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Maria Roseli Rossi Avila nasceu na localidade de Flor de Maio,
cidade de Três de Maio – RS e hoje reside em Blumenau – SC. Casada com
Luis Carlos Avila e mãe de Luis Carlos Avila Júnior. É Assistente Social,
pós-graduanda em Dependência Química e Comunidade Terapêutica
pela Faculdade Luterana de Teologia - FLT de São Bento do Sul - SC e
mestranda em Desenvolvimento Regional pela Universidade Regional
de Blumenau - FURB. O livro “Lumiar de Brisa” é um compêndio de parte
de seus trabalhos publicados no site Recanto das Letras onde escreve
desde 2006. Colaborou no livro “Reflexões para Grupos de Apoio:
orientações para dependentes químicos e familiares” (coorganizadora
e coautora), publicado pela Cruz Azul no Brasil.
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Fogo Para a Brisa
Do Do
Fogo
Para a Brisa

Quem pelo fogo passa, agora pela brisa aspira. Maria Roseli já
roçou o fogo que arde, as brasas que todos os dias nos faz temer.
E de todas angústias que nós convivemos ao dia que surge, à
noite que vai longe, é que Maria Roseli trata.
Do difícil, ela tremeia em seus versos e prosa, de incrível beleza e
suavidade, o que somos e o que desejamos ser.
E a vida fica mais fácil de entender.
Não é difícil ser fácil, difícil é fazer borbulhar do espírito humano
nossas dores e a cáustica dos anseios.
E, Maria Roseli, faz isso tudo com imensa ternura e bravura. Ela
nos faz descobrir a beleza da vida, os entraves que enfrentamos, que
reaparece com seus versos, a calidez que em todos nós, às vezes, se
esconde ou se acumula.
Maria Roseli é uma poetisa de raridades.
Ao final de Lumiar de Brisa nos sentimos mais ternos e passamos
a entender e amar e querer mais e mais, o próximo.
Faz compreender nossas dúvidas e incertezas que nos leva,
certamente, à proximidade de alguma coisa que sempre esteve em
nós e nunca descobrimos.
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Ou mais, nunca tivemos coragem para descobrir.
Maria Roseli é a senhora da poesia, a pérola da palavra, a mestra
e domadora de espíritos e, finalmente, sempre e sempre, a poetisa
das raridades.
José Kappel1

1

José Kappel é jornalista, escritor e poeta. Formado em filosofia e jornalismo, publicou vários livros (romances, contos e poesias), além de 16 livros de fotos onde o principal tema
é a natureza. Participou ainda de diversas antologias de poesias. Livros Publicados: Asas
de Ontem (Poesias, sátiras, cartas e contos), Dedo de Agulha (Poesia em sua plenitude),
Dois Centímetros de Água Azul (Mistura de poesia com dezenas de contos, da sátira às
situações do dia-a-dia), Duas Vezes Aline (Baseado em fatos verídicos ocorridos no sul do
Estado do Rio por volta de 1930. Aline é vista por dois ângulos), Passagem de Espelhos
(Centenas de poesias em torno da procura do amor pelo homem), Porta 102 (Um denso
mergulho na poesia onde a procura espiritual do homem se choca com seus anseios materiais), Seis Para às Cinco (Contos e poesias), Sonhos de Zebedeu (A viagem de Zebedeu
em torno da espiritualidade), Texturas (Contos, Sátiras e Poesias), e Sesmaria de Outono
(Cartas, crônicas, redações, contos e poesias. Compêndio de vários anos de trabalhos
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Lumiar de Brisa
Lumiar
de Brisa

Debulhar em palavras escritas, os sentimentos, pensamentos e
o olhar sobre o cotidiano da vida, das pessoas e das coisas do mundo
tornou-se lenitivo de vida. Pensar o inimaginável, sonhar o inatingível,
cantar o imensurável, expressar a vida e todas as buscas do coração
humano a partir de minhas impressões da realidade ao redor é o que
me move.
