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Por que este livro

Porque brincar é a chave; fim, meio e começo.

Esta segunda coletânea do que chamo brincadeiras poéticas - não ouso chamar de poemas pelo muito respeito que tenho aos reais
poetas - dá seqüência à brincadeira Poemas para Acordar, publicada em 2010, primeira tentativa de despertar e dar cor às minhas
Letras líricas. Naquela época eu ainda confundia letripulias com poemas, pura ingenuidade e espírito infantil que me fazem ver Poesia em tudo e quanto é lugar, até mesmo naqueles em que insistem em dizer não tem! não há!, como queiram. E como uma criança
sapeca levada da breca, continuo me jogando neste mundo lírico mágico, tão prazeroso jogo. E juntando ao saco de conchinhas uns
punhados de coragem fui pondo tudo no papel, em Pês, em Zês ou eFes, onde guardo produtos do garimpo e de passeios pelas
praias a pés nus, acompanhados ou sozinhos. Todos os textos que aqui pintam foram já publicados em meus blogs Clube da Lupa,
Bluemaedel ou em minha escrivaninha no Recanto das Letras. Ao reunir brincadeiras novas e antigas ao redor de um mesmo Sol,
além de dar novo foco, quis fornecer experiências diferentes ao leitor. Porque ler e escrever, tudo é uma brincadeira; e brincar é o
segredo do bom viver, aliás. Seja bem vindo, leitor amigo, a este livro de brinquedos; olhos à leitura, vamos brincar sem medo de
escuros, pois para iluminar: Lá Vem o Sol!

Helena Frenzel.
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AMO SOL

Chegou de mansinho alargando sorrisos,
Aquecendo meu ninho alijou solidão
E neuras e grilos cantando num ritmo
De flores se abrindo, de nova canção.
Na cor de seus raios viajo matreira,
Sua luz em meu rosto se pode mirar;
De novo me sinto alegre e contente,
O poder de seu brilho me faz remoçar.
O frio se inibe quando ele aparece;
Ainda que o vento se rebelar tente,
Natural reverência é vê-lo obedecer.
De seu brilho emana a força da vida
E sem ele impossível é sobreviver:
Amo Sol, soberano e servo Ser !
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NA ESTRADA
A viagem foi longa sim.
Havendo dúvida, não vacile:
Procure outra distração!
Perfeitamente, lógico! É melhor, vou entender
Muita coisa vale, menos seguir sem querer.
Todo escritor tem dias de loucura;
Esse foi um dos tantos meus.
* * *

Venha viajar comigo

Beijo!

Torre, sino, sina

Não paga nada,

“Bere responsabile!” -

“That girl, baby!”

Custa só imaginar

E beija assim também.

Calo no gargalo

Pela estrada afora,

No calcanhar da Calcanhoto,

Do freio.

Relaxada, por mim

Grilos e gafanhotos;

Construção e acordes -

Lá fora, eis o que vi

Rios, pontes,

Acorde!!

Passar:

Lagos e constelações;

Estreito, sombra

Uma pirâmide natural,

Poesia e encanto,

Pisca, avisa,

Verde e

Jardins, jardins e cavalos ...

“Desvia da grama!” -

Bem no meio da mata.

Jardins de cavalos !?

Grita -

Castelos e montes,

Então tocou um choro,

“Melhor ir mais

Lagos azuis, austrais.

Viola e coro, na estrada:

Devagar...”

E nada fotografei

“Coisas inspiradas do amor”

Parar e estacionar

Nos seiscentos quilômetros

Entregando segredos

Mas pra quê,

Que atravessei...

E velhas saudades,

Se a casa estás a levar,

Alpes, alpino, queijo

Relembrando Paulinho

Caracol holandês?!

Queijo suíço e maçãs

Da Viola a cantar.

Vejo milho,

- Maçãs pra todo gosto

A Leoa afinada, musical:

Mitos,

E lado!

“Quem ouve um choro se cala”

Plantações.

Pouca chuva, muita irrigação.

