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PREFÁCIO

Transito outra vez nas trilhas da Poesia levada pelas mãos de Gisele Lemos.
Eu sou a Revista Poesia 2022, explorando a “Metamorfose Poética”, na “Lapa Encantada”. O “Mosaico da tarde” carioca mostra-me então o “Pé de Poesia” que “O Dinheiro” não paga. Saio da
“Rotina”, do “Poema Inacabado”, andarilha sou, descobrindo autores que atravessam “Quintais”,
trabalhando com “Arte” e com “Pêndulo na Boca”. “Nada Cotidiano”, “Sou um Bruxo” sem deixar
“Vestígios”.
Busco temas e ﬁguras, colhendo ideias capazes de embasar com gosto a produção literária em
pleno século XXI com a ﬁnalidade de despertar o interesse do leitor explorando as suas emoções
no imaginário popular que é transformador e abrangente. O rigor poético presente em todos os
textos vem nos mostrar que a poesia sobrevive heroica brotando aqui e ali. O conjunto desses
preciosos retalhos advindo de um concurso literário que ora divulgo. A Coletânea fascina-me
pela beleza e simplicidade e o sonho sobrevive da grande aventura de criar.
Amélia Luz
Rio de Janeiro, 12 de março de 2022, Casa de Espanha.
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Brenno Júnior inspirado nas
poesias dos autores realizou essa
obra que é a capa de nossa
Revista

LUA ENCANTADA

Adriano Luís Turelli Spezia
E ela encantada segue...
Fugindo das nuvens em tresloucada carreira
Clareando a noite da licantropia que o sangue bebe
Lobos em uivos clareia
Iluminando a neve escarlate
Onde corre a raposa noturna
Na busca da ânsia de sua presa que não late
Mas que foge em pavor clamando pela luz diurna
E o pinheiro enregelado sombreando em seu contraste
Lembra na alma fria do caminhante
Que é o símbolo da bondade
E que bem perto já chega o Natal que foi distante
E a lua agora não é mais sombria
Sua luz encoraja o vivente que se arisca na noite ofegante
Onde no álamo sem veste uma coruja pia
E mais perto dali uma lareira quente o espera e segue conﬁante

E lá no alto distante e cega pelo reﬂexo do astro Rei
A princesa majestade segue radiante
Renas imaginárias a cruzam puxando um trenó fora da lei
Que segue veloz no rumo da criança radiante
Lua dos desejos dos amantes
Da face do mestre iluminada no monte
Da alegria das bruxas dançantes

METAMORFOSE
POÉTICA

E da delação do traidor que se esconde

És tu ó lua a testemunha da ânsia de Jesus

Viviane Mendonça

A inspiração do perdão que se fez amor
A alma faceira que acorda a fé e a luz

É no cotidiano da vida
Que eu me deleito a sonhar
Momentos de complexidade
Me inspira a vivenciar
Loucuras tramitantes
Regadas de instantes
Salutam a caminhar
Por minha mente pensante
Eu me entrego às sensações do transmutacionar.

E o grito calado daquele que iluminou o mundo com sua dor

Poesia é metamorfosear
As durezas que a vida insiste
Em querer nos podar.
E quanto mais a poda se fortalece
Mais as raízes crescem
A ﬁm de em toda primavera
Ela poder ﬂorear.

TER UM FILHO

FELICIDADE

O que é mais difícil?

Felicidade não se compra
Felicidade não se vende
Felicidade não se encontra
Dentro da gente.

Marly Lopes Ferreira da Silva
Ter um ﬁlho, plantar uma árvore ou escrever um livro?
Um ﬁlho é para dar abraços inﬁnitos
Para alimentar, vestir, calçar e educar
Para sempre dar-lhe nosso colo
Enxugar-lhe as lágrimas mesmo quando adulto
Ou dar risada como se fôssemos crianças.
Ter um ﬁlho é saber que um dia ele se vai
E sem pedir licença parte nosso coração
Mas volta, trazendo sua ninhada
Que entra em nossa vida com muita ação
E os abraços inﬁnitos recomeçam
Para alegria de quem se sentia tão só.
Um dia estamos muito velhos
Mas do passado temos boas lembranças
Nossos ﬁlhos são os pais agora
São pais dos seus ﬁlhos e são pais dos seus pais
Que precisam de apoio, de cuidados e de ternura
E assim a vida continua.
Plantar uma árvore, escrever um livro ou ter um ﬁlho?

Dulcenéa Ramos Bittencourt

Ser feliz é muito importante
Sozinho ou com alguém
Ser feliz é difícil
Mas é um sacrifício
Que vale à pena
Vejo a felicidade quando amanhece.
No céu azul e no sol
No passarinho que entra pela janela
E que sai voando pela porta a fora.
Veja a Felicidade em tudo
Na chuva e no vento forte
Vejo a Felicidade num abraço
Num abraço forte.