Os textos nascem da necessidade premente de criar, dar vida aos
sentimentos mais intensos e profundos. Por isso, tenho a impressão
de que me projeto inteira em cada linha escrita. Acho que para mim
a arte de escrever nunca vai ser a de pensar o que escrevo, mas
sempre vai ser a capacidade de expressar o meu mundo interior... o
consciente e o inconsciente, as impressões da realidade cotidiana.
Os que me criticam dizem que tenho medo e dificuldades
em permitir aflorar alguns sentimentos citando como exemplos
a sensualidade, a paixão. Os que me elogiam dizem que sou
extremamente sensível, dona de sentimentos profundos e palavras
apaixonantes. Como saber? Sei que ao escrever, é como se o mundo
tivesse se imobilizado, quieto, parado, sem rodar, após ter explodido
em luzes e sons, roubando-me a consciência, atirando-me para o meio
de um redemoinho de sensações e emoções indescritíveis. Quantas
vezes sinto que o tempo parece mudar, parar... o céu fica mais azul e
o ar torna-se perfumado de rosas ou jasmins. Tudo adquire um brilho
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extraordinário, indizível. Outras vezes, o mesmo ar parece ficar
carregado de uma forte emoção que ameaça roubar-me o controle
de mim mesma, de minhas ações, e que parece dominar o caminho
que minhas mãos devem trilhar ao conduzir a pena sobre as linhas do
papel, na contramão do que a razão estava a escrever.
Então tudo gira, tudo se transforma e creio que acontece a
transmutação da lagarta em borboleta, como se ao ganhar asas o
mundo interior ficasse livre para voar até onde os sonhos podem
nos levar, até onde o sol se mistura com a terra, as águas sussurram
sonhos, até onde a lua dança a melodia das estrelas e as flores se
dobram humildes em adoração ao universo do Criador que se
desfralda em palavras.
E surge a prosa, a poesia, pura, límpida, regurgitada na nascente
de um espírito indomado e apaixonado pela vida.
A poesia que emana da alma, inspirada no fosso do espírito
criado por Deus, brilha como o som da chegada dos primeiros
pássaros do verão, como o farfalhar de brisa das primeiras folhas
nos arbustos, como a montanha em toda sua glória, dourada pelo
sol da manhã gelada, adornada pela sua luz... É como o cheiro das
maçãs carameladas de junho, do pão quente com manteiga, do chá
com gengibre e canela para aquecer o corpo no inverno rigoroso. É
como um céu azul sem nuvens, um sol radiante, uma tarde nebulosa
e com odor de folhas secas. Como uma pequenina gota de orvalho
que desliza pela face até os lábios trêmulos, enche o coração de
esperanças e encontra extasiada em cada palavra... um sonho, uma
promessa... um Lumiar de Brisa...
A autora
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Crônicas
Crônicas

O Funerário Adivinhão!
No Rio Grande do Sul existe uma cidade diferente. A população,
ao invés de aumentar, diminui. No censo de 1970 o município tinha
9.970 habitantes, em 2001 tinha 7.287, em 2007 contava com apenas
6.679 e atualmente são 6.715 moradores. Como fica evidente, a
população diminui gradativamente no andar da carruagem do tempo.
Confirmo, porque morei lá: em Independência.
E vá explicar o porquê de a população diminuir dessa maneira.
Uns diziam que o povo morria mesmo antes da hora. De tanto que
morriam. Quando dava caso de morte, logo se ouvia o grito:
- Mas, bah tchê! Que “cosa” terrível essa, de morrer antes da
hora!
E de morte em morte, a população ia diminuindo... Falar em
diminuição da população... a cidade sempre teve uma única funerária.
E o dono (que já morreu) era o portador de uma particularidade prá lá
de excepcional: sempre tinha um caixão na medida exata do vivente
morto. Era incrível. O taura morria, a família procurava a funerária e
lá vinha o homem com o caixão perfeito para o defunto.
Isso era uma comentação pela cidade que dava dó. Os “schustas”
de plantão inventavam mil e uma histórias sobre como o homem
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ficava sabendo o tamanho do morto antes mesmo do bendito
morrer.