Casa, de volta pra casa!

E cores:

Língua outra e folhas amarelas

- Só nisso posso pensar.

Azul, cinza e ...

O teu nome mais secreto?

Dourado, como a Isabel!
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Pé, meia, câimbra ...

Rock and Blues às portas:

Vi um falo riscando o céu:

Câimbra de matar.

“Roll, roll, roll, roll

Um arranha-céu,

Tudo é água -

You gotta thrill my soul

No centro da cidade

Água boa, água fria ...

Ya ride!”

- Solitário elevado -

“Água de beber, Camará”

A saída dita:

De concreto armado.

Pés contra o vidro:

Siga em frente!

Congestionamento, lentidão

Pra cima olho, respiro e

Resta ainda

Margaridas e balas no asfalto

A todo momento, digo:

Muito chão.

E “pombos que sabem voar alto

“Te amo! Te amo! Te amo!”

Relógio da torre

Eterna Lua de Mel

Da capela,

Mas insistem em pegar as migalhas do
chão.”

Nada adiar:

Cavalos pastando ...

Um satélite na cabeça

Todo dia é dia de dizer “Eu Te Amo!”

“Bicicleta, eu vou pedalar minha bicicleta”

Um branco céu

E de fato amar! Amar! Amar!

Pelos campos floridos ...

Balé dos cataventos a girar

Sem fim, como um

Do corpo dele.

- Leila Pinheiro - e Girassóis

Biscoito ou “Biscuit” ou

Milharal, vacas, o Rio Donau

De faróis baixos,

A pamonha quentinha

E a Catedral

Parachoque duro...

Da Dona Mariquinha,

Tudo é relativo - Genial! -

“A dois passos do paraíso”

Da Flávia Bittencourt.

Até o lugar que se é nascido.

Não quis dizer

Quilômetros pela frente –

Foto ligeira, relâmpago ...

Bye-Bye, Baby

Pode contar!

Por um triz!

Bye, Bye!

Óculos escuros,

Aí tocou “Comunicação”,

Céu de novo

Mau cheiro lá fora e ...

Com Elis.

E azul!
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Rondó do Capitão --

“Banana de todas as qualidades

Agora acabou:

Seco ou molhadão?

Quem vai querer?

Magic woman

Mãe, mãe, mãe

Pipi stop e mac comida de isopor –
Argh!

E de pernas pra cima!

Eu vendo bananas mãe

Fileira e ...

Mãe, mãe

Ultrapassar!

Mãe, mas eu sou honrado mãe!”

Cento e cinqüenta por hora, Baby.

Outro mundo:

Vai bem perguntar

Um cachorro, um fusca amarelo

Como o outro está.

E o Demônio da Tasmânia --

Nosso estranho amor

O do Perna Longa, claro!

Da Lima Marina ...

Andes, Lhamas

“Deixa o ciúme passar e sigamos – juntos!”

Uma Lhama nos Alpes?!

Caetaneando.

“Blues in the Nacht”, comadre

Belos Picassos:

E no fim dessa viagem musical

As telas e o carro!

“Você partiu

- Vaidades banais.

Para ver outras paisagens”

A essência de Deus

E a chuva está caindo

Tocou o Amor.

Pingo, pingo

“I saved the world today

Pingo, pingo

Everybody is happy now...”

God bless the rain is downing in Africa!

Uma modinha na voz da Rita,

Palavras novas aprendidas:

Lei que não está escrita:

Dido, Gaga, Toto.
11

* * *
E o condutor se chamava Nonsense.
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VIDA SEM
POESIA

Vida sem poesia, convexo espelho de morte eterna
Ou côncavo de campos áridos, desarmonia em tela
Lambidas de áspera língua em eterna danação certa
Sombra de vida sem magia, olhar cego por terra.
Ter língua e não falar, ter estômago e não comer
Ter pernas e não andar, ter boca sem poder beber
Vida sem poesia, melhor a morte que assim viver
Por ver calar todos os dias a vontade de escrever.
Vida sem poesia atrofia e mata grandes idéias
Vicia olhares críticos, seca ou entope artérias
Ilude o discernimento, pré-fabrica opiniões...
E em sua morte repare musa forte reviver:
De mãe indiferenças, e de pai decepções
Poesia pura nasce, libertando corações.
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LÁGRIMAS

