, animais, casario, 
nu, natureza morta, pintura criativa livre beirando o 
abstracionismo.

Em suas investigações, tece reflexões plásticas po-
ético-teóricas e criativas sobre o tema Retratos de Fa-
mília no decorrer dos tempos, através de trabalhos 
artísticos em pintura em guache sobre papel e acrílico 
sobre tela e/ou sobre Eucatex e papel levando-se em 
consideração os diferentes suportes e técnicas no re-
sultado final de seu trabalho artístico.

Vem publicando poesias em diversas Antologias 
Literárias na Bahia, no Rio de Janeiro e em Porto Ale-
gre. Escreve críticas e poesias de artes quinzenalmente 
desde o ano de 2009 para os jornais de Alagoinhas-BA: 
Gazeta dos Municípios, Folha da Terra e Expresso 18. 
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Publicou crítica de arte em sites como o CITRICA da 
Funceb- BA. Tem quase uma centena de poesias pu-
blicadas no Caderno Literário Pragmatha, organizado 
por Sandra Veroneze.

É pesquisador de artes visuais e vem traçando um 
levantamento histórico-poético e artístico sobre os ar-
tistas e as artes plásticas de Alagoinhas-BA de 1980 
até os dias atuais, visando compor tese de Doutora-
mento futura em Crítica Cultural pela UNEB.

Como artista plástico, expõe periodicamente suas 
pinturas e desenhos tanto individual como coletiva-
mente em espaços culturais, Galerias, Teatros, Salões, 
Faculdades e Museus Baianos. Participou de Salões e 
Bienais na Bahia.

Vem expondo seus trabalhos de pinturas e dese-
nhos desde o ano de 1999. Sua primeira exposição 
individual foi em Alagoinhas / BA, no Laguna Sho-
pping. Atualmente está organizando um livro com 
suas críticas de artes publicadas nos jornais Gazeta 
dos Municípios; Folha da Terra, A tarde, Expresso 18, 
Revista Artpoesia, O Tempo, no Cítrica da Funceb-Ba, 
Revista Trama visando uma arte que alcance diversos 
públicos na Bahia e no Brasil.

Em 1999 começou suas experimentações com tin-
tas guache da marca acrilex e desde então vem desen-
volvendo pinturas numa linguagem muito pessoal e 
original ao sabor das novas descobertas espontâneas 
e intuitivas nesta técnica em especial ditadas pela ex-
perimentação.
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Há quem diga que viver é uma bênção. E há quem diga 
que viver é uma luta. Nos versos de Ed Carlos, a vida é 
descobrir e descobrir-se. Sua narrativa subjetiva, expressa 
em poesia, é um desdobrar infinito de sentimentos, pensa-
mentos, sensações, intuíres, que nos conecta com aquilo que 
temos de mais íntimo e joga o olhar lá para o horizonte, 
como quem se pergunta quem é, para onde vai, e qual o 
sentido disso tudo. Como doem, e como são belos, os seus 
versos. Passeiam pela saudade, pelo desejo, pela inocência, 
e nos lembram como é fugaz esse nosso viver, tal qual o 
barquinho à deriva. E como é, ao mesmo tempo, fortaleza, 
esse viver, tão inteiro em sua própria verdade, agora ex-
pressa em “Para curar o coração”. 

Sandra Veroneze 