O que é mais difícil eu não sei
Mas tenho a certeza de que os três
Na minha vida nenhum deles deixei de fazer.

NUNCA REDIZER O MESMO TEMA SEM FANTASIA.
Ronaldo Malta

Toda fantasia tem espaço no curto tempo da vida, vida tirana, vida pesada, vida dadivosa quando pinta o
amor.
Não há nada para recrudescer no ﬁno instante que ecoa no átimo do instinto,
Qualquer jogo se torna árido quando uma ﬂor renasce sem a terra, sem ar, sem vestígio solar.
Qual seria a próxima atração do enleio,
Qual seria o tédio inﬁnito do olhar que tem sempre uma triste paisagem acoplada a ancestralidade do
toque, entre os corpos em repentina fuga da absoluta prisão irremediável.
Vou ausentar-me das presenças nefastas do desamor em tempo real, vou realçar o vínculo com o sorriso
bloqueado que remete a um ﬁnal delinquente de alguma efeméride resiliente ao ócio...
Qualquer paixão é sôfrega quando a distância emerge do fundo escuro da separação irresoluta do acaso,
ao acaso...

NADA COTIDIANO

MOSAICO DA TARDE

Vivo na sombra dos deuses,

As pedras justapostas do muro

Que não ensinam o pulo do muro,

Na claridade da tarde consomem-se

Sou quase um ser mitológico,

Toda essa luz não é deﬁnitiva.

Carlos Mambucaba

Gladis Deble

Não tenho medo do escuro.
Uma açucena brilha no canteiro
Cotidiano viver pensando,

Um quero-quero canta repentino,

Se tudo nos faz sentido,

Interrompi o poema no meio...

Nos anjos que nos atormenta,
Chegar sem nem ter partido.

Atendo o carteiro, sigo nas imagens desdobrada
Aves nos ramos, gato no muro, amo...

Viagens alucinógenas,

Escrevo no mosaico recortado da tarde.

No tempo e no espaço,
Nas dimensões das galáxias,
Na forja que molda o aço.
Na forma arcaica de olhar,
No mapa do nosso destino,
No hábito insano de pensar,
Que tudo nobre é divino.
Estou cumprindo a sentença,
Em um mundo relativo,
Onde mula sem cabeça,

QUINTAL

Anda no meio dos vivos.

Gloria Fontes Puppin

Onde o desejo é pecado,

Meu quintal era alegre,

Na formação do pensar,
É certo se for errado,

Macaco papagaio, cachorro,
Recebia boas vindas

Não sei onde vou parar...

No banho de piscina,

No cosmo, buraco negro,

Andava de bicicleta

Na singularidade,
No átomo, matéria escura,

Nos sóis da manhã,
Na minha praça de lazer.

No bigbang da verdade.

Meu quintal de amores, das ﬂores,

No espelho, um reﬂexo,

Idos tempos de infância,

Sabe o que apareceu?
A terceira dimensão,
Acho que você, sou eu...

Das mangas saborosas,
Marcantes recordações.
Pequena menina
Absorta nos folgados,
Despreocupada das horas,
Entregue ao encantamento.
Meu quintal foi transformado,
Casinha coloridas
Tomaram seu lugar

O TREM

A LAPA ENCANTADA

Pessoas acordam de madrugada

A Lapa toda iluminada é bonita

Ainda cansadas para trabalhar

A vida chega e a lua cheia brilha

Espera-se uma eternidade para poder pegar a condução lotada

Tribos da noite e também tribos do dia

E passa a mesma luta para voltar.

Tem muita gente procurando é boemia

Joelson Barcellos

Rui de Carvalho

A maioria da viagem em pé, sem conseguir sentar.
Sorte de quem trabalha sentado e pode as pernas descansarem.

No entanto, quando passa pro o outro dia

Outros não têm essa mesma sorte e sentem as varizes pulsar.

A velha Lapa se transforma em nostalgia

Todas às vezes que eu pego o trem. Vejo que tudo se pode com-

Novos boêmios se despedem da orgia

prar:

E as estrelas já não dão sinal de vida

Arroz, linguiça, feijão, doce?
Tem mais de cem…

Melhor ﬁcar fazendo versos e poesia

Fone, carregador, cerveja, água e guaraná.

Agora a Lapa tem o Sol como vigia

Dando seu show, vai cada vendedor.

E de repente a noite em show, reaparece

Divulgando seus produtos com seu talento.

