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Dedicatória
A poesia se idenƟfica em todas as medidas como a própria arte, uma vez que ela sinteƟza o que de mais significaƟvo existe em todas as demais modalidades de expressões
humanas.
A saudade, a angúsƟa, o amor, a felicidade, a fé...
Qual a fórmula mágica para se falar de tudo isso, fazendo uso do mínimo de palavras e do máximo de senƟmento?
Que nos perdoem a dança, a música, a pintura... Sem
poesia nenhuma dessas expressões arơsƟcas teria vida.
O poeta mexicano Jaime Sabines disse certa vez que a
poesia é um acontecimento humano único, mas que podemos encontrá-la em qualquer parte, a qualquer hora, de
forma surpreendente.
Ao lermos os versos da poeƟsa Gisele Leite, percebemos que ela, com mestria, nos faz acreditar que a arte de
fazer versos é tão fácil que até nós, simples amantes das
artes e da vida, seríamos capazes de tal façanha.
Ao mergulharmos em seus escritos, na mulƟplicidade
de seus temas, na precisão de suas palavras, na acidez por
vezes de seus versos, temos a impressão de que somos seus
velhos amigos, que a conhecemos profundamente.
Por isso dedicamos a ela esta edição.
Gilberto MarƟns
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EXERCÍCIO ESPIRITUAL
Esse corpo não é meu.
Não me pertence.
Essas roupas e atavios também.
Esses passos pertencem ao caminho.
A quem alguns chamam de sorte ou
desƟno.
Minhas vontades proveem
do espírito rebelde.
Gosta da velocidade do vento,
da profundidade do abismo
e da narraƟva das pedras.
Escrita camada por camada
a encobrir o âmago
e principalmente
o magna quente e vivo.
Essas coisas que trago na
bagagem,
todas essas coisas são
parte do espólio de guerra.
Há honras e vergonhas.
Há perdas e ganho.
O resto é saudade.
O resto é tristeza.
O resto é rima
que nem sequer termina
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na inesgotável
algaravia dos humanos.
É enigma fonéƟco ou gráfico.
No diário escrevo sobre os dias.
Sobre meus sóis e luas.
Sobre o sideral silêncio de olhares.
E, no infinito interior
solto todas amarras,
perco as âncoras,
me entrego ao sabor
das verdades circundantes ou
do acaso faơdico.
Recebo o novo
de braços estendidos
feito ponte.
Pois o que apenas há mim,
já conhece a morte.
Mas, o que está por vir...
só conhece o futuro,
a esperança e
o desapego.
Nada que tenho
de pertencimento verdadeiro.
Não há nesse acervo
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uma coleção lógica ou
uma descrição reƟlínea.
Somos surreais e abstratos.
E as mãos só nos querem
reais e tangíveis.
Sou corisco mas não sou cometa.
Tenho minha luz, mas
fecho os olhos para visitar
a eternidade.
O tempo lá fora ainda batendo na janela.
Os ventos cantando em coro.
Uníssonos.
Os pássaros em contracanto.
E, o sol regendo imagens
e os ossos.
Quando morrer.
Quando finalmente morrer
e tripudiar da paródia.
Quando enfim descer à terra
e semear o improvável.
Deixe-me, por favor, flores coloridas sobre a
lápide....
VesƟrei a cor dessa flores.
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Ensaiarei dançar com elas.
Brincar com elas.
Voltarei a ser criança.
Pois as flores uma vez colhidas
só lhes restam saborear a
sobrevida...
murcharem e secarem.
Serem vesơgios do que foram.
Somos efêmeros.
E, nesse sagrado instante.
Quando saímos do corpo.
E navegamos em almas.
Conhecemos o porto seguro
e fluído
da paz.
Gisele Leite
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APENAS MENTAL
Surgem os primeiros
raios de pensamento por detrás
da montanha do corpo...
SenƟmentos como nuvens
se aproximam lentamente
e, adotam formatos inusitados.
Você ainda deitado
sente-se um ser horizontal.
Quase pleno se não fosse
o despertador
a angúsƟa de ter prosseguir
no dia exterior.
Ao levantar-se sua audição
percebe os passarinhos em festa
voando e cantando um jazz
profuso numa ode à liberdade.
Abro a janela.
Os ventos trazem algum cheiro
de chuva...
polens querem espalhar-se
a vida, quer contaminar
tudo.
Embriaga-se de uma
primavera que ainda não há.
Desço as escadas lentamente,
dosando os passos
em direção à cozinha.
Há uma névoa junto ao fogão.
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O Vesúvio deveria ter sido
mais silencioso
e menos poluidor.
O exaustor cansado
de sugar a fumaça em vão.
Permite-me assim
uma cena londrina
diante de ovos queimados.
Insisto novamente.
Desafios domésƟcos
são diários demais.
É um calvário e
uma maratona inúƟl.
Portas, tomadas,
janelas... e,
metros e mais metros de chão
para pisar, limpar e polir...
E o pior, precisamos comer
todos os dias.
Precisamos sobreviver
sob insistente urgência.
Isto cansa demais.
Seria melhor flutuar apenas.
Ou só andar, alimentar-se
e conduzir-se pela mente.
Sem vencer a inércia.
Sem abandonar os sonhos.
Sem digestão ou digressão.
Palavra é Arte - POESIA • 15

Sem esquecer amores
e nem culƟvar ódios
milimétricos...
No alçapão mental
temos tudo.
O kit completo de mundo.
A ferramenta de úlƟma geração.
A eternidade instantânea.
A jovialidade imediata.
E o fôlego inesgotável.
Somos atléƟcos e apolíneos
Verdadeiros filhos de deuses.
Porém encharcados
de mortalidade
e culpa.
Culpa por não ter sido
aquilo que esperavam.
Por não ser melhores
do que somos.
Por não ter percebido a tempo.
Que podíamos ter sido realizados
no vasto plano mental.
Gisele Leite
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ALGORITMO
Saia dessa vida de cobaia
Fuja desse laboratório
A vida não é experiência.
Do chão germinam vidas e vermes
No céu pássaros lhe espreitam
E aviões dominam o espaço.
Saia dessa jaula
Rasgue as vestes
Queime os escritos
Emudeça o verbo.
Nada é definiƟvo.
Eternamente provisório.
Provisoriamente eterno.
Saia.
Bata a porta.
Tranque suas emoções
na página do espírito.
Leve um casaco,
pois pode chover lirismo
Banal e úmido
de lágrimas...
Saia
Descarte o excesso.
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Seja polidamente correto.
Sorria apesar da vontade
de grunhir,
de ganir e rosnar.
Uma vez lá fora.
Feche a porta.
Guarde as chaves.
Cerre os punhos.
Caminhe na reta
nas curvas
incertas do caminho.
Conte os passos.
Respire lentamente.
Digite mentalmente
seu rumo.
Pergunte ao GPS.
Qual melhor caminho.
Às vezes é melhor
vagar perdido
do que encontrar
as certezas cienơficas
do satélite.
Chegando ao desƟno.
Ouça os pensamentos soturnos.
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A intuir
e a esbravejar
nomes secretos,
sentenças criptografadas e
indecifráveis.
Algoritmo.
Fórmula.
Design.
Geografia geométrica.
EstéƟca contemporânea:
rápida,
funcional
e mutável.
Gisele Leite
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QUEDA VESPERTINA
Cai a tarde
VerƟcal e vermelha
Cai a tarde
ao peso da gravidade
das almas.
O bálsamo escorrega
no ralo da miséria
explícita.
O vento traz mensagens
cifradas.
Uiva dores inconscientes.
Corta em pedaços
hombridades
VerƟcalmente o sol morre
descendo horizonte calado,
queimando memórias
das redondezas.
Geometricamente os raios
tornam-se finitos e tocam
a terra em difusão
sanguínea.
Loucura é essa vontade
de morrer junto com o sol.
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Descer aos umbrais do tempo.
DesisƟr de lutar.
Entregar o corpo, as armas e
o grito.
Espreitar-se quieta
Encolhida em posição fetal.
Prostrada em silêncio ritual
E com olhos acompanhar
o rubro amainando,
violentando-se lentamente
até sumir ante a
escuridão fatal da noite.
Some o dia.
Riscado de carmim.
Resta a iluminação difusa da rua.
A visão é mais imaginária
do que percebida.
Cai a tarde.
Cai a depressão sobre mim.
A lei da gravidade não é justa.
Ou só nos ajusta ao fim.
Customizemo-nos.
Gisele Leite
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UMBRAL
Aquele olhar que levanta as vestes
que espreita o corpo,
arrancando-lhe a pele
e quer sodomizar meu espírito.
Aquele olhar que desafia
os ventos, que não teme a fé,
que entra sem ser convidado
e se instaura feito doença.
E percorre pernas, veias e entranhas.
O olhar que rejeita o humano.
Não deseja nada que não seja
absolutamente perfeito ou divino.
De um deus perverƟdo.
Olhar perscrutador.
Que pergunta, mas não quer resposta.
Que insulta, mas não quer reação.
Quer submissão.
O olhar que perfaz singelo
o ritual da humilhação.
Como num sacriİcio em honra
da vaidade e ganância
de dominar o outro.
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Dominatrix, maestro
Ou mestre das trevas.
Suserano das tristezas.
O olhar de um Ɵrano.
Capaz de nos reduzir a pó.
E a pó inexpressível.
Sem alma e sem história.
Olhar devastador
Que varre mais que mil tsunamis
Que arranca, destrói e
remaneja tudo à sua volta.
numa revolução a cada piscada.
E tudo a sua volta,
muda e transmuda
ensandecidamente
Vozes se calam.
Pássaros fogem.
E, as nuvens se afastam...
Eis um novo astro que surge
a centralizar as galáxias.
A desejar ser o convexo enquanto
é somente côncavo.
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Não faço parte desse umbral.
Não integro séquitos...
Não parƟcipo de corjas e
nem de bandos.
Ando sozinha e acompanhada.
Sou solitária e concisa.
Não temo seus poderes
extra-humanos e
nem suas magias burlescas.
Temo você apenas
por esse espectro
que lhe envolve,
esse azedume,
esse ranço de chibata
e açoite.
Temo por seu provável
prazer masoquista.
De fazer os outros sofrer.
E, de permanecer impune.
E por beber as lágrimas de suas víƟmas.
Regozijando-se sem pudores.
Num bálsamo negro,
fundo e vazio.
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Ao seu olhar nefasto
Respondo com meu
minimalista e de misericórdia.
Nem o espelho de sua alma
Sequer conhece a imagem
que projeta.
Você é apenas o possível.
Ou menos, o razoável
e previsível.
É apenas aquilo que lhe deixaram ser.
Mais um ơtere das tragédias ocasionais.
Passional e patéƟco.
Movido por sangue e miséria.
Trajado de farrapos de afetos
jamais conquistados.
Nem o ódio irá ter de seu.
Gisele Leite
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LINHA IMAGINÁRIA
Há uma linha imaginária
que divide o mundo
Ao meio.
Há uma linha imaginária
que divide as pessoas
Por dentro.
Há uma linha imaginária
que divide as almas.
Por fora e nas pontas...
Há uma linha imaginária
que divide egos e consciências
Uns pelas metades e outras pelas beiradas.
No tribunal do inconsciente
Vejo astros e estrelas e
Os cometas se tornam meteoritos
Caem fumegantes destruindo a plantação.
Não são imaginários,
são condenações cósmicas,
sorrateiras, certeiras e fugazes.
Ainda nas paredes do tempo.
Testemunhamos os séculos, anos e horas
Que passam constantemente
E surge novamente uma outra linha imaginária
Dividindo o hoje e o ontem...
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E, mais outra linha imaginária
entre o hoje e o futuro...
Somos o que sempre fomos...
Em estado de potência...
Em raízes, sombras e resquícios.
Em história, genéƟca e espírito.
Somos. Estamos. SenƟmos
Milhões de linhas imaginárias
Dividem absolutamente tudo...
Somos fragmentos e
ao mesmo tempo o todo.
Há linha imaginária do horizonte
Dividindo espaços
conhecidos e desconhecidos
que caminha conosco até a reta final.
Até a concreta lápide de nosso sepulcro.
o.
Ainda assim
a imaginação humana não morre.