Lágrimas de diamantes (Paulinho Moska)
Lágrimas de crocodilo (João Penca e Seus Miquinhos Amestrados)
Lágrimas de cortar cebola (Caetano Veloso)
Lágrimas de uma mulher (Guilherme Arantes):
"No abandono do teu pranto eu me perdi".
Lágrimas
Lavam a alma.
"Na dor da ausência, a lógica do pensar perde-se na escuridão do sentir." (Abreu)
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MINHA
LITERATURA

Minha literatura, minha sim! Improdutivo é questionar

Não me fantasiando gênio e me pondo louca a cavalgar

Faço dela o que me motiva, dá prazer, me faz sonhar.

Cavalos selvagens como a própria ignorância, aliás...

Escrevo como quem delira, roda viva em vida a girar,

Antes buscando o prazer primeiro, razão-fim a motivar

Agonizando em águas turvas, bravias - profundo mar.

O conhecer-se e confiar em si mesmo, a arte de brincar.

Minha literatura, minha sim! Sei lá s'ela bate com suas

Versos menores maiores, dizque assonante rima, coplas

Ou com idéias de outros quaisquer; muito pouco, nada

Redondilhas, sonetos-autos, quartos-terços, '-ix' poesias

Me importa - moldo sapeca tranças, tramas, fios-afins,

Haicais, bandos e quadrilhas, cordéis, súbitos e repentes

Costuro palavras adornando frases, linhas colo assim:

Música, letra, lírica: gritos humanos, livres e indigentes.

De pensamentos soltos, gostos, desgosto, an-e sinestesia

E por fim: pois minha literatura é minha - e minha sim!

De idéias ricas, loucas ou medíocres - sobretudo minhas!

Perguntar não carece coisas cuja resposta não tem fim.

De sentimentos puros, propriedade que mais me fascina,

Literatura roupa do homem, aquecer almas sua função

De intenções claríssimas, externando crenças, filosofias.

Coleção minha indispensável de velhos e novos verões.

Minha literatura, leitor querido, por certo é minha sim!

Minha literatura, em parte ensaio, parcos e livres escritos

Encaixá-la em dado espaço? Tentar-se bem poderia...

Antes engavetados, sem pretensão ora! almejam ser lidos

Mas não! – pelo tempo perdido melhor criar nova linha:

Falar quem sabe ao leitor, simplesmente chegar ao grão,

Solta imagino, confecciono tintas, fios, bolhas de sabão.

E ela não arde ser literatura nada, sim pura pluma, ilusão.
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ODE À POESIA

Te encontrei num estado de coma,
Graça, de sítio, regozijo.
“Vi um gato no mato”
Contente todo; oprimia um rato.

E que venham Waly, Do Vale e Gonzaga do Baião.

E que venhas à luz tu, minha ode,

E tragam o canto da Cora, que cora
Carolinas,

Na força indomável do amor.

Toquinhos, Buarques, Djavans.

E por que não?!

E que venham também Vinícius – salve o poetinha! –,

Dúvidas? Um caminhão!

Manzoni e Leopardi, num Infinito Cinco de Maio.

Na simplicidade das coisas,

Cansada, deitei-me a teu lado
E num mundo maravilhoso,
Por um quarto de noite
Me encontrei.
Poesia gera poesia...
Acordei e o sol brilhava.

Que venham Lorca com suas bodas,
E auroras de Nova York,

Que venham Amado, Molière e Cecília,

Neruda com suas “odas”,

E na luz fosca do crepúsculo

Quintana, em meu quintal.

Misteriosas Clarissas.

Que venham Carlos du Monde,

Que venham Lenons,

E de Andrade,

E McCartneys no futuro.

