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A poesia são vasos dourados cheios de fragrâncias
Exalam perfumes leitosos indicando um caminho.
De explosões luminosas beirando as culminâncias
De dores em catarse espelhadas alma a alma.
Extrapola os limites sôfregos dos versos endereçados
Para se fazer saliente, universal, para todos, como Sol
Tocando a alma que ouve ou lê com olhos embaçados
Vestindo-a com a emoção que encerra, ornando-a
A a lma s ente a p oesia, s ente a p ena a e screver n a p ele
É tecido onde os versos se inserem desenhando imagens
É tigela de sopa, que as letras dançam traçando idéias.
Então, poesias e almas, formadas de substancia nobre, bela
Enroscam-se como coxas descansando do coito, miragens
Bebidas no prazer do depois , o amor a entrar pela janela...

g
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Pretende circular no universo poético do Recanto
das Letras, e é direcionado para este público que
por lá circula. Homenagens, noticias, novidades,
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Exercícios poéticos.
Este deitar versos como quem faz
amor esculpindo na carne com o
cinzel da alma.
Devora primeiro a matéria, abocanha
o tema exibe o escorrer do sangue nos
lábios, silente.

Liberdade estética.
Exposta a alma nos versos, torna-se
a canção e o faz com esmero de
lapidador de pedras sem medo, sem culpa,
sem doma. Dá a face pra bater.Mostra a
cara, sorridente,dançante como quem se
estica, enquanto faz o café matinal.
Belos versos, pensados e feitos.
A emoção como ela é, crua, mas, o
versejar pensado talhado para ser arte
E sendo Arte, dançam as letras na mente
de quem lê.
Artur Ghuma
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Como se houvesse química entre os versos
Palavras e sentires se aproximaram
E foram ficando um no outro submerso
Em liquidas canções se transformando
Contorcendo-se entre o chão e a escada
Deram as mãos e bailaram sobre a Ponte.
Faiscaram sem lei a 270º Fahrenheit
Todos os motivos tinham por um fio
Queimaram perfumes e dançaram
Antecedendo paraísos em Palácios
Luminosos
Revelando assim a imagem no Altar interior
Sob novos ares acenderam a candeia
Os olhos então viram a boca
E em teu beijo o abandono
Doce espumante salgado
Édem de venturas, talvez
Os versos em carne viva
Palavras e sentires, eu e tu
Corpos em transe
Entre o medo e a esperança
É o que nos cabe às avessas
Esculpimos então uma Mulher
Um poema mulher... E era o sol
Escrito sobre a pele...

Artur Ghuma

Isto por ser previsto. Uma alquimia letrada
Em puro verso embalada em espiral enroscada
De mergulhada a elevada
E as canções foram os embriões
E então nasceu o verso entoado afogueado
Perfumado e bailado galgando luzes a altares
E da calada boca que se fez presente
Nasceu o beijo pendente
Nascente de lágrimas tão salgadas
Transmutadas em doces águas
E o verso sovado se fez carne
Viva carne sentida. Estremecida...
Fora assim a deusa esculpida
Em raios de sol tatuada
Eternamente marcada...

Calliope
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Anabailune

Entrevista

OLGUINHA COSTA

Escolhi Olguinha Costa para esta primeira entrevista por vários motivos, mas o principal,
é que a poesia de Olguinha fala bem fundo lá nas raízes da alma do leitor. Olguinha nos
convida a caminhar junto com ela pelas estradas de seus poemas, levantando véus,
mostrando pedaços de vida que ela recolhe nas praias e ruas, na natureza e em
sua própria história. Enfim, Olguinha Costa é tudo de bom!

ANA - O que a levou a escrever o seu
primeiro poema? Qual a história por
trás dele?
OLGA - Escrevo desde muito jovem,
mas meu pai rasgava todos. Assim
acabei por não mais escrevê-los.
Casei-me aos dezessete anos,
engravidei, meu marido era militar
fuzileiro naval, e o quartel que servia
era na Ilha do Governador, assim
fomos morar lá na Ilha, mais ele era
um alcoólatra nas horas vagas.
Eu ficava muito só, não conhecia
ninguém por lá, era muito tímida.
Tive meu primeiro filho, e morava em
um quarto e uma garagem que servia
de sala e cozinha. O quarto tinha uma
imensa janela que dava para a praia do
Cocotá, antes do aterro ali a lua era
tão amarela, cheia , a contemplei e
escrevi então o primeiro poema desde
então .. “INCÓGNITA” EM 1971.

ANA - Qual é, em sua opinião, o seu melhor
poema? E o pior? Por quê?
OLGA - Bem eu acho que o melhor Poema é
de cada fase da vida, sempre tem um que
carca, então não poderia citar um. Alguns
gosto mais e ás vezes penso: Meu Deus tem, certeza que fui eu que
escrevi? O pior,os que eu já queimei, na
verdade foram muitos piores, acho que o
pior poema é aquele que lemos e ficamos
pensando: pôxa, que lamentável situação
eu fiquei. Aí não guardo, não gosto.
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ANA - Quem é olguinha costa? Fale um pouco
de sua História de Vida.
OLGA - Sou uma pessoa muitíssimo simples,
desapegada de coisas materias (até passo
maus bocados por ser assim) amo muito as
pessoas, me dôo inteira áquilo que acredito
ser bom, acima de tudo amo as leis de deus,
procuro fazer o melhor sempre, mesmo que
às vezes não dê muito certo. Tive uma
infancia muito diversificada uma época com
uma parte da familia de meu pai , outra
com a familia de minha mãe, apanhei
bastante, e recebi muito amor, tambem
fui abusada sexualmente aos seis quase
sete anos, e foi um bicho papão em
minha vida, um lôbo mau em meu caminho,
mais com minha fé e meu deus, consegui
conviver e até perdoar .na verdade é um
labirinto, mais acabei achando a saída,
Graças a Deus.
“MINHA VIDA,
É UM LABIRINTO MAIS
ACABEI ACHANDO A SAÍDA,
GRAÇAS A DEUS.”
ANA - Qual o principal elemento
catalisador de seus poemas? Aonde
você busca inspiração?
OLGA - Em tudo que observo, na
natureza,no momento que vivo na
realidade de minha vida 90% das
vezes. Outros 10% por vezes coisas
de família.