Gisele Leite
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RAZÕES
Existe uma razão
Que outrora minha alma desdenhara
Agora claramente
Duas almas, duas vidas,
Dois suspiros e dois olhares
Cruzaram-se e adentram-se
Num mundo totalmente parƟcular
Vejo-me fixada em teus olhos
Tentando descobrir o desígnio
A razão de tudo isso
Se teu olhar me diz tudo
E ao mesmo tempo absolutamente nada
Encontro-me perdida nesse caminho
Atraída pela incessante ventania de amores
Então me rendo a tal memória que punge
Ou simplesmente volto-me a seus braços?
“Complicadamente” são razões
Razões que até a minha própria razão desconhece!
Ângela Dias
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AMAR VOCÊ
Amava-te tanto
Como quem ama o universo
Como quem bebe cada gota do oceano
Como quem percorre cada passo do infinito
E nada mais lhe pediria senão amor
Nada queria eu senão amar
Nada me agonizava mais que a ideia de lhe perder
Aproveitaria cada vão segundo
Então iria lhe amar
Amar, amar o amor
Agora, sempre, infinitamente
Novamente, novamente e novamente
Quem sabe quando parƟsse
Ainda te amaria como amo-te agora
Ângela Dias
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INVERNO
Estava de alma abandonada
Coração gelado como a estação
Então olhou pra mim compassivamente
E seus olhos me disseram tudo
Não me pronunciara se quer uma palavra
As nossas almas se interligaram
E acontecera o que eu mais temia
Bem que nossos lábios podiam ter se encostado
A carniça de minha alma talvez o quisesse
Porém, intacto
A inƟmidade interna ultrapassou os limites
Demarcações que minha alma fizera um tempo atrás
Ontem talvez largasse meu café pela metade
E fosse a sua procura
Hoje não
Por nada me livraria nem do meu café
Nem de minha solidão
Ela é tudo que não tenho
E ainda a possuo com toda vontade
E você, como tantos seria
O melhor que eu nunca Ɵve.
Ângela Dias
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TIPICAMENTE HUMANO
Eis que mais uma vez, o ser não é humano
Tenta regredir ao passado e mais uma vez se frustra.
Ilude-se, acredita que tudo irá mudar.
Nele persiste a incerteza de ver um novo amanhecer
Até tenta acreditar, mas é inconstante, e para.
O ter o prende, e o ser se exƟngue.
É tão incapaz de senƟr-se bem
Deseja muito aquilo e talvez nunca consiga obter,
Ser único.
É tão desmedido, tenta conhecer tudo
A ơpica e triste ilusão em ser feliz
E então, a frustração o ladrilha de solidão.
A levada mansa ou corrida que o leve ao horizonte
Da parƟda, a infelicidade.
Tripudia a jusƟça e ri dos justos
Excita-se quando então se encontra dentre os ímpios
Fala um mexerico aqui, outro acolá.
Chora em cima daquilo que é perdido
Busca incessantemente a felicidade
Prefere defeitos e erros dos outros, que os próprios,
Julga-se perfeito.
Corre vários canais e não assiste a nenhum
Típico dele, a indecisão.
Fala o que quer e ouvi o que não quer
Veste uma armadura e acha que nunca, nunca alguém irá penetrar.
É vaidoso, vive querendo ser mais e ter cada vez mais.
Não controla a poderosa e devastadora arma
A língua.
Hipócrita, dita regras,
E não as segue.
Quanto mais alto e melhor se sente, a queda tende a ser maior.
Assim, não menos assim, caem.
Ângela Dias
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TEMPO DE CRIANÇA
Há um tempo, uma xícara de café,
Um agasalho ou um abraço me bastavam
Na verdade, o agasalho.
Éramos crianças tolas e brincávamos de querer bem
Sem saber que cresceríamos
e nos esqueceríamos de tudo
Esses dias até temi o clima da minha vida
Pensei estar muito parecido com a infância.
Com os dias chuvosos em que eu teimava a brincar com lama
E é claro era repreendida
Mas o medo foi na verdade por estar crescendo
E não ter o poder de impedir o tempo de passar
A pelada aos domingos e o suspiro inquieto, o arrepio.
Ver tudo aquilo me lembrou de uma coisa
Alguém sempre diz que as crianças de hoje irão se arrepender
Sim, se arrepender de não terem brincado, rido, chorado
E principalmente vivido a inocência de criança
Confesso que eu sou uma dessas crianças
Uma criança do ontem
Que no ontem alguém também havia dito o mesmo no hoje
Parece que crescer é bom, afinal.
Ângela Dias
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PERDOEͳME
Perdoe-me,
Se eu falar besteiras
É porque meu coração não retém tanta dor.
Perdoe-me,
Se eu não conseguir me calar
É porque meus lábios tremem de desespero.
Perdoe-me,
Se eu não conseguir superar
É porque nossa canção sempre toca na rádio.
Perdoe-me,
Se não conseguir parar de lhe fitar
É porque meus olhos se fixaram em você.
Perdoe-me, apenas perdoe-me.
Mas se nem assim, se nenhum dos meus pedidos lhe
convencer,
Nem muito menos lhe bastar,
Do teu ser, rogo à parte minúscula pela qual ainda me tens
algum amor.
Perdoe este pobre coração que tanto sofre em clamor
Só mais uma coisa lhe peço, perdoe-me, por favor!
Ângela Dias
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SINTOͳME POESIA
Sinto-me como uma mãe que nunca pôde conhecer o filho
Sinto-me como a queda em um precipício
Sinto-me como um grito dado no vácuo
Sinto-me como a foto esquecida num retrato
Sinto-me ainda como a poesia mal interpretada
Sinto-me como a esquizofrenia
Sinto-me como uma tragédia mal contada
Afinal, sinto-me como uma poesia!
Ângela Dias
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O MEU AMOR
O meu amor sempre foi meio assim
Desajeitado
Meio assim todo “Coisado”
Todo amado
Meio vigiado, claro
Vigiado
Se eu arrancasse dele meu olhar
Por mim, lógico,
Ele não seria mais olhado
E quem sabe, talvez, ou meio assim
Tropeçasse e caísse num abismo
Num desvario de tristeza
Num devaneio de solidão
Por isso, é preferível
Recomendável
Que eu conƟnue meio assim
Amando mesmo assim
Nesse meu jeito de amar
Todo “bichado”
Todo “coisado”
Louco
Mas meio assim
Mesmo assim
Muito amado
Ângela Dias
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MEDO DE AMAR
Medo de olhar para as paredes do meu ser
E não ver absolutamente nada
Medo de estar no entardecer
E de estar numa solidão acompanhada
Medo da queda de meus olhos trêmulos
E de senƟr frio da noite gelada
Medo de ser apenas em teu rosto, ósculo.
E de cair em teus braços, minha cilada.
Medo de colocar meu coração a pátulo
E perder aquilo que mais desejo
Medo de falar errado e errar no cálculo
E de sua boca roubar um beijo
Medo de temer e temer tremer
E das borboletas em meu estômago
Medo de em meus sonhos te reaver
E então macular teu âmago.
Ângela Dias
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ILUDAͳSE
Iluda-se
Não abra os olhos
Não erga a cabeça
Não demonstre insaƟsfação
Não reze
Não ouse chorar
Não quesƟone
Não se sinta capaz de amar.
Não se importe com a miséria alheia
Iluda-se.
Sim, iluda-se.
Sim à guerra
Sim à queda
Sim à ilusão
Sim à inconstância.
Sim à cólera paupérrima
Iluda-se.
Até não poder mais
Até padecer na solidão
Até começar a rastejar feito animal peçonhento
Até trancar e sumir a chave da própria libertação
Até calar-se por obrigação
Até não poder mais
Iluda-se.
Ângela Dias
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A GÔNDOLA DO TEMPO
Hoje, coloquei na gôndola do tempo
todo o amor que existe em mim,
toda saudade que me aflige o peito
e saí, navegando pelo mundo enfim.
Fui encontrando pelas ribeiras
os meus sonhos não realizados
e fui pegando todos pelas beiras,
um por um, já sincronizados.
A gôndola já estava repleta
nem sei se cabia mais algum.
lembrei-me, para estar completa,
faltava encontrar a esperança
e esta não era assim tão comum.
Mas não desisƟ dessa bonança...
Esperança, em beiras não existe.
Nem no âmago de um coração
que hoje amanheceu tão triste.
Juntei então os sorrisos da infância
e amarrei todos no laço da emoção,
pois minha alma é leve, de criança!
Elenir Travalia
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CHUVA NA VIDRAÇA
Tarde morna de domingo,
chuva a cair, lenta, mansa,
escorrendo na vidraça.
Eu entreƟda ouvindo a chuva
olhos perdidos no todo, no vago,
no vácuo dessa tarde de domingo.
Lembrei-me de outras tardes
outros tempos, outras chuvas
que teimavam em cair
molhando a vida,
escorrendo por vidraças
que ficaram lá atrás
perdidas nas lembranças...
Tantas recordações!
Neste emaranhado,
envolvi-me das alegrias da infância,
- doce período- os risos cristalinos,
ainda posso ouvi-los!
Depois, a juventude plena, insaciável
tantos amores inesquecíveis,
outros esquecidos pelo tempo...
Quanto viver de lá para cá!
Anos e anos e anos
e a vida seguindo...
Voltei a ouvir a chuva
despertando do devaneio
esquecendo as reminiscências.
A chuva conƟnuava a cair,
lenta, mansa,
escorrendo na vidraça!
Elenir Travalia
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E DOBRARÃO OS SINOS POR TUA AUSÊNCIA...
(Homenagem Póstuma a um Amigo)
E parƟste...
Atravessaste os umbrais da eternidade
tu que de sonhos povoaste vidas.
Eis que enaltecendo os ideais humanos
te tornaste o ídolo, límpida nascente
a espelhar bondade.
E, muito embora
breve tenha sido tua existência,
ainda assim, por onde andaste
exisƟrá a saudade
e a indefinível angúsƟa
de esperar tua volta...
Mas não voltarás.
Da longa estrada que te conduziu
ninguém jamais retorna.
Buscaste em vida semear felicidade
e que infelicidade nos trouxe
tua inesperada ausência!
Relembrar-te-ão as flores nas campinas
e as borboletas das colinas verdejantes.
Nos bosques além, cessarão seu canto
os pássaros.
E dobrarão os sinos consternados
em homenagem póstuma
à tua prematura ida,
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tu que foste folha indefesa
arrastada pelo vento.
Ao recordar-te
a mais ínfima das alegrias
se tornará tristeza.
Estarás no brilho fulgurante
de uma estrela,
no sussurrar da brisa na folhagem
e teu sorriso viverá em nós,
desafiando o tempo
e o triste evento de morrer
se desfazendo em pó...
Elenir Travalia

Palavra é Arte - POESIA • 41

ENQUANTO A VIDA PASSA...
Não quero passar apenas pela vida.
Mas também não desejo que ela passe por mim.
Quero deixar estrelas, pequenos sóis, a iluminar
as estradas que percorri.
E que as muitas batalhas que lutei,
não tenham sido em vão...
As armas que usei, foram as do amor,
os brados que dei,
foram pra alertar sobre os perigos.
Plantei rosas, colhi frutos.
Intensifiquei meus dias com a plenitude
de oferecer mais que receber.
Amei, amei muito.
Tanto, que cheguei ao final
do caminho,
com os braços carregados de carinho.
Aquele mesmo carinho
que preenche a vida das pessoas
e as torna envolta
numa áurea de luz.
A minha luz,
as muitas amizades que conquistei,
os muitos sim que recebi pela vida
de pessoas,
que fizeram parte da minha história.
Deixarei algo? Sim!
Os versos que escrevi;
o amor que dediquei;
as palavras que sempre dirigi
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aos que delas precisavam
e toda a simplicidade de ter vivido
unicamente para o bem.
Não angariei tesouros, não importa,
levo dentro de mim,
o maior deles:
a certeza de que quando eu me for,
fecharei os olhos e poderão dizer:
Aqui jaz uma pessoa do bem!
Elenir Travalia
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ESCUTA O VENTO LÁ FORA
Escuta o vento lá fora.
Sua canƟga nos traz a nostalgia
de mil noites do oriente
feitas de sonho e encantamento...
e risos cristalinos de estrelas marotas
brincando de esconde-esconde
pelo infinito dos céus.
Balança faceiro palmeiras prateadas,
envolve o ar do perfume das flores
e sopra frestas de janelas
querendo entrar casa a dentro
embalando tudo
com seu canto de ninar!