- Mas bah! Me fale home, como é que pode o taura adivinhar o
tamanho do defunto desse jeito? falava o Seu Pitássio para o vizinho
Seu Derço.
No bar do Seu Zuza o assunto virou um bafafá sem fim:
- Eita, que o gaudério adivinhou mais uma, Seu Zuza. Onde é
que já se viu uma “cosa” dessas, vizinho? O home sabe certinho o
tamanho dos defunto!
- Pois é, Seu Rossi, vai lá se saber de onde o vivente fica sabendo
essas coisas, dizia Dona Nika, meio desconfiada que o funerário tinha
mesmo era um pacto com o demo.
No mais, ele era um índio normal. Ia na missa todo domingo,
passeava diariamente pela cidade prá saber as novidades e tinha o
costume - por caridade - de visitar os doentes no hospital.
Só tem um hospital na cidade e nem sempre havia internados.
Mas, quando tinha, todo mundo ficava sabendo, pois a cidade é
pequena e as notícias vazam que nem goteira no telhado. Uma atrás
da outra. É uma coisa de loko!
Dizem que quando o agente funerário sabia que tinha um malexo
internado, compadecido da alma em sofrimento, fazia uma visita.
A família, agradecida, pedia se podia contar com os serviços
funerários, caso o moribundo resolvesse passar dessa pra melhor. O
homem, solidário, afirmava que podiam contar com ele para o que
desse e viesse. E se espantava:
- Mas que barbaridade vizinha! Onde já se viu perguntar. Claro
que pode contar. Nem que seja caso de morte! dizia solidário.
E a morte sempre vinha, a danada, mesmo que fosse antes da
hora... E lá se ia a família para a funerária, que por incrível que pareça,
apesar de só ter um ou dois caixões escorados pelas paredes, sempre
tinha um sob medida para o falecido.
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Contam que o espertalhão, ao visitar o hospital, enquanto
distraia a família com sua conversa fiada, percorria com os dedos o
corpo do moribundo pregado na malfadada cama. Feita a medição,
corria confeccionar o caixão.
Quando descobriram o segredo da adivinhação foi um
deus-nos-acuda na cidade. E o número de mortes aumentou
consideravelmente.
E quando um deles recebia a visita do agourento, e sentia os
dedos do vivente percorrendo a pele, sabia que o estado era grave
estaquiava e morria, o coitado... mesmo sendo antes da hora!

A Competência da Idade
Não creio que a idade deixa a cabeça em parafuso ou seja um
empecilho para o que quer que seja. Tornarmo-nos gastos com a
idade? Jamais.
E nada de perguntar:
- Você acha que com “essa idade” aguento ? Será que tenho
forças de fazer as mesmas coisas que um jovem faz ? Suportarei os
repuxos da vida?
Acho, acho sim. E acho mais: Penso que maduros, somos muito
mais fortes e persistentes do que quando jovens. Que com o tempo,
adquirimos experiência e sabedoria e não nos tornamos gastos.
Pode até ser que o cansaço chegue sempre com mais rapidez,
mas nos tornarmos gastos? Não... Jamais.
Quando jovens temos os parafusos travados, presos... E quando
se conseguem soltar giram destrancados, em solavancos ou rápidos
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demais... E deixamos de perceber detalhes que são importantíssimos
para a vida, para o momento que vivemos. Detalhes que seriam
valiosos, rodam perdidos devido a falta de paciência e pelo furor do
giro da vida que rege os jovens no mundo de hoje.
Já mais velhos, ou melhor, maduros, eles, os parafusos, giram
com mais dinamismo e constância. Vamos mais devagar, talvez, mas
chegamos lá também, com muito mais certeza do que queremos e
onde sonhamos chegar.
E, com muito, mas muito mais competência.

Contato Imediato Com o Chato !
Sabe aquele chato de galocha que te deixa louco, que te fulmina
a paciência, que te nocauteia a alegria do dia? Aquele que chega
perto de você só prá dizer:
- Você sabia que...????
Aquele chato sabe-tudo, que te importuna na fila do banco, nos
corredores do supermercado, na farmácia, no balcão do posto de
gasolina??? Pois é! Topei com um dia desses. E o chato era de arrepiar
as penas de tão drasticamente chato que era.