E em reverencia o malandro agradece

Também tem os artistas mostrando o seu valor.
Demonstrando seus conhecimentos.

Oh! Lapa...

Há também vários grupos que se formam.
De tanto viajarem juntos.
Grandes amigos se tornam.
A galera do carteado, o culto, o pagode…
entre outros assuntos.
A passagem está muito cara,
Mas é muito divertido.
Vê show de dança, música…
Tudo vira uma farra, compra-se de tudo.
Até a lembrancinha pro marido!

"DONA MARICOTA"
Marko Davis

Passas, passinhas e Paçocas…
Tudo vira Poesia na Mente da Dona Maricota.
É Senhora, Toda ZEN e Prafentex,
Passas, passinhas e Paçocas…
Aquela sim, é por excelência, uma ótima Poetisa!
Mente fértil a velha Dona Maricota.
Tudo transforma em Poesia!
Passas, passinhas e Paçocas…
É velha, porém muito Inteligente apesar da idade.
Continua recitar seus lindos Poemas!
Toda Poetisa tem um sonho, na melhor idade.
Ser Prafentex e feliz.
VIVA a Dona Maricota!
Passas, passinhas e Paçocas.

ARTE

PÉDEPOESIA

Função Puriﬁcadora

Chuva de lágrimas

Musa motivadora, Beleza

Tempera a terra

Atinge regiões inalcançáveis

Grão em nosso fértil chão

Rompe fronteiras

Tempo é semente

Aprofunda a visão do Belo

Sacia a fome da razão e espera

Prema Shakti

Rose Lima

Unidade, essência
União do Belo e do Bom

Espera a humanidade

Integração com a Suprema Felicidade

Cuidar de suas raízes

Deleite repleto de beleza derramando Amor

Do corpo e da mente

Expressar tua Alegria.

Todo dia
Conservar o meio ambiente
A seiva que corre e percorre
Percorre a mata
O homem devasta
Lixo acumulado
Rio maltratado
Poluição
Da queimada, o que resta?
O que resta de ar em nosso pulmão?
Ecossistema sobrevive e carece
Carece o verde
Cor sublime da transformação
Água potável
Biodiversidade
Uso sustentável dos oceanos
Ações diárias
De sustentabilidade
Reciclagem
O Planeta Terra clama
Clama um jeito novo
De preservação
Prática Educativa
Outra narrativa
À nova geração
Direito à leitura
Homenagem à ﬂoresta, à literatura
No cotidiano
Vento de raro afeto pede
Pede verso
Pede poesia
Pé de poesia
Pédepoesia

O ARCO-ÍRIS E A ESPERANÇA
Márcia Schweizer

Olhando pela minha janela
Vejo o arco-íris cruzando os céus
Mostrando a esperança
Que dias melhores virão.
Suas sete cores indicam o caminho
Para chegar ao pote de ouro
Onde encontraremos a certeza
Da felicidade e da harmonia.
Violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho.
É a pintura do céu após a chuva.
Violeta signiﬁca a serenidade que precisamos para enfrentar a vida.
Anil é o respeito e a sinceridade que devemos ter para com o próximo.
Azul é a cor do céu e do mar e signiﬁca o amor profundo.
Verde é a esperança é a cor da natureza.
Amarelo é o sol, a luz, o calor, o otimismo e a alegria de viver.
Laranja representa o entusiasmo para a vida que leva à criatividade e ao sucesso.
Vermelho é a cor do fogo, do sangue, da paixão da energia,
da determinação, do desejo e do amor.
E assim logo teremos a esperança
De muitas cores e luz em nosso caminho.

PÊNDULO DA BOCA
Val Mello
Dia pós dia,
a humanidade se rompe
pelas palavras impensadas
ou pensamentos sem falas
Uma fenda se projeta
no barulho de um silêncio
ou no abismo de um grito
Proferem-se atos
Omitem-se fatos
Implora-se pela luz
e não se sabe o tamanho do buraco
Na autópsia dos vazios
o equilíbrio a sucumbir
nas sobras do nada
E a obra venerada
é o argumento de guerra
“Atacar pra defender”
Dia pós dia,
em nome do próprio bem
o homem se arrebenta
no domínio da palavra
com o mau uso das sentenças.