Escuta o vento lá ao longe
na enseada do rio
trazendo o murmúrio triste das águas
na cascata,
véu da noiva, diz a lenda,
que numa noite de verão
perdeu o amado e aƟrou-se no rio
vesƟda de noiva
e até hoje seu pranto rola pelo véu
avolumando as águas do rio.
Escuta seu sussurro de amor à lua
enquanto passa ondulando os trigais nos campos
rodopiando, rodopiando pelos caminhos.
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Escuta sua mensagem de que o sol não tarda.
Escuta seu lamento de viandante solitário.
Escuta, lá vai ele pela vida afora...
Elenir Travalia
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ESTE CHÃO QUE NÃO É NOSSO
Este chão que hoje piso
já foi pisado por tantos outros
que vieram antes de mim.
E sobre os meus passos,
outros passos virão
e apagarão os meus rastros
e depois outros e mais outros
e mais outros.
As palavras que hoje digo,
já foram ditas antes
e serão ditas amanhã
pelos que vierem depois de mim...
Vejo o sol que nasce todas as manhãs
lá ao longe, por detrás dos montes
e fico pensando que outros olhos,
muito antes de mim,
já admiraram essa natureza sem fim
e se inebriaram perante a beleza
do pôr-do-sol, do outro lado
naquelas grandes montanhas
que se perdem além...
Viram o brilho das estrelas
que surgem do nada,
espelharam-se nas límpidas nascentes,
molharam as mãos, beberam a água...
senƟram o perfume de flores
que desabrocharam, enfeitando jardins,
muitos outros jardins!
Aqui estamos apenas de passagem,
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como viandantes solitários
que passam, vêem, escutam, sentem
mas nada levam,
num ciclo de vida em chão
que não é nosso...
E depois vamos embora
para dar lugar a outros
que farão o mesmo percurso sempre.
Ficam as árvores que plantamos,
o amor que semeamos
e de resto, mais nada,
simplesmente mais nada...
Elenir Travalia
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JANELAS DA ALMA
Quando meus dias se fizerem noites
e eu não Ɵver mais a Ɵ para lembrar,
abrirei janelas para minha alma
e deixarei que entrem novos personagens...
nossa estória já está escrita
mas novos atores poderão aparecer
fazendo papel de coadjuvantes,
dando mais graça e beleza
ao meu solitário viver!
E depois, quando florescerem
novas primaveras, suas floradas
haverão de perfumar meus caminhos
assim como o sol, este brilhará tranquilo,
colorindo meus dias, pois que tudo que foi
já estava escrito, ninguém conseguiu mudar.
Tu sabes, ninguém vive a vida
quando não é para ser vivida.
Entre dias e noites
primaveras e verões se intercalando,
a vida não para, por isso também sigo
aprisionando momentos, vivendo outros,
sonhando com alguns e sobretudo
levando em frente um viver pleno
que para todos os efeitos,
embora tenha se parƟdo
por eu não ter mais
a Ɵ para lembrar,
ainda não acabou...
Elenir Travalia
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LEMBRANÇAS
Sempre as lembranças
a nos cronometrarem o tempo.
Águas passadas, lá atrás
que moveram moinhos, vidas...
deleitaram sonhos de crianças,
de adolescentes, de adultos
e foram ficando para trás.
E vieram novas águas,
novos porvires, novas ilusões
como a mostrar
que a vida conƟnua, implacável
e leva tudo e todos
no redemoinho que vai dar
lá no sumidouro da vida.
Ah, as quimeras, tantas!
Hoje esquecidas integram
o quadro que se perdeu...
E lá ao longe,
outras águas por certo virão
encherão de bonanças
e de outros porvires.
Mas as lembranças, essas,
ficarão para sempre
como fantasmas a nos
perseguir, a nos seguir
pela vida a fora
como companhias derradeiras
do nosso viver!
Elenir Travalia
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LETARGIA
O sol está no zênite.
Dormem as estrelas.
A água desliza mansamente
nas correntes.
A brisa está imóvel sobre a terra.
Desce até mim o calor da vida.
Nenhum ruído tange a paz
e o universo inteiro parece repousar.
O céu é uma enorme abóboda azul
Ɵsnada de róseas nuvens passadiças.
É hora de inércia, hora de meditar...
...que vontade preguiçosa
de abraçar-me à vida,
procurar no infinito
a rosa do Pequeno Príncipe
esquecida sem redoma.
Tornar feliz o sorriso triste da Mona Lisa,
buscar a preciosa fonte da juventude
e em suas águas banhar-me.
Imergir em profundo sono, flutuando em éter
e sonhar...
Embarcar numa viagem sem desƟno,
com anjos dedilhando harpas
e assim permanecer para sempre
inerte e feliz
sem pressa de aportar,
nem hoje, nem amanhã,
jamais, em lugar algum!
Elenir Travalia
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OS GIRASSÓIS DA JANELA
Mais um dia de trabalho.
RoƟna.
O mesmo percurso de sempre.
Nada diferente.
Chego. Abro a porta da sala
e, antes de começar mexer nos papéis,
dirijo-me à janela para abri-la.
Vejo então o espetáculo maravilhoso
à minha frente:
Belíssimos girassóis floriram
bem no canteiro ao lado.
Debrucei-me na janela
e esqueci do trabalho, para admirá-los.
De repente observei o mundo em volta.
As pessoas que passavam pareciam mais sorridentes
e simpáƟcas.
O céu de um azul profundo era infinito.
As árvores estavam mais viçosas.
Os pássaros faziam uma algazarra que dava gosto,
brincando entre si.
Bom dia, disse o rapaz ao lado. Belo dia!
Concordei com ele. Estava realmente um belo dia.
Olhei então ao redor.
Subitamente o mundo se vesƟra de cores
e de alegria.
As outras pessoas, ou serei eu... que mudei?
Como era possível não ter observado até agora
que a vida era tão bela?
Era como se eu a esƟvesse vendo pela primeira vez.
Fiquei olhando
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para aquelas grandes flores amarelas,
de beleza sem par.
Sabia que não eram eternas.
Mas hoje, pelo menos hoje,
meu dia ficara muito mais bonito
por causa dos girassóis!
Elenir Travalia
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POEMA DO AMOR MAIOR
Lembro que me dizias: “não me deixes nunca,
pois que se parƟres não haverá mais vida
e por onde eu andar só encontrarei a aridez
de uma existência vazia.
Olharei as estrelas à tua procura e, sobretudo,
como poderei viver depois de Ɵ?”
E eu, indecisa, receosa até, respondia: “Tolinho,
como podes imaginar que parƟrei?
Viverei eternamente porque para quem ama,
não existe a morte...”
Abraçavas-me então, e sorrindo
pensávamos...como era grandioso
o nosso amor!
Hoje estou só. Foste tu a parƟr.
E me pedias tanto para ficar...
Jamais te disse em vida como haveria de senƟr tua falta.
Para que? Julgava impossível que houvesse morte
e não me parecia justo dizer-te coisas tristes.
No entanto, não te procuro em estrelas
e nem sinto vazio o universo.
Estás em toda a natureza
preenchendo minha alma,
povoando de saudade minha vida.
Amei-te tanto quando aqui estavas
que agora vivo à espera, de reencontrar-te,
após a morte...
Elenir Travalia
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NADA É PARA SEMPRE
Andei só.
E nessa caminhada aprendi
que o mundo é sempre um começo,
nunca um fim.
Cada dia, cada sol, cada anoitecer trará a certeza
de que novos rostos virão e depois se irão.
O sorriso de hoje
não será mais o de amanhã.
Cada minuto é único
e jamais será vivido outra vez.
Muitos embarcaram no trem da minha vida
e ficaram.
Outros chegaram... e se foram
buscando carrosséis mais atraentes.
Levaram um pouco de mim
e deixaram tanto de si
que jamais os esqueci.
Envolvo-me em recordação, comparação,
suposição, mas no fim quedo-me resignada.
E aceito.
Quisera que assim fosse
e eu pudesse perpetuar
tudo que de bom há nesta vida.
Aprisionar talvez o instante precioso
da felicidade vivida
e descartar todo o restante
que me deixa triste.
Conservar comigo o que amei
e não consegui reter
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porque não soube ou não aprendi a caƟvar.
E tudo que escapou de minhas mãos
e se foi... simplesmente.
A vida conƟnuará sempre renovada
por esse eterno começar.
Mas como é triste aprender
que nada é para sempre.
Nem nós!
Elenir Travalia
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BÊBADOS
Nós perdoamos os bêbados
Não por que eles não sabem o que fazem,
Mas por que fazem até sem saber
Tudo aquilo que gostaríamos de fazer
Em segredo.
Nós rimos dos bêbados
E os invejamos em silêncio,
Pois eles parecem ter a coragem
De fazer tudo o que a gente nunca faz
Por medo.
Nós abraçamos as privadas
Enquanto estamos bêbados
E vomitamos em coro sagrado
Porque a culpa é conjunta
E a dor também.
Nós andamos aos tropeços
E imitamos os bêbados
Porque ainda quando estamos sóbrios.
Queremos senƟr a liberdade
Que ninguém mais tem.
Jorge Henrique Araújo
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FINDE, ANO!
Moça,
Você tem meu humor ácido na bolsa
E o nosso fim de ano na altura dos olhos.
Lembre-se
Sempre de buscar os óculos,
De contar até dois mil e alguns anos,
Antes de encontrar um embrulho de prata
De engraçado brilho que dilata pupilas.
Liberte suas dores
Limpe seus defeitos
Com ácido.
E limpe a garganta
Com bem dez Ɵpos diferentes
De remédio.
Moça,
Você tem o veneno no canto da boca
E a nossa festa na ponta da língua.
Lembre-se
Dos fogos
De fim de ano
Confundindo-se com estrelas.
Saídas do teu delírio
Até que finde o ano
E você se funda com a parede
E se confunda com os Ɵjolos
Enquanto afunda na imensidão
Jorge Henrique Araújo
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DIA CINZA
Céu nublado,
Ventania.
O vento ria nos teus cabelos.
Minha única fonte de luz.
Os teus cabelos brilhantes.
Como o sol que não apareceu,
Mas sem o mesmo calor sufocante
Ainda bem...
Teus olhos de poesia,
A beleza está nos olhos de quem vê.
E no teu caso, nos teus que é vista
Naquele dia eu te pus numa revista.
Matéria de capa,
Da minha capa de chuva.
O dia cinza era bom
Como nenhum outro...
Havia uma neblina
Nas tuas palavras turvas.
Eu já não sei, minha amiga,
Se alguém liga
Pro que você fala.
Teus olhos azuis perfeitos,
Diferentes do céu
De onde escuto aviões que não vejo...
Os teus olhos eram nuvens.
Você começou a chover
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E percebi que as gotas d’água
São limpas até um segundo antes de tocar o chão.
Tua maquiagem estava borrada
E tua pele parecia obra de arte
Como tela em exposição,
Mostrando uma floresta em combustão...
No dia cinza,
Só você Ɵnha cor.
A boca vermelha,
O sorriso amarelo,
Os cabelos brilhantes,
Os olhos azuis como piscina.
Tu tão pisciana,
Dia cinza todo dia da semana...
Jorge Henrique Araújo
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COMÉDIA PAGÃ
Fechei a boca com cuidado,
Cerrei os dentes,
E o mundo ainda está cheio,
Lotado de pessoas dormentes.
As dores mentem,
E você toca partes de músicas,
Mas não se toca que quando partes,
Fico de alma parƟda.
O mundo é cheio de selvagens,
Da selva de Ɵjolos e concreto,
E com decreto eu procuro minha lei.
Eu sei o que você está pensando agora,
Que no fundo sou tão somente obsceno,
Mas a verdade é que eu enceno.
Mundo estranho,
Perdem muito tempo bebendo veneno dos outros,
E confirmando que vivemos uma comédia pagã.
A vida é o sonho de um garoto amarrado.
Sonhos são as formas de dar vida ao encontro marcado.
Pergunte ao fogo,
Pergunte ao ar,
Pergunte a fumaça antes de expirar.
Fechei a boca com cuidado,
Serrei as portas ao meio,
Se errei nas partes que me tocas,
Peço perdão sem receio,
Sei que bebo meu veneno sozinho,
Com duas pedras de gelo,
Ou diluído no vinho.