OLGUINHA COSTA
ANA - Você já teve uma fase de 'branco
total', ou falta de inspiração? O que fez?
OLGA - Sim! Total! Quando meu marido foi
embora de casa. O que fiz...? Parei. Respeitei
aquele meu silêncio escuro, e engordei mais
de trinta quilos na época.
ANA - Como ficou conhecendo o Recanto
das Letras?
OLGA -Através de um tio que tambem é
escritor e não dei importância, depois minha
irmã entrou para o Recanto, e um belo dia me
mostrou, e acabei tambem fazendo parte isso
foi em 2005, mais eu estava numa péssima
fase, não tinha computador e sequer sabia
teclar uma letra, tinha verdadeiro pânico e
trauma de internet. O ano de 2009 meu filho
obrigou-me a ter um , e aos poucos fui
aprendendo o básico . Entrei no Recanto em
dezembro do mesmo ano, E aqui estou.
ANA - Durante o seu tempo de interação, já
encontrou algum problema, por exemplo,
recebeu comentários ofensivos?
OLGA - Sim uma vez.
ANA - O que fez a respeito?
OLGA -Deletei! A pessoa em questão não
comentou nunca mais.
ANA - Soube que você já fez parte do
Recanto das Letras em outra época; o que
a fez sair?
OLGA - Sim já respondi mais acima.
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ANA - O que a trouxe de volta ao Recanto
das Letras?
OLGA - Acho incrível essa participação
aberta, franca, exposição de histórias,
estórias, bom humor, beleza, capricho,
imagens, curiosidade, de saber como as
pessoas encarariam meus textos, boa
disposiçao para receber críticas.
Já aprendi muito muito muito mesmo
esse ano, mais ainda tem um estradão
pela frente, e com a Entrevistadora, eu
tenho uma verdadeira aula de como
escrever, ainda falta muito, mais estou
aqui, disposta, e atenta, amo poesias amo
amo amo. Aproveito para agradecê-la
imensamente Ana, seu carinho por mim
tem sido muito importante.
ANA - Você planeja publicar um livro?
OLGA - Sim! O prefácio já está pronto!

O livro será consequência, né? Rs

PING-PONG
1)Uma cor...
TODAS. GOSTO DE TUDO MUITO
COLORIDO
2)Amar é...
AMAR. AMAR, AMAR, SEMPRE!
(PACIÊNCIA)
3)Família...
A BASE COMPLETA DA VIDA. MAIS
MUITO DIFÍCIL ADMINISTRAR
4)Um dia, eu vou...
ANDAR DE BALÃO, BEM LIVRE LÁ
NO ALTO CÉU

OLGUINHA COSTA
5)Se eu ganhasse na loteria...
SE FOSSE MUITO DINHEIRO AJUDARIA
MUITA GENTE, SE FOSSE POUCO
AJUDARIA TODA FAMÍLIA, MAS, EU
NÃO JOGO...HÁ MUITOS ANOS ATRÁS
JÁ JOGUEI.
6)Uma grande alegria...
MEUS FILHOS, MEUS NETOS (AS)
7)Uma tristeza...
OS QUATRO HOMENS DE MINHA VIDA
QUE PROMETERAM JAMAIS ME
ABANDONAR,( AO LONGO DA VIDA ME
ABANDONARAM..). MEU PAI, MEU
PADRINHO , MEU MARIDO , E UM AMIGO
QUE EU CONFIAVA ATÉ MINHA VIDA.
(MAIS EM GERAL TENHO MUITA
TRISTEZA DE VER A DOR DAS PESSOAS
SE EU PUDESSE NINGUEM SOFRERIA )
8)Morte...
ACREDITO NA VIDA NA TERRA NUM
FUTURO PRÓXIMO ONDE A MORTE
ACABARÁ, ACHO A MORTE UMA
HUMILHAÇÃO HORROROSA UMA
DESONRA AO PRÓPRIO DEUS, TUDO
MORTO NÃO PODE DAR GLÓRIAS AO
CRIADOR9
9)Religião...
TESTEMUNHA DE JEOVÁ! (E OLHA
PASSEI POR TODAS AS RELIGIOES ANTES
PORQUE FAMILIA E FAMILIAS ERAM DE
UM TUDO, FUI CRIADA NO MEIO
ECUMÊNICO) MAS ENCONTREI RESPOSTAS
AS MINHAS PERGUNTAS COM AS
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TESTEMUNHAS DE JEOVÁ. E SOU
MUITÍSSIMO AGRADECIDA
AO SOBERANO DEUS JEOVÁ. ACREDITO
NA VIDA, NA CURA, NO PARAÍSO NA
TERRA EM BREVE, E FAÇO AQUELE
FAMOSO TRABALHO DE CASA EM CASA,
E CREIA NÃO É NADA FÁCIL. NADA
MESMO. MAS EM OBEDIÊNCIA AS
ORDENS DO PAI E DE SEU SANTO
FILHO JESUS CRISTO( EM MATEUS
24:14) PROCURO DAR MEU MÁXIMO.
MESMO QUE SEJA MUITO DIFÍCIL.
PORQUE CADA PESSOA JÁ TEM SUA
PRÓPRIA RELIGIÃO, SUAS CRENÇAS,
SEU MODO DE VIVER, MAS COMO
TESTEMUNHA DE JEOVÁ APRENDEMOS
QUE A TERRA EXISTIRÁ PARA SEMPRE
E A MORTE ACABARÁ E O PRÓPRIO
JESUS COMO REI, FARÁ A RESTAURAÇÃO
DO PLANETA E NÃO HAVERÁ MAIS
CATÁSTROFES NATURAIS E ATÉ OS
MORTOS RESSUCITARÃO. A TERRA
AOS POUCOS SE TRANSFORMARÁ
NUM PARAÍSO.
(10) Algo que jamais faria...
MUDAR MINHA FÉ DO DEUS QUE CREIO...
(11) Um medo...
NÃO SORRIR
(12) Um grande amor...
MEU MARIDO ( MAS HOJE SOU VIÚVA)
(13) Um sonho...
OUTRO GRANDE AMOR