VESTÍGIOS

Silvio Ribeiro de Castro
O que restou das
lembranças
dos beijos trocados
que marcas perduram
dos apaixonados abraços
o que se perdeu
e o que ﬁcou para sempre
guardado na memória
esperanças, desesperanças
tantas histórias
aquela fotograﬁa desbotada
no porta-retrato
o que tem pra contar?
O relógio que parou
no tempo
as conversas na mesa
de jantar
a cama antiga no quarto
agora fechado
terá coragem de revelar
tudo o que nela se passou?
Será que algum
pesquisador
procurando por vestígios
examinando cartas
amarelecidas
perdidas no fundo das
gavetas
papéis esquecidos dentro
de livros
com emotivas dedicatórias
poemas não concluídos
escritos com
letras bêbadas
em velhos cadernos
irá desvendar toda a
verdade
descobrir tudo o que
aconteceu?
Que um dia naquela casa
morou a felicidade
e que o amor quase venceu?

SOU UM, BRUXO!

NINGUÉM FALA E VIVE POR NÓS! BRUXOS!
Fagner Gabriel
Viver é resistência Idade das trevas, idade que irá chegar ao ﬁnal
Vou nascer, lutar, viver
Somos o grito, grito dos marginalizados
Existência, estou aqui!
Resisto! Não importando o século
A fogueira da sua vaidade a fogueira do seu preconceito
Não vai queimar, não vai… não vai!
Realidade Bruxo, I am the law!
O meu existir é o grito
Por ele, por nós, por elas
Lembrando Naruto Uzumaki
Neste poema bruxo e otaku
Transformou a dor em resistencia
Cada passo dado é uma saudação a vida
Nunca se puna, sempre viva vivido
Rei, Rei Um salve e viva!
Hey, quem é você?
Quem pode ser, você?
Se permitindo a novos poderes
Com a Kurama, seguindo em frente e observando bolas de energia
Sou Ninja, Sou Bruxo
Somos quem podemos ser dias dentro de dias múltiplo se permita
Você!

CHUVAS DE ESPERANÇA
Evanise Gonçalves Bossle
A chuva nas rosas,
Respingos de cristais
Trazendo esperanças novas.
Ânimos renovados,
Cheiro de terra molhada.
A chuva lavando e levando
Para longe as tristezas.
As águas da nova estação
Trazendo a certeza
De alegrias neste verão.

AFETOS

Angella Wains
Deixa brilhar o afeto
Em seu pálido rosto
Respira a saudade
Que encontra, agora,
Em mim
Ancora o sentimento
No abraço
Que podemos trocar
Sente o que entrego
Neste beijo resignado
Inspira meu sussurro
Lê o tanto que amo
Em meus trêmulos lábios
Despe a medida
Viciada em pudor
Encontra a luz
Nos meus olhos

DIA ARDENTE
Alex Sartorelli
A paixão que tive
É um Rio corrente.
As águas ainda correm,
Te quero presente.

COMEÇO E FIM.
Angelina da Conceição
Mais um ano se ﬁnda,
Esperamos o alvorecer.
A esperança nos renova,
Fazendo-nos resplandecer.
O universo em festa,
Unidos com positividade.
Fazendo os pedidos com fé,
Cada um tem sua prioridade.
E a natureza se revolta
Com chuvas e desolação.

AO ACORDAR
Daua Puri

Os pingos batem nas folhas e janelas
Os pássaros cantam
O vento balança os galhos
Os pingos pintam
A verdejar o capim
Abre uma ﬂor
Acordei a sinfonia dos pássaros
Invadia meus tímpanos até o coração
Através da janela
Avistei a beleza das margaridas em ﬂor amarelas cor do ouro
O chão molhado pelo orvalho da noite de águas leves
Reluzem pequenas poças onde os bicos e asas vão se banhar

Destrói casas, derruba muros,
Ceifa vidas, leva tudo de roldão.
Tudo se repete, todos sabem.
Cada um vem com uma missão.
Nosso resgate é um aprendizado.
Que nos melhora na ascensão.
Fiquei triste e sem palavras,
Para um amigo confortar.
Sua mãe que era minha amiga,
Foi embora e não vai voltar.
Vamos vivendo, o dia a dia.
Cada um escreve sua história.
Tem páginas alegres e tristes.
Que marcam a nossa trajetória.
Nos quatro cantos do mundo.
Comportamentos tão diferentes.
Transformando cada momento.
Temos luz própria, somos reluzentes.

A ESSÊNCIA DA VIDA
Jorge Cosendey

A gente pensa que já viu de tudo nessa
vida
Estando no palco de cenas repetidas
Às vezes as novidades explodem
As velhas são esquecidas
Nem tudo são ﬂores
Nem sempre chove em nosso jardim
Os amores
Alguns fogem
Outros nos fazem carinhos
O bom de tudo isso
É que não ﬁquemos sozinhos
E o grande compromisso
A mola-mestra que temos
De ser honestos e não submissos
Amar o que fazemos
Fazer o melhor que pudermos
E não ter o absurdo de querer tudo
Nem sofrer com o que perdermos
A essência da vida
É viver feliz e plenamente
Ser uma pessoa agradecida
Adubar a raiz e a mente
Preservar nossa imagem no agora
Para os que nos vejam e sintam
Quando a gente for embora.