E o pior que eu, sempre de língua afiada e pronta prá uma rinha
ou desafio, estava totalmente despreparada, desarmada, na hora do
fatídico encontro. E ele me nocauteou. Definitivamente. Pedi água
sem pestanejar. Fui à lona com o impacto.
Pois eu fazia dias dizia que ia fazer compras. Como não gosto de
fazer isso, queria ir assim, como se estivesse indo ao shopping. Sem
compromisso e deixar prá ver na hora o que precisava e se comprar.
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E esse dia foi anteontem. De manhã.
Deu a louca, e me mandei para o supermercado. Chegando lá
procurei um carrinho e comecei meu passeio pelos corredores.
No setor de travesseiros me lembrei das visitas que viriam e
coloquei dois no carrinho. E vai ver o preço do sabonete preferido,
do xampu, essas coisas...
Por fim, acabei no setor de verduras. Foi o meu erro. Devia ter me
desviado de olhar a cor da folha de alface. Por que? O chato estava lá.
E, bingo!!! Me achou bem no meio de toda aquela folharada. Como se
eu fosse um imã!!! E já começou com a típica frase:
- A Sra. sabia...??? A Sra. sabia que a alface que tem a folha mais
curta e mais verde tem maior concentração de...
Nem ouvi o que foi que ele falou e já cometi o meu segundo
erro. Inventei de dizer já indo embora de fininho por ter identificado
o chato:
- Não, eu não sabia não! Obrigada pela informação.
Pois o chato, feliz da vida que tinha encontrado mais uma vítima,
agarrou-se à minha fala como se fosse uma tábua de salvação. Colou
em mim que nem cola de sapateiro. E, não desgrudou mais. Que
suplício
- A Sra. sabe porque eles tem iluminação amarela nas prateleiras
de verduras?
E nem me deixou falar e já foi respondendo (o chato ama isso):
- É prá dar um clima romântico, íntimo com o cliente, como se ele
fizesse parte da família. Estimula a gente a comprar a senhora sabia?
Prá disfarçar, tirei o celular da bolsa e olhei as horas...
- Nossa! Que tarde! Tenho de agilizar... Dá licença?
E me fui, empurrando o carrinho...
Rumei para o setor de salames. Com um saco plástico nas mãos
procurava um que fosse mais fresquinho. Mas, descuidei-me. Lá veio
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o chato:
- A Sra. sabia que deve comprar o salame mais velhinho? É porque
o salame mais fresco é mais pesado. Ele tem mais líquido dentro. Mas
o salame mais velhinho já teve o líquido todo escorrido. Ele é mais
sequinho e leve.
Fugi dali, em disparada. Voltei para o setor de frutas e verduras.
Sem perceber que o chato vinha atrás.
Estava colocando cachos de uva no saco plástico, quando ouvi
ao meu lado:
- A Sra. sabia que os cachos de uvas maiores (eu estava pegando
os maiores da caixa) tem menos concentração de vitaminas nos grãos?
Isso eu aprendi na televisão naqueles programas de agricultura. Eles
disseram que a quantidade de vitamina que a planta leva para o
cacho é a mesma, independente do tamanho do cacho. E por isso,
se um cacho tem mais uvas e maiores é natural que tenha menor
quantidade de vitamina em cada grão...
Amarrei em silêncio o meu saco de cachos de uvas gigantes e
rumei prá o setor de cocos. Revira um de cá, revira outro de lá...
- A Sra. sabia como deve se escolher um coco que tenha a maior
quantidade de água dentro? É pelo peso. Às vezes pode ser um cocão
daquele tamanho e no entanto tem só 300 gramas de água e um
coquinho pequenino e pesado com 600 gramas de água dentro. Prá
saber qual deles tem mais água tem de levantar e ver o peso. O mais
pesado tem mais água. Não importa o tamanho...
Aiiiiiiiiiiiiii!!! Que eu já estava entrando em colapso...