OLGUINHA COSTA
(14) Uma promessa
VIAJAR AO NORDESTE, E CONHECER
AQUELAS CASINHAS E AQUELAS
PESSOAS LINDAMENTE SIMPLES,
OUVIR SUAS HISTÓRIAS E APRENDER
MUITO COM ELAS
(15) Futuro...
CADA DIA, POR ENQUANTO! ESTOU
PLANTANDO AS SEMENTES DA VIDA.
Às vezes uma mentira
Começa com uma promessa...
Mas eu tenho pressa.
Um adeus às vezes serve
De encontro consigo mesmo.
Não ando à esmo!
Às vezes, uma só palavra
Contém tudo o que importa:
Não estou morta!
Às vezes, temos certeza
Outras vezes nós achamos:
Apostamos.
Entre o às vezes e o certo,
Existe um grande deserto
Onde sonhamos.

AS VEZES

Anabailune

Quem sabe, o que traz o vento,
Ou o que se esconderá
Após o momento?...
Inspirado no poema de Lu Genovez
"Bem a Tempo."

Anabailune
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Sózinha no deserto dessa noite estrela
da manhã desponta,parece no céu ter
sireneo vento voa de ponta a ponta
mas, aqui dentro, no fundo de mim
mesma nunca pensei que eu acabasse...
ah, quem pode não sentir o peso do tempo,
e que bom saber que ele está entre nós
e no compasso da vida cada dia mais
tempo trás?
Vem do céu livre, o sereno um braço,
um berço, um pensamentoum guardar,
um pássaro alquebrado no peito um vagar,
longo momento mas, nada mais me abala
na solidão da sala no futuro á frente
o vento adentra minha esperaa estrela
chega nessa esfera do abajour porque
nunca perdi a esperança nada é não,
nem sim é sim, a vida é assim, noites
são fortes enigmassão para livros, são
para lembranças? Cada dia que passa
algo me apavora mais. Não desando
porta afora,apenas observo o tempo,
o homem sempre busca alto, em qualquer
estrada há alguém então dorme meu
amor dorme, nessa noite isenta,
ausente no berço, no braço da mãe
nesses meus braços já meio tortos,
te embalo na mente. Há um futuro á
frente,e na estrela ausente é que te
encontro e na luz neon do abajour
antigo estarás aqui, estarei contigo,
ao cair da noite, ao unir ao dia não
podemos renegar os fatos de responder
enigmas em versos e estar presentes
em nossos próprios atos!

EM
OLGUINHA

VER
COSTA

SOS
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O Telefone
do Inferno
Comer
caqui
dá barato!

Louca

O Telefone do Inferno
Paguei em dez vezes
E recebi mais
De dez ligações
Todas perguntando
Do Francisco.
Porra! quem é esse cara?
Meu telefone é novo
Não mora Francisco comigo
Nem é meu amigo.
Todo dia alguém liga pra ele
E, eu que paguei a porra
Não recebo nenhuma ligação.
Meu telefone infernal
É o sinal da besta Frederico!!!!
Vou comprar outro
Quem sabe eu atendo algum
CHamado pra mim.
Que droga!

“Um Pino quadrado
para buracos redondos,
peça de algum quebra cabeça por ai...
Uma amante da Literatura PROFANA,
BEM(dita) e MALDITA...
Uma anárquista das letras...
Um espirito Livre e só.”

“A luz e o cristal
É no mais escuro do nanquim
que se escondem
todos nossos medos.
faz da luz cristalina o teu fim,
pois nem luz nem cristal tem segredos”.