O mago Sará salgar minha dor.
E tragam agregado o Matos, mão-deagarra,

Que venha Wilde, irônico,

Gregório que ligeiro trepou.

“Menina sapeca levada da breca”

E a poetisa também
Que outrora viveu em mim.
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Com um beijo e carícias te despertei.
Por isso decidiste ficar.

7

TOMAR...

leite, banho, chá de cadeira
vergonha, surra, satisfações
na cara, no ouvido, erva cidreira
jeito, consciência, uns safanões
notas, tempo, vinho e sangria
“tento”, coragem, remédio, carão
benção, cerveja, pílula e pinga
rumo na vida, café, direção
Tome!
***
Da série ‘Poesia básica trivial e necessária - para mim!! Verso de cada dia nos dai hoje, sim?’
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DA PRISÃO
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Homenagem à poesia de José-Miguel Ullán.
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PAPEL EM Z

Dobrado

Salvo

Parte pedaços

Com exclamação

Recicla
Em branco barato
Denso

“Criar com absoluta liberdade, sem medos e sem receitas, conforta a
alma e abre um caminho à alegria de viver.”- César Manrique, para
mim um artista completo e admirável.

Pesado em grãos
Padrão
A4 retrato

“Na poesia deve-se ir sempre além do dito. O leitor tem que proporcionar
a pólvora para que as palavras disparem seu significado.” – seus significados, adiciono eu. - José Antônio Marina e Maria de La
Válgoma – La Magia de Leer, Debolsillo, 2007, Página 30.

Paisagem
Gravura tinta
Borrão
Pinturas croquis

Citações traduzidas livremente pela autora do espanhol para
o português.

Passado
A limpo nos pingos
Pontos linhas
Nos iis
Exprime
Ideais sentidos
Jogado
Amassado no lixo
Perdido
De novo achado
27
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A LESMA E O
MOMENTO

Atravessou meu caminho
Ou
Quem sabe
Cruzei o seu
Trocamos olhares
Seguimos
A parada do tempo
E a dela
Parada
Fotografei.

29

11

O QUE VI

Não de uma estrada
Nem de um rio
Não de um arco
Nem de um sino
Não as de um corpo
Nem de um caminho
Não gráficos ou desvios
Nem trajetórias ou funções
Numa árvore
Num delírio
O que vi num belo padrão:
Curvas.
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A LETRA NO
PAPEL
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MATEMÁTICA
DO ESPÍRITO
A vida ensinou-me a dividir; então me vi multiplicar;
Resultado ímpar, elevado: felicidade sem par!
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FORMIGA...
ÇÃO!!!
E no meio do caminho havia uma formiga...
Havia um FORMIGÃO no meio do caminho.

Obrigada, Carlos Drummond!
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FALSAS
PÉROLAS
Pérolas falsas: algum dia mais que ouro,
Algum dia mais que sal...
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PUZZLES E
SONHOS

Cansaço agrava

Compostos formados

Nem o de Shaekespeare, o William!

Algazarra em sala

Espremidos impressos

E por que não de inverno?

De aula nada

Expressos sintetizados

Aqui dentro e lá fora

Em piscinas de desejos

Morfemas, locuções

Sonhos e puzzles

Transbordam mistérios

Flexões que não resolvem

Tanto faz quem

Pensamentos siameses

Derivam novas preocupações

Como as peças acomoda

“Quero teu beijo...” -

E dores de cabeça

Fora de mim e dentro de ti

Não O TEU, o dele, assim...

Batidas de cabaça

E no meio de nós

Gosto de mel, úmido, gostoso

Produto de fé cega

Ocorre a mágica

Cheiro de capim

Ação de corte – e afiada!

Dá-se a simbiose

Odor de limão

Frio, tremor, isolação

E surge o quadro.

Frescor de erva-cidreira

Temor de decidir

Café coado na meia

Dar no pé ou

Da série ‘Pintando Palavras’ -

Em filtro de barro

Largar a mão

De água da chuva

De esperar e esperar

Que nenhuma palavra seja caiada e
pinte SÓ por acaso!