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De onde eu venho não há drama;
Onde eu durmo só há a cama,
Mas já faz uma semana que eu fico sem dormir.
Fechei a boca com cuidado,
Abri os olhos.
Abre os olhos e vê bem.
Sorria para a foto
Até ficar com as bochechas dormentes.
Se sentes dor, então por que mentes?
É um jogo velho,
Então eu sei todas as regras.
Joga fora o velho olhar sério,
Por que a vida é comédia pagã,
O riso é fácil,
Nas escolas,
Casas,
Ruas,
Nas mulheres,
Vivas,
Nuas.
A piada é que é ruim,
Nas pontes,
Sarjetas,
Nos homens,
Mortos,
VesƟdos.
Você só pensa nos minutos já invesƟdos,
Então por isso,
Não seja por isso.
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Fechei bem a boca,
Lábios colados,
O mundo ao lado,
Boca de lobo,
Chapeuzinho vermelho.
O vermelho é o novo preto,
Eu luto pra por sangue em meu luto,
Mas é hora do recreio.
A vida é comédia pagã
E eu vim a passeio...
Jorge Henrique Araújo
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ESTAÇÕES? ESTAS SÃO...
Eu inverno,
Eles verão.
Você pega no meu pé
Eu seguro a tua mão,
Eu fico calado, mas falo tanta bobagem.
Eu falho por qualquer bobagem,
Eu rio... Você não usa maquiagem
Você tri... Três vezes na minha viagem
Eu nem preciso de tanta bagagem,
Só de uma mala de mão.
Sou mala, você não?
Eu na minha cadeira, a noite inteira,
Escrevendo todo Ɵpo de porcaria,
Roubando as almas de alguns amigos
E colocando em palavras numa folha fria.
Ainda bem que eles não se preocupam,
Eles se ocupam em ler as pequenas cartas veladas,
Em mensagens caladas,
Que eu mesmo Ɵve o trabalho de escrever.
Eu brinco,
Você colar,
Eles te seguram,
Todos param pra pensar,
Eu fico escrevendo em letras feias,
Num velho caderno de cabeceira,
Enquanto penso tanta besteira
E vejo as folhas a cair.
Eu outono,
Você obra-prima,
Primavera...
Jorge Henrique Araújo
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ICEBERG
BaƟ minha cabeça
No elogio de concreto
Que eu não soube receber
Joguei meu elogio
De cabeça na piscina
Para você entender...
Eu sou capaz de mudar meu mundo
E se eu não mudo, fico mudo
Sem saber o que falar.
Se agora é hora,
Vamos embora,
Esse não é o meu lugar.
Pegue a chave e me carregue
Nos teus braços de madeira,
Onde pela semana inteira eu posso descansar...
Eu sou capaz de prender a respiração,
Por bem mais tempo,
Ao menos esse é o meu talento,
Mas o teu olhar me arrepia,
Você, homem de negócios.
Se quer que sejamos sócios,
Vista um terno um ano inteiro,
Que seja eterno enquanto dure,
Ou até Janeiro,
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Eu posso ver até bem mais do que você vê na TV
E quem te viu e quem te vê,
Sabe que não gosta de ficar pra trás.
Então me traga uma bebida.
Pode ser uma cerveja bem barata,
Dessas que irrigam as veias da cidade,
Pois, pra ser sincero as estrelas é que são a verdade
E a verdade só se vê no fim do dia.
Ela costuma ser tão fria...
...quanto o iceberg em que me transformei...
Jorge Henrique Araújo
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DEIXAR SABER
Vou te deixar saber,
Ainda que de leve,
Quero que me leve para longe da minha mente,
Já que sinto a tua falta profundamente,
E me carregue,
Tão pesado quanto uma pena.
É uma pena não te ver eternamente,
E ter na mente só saudade,
Insanidade em tão breve idade.
Na brevidade do teu olhar,
Que está na lembrança,
Da minha mente de criança,
Embora a minha infância
Esteja tão distante de você.
Veja bem, moça,
Quando eu não sabia da tua existência,
Tudo era normal e eu vivia bem.
Mas agora, existes pra mim,
E tudo é normal, mas é vazio também.
Oh, meu bem,
Eu te risquei do mapa,
E te escrevi numa noƟnha,
Já que eu não Ɵnha outro lugar,
Onde coubesses em segredo.
Mas segredos logo vão e vêm,
E se esvaem tão logo nos convém.
E convenhamos, venhamos sempre
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Ao mesmo lugar,
Casa, campo, território lunar
Eu dou meus pulos,
E pulo algumas linhas,
Pulo as rodovias,
Pulo, mas desisto de voar.
Jorge Henrique Araújo
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ANTES QUE EU...
Antes que eu vá embora,
Dê-me um beijo de adeus.
Antes que a realidade te cubra,
E eu te descubra tão problema quanto eu,
Antes que o desejo te suje,
E que a minha boca suja desfaça o breu.
A minha cama é uma bagunça,
Minha gaveta também...
Antes que eu durma,
Dê-me um abraço apertado,
Antes que os lençóis me aqueçam,
E eu já não queira estar ao teu lado,
Antes que o travesseiro se esquente,
E eu sinta falta do frio de quando estava enamorado.
A minha casa é vazia,
O meu coração também...
Ainda antes que eu feche a porta,
Dê-me um sorriso inexato,
Antes que eu te tranque sozinha,
E você se canse por eu ser tão chato,
Antes que eu jogue a chave fora,
E a chuva leve embora minha frase de impacto.
A minha cozinha é tão fria,
O meu pensamento também...
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Antes que eu suma na rua,
Dê-me uma longa carona,
Antes que acabe a gasolina,
E a fumaça polua o mundo e eu vá à lona,
Antes que os pneus se gastem,
E eu me veja perdido em alguma zona.
A minha TV é anƟga,
A minha mágoa também...
Jorge Henrique Araújo
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CAFÉ PURO
Não me dê soluções óbvias
Para o insolúvel.
Eu gosto do meu café puro,
Forte como as dores do povo
Leve como um aperto de mão.
E só então eu poderei ver futuro,
E de novo curar a aflição.
Pois você sabe,
Café com leite é mais tranquilo,
Mas Ɵra um pouco da exaƟdão.
Leite puro é tão mais simples.
Na sacola eu trago um quilo de sensação
E enquanto Ɵro o peso eu escrevo sorrateiro
Num guardanapo barato
Uma mensagem pro coveiro.
É um testamento,
Um teste de momento,
Uma mensagem que deixo a um terceiro.
É um terceto sem eira nem beira,
Escrito de cabeceira, cabeça no travesseiro
Só pra Ɵ, no caso de eu parƟr,
Pois se eu parƟ foi muito cedo,
Antes mesmo do café do amanhã.
Ainda assim eu peço que não me dê algo óbvio,
Pense bem nas soluções tão simples,
Num café tão puro e forte,
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Se misturando ao sangue em minhas veias,
Tal qual o som que te rodeia.
Ainda é tempo, faça-me uma doação
De vários Ɵpos, várias cores de um mesmo grão.
O mesmo guardanapo que eu guardei na minha roupa
Você usa agora pra limpar a tua boca.
Não leve a mal, não foi por mal,
Mas agora eu devo dar no pé.
Era tão puro e tão pequeno
Era tão bom o senƟmento,
Que precisei escondê-lo numa borra de café
Jorge Henrique Araújo
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FOGUEIRA
Calor
Dança das chamas
E espadas
E eu acho
Que pulei cedo demais
E mergulhei no vazio
Da cabeça incapaz
De gerar chama
E acender um pavio
Que ilumine o quarto
E aqueça
A água da piscina
Dos olhos
Das bocas
E línguas
Fogueira
Já que eu não tenho
Eira, beira
Não tenho onde cair
Morto, vivo... Ferido
Cauteriza com cautela.
Me dê a mão,
Vamos pular
Na hora certa
Da janela
Do relógio
E claro que sim
Eu bem sabia
Que o combusơvel
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Não sustentaria
A combustão.
Me dê a mão
E vamos embora.
Quando tudo esƟver igual
Vamos embora desse carnaval
Jorge Henrique Araújo
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EMOÇÃO NO CÉU
Era uma pessoa querida e amada por todos,
Sempre amável e genƟl, um imenso coração,
A todos sem acepção, tratava como igual,
E colocava na dança toda sua emoção.
Aos seus pais dispensava carinho e graƟdão,
Aos filhos ensinava trabalho e caráter como ideal,
A todos auxiliava como podia em tudo sem hesitação.
Com a esposa querida uma história de amor imortal.
Para os amigos a presença sempre indispensável,
Para a família a alegria em todos os momentos,
O brilho nos olhos e sempre um sorriso amável.
Um dia viu um salão de danças imenso, ao levantar o véu,
Som de harpas de uma orquestra que tocava no infinito,
E levou seu sorriso e sua dança para emocionar o céu.
Adalberto SanƟago Pedro
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ICAMIABAS
Na Grécia anƟga em sua mitologia, exisƟram.
No Novo Mundo falaram de sua existência,
E até no Amazonas alguns contam que viram,
Uma tribo só de lindas mulheres guerreiras.
Se exisƟram não sei, nem se foi verdade,
Mas mulheres pelo mundo são guerreiras,
Para criar seus filhos, cuidar de seus lares,
Hoje são líderes de empresas e de países.
E nós também temos verdadeiras amazonas,
No dia a dia, nas reuniões e nas festas, liderando,
Tornando tudo perfeito e ainda ficam bonitonas.
Quisera poder rimar com seus nomes,
É Lucila, Neusa, Maria, Julieta, Roberta,
Renata, Patrícia, Jordelina, e outras mais.
Fico pensando em alguns versos, mas,
Para que a rima se elas já são poesia.
Adalberto SanƟago Pedro
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NEVANDO
Como se fossem pedaços de nuvens caindo do céu,
Pintando o chão de um branco monocromáƟco,
Um deserto branco ou um grande véu,
Cobrindo tudo de uma beleza imensa.
Todos armados de pesados casacos e grossas jaquetas,
As mãos guardadas por luvas, cachecóis para proteger,
Gorros de lá quais capacetes sobre a cabeça,
Travar guerra de bolas ou bonecos a fazer.
Voos que atrasam, veículos que derrapam,
Quase tudo para sem forças para conter,
Avalanches e frio, vidas que simplesmente se acabam.
Assim é a natureza como um animal sem doma,
Beleza que alegra e encanta, força que arrasa.
Tragédias anunciadas, povo que clama.
Adalberto SanƟago Pedro
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NÚPCIAS
Criança, menina, moça, mulher...
Os ponteiros do tempo não param,
Giram velozes engolindo nossos dias,
O ontem já é amanhã, disparam.
Aquela pequena menina, flor-felicidade,
Que sorria no carinho aconchego de sua mãe,
Hoje já é mulher, cheia de sonhos e vontade,
Dona de seu caminho, certa de seu desƟno.
Agora uma nova etapa, pensada, sonhada,
ConsƟtuir uma nova família, seguir seu caminho,
Buscar ser feliz com quem ama e é amada.
Os dias não serão todos coloridos e felizes,
Obstáculos exisƟrão para serem vencidos,
Palavras mágicas, ceder e aceitar, eficazes.
Adalberto SanƟago
o Pedro
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OUTONO
Por que será que são amareladas as fotos do outono,
Trazendo um pouco de nostalgia, saudade talvez.
Após o verão quente e brilhante, o tempo morno,
Preparo para o inverno, frio, gelado, trajes de alƟvez.
Quantos outonos temos também em nossa vida,
Perdas tal como das árvores as folhas secas caem,
Uma vez que a sua jornada aqui foi cumprida,
Abrindo espaço para novas folhas que nascem.
É o círculo conơnuo da vida e da morte,
DesƟno certo de todos sem exceção,
Dos que tem azar ou dos dotados de sorte.
Mas sempre tem uma primavera logo ali,
Esperança de renascimento e de beleza,
Certeza de que existe um lugar melhor que aqui.
Adalberto SanƟago Pedro
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CASULO
Enclausurado em um casulo, fechado.
Assim eu me sinto preso dentro de mim,
Fechado em meu próprio corpo, isolado,
Como se meu mundo fosse outro.
E você diz que sou especial, excepcional.
E até me classifica com direitos especiais,
Como se eu fosse diferente do natural,
Sem saber que tenho tanta coisa guardada.