Nada sou. Sou um grão de nada. Um breu... Um
obscuro lúgubre e profano... Uma insana sem eira nem
beira. Acho que sou egoísta e sem rédeas por isso, sigo
sem meios, sem comportamento poético algum (Sou
mesmo uma anarquista das letras) Um pulso incoerente
que envia mensagens descodificadas para lugar
nenhum. Sou meus tentáculos em meus longos braços
negros... Uma essência molhada... Um desconforto
sem começo e sem fim... Sou o nove, o sete, sempre o
ímpar, o que está atrás ou adiante, nunca o centro.
Estou sempre perdida nesses meus lapsos de brancos
de claros escuros.

e

ensaio poético
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Ainda estou com o gosto das tuas palavras.
Como vasos dourados exalando fragrâncias.
Deleitosos perfumes. Leitoso caminho.
Ainda estou com o teu gosto escorrendo em
minha boca. Como uma poderosa chuva
luminosa. Uma catarse explodindo em todas
as culminâncias. Ainda estou com esta
mistura vestida em mim. Do teu gosto.
Molhada... Tremula de tesão...Sentindo...
Enroscada em cada curva desse além O suor.
A emoção.A seiva que agora repousa...
Ah! Esse apaixonado toque em meu corpo.
Ainda estou com o teu olhar entre os meus
dedos. Preso em minhas mãos. Com cada fio
dos teus pensamentos em minha retina.
Endereçada, silente, universal.
Desenhando imagens... Traçando idéias...
Poesia formada, escrita na pele, nas miragens
bebidas pelo prazer.
Ainda estou neste amor ornado, inserido na
alma. Tatuado como Substância nobre.
Ainda estou com a alma tecida em teus versos
com as minhas pernas entre as tuas
coxas, descansando deste prazer.
Desse imenso amor.
Ainda estou seduzida, envolvida nesse querer.
Entregue, desatada, ao extremo, renascida a
cada espasmo...

Ainda estou contigo em meu dorso,
envolvida nessa lua.
Nessa luz, nesse prisma que vem de
ti e a tudo assiste.
Ainda estou contigo bem aqui...
Bem aqui...
EM "NÓS" ATADOS...
(Entre as minhas pernas...)

Serpente Angel

MALAMBADOCE

Beatitude
Serpente Angel

Nem um nem outro,

algo assim, ao meio...

e
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Dama
&
Puta
O casamento perfeito!!!
Da orgia e da elegância...

Esse pensamento em si
É um ato próprio
De um vago gratuito
De um primário inefável
Alucinação é esse olhar
Quais outros nos cercam?
Quais suas palavras?
Uma beatitude mentida
Nada é transmissível assim
Por esse pensamento sem autor
Estou mentindo?
Seria então eu uma droga?
Uma flor do mal?
Ou quem sabe aLUCInação?
Estou destruindo o que eu senti?
Eu não sabia quem eu era
E ainda menos quem eram os outros
Religiosidades vãs!
Quero um café...
Enquanto esse cigarro queima-se no
cinzeiro...
Vou sorver mais um gole
BEATITUDE DE PALAVRAS?
Chamarei isso de LIBERDADE!
Liberdade não tem forma
O pensamento pensa-se por si mesmo
Amolda-se!
E independe de beatitudes de
palavras!

A existência é um traço invisível...
O pensamento é a musica de um sonho...
A pintura é um reino comunicável pelo
olhar...Absorvido pela musica dos
ouvidos e pela boca da alma.
As figuras livres são dependências
de um existir que não existe...
O abstrato desse instante é a
dimensão prenhe dessa agora...
São traços do invisível grávidos do
ontem, paridos no amanhã
De um hoje que já é morto...
Porque o instante é já...

13
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Beijo

E na alma ecoa
Dos lábios, a rosa, o beijo.
Orvalhado em gotas
Serpente Angel
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Antes que saias de mim. .

E me deixes assim nua sem a tua pele a vestir-me

quero sentir o teu pingar depois do alucinante gozo
Em jatos imensos...Teso... Louco... Esguichos... Seivas...
Quero teus dedos teus desejos entrando em mim
Quero tua língua molhada rompendo meu sexo
Antes que me ame assim feito bicho no chão...
Vertendo teu vício... Antes que me rasgue o corpo
e me declames o teu prazer em lindos versos
Antes que te saias de mim
Quero a suavidade da respiração calma... Serena...
Plena... Realizada... Sem culpa... Sem medos...
Antes que te saias de mim
Deixa-me leve flutuando...
Cubra-me e me acalme...

e

Sussurre ao meu ouvido
Coisas que só sinto com você...
E só você sabe dizer...
Antes que te saias de mim
diga que me ama e que sou tua
.
Só tua! E de ninguém mais.

Serpente Angel

ensaio poético

Quero ser amada
Tenho acalanto
Vivo nessa condição
De extremos
De duas naturezas
Nessa mortal inimizade entre
Esses meus eus
Entre a besta e a fera
Serpente com natureza lupina
Alma de pássaro
Ganha os céus
Ou rasteja nas profundezas
Vê em seu interior
Tem raras flores e brota areia
Nas pedras
Minha parte humana espreita
Minha parte fera ataca

E ideais humanos
Mas irrito-me e discordo-os
Tenho essa natureza dual
Talvez um milagre!
Uma dulcíssima graça
Matasse o monstro em mim
Mas o monstro
Não oferece repouso
É dono do seu próprio destino
Notívaga...
É independente
Mesmo sabendo que essa liberdade
É a morte
Está alheio e além das margens
E do mundo convencional...

Não posso negar-me!

Só faço o que eu gosto...