De fétidos cigarros

Brotar do chão

De tantas vozes

Ou escorrer do céu

Do chato esperar

Como sabedoria semente

Do fuxico inquieto

E chuva grossa

Do bobo especular

De sonho de verão

Composição de palavras

O TEU! O TEU!

Universos engloba

Não o MEU
37
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GALHOS E
OLHARES
Entre o céu e o chão, troncos e galhos;
Entre galhos e troncos, olhares p'ra o céu
Do chão.
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COISAS DE
SÃO GOOGLE

Onze do onze de dois mil e onze, onze e onze ou mais pra lá, eu computo, tu computas, vamos computar!
Mais amor que ódio, mais loucos do que sãos, mais trabalho que preguiçosos, mais palavras que ação; mais doce que amargo,
mais laranja que limão, mais tristes que casados, mais políticos que ladrões; mais honestos que enganados, mentiras que confirmação, mais justiça que pecado, menos cegos que visão; menos bobos que artistas, mais poetas que artesãos, mais dor do que alegria, mais fé do que razão; menos ditos do que feitos, mais pressa que perfeição, mais brinquedo que desatino, mais verdade que
ilusão; menos pobres do que ricos, bandidos do que heróis, prazer que desafio, mais juntos do que sós.
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PARTO DOS
DEDOS...

... e silêncio de uma reclusão
Sim, isto é escrever. Também um tipo de droga, vicia. Sensação muito boa é ter um texto parido dos dedos, das mãos, da tinta,
do teclado, pensamentos ou o que seja! Escrever é liberdade. É ação e pensamento, tudo ao mesmo tempo. Divertimento, todo o
necessário. É mágico, tempero do tempo de espera bem usado. Escrever é viver nas linhas tortas e pontos em aberto, cheios de virgulas e travessões. Estes estão ali quando falam por si mesmos e pelos outros; também as aspas, pra marcar alheios anseios, ensaios bem ou mal cunhados. Escrever é fugir do mundo certinho ou caótico, de todo modo ilusório. Nada é determinado, tudo é aleatório, um ser consciente não existe, tudo inventado, fantasiado à moda vestido. Não entendo nada disso. Quer dizer: entendo
tudo! Blödsinn! O que isso quer dizer? O que você ler ou consegue ver nas entrelinhas do texto que qualquer um pode escrever.
Adoro esses passeios pela praia de olhos fechados. Sou livre pássaro num dia ensolarado e brisa suave, cheiro de sal e sol: mar à
vista! Sinto saudades do mar, das ondas e da sincronia. Procuro nas árvores da floresta a coreografia que tinha com o mar. Às vezes funciona, outras nem tanto... Vejo outras coisas e descubro outros encantos. Vivo cada dia e isto é tudo o que me importa saber. Paro por aqui, pois a vida continua e ferve e espera por mim, e por você, e por todo o resto racional que seja ou assim pareça.

42

20

ALGUNS
MOTIVOS...

... e umas poucas razões
Só por prazer, escrever por escrever, escrever pra chamar atenção, escrever pra ganhar o pão, escrever pra se divertir, escrever pra
fugir de si, escrever pra se descobrir; escrever pra ganhar guarida - escrever também para a dar, escrever para relaxar, escrever
pra fantasiar; escrever colorindo linhas, escrever pra ganhar o dia - ou pra ver o tempo passar; escrever para se vingar, escrever
para registrar, escrever pra morder a língua, também para envenenar; escrever para dar conselhos, escrever para ajudar - aos outros ou a si mesmo -, escrever pra se libertar; conquistar escrevendo, escrever para impressionar, escrever pra pintar um quadro,
escrever para se pintar; escrever pra seguir crescendo, escrever para relatar, pensar a vida escrevendo, escrever para realizar; de
escrever brincar escrevendo, escrever para se encantar. E...
"escrever pra não morrer, escrever pra não matar." (Ana Bailune).
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VOCÊ SABE

sempre esteve presente, do começo do começo de tudo: “E no
princípio era o Verbo e o Verbo se fez carne.”