Abandonei os cocos na prateleira e me mandei pro setor de
carnes. Estava escolhendo entre os pacotes prontos de acém qual
não tinha gordura, quando o chato me achou outra vez:
- A Sra. sabia que é melhor comprar a carne no balcão? E
pedir aquelas que estão dependuradas, pois aquelas que estão no
resfriador embaixo delas, são encharcadas do sangue que escorre
das mesmas???
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Blags! Que se foi toda minha vontade de comer uma carninha...
Enfim, desisti de fazer compras e me mandei prá fila do caixa.
Nem bem tinha estacionado o carrinho numa fila e vi o chato vindo em
minha direção. Virei as costas e fingi olhar as revistas na prateleira...
Pois foi insuficiente fingir que ele não estava ali...
- A Sra. sabe por que eles colocam essas últimas gôndolas aí,
bem pertinho do caixa?
- Deus que ataie! como diz minha cunhada. Mas será mesmo que
não ia me livrar do malfadado cola-em-mim?
- É pras pessoas que compram com os olhos e não pela
necessidade...
Bah! Tonta de raiva e só prá contrariar, coloquei um pacote de
chiclete, bombons e uma revista no carrinho... E fui me espremendo
no caixa prá ver se andava mais rápido a coisa.
Eu já nem respirava mais direito. Meu pulso estava acelerando.
Sinal de que meu coração doente estava sufocando com a tensão
causada pelo sabe-tudo do chato.
Passei as compras, paguei a conta e saí correndo com meu
carrinho pras escadas rolantes. E o chato ficou preso no caixa. Graças
a Deus!
Ufa! Tinha me livrado do inferno. Abri o porta-malas do carro,
joguei tudo lá dentro, corri pro volante e me mandei do supermercado
a toda.
De vez em quando olhava no retrovisor com medo de ver o chato
num carro atrás de mim.
Chegando em casa, pedi que tirassem as compras do carro pois
eu estava sem condições físicas. O chato tinha me exaurido as forças
totalmente.
Entrei no quarto, fechei a janela, a cortina, a porta, liguei o ar
condicionado e me atirei na cama de olhos bem fechados de medo de
ver o chato aparecendo sobrenaturalmente em meu quarto. Fiquei
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horas lá, sem dizer nada... Inerte. Sem nem pensar.
Pois é. E foi assim. Hoje passados três dias ainda me arrepio toda
só em pensar no chato.
Olha, escuta só... se você estiver em algum lugar e por acaso
ouvir:
- O Sr. (Sra.) sabia ?????....
Finja que não ouviu, não responda, não fale, não diga nada! Fuja!
Corra! Se esconda! Se atire num poço sem fundo!!!! Porque você
acaba de fazer contato imediato com o chato !!!!

Mais Uma Maria Apanhou
Não sei o que dizer. Não entendo como o ser humano pode
chegar a esse ponto. Não tenho compreensão de atos assim. Eles
assustam, deixam com raiva, fazem chorar.
Talvez porque dentro do peito lembranças vividas, já mortas,
tornam-se vivas nas atitudes dos outros. Talvez porque tenho esse
jeito de sempre me colocar no lugar da pessoa sofredora. Quem
sabe, por sentir a dor do outro em mim, rasgando a carne, cortando
a alma.
- Ah! Meu Deus! Como pode que o mundo gira e gira como as
rodas do moinho e as águas que passam parecem nunca se renovar?
Acontecem sempre as mesmas coisas, explodem as mesmas
guerras, eclode a mesma fome, o mesmo crime, a mesma dor que
lacera, que corrói, que mata.
E fica a pergunta que não cala:
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- Como pode um homem dizer que ama uma mulher e jogar sobre
ela uma panela de óleo fervendo? Como pode?
Tento digerir a notícia. Ela não desce. Fica ali, dando um nó na
garganta. As lágrimas caem.
- Que dor, meu Deus, que dor !!!!
Um vazio, uma sensação de derrota domina a alma. É como se
todas as lutas fossem perdidas. Os braços caem. Dá uma vontade de
largar tudo. Desanimar. Guardar a bandeira num canto e calar a voz
que parece nunca ser ouvida.