Não é um fardo leve

Posso ser um prato pleno

Sou sensível

Ou o pior veneno!

e
Brasas do tempo
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Hoje eu me descobri apaixonada
por todos esses teus “eus" tão meus.
Tão nossos... Pouco importa o caminho. Quantas
pedras de espera? Eu já sabia do que sinto. Vou por ai.
Mas é sempre aqui. É aqui esse atrito, é aqui que é
bem mais que noção. É incêndio essa paixão. Não é
acaso. É atração, é atrito, é explosão... É esse o
caminho que dorme e acorda num mesmo sopro. E é o
mesmo despertar de sempre. Faz tempo que sei... Eu
sei que sei dessa minha atração. Esses teus "eus" tão
meus... Mas especialmente hoje eu acordei perfeita.
Perfeita nessas nossas brasas que dormitam no
sempre. É esse incêndio. Esse é o lugar... Não é por ai,
é aqui. Não é em qualquer lugar... É sempre aqui. É
esse o "nosso lugar". Desdobra nossos momentos...
Acorda as pedras... Atingimos o céu. O céu dos
sonhos... E então ambos ouvimos. Ouvimos nossos
rugidos. Feito leões enfurecidos.

Serpente Angel
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DijaDarkDija A última ópera.
O
Poema
bêbado e
aminésio.
Entre garras e flores
Cicatrizes e amores
Desgraças e cores
Variadas de cinzas
Cigarro na quina
Fumaça na esquina
Desbotaram a tinta
do olho desfocado.
Cego e mal amado
Tomou cegueira por rotina
Tomou ressaca por sina
No público e no recato
Esqueceu o recado
Lhe pediram pra ser
casto ou Morrer
com alguém do seu lado.

Dija

17 anos

João Pessoa/PB - Brasil,
416 textos (9266 leituras)
1 áudios (41 audições)
2 e-livros (47 leituras)

"O aprendizado
é um universo
em inconstante
expansão".

Minha música acabou.
A ópera terminou.
A última nota não foi minha.
Não fui rei, perdi minha rainha.
Eu, anjo do inferno
Não recebi amor fraterno
Nem abraço terno
E a gravata enforcou
A esperança que ecoou
No teatro populaire.
Sem Flaire, Sem Christine
Sem demoiselle, Sem Justine
Não há uma que afine
As cordas de minha voz infernal.
Há muito foi o festival
Onde o filho do diabo foi chicoteado
Nunca acabou o tempo
Onde o anjo foi maltratado
Mal amado, sempre.
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e

ensaio poético

Nó

Oorá ároO

Pensei em ti sim
Em tudo!
Em cada instante
Como desmentir?
Ao deitar
Ao acordar
No banho
Vestida ou nua!
Essa obsessão
Me repetindo
Sou tua!
Sou tua!
Sou tua!
Acordada sonhei
Admito
Não minto
To apaixonada!
É esse nó
Que resiste a tudo
E nada desata!

Enigma
Ao reescrever sua história
ousou encarar o próprio destino
Transpôs o vau do ribeiro
com tudo que lhe pertencia
Passou o presente para diante de si,
aplacou o irmão
Ficou só e lutou por toda a noite...
O sol se erguia quando o seu nome foi trocado.
Reteve o Anjo na luta que travara consigo na noite.
Foi ferido na articulação da coxa pela sua
persistência
Brigou com D'us a exigir uma benção.
Yacoov temeu ao outro seu igual,
Atravessara o rio com o cajado apenas...
Enfrentou o Anjo por uma benção.

Serpente Angel

Nasceu-lhe o Sol, quando atravessava o vale
Manquejava de uma coxa. Já então Israel
Bendito perante o Senhor, foi abençoado.
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PROVOCAÇÕES
NA MADRUGADA
Ao voltar de uma festa na casa de parentes,
a mulher desabafa:- Sua irmã não perde uma
oportunidade de me constranger em público.
Nunca vi tanta sede de alfinetar as pessoas!
E sempre na frente de sua mãe que sorri
cúmplice! Ninguém merece!
- Ih! Não! Mais uma reunião familiar e lá vem
você, outra vez, com essa conversa empoeirada
de respeito! Vou tossir desse jeito!
- E esse seu jeito, com todo respeito, rimou!
O marido riu. E talvez, por isso, continuou
a conversa:- O que você entende por respeito,
outra pessoa pode interpretar como medo
de confrontos. - Confrontos e discordâncias
fazem parte das relações, afinal ninguém é
obrigado a compartilhar opiniões nem
afinidades. Entretanto isto não nos dá o
direito de ser agressivos ou desrespeitosos
com os outros.

- E onde está o limite entre a liberdade de
expressão e o respeito?
- Na ética. Na consciência de que o outro
existe. E pode ser ferido.- Parece coisa de
gente moralista.
- Discordamos mais uma vez. Moralistas se
preservam para ficar "bem na fita". Quando
uma pessoa é ética, seus atos buscam a paz
consigo mesma. Esta é a diferença entre
projetar uma imagem e ser.
- Meu anjo, isto é coisa de quem tem medo
de contrariar os interesses alheios...
- Qual seria o problema em contrariar?
Ninguém veio ao mundo para corresponder
às expectativas do outro, mas posso colocar
limites de forma civilizada sem recorrer
à agressividade. Aliás, muitas relações
doentias transformam-se nisto:
o masoquista permite o desrespeito que
alimenta o sádico.
- Agora você viajou, amor! - Falar de respeito
pode ser mesmo um a viagem!