A IMPORTÂNCIA DO ATO DE ESCREVER
Maria Eduarda de Oliveira Muniz
Eu escrevo para sobreviver
Desabo no papel para me entender
A escrita não me deixa morrer
Nem envelhecer
Porque a poesia me faz eterna
Eu escrevo sem perceber
Transformo dor em arte
Assim mantenho a minha sanidade
E tento afastar a maldade
Escrever para mim é necessário
Como eu e você
Pra mim é arte e vida
Faz parte da nossa rotina
Sem a escrita nada respira
Nada tem graça
Porque só com a escrita nós fugimos da realidade
A escrita faz parte
Está dentro de nós
Todo mundo pode ver
E até sentir
Mas nem todos são capazes de compreender e de ﬂorescer
A escrita ressuscita o poeta
Faz descoberta
Convida as dores para um chá dolorido
Para um balé colorido

“COTTIDIANUS”
Vitoria Regina Mansur
Cada dia
Não é mais um dia.
Nesse momento
Ouço o canto do Bem- Te -Vi
Que sai voando
Em busca do seu caminho
Um outro pássaro
Nem sei o nome
Também se chega
E dá o seu recado
Numa canção diferente.
Dias
Caminham sem pressa
Traduzindo a beleza da vida
Numa nova cantiga
Que ecoa no horizonte...
E lá se vai o dia
Sempre novo.
O belo dia ...!!

E eu não estaria aqui sem as palavras
Já teria me afogado em um oceano de mágoa
E transbordado de forma errada
Por isso a escrita está impregnada em quem sou
E me ler, é me compreender
É convidar você para se escutar e escrever

COTIDIANO

Waldemir Araujo Pessoa
O alarme do relógio dispara
E toca insistentemente.
Pelas frestas da persiana
Atordoado,
Vejo o dia que se anuncia.
Olhar e fechar os olhos
Não adianta.
Só atrasa.
Desfazer-se das cobertas
É um tormento.
Água fria no chuveiro
É remédio certeiro
Pra preguiça.
O cheirinho do café
Logo de chinelo no pé
Mesa posta
É meu destino.

NÃO DESISTO
Maria José da Silva
Se a vida me faz sofrer
Não posso desistir.
E dizer que é o ﬁm.
Vou lutar e conseguir.
Não nasci para desistência
Ser forte é o meu lema
As lutas me fazem sofrer
Não posso esmorecer.
De tudo que já passei
E sempre estou passando
Com o tempo aprendi
Que temos os obstáculos
Que vem pra nos ferir.
Quantas vezes chorei
Minhas lágrimas sequei
A desistência da vida
Jamais desistirei.

ROTINA

Mary Trarbach
Trânsito intenso é a rotina,
Esse é o meu dia tão corrido.
Aqui em meu escritório trancado
e-mails, telefonemas e
clientes irritados, mas,
na mesa do escritório a
foto em preto e branco
parece me sorrir,
me chama pra ir embora.
Finalmente volto a casa,
vou encontrar a minha amada
que me espera animada
com beijos doces, perfumada.
O seu dia também foi estressante,
No Hospital, pacientes sob seus cuidados
Atenção redobrada...
Ela sempre tão calma, sorridente...
Vale pena a labuta e o cansaço e
Eu não me deixo esmorecer
pra no ﬁnal de um dia de rotina
em seus braços adormecer.

A vida é assim
No nosso cotidiano.
Tudo passamos na vida
A vida nos castiga.
O tempo vai passando
A vida vou seguindo.
As lutas vou vencendo
E as dores enfrentando.
Vida que segui...
Vou tentando ser feliz
Não posso desistir
A vida me fez assim
Lutar e prosseguir.

O DIA

Kyra kahu
Eu queria morar na montanha mais alta do
mundo.
Só pra ver o dia raiando, começar grandes
mudanças na minha vida,
E de todos os seres da terra.
Quase tudo a gente faz durante o dia.
Trabalhamos, amamos, casamos e nascemos
Logo cedo vem um café com cheirinho de
que o dia vai ser lindo!
Quando logo cedo alguém na rua, como o
sol batendo no rosto, te olha,
Seus olhos dizendo bom dia! É coisa linda!
O dia nos mostra que é muito cheio de vida.
A noite é que me perdoe,
Mas o dia é a parte mais importante de
nossas vidas.
O dia nos dá a passagem do tempo.
Aquela parte que a pessoa fala e lembra!
DAQUELE DIA! QUE DIA!
O dia sempre presente em nossas vidas.