Ah, se você me permiƟsse expor o que sinto,
Mas somente com pequenos gestos exponho,
Tudo o que existe no meu mundo especial.
E aí você percebe o quanto eu sou gente igual,
Cheio de amor e senƟmentos, inteligente também,
E só te peço oportunidade, compreensão e amor.
Adalberto SanƟago Pedro
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DELETE
Sozinha, deita no sofá, pensando, recordando
Tudo o que viveu até hoje, todos os momentos,
Momentos felizes, tristes, diİceis, rodando
Como um filme de sua vida passando em sua mente.
Ah, como seria bom reviver alguns, esquecer outros,
Ou reescrever alguns fatos, criar uma nova cena,
Quem sabe encontrar seu Don Juan, novos encontros,
Cenas quentes, amor envolvente, ouvir sinos tocando.
Ah, se pudesse realizar seus sonhos, sua fantasia,
Mas a realidade é outra, mais forte, envolvente
E fica ali, deitada, pensando, e sua mente esvazia.
É como se esƟvesse com o teclado a sua frente
E escrevesse todos os seus sonhos e fantasias,
Mas tem fixa na mente e insiste numa tecla, delete.
Adalberto SanƟago Pedro
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BARBANTE
A artesã manuseia o fio,
Mil formas ele vai tomando
E peças lindas são formadas,
Na arte de lidar com o barbante.
Ela esƟca, volta, aperta, solta
E vai senƟndo a resistência
Até que uma hora distende,
O fio no seu limite se rompe.
Assim são nossos relacionamentos.
Testados ao máximo de seu limite.
Distende, junta, solta, arrebenta.
Somos artesãos de nossas relações,
Cabe a nós a arte do manuseio,
Trabalhar o fio sem rompê-lo.
Adalberto SanƟago Pedro
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RECORDAÇÃO
Abriu a porta e preparou-se para sair,
Voltou-se uma úlƟma vez para trás,
O quarto vazio, a parede branca,
A lembrança pálida na foto amarelada.
O tempo voltando num relance mágico,
Como se fosse possível reviver,
Como se fosse um simples adiamento
Que na primeira esquina terminaria.
Mas as esquinas se sucedem,
O tempo corre, não volta
E quando se acorda é tarde.
Simples lembrança na parede pálida,
Uma lágrima que rola,
A porta se fechando, nada mais.
Adalberto SanƟago Pedro
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VELHO BAÚ
O baú foi se abrindo aos poucos,
E o passado voltando em cada canto,
Um mundo de recordações e lembranças
Em cada objeto que a mão tocava.
Era toda uma vida guardada,
Cada minuto de alegria e tristeza,
Como um romance escrito
Com fragmentos do ontem.
Havia brinquedos de uma página criança,
Doces lembranças da infância,
O menino que foi e volta,
Na vontade de ter tudo novamente.
Havia cadernos e livros esquecidos,
Velhas cartas, bilhetes e poesias,
Sonhos de adolescência e mocidade,
Toda uma vida chamada saudade.
Adalberto SanƟago Pedro
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AS TRÊS MARIAS
As estrelas Três Marias são azuis,
Elas são facilmente notadas à noiƟnha
E o azul do seu colar, fascina-nos
Quando está piscando no céu
Formando um polígono de luz
Mintaka, Alnilan e Alnitak,
Foram assim baƟzadas pelos árabes
Nasceram do mito do gigante Órion
Aquele que foi amado pela caçadora Diana
Que era filho do deus grego Poseidon
Vagam no centro da constelação
Amarradas ao cinturão de Órion
Iluminam a terra e os mares
E encantam as pessoas com seu brilho
E poderosos raios solares
Gigantes de faróis azuis
São as mais famosas do céu noturno
Que pertencem à constelação azul
São conhecidas apenas por Três Marias
E são alinhadas ao cruzeiro do sul
Quando chega a hora da reza
E os sinos das igrejas tocam
Com aquela pancadaria
Elas soltam seus raios de luz
Anunciando a Ave Maria
E assim como a mãe de Deus
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Rogai por nós Três Marias
Iluminem com os raios dos seus andores
O cinturão do mito do gigante Órion
E, por fim, rogai por nós pecadores
Roberto Múcio
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A MAGIA DO ZERO, CADÊ?
Contamos o zero para quê?
Poderia o pastor contar as ovelhas que não nasceram
Ou aquelas que não morreram
Juntando pedrinhas.
Será que poderíamos entulhar pedras
E depois afirmar metaforicamente
Que não há nada naquela pilha
Porque ali não há pedra
Mas apenas o impossível zero absoluto
O zero é apenas um vazio
Ou um número neutro, talvez.
Nada representava antes da formação
Dos números completos
Com os nove números indianos (987654321)
E o símbolo zero (0)
Qualquer número pode ser contado
Mas o zero apenas completa as colunas decimais
Ao lado direito da década sagrada (1+2+3+4=10)
Ao lado esquerdo não vale nada
O zero é um número ímpar ou par?
Pitágoras disse que o 2 é o primeiro número par
E o primeiro impar é o número 3
Que o zero não tem polaridade
Não é um número primário
E não pode ser denominador
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Por que é neutro na divisão e na mulƟplicação
Mas não é quanto à soma e adição.
Os algarismos arábicos desprezaram-no
Mesmo ignorando o equilíbrio dos números.
E por que tantos apelidos: chifre, cifras, tziphra?
O zero não deveria ser contado
Sua função é completar as casas decimais, e pronto.
Valeria como um símbolo neutro.
Poderia os ingleses tomar chá há zero hora
Ou há zero hora e 1minuto?
A precisão do horário britânico seria quebrada
E quebrada a tradição da pontualidade
Poderiam apenas assisƟr ao carnaval
No marco zero do Recife
Mas não há zero hora.
Não há ritmo poéƟco nesse sinal
Porque as sílabas tônicas ou átonas
Não podem ser contadas
Os números fluem como um rio
Mas o zero não flui – não se movimenta
Nem mesmo na lira de Apolo
Cadê a magia do zero! Cadê?
Roberto Múcio
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AS NOITES ESTRELARES
Vejo naquele céu mulƟcolorido
Onze estrelas gigantes
Vejo uma lua com a cor disfarçada
Talvez devesse ver a via láctea
Com aquela faixa de luz leitosa
Que atravessava o Anel de Órion
Vejo ơmidas luzes naquelas casas
E uma cidade adormecida
Com fachos quadrados
Às vezes retangulares
Completamente submissos à noite
Vejo uma imponente torre
Que queria alcançar o céu
Mas com pouca luz
Uma torre quase apagada
Que não iluminava ninguém
E ao lado arrogante cipreste
Que era maior que a torre
Maior que a Igreja, talvez.
Depois ouvir uma voz triste
Que dizia de lá das estrelas:
(...) la tristesse durerá toujour
Mas eu não acreditei no toujour
Que pena poderoso mito!
Roberto Múcio
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O CANTO DAS ÁGUAS DO RIO
As águas quando saltam do rio
Batem com sua cauda nas pedras
Mas nas quedas d’água
Não ferem o chão
Não machucam as rochas
Nem causam erosão
Quando saltam dos rochedos
O pulo das águas é bravio
E o mistério de Alfeu e Urano
Chafurda no leito do rio
Da nascente até o oceano
Que gruda no lodo macio
Como é tão belo o seu canto
Que mesmo quem está longe
Das cascatas e das cataratas
Apenas ouve aquele assovio
Aquela mesma pancada
RepeƟda pelas águas do rio
E quando o sol alinha com a terra
Correm mansas e serenas
Com aquela cauda compridaa
Depois sobem suƟs
E voltam a quedar-se
Nas cabeceiras do rio
Roberto Múcio
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O RIO TAPADO
Eu sou um rio tapado.
Um rio que não flui.
Um rio seco que passou,
E que deveria conƟnuar passando.
Mas um rio que não flui não é um rio.
É um rio seco, um rio tapado.
Heráclito não estava certo
Porque um rio não flui eternamente
Não um rio seco e tapado.
Aquele que flui é um rio perene
Um rio marcadamente fluente.
Quando chegaram os obreiros
E sugaram minhas areias
E me cobriram de entulhos
Pensei que fossem construir
Uma passarela para eu passar
E eu fosse fluir perenemente
Com margens concretadas
Por que fui soterrado, por quê?
Eu deveria conƟnuar passando
Era esse o meu desƟno
Para conƟnuar minha história
Mas fui tapado e pronto.
Apenas fui tapado. Que pena!
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Guimarães Rosa disse que o rio
Tem uma terceira margem.
Talvez ele esƟvesse certo.
A terceira margem deve ser
A margem dos mistérios
Porque quando o rio passa
Carrega os mistérios do além.
Mas o rio tapado não tem mistério algum
Porque ele não passa
Ele é apenas um rio seco
Que vive morto e tapado.
Fui um rio que passou
Um rio perene que perimiu
Que vive morto e tapado.
Roberto Múcio
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AS ORELHAS DE BURRO
Apolo manejava sua lira
Pã soprava a flauta.
Ambos tocavam divinamente
E cortejavam a floresta
E o outeiro do Olimpo
Apolo tocava no banquete dos deuses
E Pã para os pássaros, plantas e animais.
Mas Pã afirmou que a música da sua flauta
Era melhor que a lira de Apolo
Que o instrumento por ele tocado era
O preferido dos mitos da floresta
E o desfiou para uma compeƟção.
Flauta e Lira são divinos
Mas os deuses são orgulhosos
E não gostam de ser derrotados
Pã tocou suavemente sua flauta
Apolo tocou sublimemente sua lira
O juiz Tmolo deu o prêmio a Apolo
Porque achou que o toque da lira era divino.
Midas criƟcou o julgamento
E Apolo ficou furioso
Lembrou que era a segunda vez que Midas
Fazia um pedido aos deuses equivocado.
Primeiro pediu a Baco para que tudo que tocasse
Virasse ouro e se arrependeu
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E, por fim, disse que o toque da flauta
Era mais sublime do que o da lira
Apolo lhe pôs as famosas Orelhas de Burro
Que Midas escondeu deixando seu cabelo crescer
Mas o cabeleireiro que cortava seus cabelos
Não guardou o segredo por muito tempo
Cavou um buraco no chão e gritou que Midas Ɵnha
Orelha de burro e depois tampou.
Nasceu uma touceira de juncos no buraco
E dizem que elas começaram a sussurrar o segredo
De Midas toda vez que a brisa soprava.
Midas senƟu-se humilhado com a deformação
E com um turbante escondeu seu infortúnio.
E deu-se um curioso nó
Que nem Midas nem seu pai Górdio
Nem mesmo o conquistador Alexandre
Conseguiram desatá-los.
Roberto Múcio
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CERES E OS CAMPOS DE TRIGO
Ceres é um mito romano
Que representa a ferƟlidade
Aliada dos agricultores
Exibia uma coroa de espiga de trigo
E um cesto de flores
Deusa mãe ligada a terra
Protetora das plantas
Era a própria força da criação,
Que espalhava a semente
Para depois colher o grão
Quando o vento soprava o pólen
E o sol secava as sementes
Corriam os homens e as mulheres
Para os campos de trigo
Para saudar a deusa Ceres
Mãe de arquéƟpo dócil
EsƟmulava a fartura
Cuidava do frágil leitão
Protegia o cavalo
E toda força da criação
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Quando os campos de trigo floresciam
E chegava a época das colheitas
Os cabelos de Ceres ficaram coloridos
Avisando que os trigos estavam maduros
E os grãos podiam ser colhidos
Roberto Múcio
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“O Saci Pererê (considerado a surpresa das pesquisas), o deus
Hélio e Éolo foram eleitos representantes do CA no Outeiro do
Olimpo durante o período de cem anos, cuja cerimônia de posse
foi presidida por Zeus no Banquete dos deuses.”

O SACIͳPERERÊ
Chegou o Saci-Pererê.
O mito afro-brasileiro
Que dança e faz pirueta
Planta bananeira
Pula, grita e faz careta.
Jovem, alegre e sábio.
Perdeu uma perna
Numa luta de capoeira,
Mas mesmo perneta
Pula e faz brincadeira.
DiverƟdo e brincalhão,
Tem um gorro na cabeça
E um cachimbo na boca
E como um preto-velho
Sua voz é um pouco rouca.