Ontem ainda gritávamos nas ruas o fim da violência contra a
mulher.
E hoje... Hoje a dor de mais uma, planta uma ferida dentro da alma,
dentro do coração.
Penso nela. Em Maria da Penha. E em tantas Marias e Marias
iguais a ela. Quantas Marias estão aí, apanhando, sofrendo agruras,
violência, humilhação nas mãos de homens que dizem amá-las?
E quantas delas até pensam que merecem o que recebem?
Não, não consigo entender. Não consigo. Sinto raiva. Um misto
de sentimentos de dor, desespero, medo...
E a dor que ela sente? Meu Deus! Que dor ! Ter o corpo, o peito,
os braços, tudo queimado com óleo fervente, jogado pelo próprio
marido...
E a alma? Como será que está lá dentro?
- Ahhhhhh!!!!! Não posso nem pensar. Não, não posso. A dor da
alma é doída demais. É doída demais.
Precisamos mais forças para lutar sempre contra isso. Precisamos
mais voz, palavras, coragem de nunca calar. E um dia nós vamos
conseguir. O mundo vai mudar. As pessoas vão se conscientizar.
Eu acredito. Eu acredito. Eu tenho de acreditar que um dia a
violência contra a mulher vai acabar.
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João Ferreira
Eu já sou pequena. Mas ele. Ah! Ele. Ele era muito menor do que eu.
Calça social. Camisa amarelada. Sapato brilhoso. Uma pequena e
surrada pastinha de couro preto, daquelas bem antigas, debaixo do
braço.
Senti que me observava atentamente enquanto eternizava
vivências do cotidiano do mercado público da ilha da magia.
Meus olhos viram as mulheres penduradas no orelhão, a multidão
a caminhar no calçadão, os pombos nos galhos da árvore. E não sei,
mas acho que o encantamento estava estampado em minha face. A
alegria tinha colocado uma placa em meu olhar.
Porque ele veio... Bem de mansinho ele veio se chegando, se
chegando e quando vi, estava ali, ao meu lado, olhando como um
velho amigo, as imagens no visor da máquina fotográfica. Sorrindo
de vez em quando com o canto da boca. Encabulando-se quando eu
o olhava nos olhos.
E sem que eu falasse nada, sem que perguntasse algo, me
contou:
- A senhora sabia que um dia o mar vivia aqui? Pois vivia. Vinha
até aqui e barcos atracavam no cais.
- É mesmo? Nunca tinha ouvido falar.
- Mas é a mais pura verdade. Então em nome do progresso
resolveram fazer o aterro. E o mar, o mangue virou isso que é agora.
E com os dois braços, uma mão segurando a pastinha, ele traçou
no ar o mapa de como era antes e de como era agora o aterro do
mercado público.
- O senhor é ilhéu?
- Se sou um mané? (Como algumas pessoas chamam os nativos
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da ilha de Santa Catarina).
- É.
- Não. Não sou mané não minha senhora, eu sou do estado do
homem que fez bagunça lá em cima...
- É mesmo? (E lá sabia eu que lugar era esse?).
- É. E a senhora deve estar se perguntando que estado é esse,
que homem é esse, que bagunça que é essa e que lugar é esse lá em
cima não é?
- Sim. Estou mesmo. O senhor poderia me dizer?
- Eu sou do Alagoas!
- Ah! Sei!
E nem sei que cara fiz porque ele rapidamente me disse:
- Mas não sou igual ele não, não se preocupe. Eu até gosto de
política mas não sou dessa laia não. Essa meleca que ele fez lá eu não
aprovo. E já virou tudo em nada porque o povo já esqueceu e ainda
votou nele.
- Eu às vezes não entendo o povo.
- Ih! Dona! O povo é tudo sem memória. Eu sei. Já viajei esse Brasil
inteiro. Já estive no Rio de Janeiro. Em São Paulo, Minas Gerais. Estive
em tudo que é lugar. Conheço o povo desse Brasil. É tudo igual. Tudo
igual. Hoje faz uma coisa e amanhã nem lembra mais.