PAZ

UM POEMA POR DIA

Lucia Mattos

Márcio Catunda A Flávio Sarlo

Essência de luz

Um poema por dia

Intimum que reluz

feito um remédio contra a dúvida.

Traduz em suaves

A chuva não me dissuade de tal assédio.

Acordes e plenitude
Do ser que nos seduz.

Caminho contra a crise e a polícia,

Suaves são os sentidos

Iluminado de visões e luzes que se reﬂetem,

escrevendo o diário das indagações.
escrevo o alfabeto do visionário primitivo.

A inspiração, a luz

Um poema por dia

A vida, a magia
Celebram o inﬁnitum.

tal a aguardente, que os ébrios bebem,

Invade a emoção

Dádiva do Criador, colheita de luz,

nas manhãs brumosas.
para domar as vozes ancestrais.

A voz que fala
É a do coração.

Um poema por dia

Transmite a sabedoria

entretido na vertigem de lucidez.

como quem submerge em redoma cósmica,
Levo comigo o instrumental da escritura.

A essência nos conduz

Com a cabeça cheia de enigmas,

Nesse encontro

o ímpeto redentor me leva.

Do ser que é a luz.

Registro meu apreço
com o graﬁte da memória.
Um poema por dia e a serenidade etérea.
Um frio argênteo,
uma inalação tranquilizadora.
Um poema por dia para eludir o medo,
para cronometrar as sensações,
para ler os signos da Via Láctea,
para decifrar o hieróglifo de mim.
As árvores me propiciam calma metafísica.
A Lua com seu rosto de mulher me fascina.
Participo da festa de todas as horas
como quem cuida
dos próprios nervos e neurônios.
Na distância sideral,
a energia clarividente se revela
um prazer alquímico.

POEMA INACABADO
Rogério Salgado

até o momento de saltar o muro.

mas essa canção no rádio
tristeza

dormir

de

e outra de hidrogênio;
ﬂutuar na onda,
Brota a ﬂor de um poema na noite.

Quero fazer um poema
essa

Uma molécula de oxigênio

não

leva-me todos os álibis

Caminho, imantando por esse dilema divino.

querer

e só, não me consigo compor...

A beleza, dom de alegria,
mostra-se na heráldica de meus teoremas
(letargo magnânimo de meu deleite,
cruzada pacíﬁca na espiral do tempo).
Um dia. Um poema.

O DINHEIRO
Haroldo César
Dinheiro
Todo mundo quer dinheiro
Quanto mistério envolve o dinheiro
A começar pelo nome, sobrenome, codinome e renome
O chamam de.......
Grana... Bufunfa... Trocado... Qualquer
Bolada... Mixaria... Din din... Pixulé
Atrai toda mulher.
Ou melhor quase toda mulher...
Parece que é inimigo da ralé!
Por ele se admite, se demite, se permite
Por ele........ Quanto apetite!
Por ele se contrata, distrata, maltrata
Muita bravata...... Por ele se mata.
Ele faz herói, constrói, destrói e corrói
Corrói momentos sentimentos
Transforma monumentos em fragmentos
Pepê... Larjan... Tutu
Quem tem?
Tem sorte, tem suporte é forte pra xuxu!
Às vezes prolonga a morte.
Às vezes faz tomar no.......no......
Deixa pra lá, não vou falar.
Esse termo indecente não combina com a gente!
Esse termo nojento
Não condiz com esse momento
É meio sem nexo
Faz o tema submerso, vir anexo, ﬁco perplexo
O dinheiro compra........ O sexo!!

Não estou falando de prostituição
Mesmo porque......... É uma proﬁssão
Eu me reﬁro à corrupção!
Corrupção nupcial prazerosa
Corrupção sexual asquerosa
Dinheiro, oh! Dinheiro
Quem tem é fadado...Assediado, enamorado
Homenageado, lisonjeado
Tem muito, quem está do meu lado.
Dinheiro, cifrão, dinheiro
Rapaz ele está por trás...
Da instrutura da cultura da arte,
Da procura da mistura que em parte faz parte
Da nossa vivencia
Essência desse nosso encontro sagaz.
Dinheiro “faz me rir” dinheiro
Ele está por dentro do movimento da mini saia
Da maracutaia, da tocaia, da gandaia.
Não se distraia senão....... Você o perde.
E sem ele ﬁca sem moral, anormal, um bossal!
Sem total aceitação
Geral sabe que não é legal
Geral sabe que não é bom
Ah! Dinheiro
Dinheiro malvado, dinheiro dado
Emprestado comprado e lavado
Tem muito quem tá desse outro lado
Dinheiro lindo, tinindo, doado
Dinheiro lindo, surgindo, herdado
Dinheiro lindo, bem-vindo!
Super Benvindo
Mas...somente...quando vem abençoado!