Dolce Vita
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|. Ler é chato... . |
Diálogo entre casal que saía do cinema:
“- Droga! Por que você me trouxe para
assistir a este filme parado? – ela
esbraveja ao namorado.
- Porque os críticos falaram bem na
revista PreiBoDe! Eu não sabia que era
esse tédio! Me desculpe, amorzinho...
– ele tenta agradá-la tocando-lhe a
maçã do rosto e falando em tom suave.
- Você sempre estraga a noite com
essas coisas nerd... broxei! Vamos no
MéQuiDôniS comer um sanduba! – ela
bate o pé, aperta a bolsa embaixo do
'sovaco' e indica o caminho.
- Nunca mais assisto a um filme francês.
É uma droga... – o namorado dedicado
se esforça para ganhar um sorriso,
ainda que em seu coração o sentimento
seja oposto.”

Incrível como a poesia não habita o pop world! A gente vê cada coisa
nas paradas que é bem possível pensar: “Isso é arte?”Tá, eu sei...
eu também estou exagerando... Mas, numa coisa a gente vai concordar:
A nossa vida tem poesia porque a gente procura encontrá-la. Certo?
Acontece que em dias modernos tudo entra na vida das pessoas de
uma maneira muito veloz: novela, filme, propaganda de cosméticos, etc.
E porque a poesia, por vezes, só aparece depois que a gente aperta
o botão do caça.mente? A leitura que precede à poesia não deve ser
a academista, isso faz com que ela fique muito chata. Deve-se ler
poesia em tudo. Pois, viver é uma epopéia... por isso, viver é poético!
Não é algo que se força, mas algo que se aprende. Ver um filme e
entender a mensagem subliminar dele. Observar quais os 'versos'
que se escondem sob o véu da imagem veloz na telona. Sim, eu sei!
Você pode estar pensando:“mas do que ela tá falando, poesia ou filmes?”
Falo de arte. Respirar o perfume que emana da criação; transcender
os limites visuais e sociais. (poesia é para todos e está em tudo,
basta buscá-la!) Mas, para isso há que se praticar a leitura. Leitura
de imagens, vozes, comportamentos e mensagens visuais. Chega de
achar que ler é coisa para nerds que não tiram a cara de um livro
antiquado; ou que escrever é mania de loucos! Ainda que engatinhe,
a cultura literária (em especial, a poesia) necessita ganhar espaço
amplo entre as mentes brasileiras. Vamos enxergar adiante, ler
entrelinhas, amar figuras... Afinal, já nascemos praticando a leitura:
lemos gestos, lemos vozes, lemos paisagens... falta-nos decodificá-los
e temperá-los... Ler... Ler é algo que extrapola o horizonte da visão.
É uma segunda visão. É observar o que está além e embrenhar-se nos
meandros da consciência do autor, para assim, traduzirmos dali os
gritos coletivos que ecoam ao coração de quem lê e participa da sociedade.
Sei que tem gente pensando: “- Ah, mas literatura é coisa de elite!”
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Não! Vamos mudar isso! Vamos levar a leitura
ampla e o amor pela interpretação aos altos níveis
de aceitação como os do cinema ou da televisão.
Afinal, sem um “nerd” para escrever a estória,
não há filme. A semente da escrita está em toda
a parte. Mesmo que muitos pensem que não.
A questão mais relevante é propagar; difundir;
fazer o marketing da leitura neo-contemporânea,
da para-visionária maneira de ler e escrever:
enxergar, através das letras, toda a criação
imagética que um escrito quis transmitir; observar
a outra dimensão da escrita. E nós que amamos
a poesia e a literatura, agentes desta difusão que
somos, escreveremos uma história nova no
capítulo da literatura moderna.
A exemplo do modernismo, seremos nós uma
semente para um novo movimento em nossa
literatura. Aquele movimento que nasce nas linhas
de um pensamento renovado, no seio de um
apanhado de idéias conjugadas por mentes ávidas
pela mudança. Seremos nós o movimento
vanguarda literário e a internet será o veículo da
fluidez destas idéias. Temos à disposição a rapidez
da fibra ótica para mudar a nossa ótica sobre a
leitura. Sites sérios são ferramentas indispensáveis
para acesso às informações. Temos filmes, livros,
poemas e blogs à disposição dos curiosos que
desejam acessá-los. Então, aproveitemos tais
possibilidades infindas de mergulhar na arte.
Afinal, a arte está sendo “democratizada” com
o advento da rede mundial. Tem muita gente que
reclama: “- Ah, é tudo tão caro. Livros, filmes,
CDs, é tudo muito caro...” Mas, temos algumas
coisas que podem nos ajudar. Sites de conteúdos

excelentes. É o caso de “Domínio Público”;
“Baixa Tudo” e “Jornal de Poesia”.
Então, mãos-à-obra, minha gente! Vamos buscar
aquilo que nos provoca a arte: a sensação descrita
na arte de outros. Pois, somos parte de um
mecanismo de mudança e nada vai deter o
progresso deste pensamento. (sob vaias ou não!)
Segue a lista de sites que podem ser úteis em suas
viagens pelo mundo literário (mar de inspiração):

- na próxima edição:
Essa poesia 'estressa'.
DOMÍNIO PÚBLICO: amplo e excelente conteúdo
literário, musical e educacional.
Ex.: obras de Fernando Pessoa, Machado de Assis, etc.
(download gratuito)
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp

JORNAL DE POESIA: site dedicado à poetas
famosos e poetas neo-contemporâneos, como nós.
Se você quiser, poderá participar do site. Excelente
conteúdo bibliográfico e vasta fonte de pesquisa.
http://www.jornaldepoesia.jor.br/
BAIXA TUDO: ampla gama de assuntos para
pesquisa. Entre eles, temos e-books gratuitos à
disposição dos interessados. Vale a pena conferir!
http://www.baixatudo.com.br/educacao-e-cultura/e-books-e-cultura/1

LITERATURA BRASILEIRA: ótima fonte de
dados sobre renomados autores.
http://www.suapesquisa.com/temas/literatura_brasileira.htm
Viu? Temos muito a aprender e muito a propagar!
Boa leitura e boas idéias!
BeiJoS!
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Ansilgus
&
Miguel Jacó

Drama
das secas

Das mãos cansadas deste lavrador
Surgem os bens minguados de seu sangue
Da terra cultivada com amor
Mas é lesado pela ação da gangue

Que o rouba sem temor baixando o preço
Por vezes falta chuva vem o sol
Frustrando suas safras, um tropeço
Na fogueira de todo esse arrebol
O débito no banco vai crescer
Famílias inteiras vão-se embora
Apoios não lhes dão nessa triste hora
Por estradas longínquas a perder
Tomam destino ao sul, sem mais demora
Em busca do sustento, o que comer
03/01/2011

Ansilgus

Iludidos na fé de melhor vida,
Estes homens se abalam sul a dentro,
Na verdade só aumentam o sofrimento,
Porque tornarem-se de repente forasteiros,
Cada um vai cuidar dos seus primeiro,
Pra depois atender os desprovidos,
É assim o que tenho assistido,
Nestas bandas do sudeste onde moro,
Pra decência deste povo falta quorum,
Nos abutres que manobram o poder,
Precisamos novamente aprender,
A botar rédeas nestes animais,
A cada dia eles se aparelham mais,
Pra roubar o dinheiro da pobreza,
E transformam tudo isto em cervejas,
Degustadas ao relento a beira mar,
E o pobre que continue a se lascar,
Pra quem sabe um dia aprender a votar.
06/01/2011

Miguel Jacó
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ÚTERO
CAVISSEU
Era um destes casos estranhos onde
a revolta surge tardiamente, quase
ao mesmo tempo que a obra que ela
costuma incitar. Até há alguns meses
atrás resistira nele a esperança de
poder mudar alguma coisa. Mas,
finalmente pode notar, era evidente
que haviam muito mais coisas em jogo.
Entre pilhas de escritos e escritos e
sonhos românticos impossíveis, ia
tentando não entregar-se à força
sugadora do pântano, aquele pântano
mais que maldito onde estava inserido.
Não parecia adiantar muito, não, como
se aquilo tudo fosse a obra insana de
algum demônio vadio ou então um
bando de demônios vadios sem nenhuma
outra ocupação senão foder-lhe com
a vida. Não. Não que realmente
acreditasse nestes disparates. Mas
cria, sim, no poder das metáforas.
Aliás, não era justamente o que vinha
fazendo, nesses tempos? "Desvendar
metáforas"?Sim, era justamente isso.
Seu último esforço neste sentido tinha
tomado lugar há poucos dias.
Exatamente num "daqueles dias", mais
malucos que o de costume...Foi assim:

Numa tarde especialmente sombria de
internação domiciliar, resolveu ir "dar
uma volta pela casa". Daí, parou em
frente a geladeira, e após apossar-se
de uma lata de cerveja e dum copo
esquisito, desses de vidro mesmo,
meteu-se no banheiro com os dois.
Era dia, (dias e noites intercalavam-se
rapidamente, sem que percebesse
direito a transição) mas o banheiro era
construído de maneira tal que,
indiferentemente à presença ou
ausência de luz de fora, sempre
parecia escuro. Entrava alguma luz,
é verdade, pelo pequeno vitrau em
cima do box, mas ainda assim
predominava a penumbra.
Enquanto bebia, sentiu-se um pouco
mais estranho que o de costume.
“Como é que era o de costume?"
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A
TRAVE
ÚTERO
Continuação
CAVISSEU NO OLHO
Bom, algo próximo de "querer arrancar
os olhos e outras partes do corpo,
ou então estourar a cabeça com uma
furadeira." Mas não era bem o que
sentia agora. Daí, nunca saberemos porquê,
levantou-se do assento (i.e., vaso sanitário)
e abriu o chuveiro. A água saía, quente e profusa.
Sentou-se novamente na privada, a bebericar
aquele líquido amarelo tão semelhante
(em aspecto) a mijo. Alguma coisa no fundo
de sua mente parecia saber do porquê de
tudo daquilo… Mas, por ora, preferia eximir-se
de entender os porquês. Ao atingir um certo
nível de bebedice, levantou-se novamente
e foi checar o interior do box. Havia um
bocado de vapor ali, assim como no recinto
todo. Notou então que banheira estava
razoavelmente cheia. O que trouxe-lhe
uma visão poderosa. Sim, era como se
ela fosse… uma /pia batismal/... E dali
foi um passo apenas pra chegar em
"[úmido] útero"...
Sim, um úmido e anguloso útero, que
repentinamente resolvia aparecer, no
fim de todas estas semanas quase sem
ver a luz de fora...Talvez estivesse -todo este tempo, é verdade! -- procurando
um novo útero pra se alojar... Para enfim,
mas só talvez (também), poder atingir
seu destino cíclico do renascimento.. . .. .. ..