E eu continuava caminhando, olhando daqui, olhando dali
e tirando fotografias. Ele caminhava ao meu lado descontraído,
conversando.
- Tira daquele homem ali ó! E eternizei o velho homem sentando
pensativo no banco da praça. Olhamos juntos a foto.
- Linda! Ele disse.
- Original! Eu respondi.
E ele não parava de falar.

28

Maria Roseli Rossi Avila

- A senhora tá vendo esses paralelepípedos? Eu não sei porque
colocaram essa coisa nessa praça. A senhora veja. Tô vendo que a
senhora usa tênis. Mas a senhora veja. Se a madame vem com um
sapato de salto alto fazer compra no mercado público.
Sabe o que acontece?
Fixei os olhos nele com uma imensa interrogação encravada
entre eles.
- Um sapato de salto alto, de quase um palmo de altura, não dura
um dia aqui. É uma vez a madame vir no mercado público e lá se foi o
sapato. Deviam pensar nisso quando fazem as coisas.
- É. O senhor tem razão. Tem razão.
- Claro que tenho razão. E olhe, eu vim pra cá em 1964. Faz muito
tempo. Muito tempo.
Sim eu sabia. Eu nem tinha nascido ainda. Fiquei imaginando sua
idade. Parecia tão jovem. Mas já somava mais de 70 anos me disse.
- Então quando eu vim, isso tudo era diferente. A cidade era
diferente. Não era isso que a senhora vê agora.
Fiquei imaginando como seria a cidade naquela época.... Viajei
nas palavras dele. Interessadíssima, guardei a máquina fotográfica e
fiquei lá, em pé na frente dele, ouvindo-o falar do passado, da história,
de sua família. Ele, o braço esquerdo que segurava a pastinha preta,
atravessado em sua frente apoiando o cotovelo direito, a mão no
queixo, olhando sempre as coisas ao seu redor e falando...
- Então veio o governador Ramos (acho que era esse o nome – eu
gaúcha – não conheço a história política da ilha de Santa Catarina).
Sabe o que ele fez? Resolveu fazer esgoto. Mas e quem disse que
na hora de fazer pensaram no tal do tratamento? Pensaram nada. E
cavaram buracos, colocaram tubos e jogaram a água no mar. Agora
tá tudo assim. Esse cheiro horrível todo dia no ar. Toda cidade é assim.
O ar tá contaminado de esgoto. Eu acho uma pena.
- É uma pena mesmo.
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- E a senhora já ouviu falar de nossas praias? São as mais lindas
do Brasil. Mas a senhora veja. Fizeram os esgotos, não planejaram
e agora tá desse jeito aí. Praias sujas, esgotos a céu aberto. Uma
tristeza.
- Uma tristeza sim.
- A senhora sabe por que vim morar aqui?
- Não.
- Porque quando vim aqui pela primeira vez a cidade era limpa,
bonita e não tinha violência. Hoje é muito pior do que em outros
lugares do Brasil. É tudo igual. A senhora já viu os morros? Cheio de
bandido. De traficantes. Todo dia morre um. Todo dia desaparece
alguém por causa de droga, de roubo, de assassinato.
- Mas isso tem em todas as cidades. Onde tem gente, tem
problemas.
- E a senhora acha que eu não sei? Eu sei disso também. Mas
alguma coisa podia ser feita. Se os políticos não roubassem tanto ia
ter dinheiro para dar casa, comida e escola para o povo. Mas eles não
conseguem ficar sem roubar. A senhora viu a roubalheira que está lá
em cima? Uma disputa para ver quem rouba mais. Cada dia pior.
- Sim. O senhor tem razão.
- Sabe? Minha filha mais velha? Ela estudou. Fez curso especial. A
faculdade, sabe? Meus dois outros filhos também. Mas a senhora acha
que eles conseguem um trabalho de acordo com o que estudaram?
Primeiro as pessoas olham a cor, depois a roupa, depois o bairro onde
eles moram e então... nada de emprego. Minha filha fez concurso
público na prefeitura. Passou em décimo lugar. A senhora acha que
chamaram ela? Já tem dois anos que fez o concurso e nunca tem
vaga. Nunca tem vaga.