Assusta os viajantes,
E esconde suas roupas.
Salta ruídos sem parar,
E protege os animais,
Que eles querem capturar.
Assusta cavalos e bois
E outros animais domésƟcos
Mas não lhes faz mal
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Tudo é apenas bobagem
Uma brincadeira normal
Mas quem quiser lhe fazer mal
Precisa de uma peneira
Tirar da cabeça a touca
Prendê-lo numa garrafa
E fechar o bico da boca
Mas ele como o deus Pan
Conhece as ervas da floresta
Fabrica chá e reza crenças
Faz remédios de plantas
Cura feiura e outras doenças
Quem quiser ser seu amigo
E comemorar seu aniversário
A festa é no dia trinta e um
Em outubro, dia das bruxas.
No mesmo dia do halloween
Roberto Múcio
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COMO PODERIA
Como poderia eu
Saciar-lhe com um poema
Que cantasse
Paixões proibidas
Beijos roubados
Passeios ensolarados
Jantares enluarados
Rosas inominadas
Palavras rebuscadas
Versos rimados
Métrica alexandrina
Estrofes cadenciadas
Sonetos líricos
Se tudo o que você queria
Era tão somente
Meu abraço?
Vitor Pereira Junior
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QUEM É ESTE?
Quem é este que divide a casa comigo?
Um convidado desconhecido
Mas que diverƟdo ir descobrindo-o todos os dias...!
Sincero de tudo
Entrega-se de todo
Quando gargalha e quando chora
Quando brinca e quando se apavora
Ele espera tudo de mim
Mas às vezes só quer um colo
Às vezes só quer que eu assista às suas proezas
Às vezes só quer minha companhia
É, ele tem um jeito que é só dele
Ele aprende comigo, e eu com ele
Quem é ele?!...
Não é preciso resposta
Nem mesmo é preciso pergunta
É ele
Um convidado
DiverƟdo de se ir descobrindo todos os dias
Vitor Pereira Junior
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TUDO ERA AMOR
Neste dia faltaram as palavras
Nem a música explicava
Nem a poesia explicava
Porque tudo era amor
Um inexplicável amor
Que foge à razão, à lógica,
Mas não aos senƟdos,
É acima de qualquer compreensão
Como pode um ser tão frágil
Me fazer tão forte?
Como pode um ser tão diminuto
Me fazer tão ligado ao universo?
Como pode um ser tão inexperiente
Me fazer senƟr não precisar entender mais nada?
Um inexplicável amor
Que foge à razão, à lógica,
Nem a música explicava
Porque tudo era amor
Felicidade no ser em si
Simplicidade que contém tantos mistérios
Que muda a ordem de tantas coisas
A vida é um presente maravilhoso
A natureza
Que traz consigo tudo o que foi antes
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A história de todos os antepassados
Que vivem ainda hoje em nós
Mas é novo, é único,
E também é tudo, é o que foi antes,
É a assinatura de Deus, é o amor
Um inexplicável amor
Que foge à razão, à lógica,
Nem a poesia explicava
Porque tudo era amor
Vitor Pereira Junior
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O QUE DIZ O CORAÇÃO
– Se o mel Ɵvesse o teu nome
Seria mais doce o seu gosto –
Diz o poeta.
– Teu sorriso
É como a luz das estrelas
Dançando entre as folhas da figueira
Enquanto deito, espreito, em relva
Sob a brisa que não se cansa
Sob a lua mansa
Que me sorri.
ConƟgo está o sabor que me sacia,
A flor que anuncia
A primavera –
Diz o poeta.
Mas homem que é homem mesmo
Olha bem pra sua garota,
Ergue as sobrancelhas, e diz:
– Vamo?...
Vitor Pereira Junior
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TUDO DENTRO
O choro
As coisas
A mais bonita
E a ruiva
As uvas
O navio
O roxo
E os perfumes
As canções
Ele
Aquilo ali
E o escuro
O nome
O sol
O silêncio
E a rosa
O rápido
O não
A pinga
A cópia
Os sonhos
O gato
Você
E Eu
Vitor Pereira Junior
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É PRECISO
O calado
precisa ser falado
O silêncio
precisa ser traído,
corrompido
O que está escondido
precisa ser descoberto
O que anda acuado
nas névoas noturnas
precisa ser trazido à luz
Os demônios
precisam ser exorcizados
É preciso ser ouvido
É preciso ser revelado
É preciso esclarecer
Expõe a ferida
Quebra o silêncio
Invoca os demônios
Traze-os à luz
É preciso falar de dor
É preciso expor a noite
É preciso lembrar o esquecido
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O que foi silenciado
há que falar
O que silenciou
há que ser deƟdo
Sim, detenham o silenciador
O ocultador
E o que abre
as portas do inferno
O que foi preso nas trevas
que se liberte
E ao criminoso
que impune anda na luz
A ele denuncia
É preciso detê-lo
O mundo precisa
de quem trai o silêncio
de quem traz para a luz
de quem fala de dor
Não negligencies
a dor
Não negligencies
nada
Não te cales
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Não te esqueças
Não te conformes
Vai sem medo
ou vai com medo
Mas vai!
Serás um chato?
Serás um louco?
Que se dane!
Viva o chato!
Viva o louco!
O mundo precisa
de loucos
Os normais
não resolveram nada
Viva aos que incomodam
e os que Ɵram
as máscaras!
Viva
aos que iluminam
a noite!
Viva
aos que corrompem
o silêncio!
Viva
aos que precisam!
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É preciso
falar de dor
É preciso
esclarecer tudo
Não é preciso
quem já não precise
de nada
É preciso
quem precise
Sim, é preciso
Vitor Pereira Junior
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ÊXTASE
Uma noite
apenas
E suspiros
Enche-me de vida
e fôlego
E a noite
se faz dia
Uma eternidade
em um instante
Não há noite
Não há dia
Fôlego
apenas
Vitor Pereira Junior
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QUANDO EU ENVELHECER
Quando eu envelhecer
Não quero me esquecer
Do sabor da paçoca torrada pela minha avó,
Quando eu era criança,
E do aroma do pé de café do quintal do meu avô
Quero envelhecer
Amando uma única mulher
Pelo resto de meus dias
Amando em uma mil amores
Amando cada ruguinha de tempo em meu amor
Quero escrever um poema imortal
Que inspire os jovens a fazer amor
Como se não houvesse amanhã
Quero ser românƟco,
Bobo mesmo,
Ainda estar dizendo ‘te amo’ a qualquer hora,
E não quero esquecer de nada,
Quando eu envelhecer
E quero morrer grato pela vida
Por ter experimentado esse fôlego
Esse fogo que é fugaz,
Que se exƟngue e não mais acende
Que não é mais,
Que já foi,
Contudo, foi,
E amei
Vitor Pereira Junior
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A CIDADE SEM AMANHÃ
A cidade sem amanhã
Era uma cidade como outra qualquer,
Até que profeƟzou um astrólogo:
“Não viveremos até amanhã”.
A maioria dos cidadãos
Não deu importância
À tão incerta previsão.
Mas houve uns que, sabendo
Que só lhes restavam
Apenas um dia de vida,
Criaram uma coragem tão firme
- mas que sempre exisƟra,
só que nunca fora desperta -,
E resolveram amar,
Com todas as forças que Ɵnham,
Até os úlƟmos instantes de suas vidas.
Os ơmidos se declaravam para seus amores,
Os insensíveis se corrigiam,
Os arrogantes perdoavam as falhas alheias,
De tal modo que todos esses
Amaram neste dia
Tudo o quanto não amaram
Durante toda a vida.
E quanto mais a alvorada
Aproximava-se da cidade,
Mais os amantes diziam
Tudo que sempre quiseram dizer
- mas antes não se permiƟam.
Perdoaram tudo que sempre precisaram perdoar
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- mas antes temiam.
E se entregaram de todo,
Como sempre quiseram fazer.
E quando as palavras se acabaram,
Os amantes se fitavam,
Iluminados pelos seus úlƟmos raios de sol.
E quando o sol nasceu
Na cidade sem amanhã,
Já não havia ninguém nas ruas,
Ninguém nas casas,
Ninguém na cidade.
Só restara o amor.
Vitor Pereira Junior
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POEMA DA QUÍMICA
Os teus beijos, meu amor,
Enchem de saƟsfação
Os átomos de meus lábios,
Em perfeita vibração
Nossos corpos se atraem,
E entram em harmonia,
Trocam eletricidade,
Carregam-se de energia
Como pode o amor
ExisƟr no universo?
Serão reações atômicas
Mal explicadas em verso?
Tudo nesta natureza
Seja viva, seja bruta
Se atrai para subsisƟr:
Eis uma lei absoluta
Pois é esta a razão
Em amar um ser que é células:
É necessidade mútua
Vital em nossas moléculas
Mas não queira, meu amor,
Pensar que sou insensível
Por querer solucionar
Essa equação invisível
A verdade é que te amo
E com você sou feliz
Nossa química nos deu
A vida que eu sempre quis
Vitor Pereira Junior
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VIOLÊNCIA PARA TODOS
Tudo que existe pode violentar
Tudo que existe pode ser violentado
A violência que é para uns é jusƟficaƟva para quem a praƟca
Para o malvado que fere, a violência é prazer
Para o religioso que sofre, expiação
Para o filho que bate, afronta
Para o pai que bate, educação
Para o patrão que explora, lógica
Para o trabalhador que luta, revolução
Para o industrial que desmata, progresso
Para o capitalista que expropria, direito
Para o ladrão que rouba, necessidade
Para a polícia que prende, lei
Para o Estado que pune, jusƟça
Para o cidadão que resiste, sobrevivência
A violência sobre muitos é a paz sobre poucos
A violência do pobre o leva às cadeias
A violência do rico o leva aos bancos
A violência entre os poderosos os leva aos palanques
A violência entre os fracos os leva a elegê-los
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A violência de quem domina é chamada governo
A violência de quem é dominado é chamada crime
O ensino que violenta é chamado formador
O aluno que violenta é chamado marginal
Tudo que violenta não tem memória
Tudo que é violentado ultrapassa gerações
A violência da fome gera fé
A violência da mídia gera ibope
A violência do dinheiro gera lucro
A violência da guerra gera civilização
Tudo que existe pode violentar
Tudo que existe pode ser violentado
Vitor Pereira Junior
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A POESIA
Quando seu amor por mim acabou
Com você minha auto-esƟma voou
Fiquei sem chão
Andei vários dias sem moƟvação
Corri para um lado e não te achei
Corri para o outro e me desesperei
Parei com o mundo e com amores tristonhos
Mesmo assim ainda carrego sonhos
Vaguei muitos dias pelo mundo sem rumo
O dia e a noite muito fora do prumo
Encontrei em livros minha paz
Comecei a escrever e me senƟr capaz
Daí cresci muito e descobri a beleza
Algo tão belo e com grandiosa pureza
Encontrei a mais suprema alegria
Algo fascinante que dispersa uma grande magia
Encontrei um dos meu amores:
A POESIA
Dedicado a M.A.V.C.
Givanildo Barbosa da Silva
a
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MENTIRA QUE AINDA CREIO
No começo era tudo perfeito
Era tudo do nosso jeito
Fomos um só corpo, de desejo
Todo nosso amor, naquele beijo
Tanto te amei
Tanto chorei
Os três anos de dedicação, fidelidade outrora
Não traduzem nem significam nada agora
Há anos me enganava, vivi uma grande menƟra
Mesmo assim te amarei com toda minha ira
E agora estou sozinho
Perdido em meu próprio caminho
Estou sem rumo e longe do prumo
Nada posso fazer; apenas fumo...
Jogarei fora aquela nossa foto
Recomeçarei depois desse maremoto
Será que foi minha a ilusão?
Todo aquele amor ou paixão?
Inclino-me diante do diabo ou Deus
E tento vender minha alma a lúcifer ou a Zeus
Eu não tenho mais coração, sinto frio
Não sinto mais emoção só calafrio...
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Tente me ajudar por favor
Não tenho mais pudor
Eu não consigo sozinho
Tente arrancar esse espinho
Estou bêbado e longe de casa
Quebrou-se a minha asa
Toda noite eu procuro a felicidade
Encontro-me caído bêbado, na realidade
Razões pra conƟnuar ainda existem
Meus senƟmentos por você insistem...