A arrogância trancou-me em certezas,
Que me privaram da verdade universal...
As respostas ou saídas em tempo real,
Bloqueavam o que via até na natureza...
Das intolerâncias e depressões juntas,
Brotam sementes de amor e humildade...
Percebi que nunca toquei na realidade,
E meu universo, acumulava perguntas...
Em busca da verdade usei meu tempo,
Descobri os iniciados e a consistência...
Nos mensageiros divinos, persistência...
Da trave nos olhos, já nem me lembro,
Apesar de não ter a plena consciência,
Que ainda sonho adquirir competência...

Jacó Filho
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ISTO É CRÍTICA?

Afinal o que é crítica?
E o que é preferência pessoal?
Ser moderadora de uma comunidade de cinema
me fez entrar em contato com estas questões, ao
perceber a defesa do gosto pessoal como crítica.
Um erro que distorce o propósito e a função do
pensamento crítico diante de uma criação, seja
ela da sétima ou de qualquer outra arte.
Declarar que gostou ou não de uma obra é apenas
tornar a preferência pessoal, pública.
Acompanhei distorções surpreendentes!
Por exemplo: alguém, durante o filme, declara:
"dormi". E nessa mesma linha: "gosto", "detesto",
"chato", "um porre". Isso é gosto pessoal ou crítica?
Se você acha que é crítica, não recomendo a
leitura dessa crônica porque pode sentir sono,
achar um porre, enfim, e o dia está apenas começando.
A meu ver, o maior desafio do pensamento crítico
é reconhecer valor justamente onde não há o menor
prazer no estilo, estrutura, gênero. Uma tarefa
árdua e complexa. E eu perguntaria: possível?
O crítico pode não gostar do estilo do cineasta,
mas reconhece o valor de suas obras porque elas
ultrapassam o sentido subjetivo de sua preferência
pessoal. E como se posicionar com este
distanciamento diante do que ainda não é
consagrado? Uma coisa é admitir valor em
criadores premiados e reconhecidos. Outra é olhar
no anonimato, a criação de alguém que pode se
tornar consagrado (ou não).

Quantos críticos se debruçam sobre o trabalho de muitos artistas e os condenam a um
valor ínfimo? E algum tempo depois, aqueles mesmos artistas surgem, independente da
crítica? Ou ao contrário: a crítica exalta e o público rejeita? Até que ponto a crítica
determina a formação de opinião do público?
Outra questão que me encanta, passa pelo ego. E esta frase não poderia soar mais
egocêntrica! Se alguém elogia o trabalho de um artista é seu ego que recebe e decodifica
o reconhecimento? Se a resposta for afirmativa, se alguém o critica negativamente, isso
seria lido como um ataque pessoal? Não é estranho confundir-se à crítica?
Seja ela positiva ou negativa?
CONTINUA...
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CONTINUAÇÃO...
O caráter do artista está aberto à crítica
junto à sua obra? Suas criações se
misturam ao criador? Estão acima dele?
Ainda nesta questão da esfera pública
versus espaço privado, penso que um
político tem sua vida privada exposta
porque interfere nas nossas vidas e nos
representa efetivamente (pelo menos,
em tese). Entretanto esta seria outra
crônica bem mais crítica!Um artista só
nos "representa" se entrarmos em
contato com sua obra e dialogarmos com
ela. É um gesto voluntário. E livre. E por
outro lado, tão diverso e múltiplo como o
ser humano. Os segmentos artísticos se
comunicam com aqueles que desejam
encontrar sentido naquele universo
simbólico de criação. Neste diálogo,
genuíno, existiria a mais profunda razão
para criticar uma obra. O pensamento
crítico seria construído ao redor do que
permaneceu vazio, vago ou intocado pela
obra ou justamente acrescido pela criação.
Nossas lacunas podem (ou não) se deixar
preencher pelo sentido de uma obra de
arte. Seja ela um filme, escultura, dança,
música, livro ou peça de teatro.
Resumo da ópera: seria, então, cada um
com a sua "tribo"? Criticar é, antes de
mais nada, encontrar valor e sentido?
O que é valor e sentido para mim é também
para o outro? E para o crítico profissional?
Respostas mudam. Questões permanecem.

DOLCE VITA

CORPOS
ARDENTES
Um sorriso bobo teima em surgir enquanto o
corpo em estado de graça se prepara para
encontrá-lo à noite. O desejo percorre os
poros dessa alegria sem hora, nem juízo.
Fecha os olhos à procura da lembrança na
pele ainda marcada como território do seu prazer.
O telefone toca e esta mulher tem a sensação
de que não é mais dona do próprio corpo.
Entregue à fantasia, umedece muito antes de
ouvi-lo. Tem vontade de lamber a voz que
acaricia seus sentidos. Imagina-se gueixa a
personificar o desejo do homem que ama.
Ele fala manso. Ela enlouquece. O contraste
eleva a intensidade do desejo. Respira fundo,
como se não suportasse aguardar as horas que a
separam de senti-lo outra vez dentro de si.
E então, confessa baixinho:
- Te esperar me devora...

Dolce Vita

29

Produção de Conteúdos
Grav. DVD/VT
Produção* Mídia
Shows e Eventos.

TEL: 75 98095194

zohartv_producoes@hotmail.com
arteghuma@hotmail.com