Não, não, não, não!

ROTINA

Roberto Ferrari
Semana que inicia, vida massacrante

A semana transcorre conforme o esperado

Pessoas andando a esmo rumo a rotina

Um vizinho irritado, mal amado

Bêbados dormindo nas ruas ou mesmo

A violência correndo solta

Caindo nos bares sujos e vivendo

O aluno agredindo o professor.

Na sua ilusão alcoólica.
O time de coração jogando
É segunda feira o dever chama

Os olhares sem desgrudar da televisão

A responsabilidade quer fugir

Uma vida que tu nunca terás

Mas a escravidão da rotina comanda

O sonho da riqueza impossível.

Sem se preocupar com vontades e desejos.
Chega sexta feira, ﬁnal da semana
Casais falsamente apaixonados seguem suas vidas

E como por mágica os sorrisos renascem

Cansativas, chatas, uma grande farsa

Os bares recebem caras novas

Outros que realmente se amam

E as esperanças voltam a ser o tema

Enxergam esperança e amor no seu destino.

De conversas sem sentido, por conta da rotina.

EM MIM EM TI

DIANTE DE MIM

Eugenia Jizetti

Diana Balis

Quando me vi, observei.

Um elo frágil sob a relva abatida

Não estava em mim, no outro…

O cheiro de jasmim no caderno de escrever

Vida de pensamentos que vem, vão...

A mão estendida colore em vida e afeto

Vagueiam, voam e voltam…

Sinto o prazer ao ler.

Preciso me reconhecer? Como?
Tocam os sinos que já gorjeiam

O espelho não é mágico…

O voo é raso, porém é detectável e iluminado

Me ver por fora e não me desnuda.

Nunca desiste de amar o cego e afável.

Como me engana…
Este teu silêncio me transforma em matéria de consumo.

Vem navegar nesse rio fresco

São histórias de tira, bota, (tô) feia, bonita, gorda, magra.

Brilhando com a lua que vem nascendo

Não combina… São dúvidas mil…
Chega à noite…

Move as montanhas com seus olhos amendoados

Serão tantos convites, vou ou não vou?
Se eu não for? Fulano (a) vai ﬁcar chateado…
Esse é mais interessante, é diversão certa!
Boas risadas, música de minha época, muita dança, companhias excelentes.
Hoje estou leve, vou ler "tesão de viver” *
Minha cara o título!
Estou gostando da metamorfose do dia a dia.
Às vezes o ﬁlme, "E o vento levou”; porém hoje, "Ando devagar porque já tive
pressa"!
Vem os sonhos realizados, perdidos, mal resolvidos, inacabados e os
pesadelos…
Acordei! Vi o sol parar todos na imensidão do mar.
Todo nosso para renascer.
O céu é o limite. Terão de viver!
*(“Clóvis de Barros Filho e Júlio Pompeu”)

GOSTO DE ESCREVER DIA A DIA
Regina Rodrigues

Com letras miúdas, a covardia, a violência e o desamor.
Que tanto me causam angústia e dor.
Com letras grandes e brilhantes, escrevo sobre o amor.
Que é o sentimento que me impulsiona a viver e a conviver
Com meu irmão.
Com letras garrafais, para que todos os olhos alcancem,
E todos os corações se abram.
Escrevo sobre Deus; poderoso, bondoso e misericordioso.
Que é a minha Luz e Salvação.
Com a alma preenchida da presença amorosa do Pai,
Deixo de lado o lápis e a folha de papel.
E a Ele, elevo uma oração de gratidão pelo dom da minha vida.
Meu sonho de ouro do cotidiano é o mesmo de Deus.
Que amemos uns aos outros, como Ele nos amou.
Porque só o amor prevalece.

Diante de mim, coro de tanto amor.

CAMINHOS PERCORRIDOS
Lúcia Oliveira
Escada inﬁnita
Traz sentimentos
Adormecidos
Sonhos vividos
Sem começo

ENGANO NO VOTO
José Hilton Rosa
Um passo falso
uma palavra não ouvida
pedido de socorro
um sonho esquecido
um engano da sorte

Sem ﬁm

Pedido não atendido

Pétalas que ﬂutuam

decisão era escuridão

Ao acaso
Afastadas das ﬂores
Das quais
Um dia

uma vez para surdos
brilho no amanhecer
a sombra das árvores
devolvem o prazer de caminhar
em trilhas esquecidas pelo tempo

O vento as levou.

os espinhos são bandeiras de luta

Amor esquecido

poemas animalescos.

a dor será vencida

Num ponto de encontro
Onde se encontram
Suaves emoções
E penso
No silêncio imenso
Que se faz
E adormeço.
No sono profundo
Vou ao encontro dela
Da felicidade
Que existe, sim,
No mundo que criei
E criei para mim.