Meu amor, vem e essa dor reƟra
Ainda acredito na nossa menƟra...
Dedicado a M.A.V.C.
Givanildo Barbosa da Silva
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DESILUDIDO
Diİcil aceitar que sua vida foi feita de menƟras
Quem amava nunca o amou...
Os seus sonhos foram ao ralo...
O míssil... e meu coração ficou em Ɵras
No fundo do poço o jogou
E que agora só tristeza exalo...
Impossível, mas recomeçar eu vou
Mas raro em outro alguém confiar,
Traumas ficarão até o final, toda vez...
Nem sabe o quanto me machucou
Nem lembra mais de mim a te amar
Nem imagina o quanto mal me fez...
Hoje desiludido é o meu ser
Não consigo ser total
ReƟrou parte de minha bondade...
Sigo fingindo não sofrer
ConƟnuo sempre leal
Mas ainda sinto a saudade...
Dedicado a M.A.V.C.
Givanildo Barbosa da Silva
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ISSO ME INTERESSA...
Apenas pensamentos de um rapaz
à procura de uma verdade inexistente no mundo atual.
Palavras bonitas são apenas palavras bonitas
- E não me interessa em nada, os falsos altruístas...
Frases mal rimadas e português errante
- Mas comunicar-se às vezes é o bastante...
O que eu quero é a verdadeira aƟtude,
Aquela que é para poucos é uma virtude...
Um simples bom dia sincero
- É tudo que espero...
Muitos desejam um bom dia
Apenas por hábito ou “educação” ou covardia,
Em meio a tanta pressa.
- Isso não me interessa...
No momento da angúsƟa e da tristeza
esses não aparecem
E os que não sabem rimar e nem falar bonito
nos fortalecem...
Esse merece minha conversa
- Isso realmente me interessa...
Dedicado a M.A.V.C.
Givanildo Barbosa da Silva
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SOU UMA ILHA
Um dia você foi minha família
Outro senƟ sua falta e doeu
Algum pensei em você do passado e lamentei
Hoje tudo se perdeu nessa ilha
O mundo o corrompeu
Não é mais quem um dia amei
Precisei de um amigo sincero e verdadeiro
Mas não senƟ aquela velha confiança
Faltou algo que nem sei o que dizer...
Não pude em meio a sua pressa e desespero
Vi que já morreu aquela doce criança
E nada pude fazer...
Dedicado a M.A.V.C.
Givanildo Barbosa da Silva
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OBRIGADO
Ah... muito obrigado mesmo...
torço por seu melhor...mas ...
Fazendo um check-up da minha situação
Voltei ao passado e me achei melhor
Agradeço por aquele dia que me disse “não”
E sei que com isso livrou-me do pior
Hoje seriam minhas essas dores,
Essas traições estariam em minha vida
Seria eu quem dormiria em pavores
Obrigado por aquela despedida...
Se Ɵvéssemos conƟnuado...
Seriam minhas essas noites de raivas
Hoje Seria eu o abandonado...
E do ódio e mágoas, no peito em saraivadas
Obrigado por tudo de que me livraste
Do ciúme e da razão que provocaste
Graças a Deus me livrei de você
Disso que um dia chamei de amor...
Obrigado por não querer
Agradeço por livrar-me de mais essa dor!
Dedicado a M.A.V.C.
Givanildo Barbosa da Silva
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PARA LEMBRAR DE MIM...
Lembranças... antes da vida ter esmagado
as minhas opiniões e a verdadeira inocência.
O Lirismo apossou-se de mim...
Por que você anda tão abaƟdo agora?
Está senƟndo a falta de alguém?
Vamos sair mundo afora?
Não sinta vergonha, meu bem...
Somente eu sei o que sente profundamente
Pois já presenciei o seu lado ruim também,
Quando seu mundo cair de repente
E não entender mais nada, comigo vem...
Toda palavra dura que diga,
Não me fará deixar de sonhar...
Não ligarei pra intriga,
Só tentarei ajudar,
Nunca permiƟrei que alguém o machuque
Mesmo a chuva sendo tão forte,
Pra diminuir as dores tenho um truque,
Não pense em terrores, nem pense na morte...
Conte-me tudo que está acontecendo,
O que é que você tem tanto a esconder?
O sol está de novo nascendo,
Vamos de novo viver?
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Quando você ficar assim,
Sem saber o que fazer,
Lembre-se de mim,
Mesmo estando errado, vou compreender...
Eu chorarei com você no momento triste
E sorrirei quando a alegria aflorar
Já segurei em sua mão quando caíste
Sempre segurarei e seguirei a te amar...
Dedicado a M.A.V.C.
Givanildo Barbosa da Silva
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PENSAMENTOS CONFUSOS DE UM AMAZONENSE
Há muito tempo que eu estou longe de casa
E em alguns momentos, sinto muita falta,
O meu ser precisa de amor...
Esse anjo perdeu uma asa
agora não voa, mas sobre as palavras salta
Cheio de esperança, fé, e dor...
Tenho me agarrado a quem está ao meu lado,
Quem sabe lá, fosse tudo mais fácil...
Pois aqueles que diziam aqui me amar...
Me deixaram. Fiquei abandonado...
Recuperei-me mas, foi muito diİcil...
Ainda estou tentando me encontrar...
Meu caderno velho, meus anƟgos poemas,
uma vida em palavras opostas...
De um amazonense sozinho a pensar...
Rio Purus, olho os barcos, anƟgos dilemas
Os sonhos perdidos em apostas,
Às vezes recaio a chorar...
Amigos de verdade, estou tão distante...
Quando eu voltar, teremos tempo o bastante
Minha velha rua, ainda sou o mesmo
Da vida ainda nada sei expressar.
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Foi tudo somente por um instante
Sou apenas mais um ser errante
Minha mente a esmo,
Farei tudo pra ajudar...
E viveremos as coisas novas, que também são boas
Poderemos ser outras, e melhores pessoas...
Dedicado a M.A.V.C.
Givanildo Barbosa da Silva
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PROCURAͳSE
Procura-se alguém que saiba amar
Que mostre que vale a pena conƟnuar
Que tenha bom gosto de comparƟlhar
Que goste de um amor para recordar
Que a sinceridade seja verdadeira
Onde a lealdade seja a primeira
Procura-se, alguém que seja diferente
De tudo e de todos sem ser demente
Precisa-se de alguém para dividir
O peso, a dor e o grande amor que há por vir...
Procura-se sem importar o passado
Que viva intensamente, mas nunca conformado
Que tenha a beleza de quando era criança
Mas tenho a certeza do adulto e a perseverança
Que saiba contemplar a magia
dos pequenos e belos momentos
Quem com sua alegria reƟre a dor
e meus muitos lamentos...
Que salve essa minha vida prestes a terminar
Que me dê moƟvos pra conƟnuar...
Que me faça esquecer a triste jornada
Que ilumine essa minha escura estrada...
Dedicado a M.A.V.C.
Givanildo Barbosa da Silva
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ELES ESTÃO POR AI
Impossível expurgar o escarnecedor
Que bebe no cálice da hipocrisia
Como se deus da verdade fora
A úlƟma gota que circula nos vasos e artérias viscerais
Que me sustenta
Nunca será o suficiente para alimentá-lo
Sugou, suga e sugará outras mais outras e outras
Até que desfaleçam
Quanto mais, mais rubro o fundo ocular
Render-se? Jamais!
A rendição nunca figurou no meu repertório
Fulgura sim a bravura e perseverança
Embora seja impossível
Banir do mundo dos justos estes escarnecedores
Haja vista que sabemos que
Outros e outros e outros virão
A batalha inglória do bem contra os maus
De corpo, alma e espírito não tem fim
Então sabedoria sempre
Não baixemos à guarda.
Floriano José dos Santos Silva
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OUÇA
Fala
Como se em um discurso em praça pública esƟvesse
Fala
Não pensa nas consequências que irão causar com tanta
veemência
Fala
Sem perceber que na tua fala viajo
Fala
E meu corpo revolve,
trocando vírgulas por pontos e reƟcências
Fala
A voz estremece até mesmo as estrelas celesƟais
Fala
A tua palavra tem o poder herdado de Zeus
Fala
Sufocando-me, quase desfaleço resisto
e consigo pedir a você,
Cale
Esfuziante e explodindo de prazer peço
Ouça
Deixe-me dizer
Eu te amo.
Floriano José dos Santos Silva
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FEITO UM PUNHAL
Dilacera
Feito lamina cortante, faƟa o meu ser
que atônito desfalece.
O vigor não responde, não por julgar-me um derrotado,
apenas por ser tão ínfimo
diante de tamanha tormenta.
Ah, o amor!
Um turbilhão que revolve um Ɵtã.
Causas efeitos em meio a um clima rarefeito.
Poluídas emoções escravizam
e faz de mim um impotente
rumo ao mais tenebroso precipício das emoções.
Sufocado ouço passos que amenizam os meus ais.
Será que se arrependeu?
Bom que seja, senão!
Jamais pensei que fora este senƟmento
capaz de dominar e por que não dizer
que ele escraviza a criação mais perfeita do criador.
Normal? Não sei.
Só sei que apenas amo,
mesmo sabendo que quando desafi
finado
ele corta feito a lâmina de um punhal.
hal.
Floriano José dos Santos Silva
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ELO ESPIRITUAL
Preso a Ɵ
É como se tudo lá fora fosse um verdadeiro mistério
Grossa sintonia que faz de mim
Preso a Ɵ
Fio condutor que alimenta a chama
Que aquece, que cura, que aperta
Que arde ou simplesmente prende
Une, sem querer fazer do outro um prisioneiro
Pois sim parceiro da evolução carnal do indivíduo
Ligado por um elo espiritual
Preso a Ɵ
Simplesmente porque, escrito em algum lugar talvez
Que sim, voltaria para cumprir
O que outrora não Ɵve tempo
Ou maturidade para entender
Que eu sempre esƟve
Preso a Ɵ
Floriano José dos Santos
ntos Silva
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QUEM É?
Quem é?
Um momento que abrirei a porta
Espera aí...
Qual a sua intenção
Usar, lambuzar, pintar e bordar.
E depois?
Como vai ficar meu coração
Talvez dilacerado, jogado pelos cantos.
Carente
A gente enxerga as mais belas cores
Os melhores sabores
O néctar do amor fecunda, inunda, é o ápice.
Quer saber
Viver intensamente o momento
É tudo
Quem é, pode entrar.
Floriano José dos Santos Silva
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AQUELE CORPO
Suavemente deslizei os dedos
percorrendo todo o seu corpo
durante infindáveis minutos.
Curvas que apetecem, levando-me ao puro êxtase.
Como se esƟvesse eu cometendo a maior das heresias,
o maior de todos os pecados mortais, viajei.
Desejos carnais dominaram os meus senƟmentos
e tomado por tal insƟnto, fui além.
Ah! Perdi a noção do tempo.
Lancei-me ao espaço aproveitando metro a metro
daquele corpo que respondia aos esơmulos provocados
pela suavidade do meu órgão com uma suave melodia.
No instante em que a vi,
pela primeira vez algo falou dentro de mim.
Deslumbrante, inerte,
concebida artesanalmente suponho,
a espera de meu toque intencional,
dai o momento da entrega, o ápice.
Um fio de tal modo tensionado,
preso ao seu corpo completava e
dava o toque final ao conjunto da obra.
Magnífica.
Percorri, escalei os trastes com os dedos
e meu ouvido talvez absoluto pode enfim se pronunciar.
Afinada, comas na medida exata.
Ela vibra e geme.
Enquanto eu vivo e morro de intenso prazer
sempre que toco. Aquele corpo.
Floriano José dos Santos Silva
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“DIA, MÓRBIDO DIA”
Tudo está tão sombrio e assustador nesta manhã
O sol vesƟu-se de nuvens num tom cinza,
Fazendo assim com que o mar chore calmaria
Hoje em nosso calendário é dia par
Eu estou de ronda
A chuva recusou-se a parƟcipar desta trama maquiavélica
No relógio, nem o Ɵc e nem o tac do ponteiro
canta os segundos
Congelaram
Apenas um simples objeto adornando uma parede
Dia, mórbido dia
Um estranho arrepio tomou o meu corpo
de ponta a cabeça
Valei-me Senhora Nossa!
Vai. anda, Xô!