... que é escritor...
Não, não só quando (e muito) escreve.

Você sabe que é escritor quando a palavra lhe abandona. Ela
é livre e amiga, mas não se deixa por ninguém abusar.

Você sabe que é escritor, de fato, quando percebe: 'preciso delas!', das palavras, quando as necessita tanto quanto ou mais
do que água, comida e descanso.

Você sabe que é escritor quando é punido por elas, pelas palavras, juízas imparciais, advogadas incorruptíveis. Palavras servem a uma lei maior. Ainda que tentem abusar delas, são capazes de expressar claramente seu grito de alerta e repúdio.

Você sabe que é escritor quando não consegue mais viver
sem elas, as palavras, e seus conselhos; quando para tudo e
antes de tudo tem que montar um divã de idéias (em sua companhia), nele estirar-se e refletir sobre o que, como, quando e
por que fazer.

Você sabe que é escritor quando descobre a magia, a magia
das palavras, quando o tempo passa e, como uma criança inocente entretida com seus brinquedos você continua ali a montá-las, a admirá-las em seu auto-organizar. É caótico e é lindo! Para descreverem a si mesmas necessitam sempre e sempre re-inventar-se.

Você sabe que é escritor quando as palavras levam você, e
não você a elas, quando lhe cobrem numa noite fria como
grosso, macio e quente cobertor.
Você sabe que é escritor quando não pensa tanto ou mais nos
leitores. A palavra é sua senhora, lhe domina, e mesmo podendo tudo, não abusa de você. E você confia nela. Sabe que
não lhe deixará só, nunca; e mesmo que não haja mais amigos ela estará sempre lá, nos momentos de maior desespero e
escuridão.

Você sabe que é escritor quando não há desejo mais forte do
que deitar a sua alma no papel, imprimí-la em tinta corrente,
e forte, deixá-la flutuar por entre linhas e, principalmente,
quando lhe custa muito deixar a vida livre das palavras e voltar à fria e dura rotina, voltar à vida real.
Aí você sabe o que é ser escritor.

Você sabe que é escritor quando descobre o poder da palavra, o poder criador, aquele princípio que rege o mundo, que
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SATISFAÇÃO

Não satisfeito

E em busca da feita

Com o feito imperfeito

E feitura perfeitas

Por ser homem feito

Trocou o feitio,

Aceitou um final.

Mudou a visão

Porque bem

E com um resultado,

Ou mal feito,

Vencido e cansado,

Imperfeito

A feita falada

É o bem feito

Fechou com o final -

Que fita o melhor,

SATISFEITA.

E feitor satisfaz.
Se a feitura é bem feita,
Perfeita é a feita,
Porque lá no fundo
Não há perfeição.
Inda não satisfeito
Com os fatos, com os feitos,
Não houve outro jeito,
Que a repetição.
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SOBRE MIM

Bluemaedel Letripulista

BÁSICAS DEFINIÇÕES

Sim, isso é o que eu sou: uma bluemaedel letripulista! Nasci em São
Luís do Maranhão, Brasil, na década de 1970 e atualmente vivo
na Alemanha com a família; Trabalho com algoritmos, línguas,
combino cores e palavras sempre que o tempo se me dá! Desde
2007, publico letripulias em blogs e, de novembro de 2008 para
cá, também no site Recanto das Letras. Sem razão séria pra mostrar o rosto, não o faço; meu trabalho é tudo o que quero expor,
nada mais.

Bluemaedel - s.f. pessoa que busca viver em equilíbrio
com a tríade 'eu, os outros e o meio', primando
diariamente por um viver responsável, autêntico,
intenso, prazeroso e criativo. Forma no masculino:
Bluebub.
❖ Letripulias - s.f. estripulias com Letras; com letras,
estripulias; E com artes, em geral.
❖ Letripulista - adj. quem letripulias faz.
❖ Estrepolia ou estripulia - s.f. travessura, desordem.
❖
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