DIA A DIA

Adriano de Alvarenga Azevedo
Acordo, trabalho, vivo...
nas horas do dia a dia,
eu me encontro,
eu me perco
em sonhos e ideais,
eu me realizo,
eu me aﬂijo
e me encontro...
Eu me perco em você...
Sonho, realizo e revivo,
em poemas e música,
em cada dia que insisto,
em dias que realizo
os meus sonhos em canções,
Viver na atitude de sonhar,
é vencer na luta do cotidiano.

Solidão sem dono
Jorge Manuel Ramos

Inseguro, descrente e atento
Olho perplexo no horizonte
O que me é permitido ver
E espreito o universo
Nesta solidão sem dono

Fugiu-me a alma, a lucidez,
O amor, a vida, a amizade,
E neste estado de embriaguez
Sem nada beber, nada é normal,
Corro apenas na ansiedade

Que alguém lhe quis trazer…

De que tudo volte ao natural.

Espreito pelas brechas da tristeza

Vem a calma, vem a inspiração,

Da imponente serra branca e pura
E vejo no total desespero
Que a alma me foge do ser
E que não sou aquilo que quero.
Sou apenas o que me deixam ver…
E espreito à procura
De outra qualquer visão
Que não seja esta solidão
De sentidos e actos ensaiados,
Que não se vêm na imensidão.
E o que vejo e o que observo
Existindo ou apenas imaginação,
São miragens e (des)consolos
Deste estado de indignação.

Chega a sanidade e a moral,
Com a cautela e a hesitação
Desta cruel desumanidade
Que cruza os trilhos da humanidade.
E o ciclo repete-se
Nesta solidão sem dono
Na Terra da dúvida a pelejar
Na Terra das gentes a sangrar
Por onde se passeiam, incertezas,
Dizendo à esperança para esperar.
Não é hora de fúria, de desilusão,
Não é hora de recuar, de desesperar.
É hora de esperança, de dar a mão,
É hora de erguer, vencer e de avançar.

DUELO

INTERPRETAÇÃO

O homem duela

Entre a penumbra das palavras
E a luz dêitica de tua leitura
A poesia revela toda uma vida
Em seus açoites, em sua ternura

Amélia Luz
com o seu mundo interior
travando batalhas sangrentas.
Duela com o cosmos
com o uno, com o complexo
com o momento passageiro
ou com o eterno inexplicável
diante da sua insigniﬁcância...
Ser e Estar debatem-se
em conﬂitos e turbulências...
Eu fui alguma coisa que se perdeu
inesperadamente dentro de mim
dando-me a condição de Estar.

Carmem Teresa Elias

Na mais sublime interpretação
Arranca do fundo da alma
Um lampejo de inspiração
E em forma de amor se acalma
Assim, queria dedicar-te um poema
No recebimento de teus olhos
Compor-me e ser.

Avalio-me, sinto-me ameaçado,
nas novas crenças e propósitos.
Encolho os ombros, abro-me para a vida,
sou lobo ou cordeiro, anjo ou feiticeiro,
folha minúscula ou árvore frondosa
entre podas e ramagens viçosas...
A mudança faz parte do Ser
que é movimento multifacetado
de inﬂuências e riscos diversos.
Eu duelo se Estou, grito, cresço, manifesto...
Martelo o Sou, calo-me na concha
solitário, metamorfoseando-me...
Saio para a caçada jovem, Estando,
- sou o avatar de mim mesmo –
volto velho e enxovalhado, sobretudo Sendo...
Ninguém é totalmente “o sou” intocável,
sempre caça, luta e aprende.
Estando duvida e questiona
perdido em lucidez e enganos incontáveis...
Mas modiﬁca-se nas suas relutâncias,
até o minuto que antecede a sua morte.
Porque também a morte, o que é aﬁnal?
É passagem, é passagem,
É mudança para o desconhecido!!!

TEMPOS DIFÍCEIS
Arlene Rocha

Uma luz se apaga
Em cada cidade, nação
Pessoas que pregam
Erros, fakes, sem noção
Queria poder entender
A engrenagem funcional
Desses seres acéfalos que objetivam espalhar o mal
Negam a ciência racional
E seguem negacionistas
Totalmente sem moral
Mentem na cara de pau
Seres trevosos, arriscam
Humanos a um vírus mortal
Julgando-se poderosos
Se acham além do bem e do mal
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