Quero festejar com os meus
Ser recebido pelo meu querido
Beijando minha testa e dizendo
“Que saudade”, isso me renova
Quero com o novo amanhecer
Colher as flores no jardim
Perfumar e enfeitar a amada
Desejo ávido,
Ó, flor!
Putz, que agonia, a hora não passa.
E este plantão apunhala o meu coração.
Floriano José dos Santos Silva
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SUSPIROS DE DESEJOS
Viver de novo aquele momento
Causou dentro de mim volúpias
A brisa do campo sempre me fez bem
O perfume das flores
Pássaros rodopiando no ar, como se fora um ballet
Um filme eu revivi
Ela, vesƟda de seda silhueta na janela
Chapéu de palha
A aba encobria os cílios
Ofuscando o mar dos teus olhos
Cavalgar aquele alazão
Sem sela
Pêlos entre os dedos ao percorrer trilhas e atalhos
Até aƟngir o ”ponto”
Encantos sussurros e desejos
Nossa casa há anos fechada
Os móveis, os quadros na parede
Tudo em meio à poeira
Guardando todos os nossos segredos
A lareira não mais senƟrá o prazer da chama
E meu corpo a clamar pelo seu, apenas em pensamento
Provocando assim, suspiros e desejos.
Floriano José dos Santos Silva
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SERESTA À MODA ANTIGA
Anos gloriosos que se passaram
Muitas histórias nós temos e
estamos contando aqui nessa mesa de bar
Eu, com meu violão, ele com o tam tam,
o outro com o pandeiro e mais um com o afoxé
Relembro cantando as músicas de minha juventude,
quanta coisa vi, quanto que eu vivi
e nesse momento relembro niƟdamente
O coração aperta quando cantam uma música
que eu cantei para um grande amor
Ah, os meus amores, foram tantas aventuras
e tantos dissabores,
mas que agora causa nostalgia ao relembrar
O meu repertório musical é vasto,
e assim é a minha saudade
Mas estou feliz, pois tenho meu violão
e a minha memória, e agora não preciso de mais nada,
a não ser uma cerveja e um cigarrinho.
Tadeu Cosme
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A NOITE DE CADA DIA
Noite é apenas um eufemismo para minha solidão
que insiste em aparecer quando se está escuro
Eu tento mudar-lhe a conotação,
mas a palavra que melhor se encaixa é noite
Os ruídos se tornam intensos
e tudo que penso parece ecoar nesse mar silêncioso
Às vezes não durmo, e as horas que passam tão rápido
durante o dia se arrastam noite adentro
Penso, penso e só penso
A vida, meus erros passados, os meus acertos,
meus temores e os meus sonhos
são mais forte nesse horário de reflexão
O noturno tem essa mísƟca, que nos faz perceber
o quão insignificante somos diante da vasƟdão
do universo, e mesmo assim somos únicos
Mesmo que eu nunca venha lhe conhecer
e mesmo que você também não me conheça,
nós exisƟmos
E nos preparamos todos os dias para a chegada da noite.
Tadeu Cosme
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NASCER, MORRER E NÃO EXISTIR
Mãos grossas do trabalho braçal
Cara cansada, vida cansada, roƟna cansada
e ele cansado
Cinco horas da manhã de pé,
para pegar o ônibus às seis, lotado
No ônibus, não dá nem para pensar.
O desconforto é tão grande
que prende toda a sua atenção
No trabalho, é só mais um.
Sem chances de crescer, não estudou
Homem rude, de poucas palavras,
mas honesto e com bom coração,
e esse é o seu único legado.
Pois como a maioria de nós,
ele vai nascer, morrer
e o tempo fará ele não exisƟr.
Tadeu Cosme
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REFLEXÕES A PARTIR DE UMA FORMIGA
Lá vem a formiga, carregando uma folha,
se preparando para o inverno que vai chegar
E eu me pergunto antes de pisá-la:
Será que ela sabe que vai morrer agora ?
Será que ela entende que passou meses de sua vida
poupando, trabalhando duro,
para no final de tudo morrer?
Ela se preocupou tanto com o futuro,
que se esqueceu que a vida se passa no presente,
o futuro é apenas uma projeção mental
Veja bem, não é para deixar de se preocupar com o futuro,
o problema está em pensar que se tem controle sobre ele
Quantas óƟmas oportunidades a formiga perdeu
em troca de perseguir um objeƟvo?
Não é que não se deva ter um foco,
mas esquecemos que a vida é uma escola
E que quando limitamos a nossa visão,
perdermos coisas maravilhosas,
que por vezes estão ao nosso alcance,
mas estamos demasiadamente bitolados
E toda essa introspecção aconteceu
em uma fração de segundo antes de pisá-la
Agradeci a formiga pela sabedoria transmiƟda,
e decidi deixá-la viver...
Afinal, todos merecemos uma chance de recomeçar.
Tadeu Cosme
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UM POEMA ERRADO
Todo dia eu prometo que não vou fazer errado,
o que eu venho fazendo errado
Eu faço errado,
para prometer não fazer errado
Mas de tanto errar,
já estou acostumado a fazer errado
Fazer errado é muito fácil, é só errar
Eu estou errando tanto,
que o meu lado certo é o errado
O que era errado virou certo,
e o que é certo virou errado
Como que eu corrijo algo que está errado?
Se o meu errado é o certo
e o meu certo é o errado.
Tadeu Cosme
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O LOUCO E EU
Me dá um cigarro ?
Não tenho cigarro
Tem sim, eu vi você fumando
Eu?! Eu nem fumo
Fuma sim, posso até senƟr o cheiro do cigarro
Não fumo. Você quer saber mais do que eu?
Não quero. Só estou pedindo por que eu vi
Você não sabe o que viu
E você sabe o que eu vi?
Você me viu fumando
Então pronto... me dá um cigarro?
Tadeu Cosme
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O PESADELO DE EUCLIDES
Onde esse ônibus vai parar?
Espero que na beira do cais
Com a maré alta de águas nervosas
Onde tudo que reluzia não brilha mais
Eu passo por entre elefantes voadores
Das brilhantes cores do circo de horror
Brotam copos de café com leite
Eu sou o verbo livre amor
Sou luz que vem dos confins do universo
E chega á francesa no orbe de água
Tem vezes que pulo todas janelas
Carrego comigo um barril de mágoas
Deitado a beira da salvação
Buracos se abrem em pleno ar
Escapam formigas com cabeças de leão
Surfam em nuvens e caem no mar.
Marcelo Souza da Silva
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POESIA QUE SE PERDE
Quem ouve agente falar besteira e sorri
é amigo.
Quem ouve agente falar besteira e se chateia
é chato.
Quem ouve agente falar besteira e diz que é besteira
é hosƟl.
Quem ouve agente falar besteira e acha bonito
é sensível.
Quem ouve agente falar besteira e fala junto
é poeta.
Quem não houve agente falar besteira...
... só pode ser surdo.
Marcelo Souza da Silva
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ESTÁGIO
E desse a navalha
Vai assim sem sono
Passeia pela veia violada
Quebra o pulsar coƟdiano
Encharca o ar com o cheiro de mar
No vai e vem do mar Ɵrano
Na luta contra a navalha, meus versos
Provocam também semelhante dano
Cada golpe meu verbo causa
Total engano e desengano.
Marcelo Souza da Silva
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O PONTO
Faz tempo que não o vejo, mas,
a meia noite de ontem, recebi um bilhete.
Um garoto parecia dizer nada com ele.
O branco do papel só interrompido por um ponto.
Esse é o poema mais curto já criado.
Todo texto se resume no ponto final,
só leva anexos senƟmentos.
Pensei que pudesse ser engano,
pensei que pudesse ser loucura,
para poupar Ɵnta me escrevera um ponto.
O ponto me contou segredos,
disse alem do vernáculo,
me disse que senƟa saudades,
me deixou com vontade de ouvir mais.
Agora sei que marquei o poeta,
compreendi que eu lhe roubei
todas as palavras.
Marcelo Souza da Silva
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SEMÂNTICA DE BOTECO ͳ SÓ NÃO PODE XINGAR
Na pelada, ou melhor, no futebol informal
De nossos amigos cristãos
É terminantemente proibido
Fazer uso de palavrões
As palavras só levam a fama
Haja vista que os mesmos senƟmentos
Podem ser expressos por termos genéricos
A saber:
Poxa é porra
Caramba – caralho
E quem grita misericooooooooordia
De um modo mais vil
É o mesmo que dizer
Um grande “PUTA QUE PARIU”
Marcelo Souza da Silva
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O QUE A BOCA PEDE
Palavras que saltam
Luzes que faltam
Espinhos que rasgam...
A boca.
Olhos que partem
O prazer de ontem
Meninos que mentem...
A louca.
Nudez esquecida
A fome bandida
E mais uma flor...
Caída.
Achar toda solidão
Num dia que lhe escapou das mãos
A pureza de cantar
No passo um vôo, para andar
Solidão que não se mede
Quando chorava, perdia
Quando o grito insisƟa
O que é que a boca pede?
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Não há mal que se perdeu
O medo que o sonho esqueceu
Na miséria suja sua
Largada no meio da rua
Vaga apodrece e fede
Com medo confusa, não sabe
O que conforta a alma no corpo arde
O que mais a boca pede?
Marcelo Souza da Silva
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ESSE NOVO ESPETÁCULO
Enfim a manhã avança à madrugada
Eu no abrigo da minha sala fria
Só vejo pela fresta da porta
O rastro de luz que anuncia o dia.
A noite inteira diİcil, passada
De medos e preocupações repleta
SenƟa passar por mim inquietada
Minha atriz filosofa predileta.
E dentro da minha sala escura
Fugindo de um novo alvorecer
Banhado nesse rio que murmura
SenƟndo o que restou de você.
Se bom foi estar sempre por perto
SenƟr esse caloroso espetáculo
Dopado de sobriedade e de certo
Na sombra, no grito, vernáculo.
Foi diİcil guardar dentro do peito
Pulsante essa nova voz de esperança
Na sala em que eu fugia do amanhecer
Não fugia de sua mais doce lembrança.
Marcelo Souza da Silva
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PROSA
EsƟve preso
Nos dias
Que virão
E aquele
Desejo irracional
Não saltava
Os segredos
Presentes aqui
Nesse instante
Por isso
SenƟa aquela
Euforia louca
Presa aqui
No peito
Algo feito
Orgasmo cardíaco
Estava aflito
Escondendo defeito
Se fosse possível
Me ver saƟsfeito
Sumia no mundo
Ou não saia do leito.
Marcelo Souza da Silva
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EU SERIA OUTRO
Foi por tudo que ocorreu,
que passei a ser assim
Por aquelas lembranças que nunca revelei,
não disse nem para mim.
Movido pelas memórias
Que me pesaram o corpo
E me pesam a consciência.
Por tudo que ainda guardo,
apesar do tempo.
Tanto pior...
Por tudo que ocorreu,
pelas cores do sujo baralho,
pela potencia em carregar rancores
Pelas dores se mulƟplicaram
MulƟplicaram-se, por azares.
A esƟmada ave de rapina
Que in loco o İgado me arrancava:
E depois eu lhe fazia carícias, e lhe dizia:
“Boa menina não deixou comida no prato”.
As vezes me mostro frio, outras me sinto belo.
Ou cada vez mais humano,
no meu imaginário no castelo.
Profunda fortaleza fantasma,
onde posso fazer tudo, até lhe falar a verdade.
Se puder falar francamente,
nem ligo se lhe desagrado.
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Tudo que não gostas em mim
É ínfimo, é quase nada
Poderia ser muito pior,
mais nocivo mais malvado
Nem sempre faço o que penso,
quando ouço o som dos seus passos
Sem ter certeza do que sinto
No insƟnto, tateio o espaço.
Não ignoro os meus senƟmentos.
Totalmente alheio aos meus atos,
finjo não saber pra onde ir,
finjo entender o que faço.
Marcelo Souza da Silva
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UM MINUTO DE SILÊNCIO
Por favor, um minuto de silêncio.
Silêncio de homenagem, respeito.
Silêncio para lembrar
Um minuto de silêncio
Pelos atormentados, excluídos.
Pelas viƟmas da fome
Pelas viƟmas das guerras
Pelas viƟmas das pestes
Pelas viƟmas das víƟmas
E com tantos minutos de silêncio
Ninguém nunca mais disse uma única palavra.
Marcelo Souza da Silva
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