Olhei a hora no celular. Nossa. Já estava conversando com ele há
quase duas horas. Nem tinha notado o tempo passar. Ele percebeu
que fiquei preocupada...
- Não se preocupe, se a senhora precisa ir tem que ir. Nem se
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preocupe comigo não. Eu vou ficar por aqui mais um pouco e depois
me vou embora também.
Expliquei que tinha de almoçar, depois pegar um táxi para estar
às 13 horas em ponto na rua Nereu Ramos para a primeira de minhas
três reuniões da tarde.
- A senhora é política?
- Não. Não sou. Mas luto por políticas públicas que garantam o
direito à plena cidadania. Ele fez que sim em silêncio, dizendo-me
com o gesto que entendeu tudo.
- Eu queria pedir uma coisa para a senhora antes da senhora ir.
Posso?
O coração bateu forte. Fiquei pensando no que ele pediria...
- Se a senhora acredita em alguém, a senhora sabe do que eu
estou falando. Estou falando assim de uma força espiritual. A senhora
acredita?
- Sim eu acredito. Eu acredito em Deus. E na salvação em Jesus.
- Pois então se a senhora acredita, eu lhe peço, quando a senhora
fazer suas orações do dia, a senhora peça pelos políticos de nosso
Brasil, que eu acho que só Deus para mudar eles.
- Está bem. Vou incluir seu pedido em minhas orações diárias.
- E olhe. A senhora pede também pelo nosso presidente. O Lula.
Eu sei, ninguém gosta muito dele. Eu também não sou de gostar
tanto, mas eu acho que foi bom colocar lá em cima um presidente
como o Lula. Tava na hora de colocarem um presidente humilde,
do povo, sem faculdade, mas que tem um coração amoroso. Mas a
senhora pede por ele também porque ele tá rodeado de gavião.
Eu sorrindo prometi pedir sim. (Claro que ia pedir. Se tivesse
como mudar o Lula eu moveria céus e terras para conseguir).
E por fim ele me despediu.
- Então a senhora agora vai indo. Precisa almoçar. A senhora é
uma pessoa muito boa. Não vou esquecer da senhora. Eu lhe chamei
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de senhora, mas nem sei se é uma senhora, tem cara de menina...
- Sou uma senhora sim, disse sorrindo. E eu também não vou
esquecer do senhor jamais. E vou incluir o senhor e seus filhos em
minhas orações também.
E então lembrei da máquina fotográfica.
- Posso tirar uma foto do senhor? Perguntei.
- Pode. Pode sim.
Peguei a máquina preparei e enquanto eu tirava a foto ele olhava
pensativo para o meio da multidão e continuava a falar mais alguns
motivos para minhas orações.
- Pronto. Olha como o senhor ficou legal na foto. Falei mostrando
a ele a foto no visor.
- Muito obrigado. Disse-me estendendo a mão.
Estendi a mão que ele apertou com firmeza me olhando nos
olhos com muito respeito.
- Como é seu nome? Eu esqueci de perguntar.
- Meu nome é Maria. E o seu?
- Meu nome é João. João Ferreira. Às suas ordens.
E falando isso, largou minha mão e foi caminhando, misturandose à multidão. Fiquei lá, parada, olhos marejados olhando-o ir. Logo
desapareceu de minha visão. Mas ficou eternizado no meu coração.
Fiquei tempo pensando no senhor João.
O mundo ainda é o que sonhamos que seja. Basta olharmos
com atenção ou nos deixarmos fitar por olhos inocentes e amorosos
como o do senhor João Ferreira. Voltei a acreditar no ser humano.
Voltei a acreditar que podemos ser diferentes.
Fico pensando nele. Onde andará? O que estará pensando? Com
qual Maria estará conversando hoje? Que Maria privilegiada estaria
agora ouvindo suas divagações sobre a vida e o mundo? E a pergunta
suprema:
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- Quem é João Ferreira? Seria um anjo de Deus? Seria um homem
da terra?... Será que não sou eu?

“Schusta” !
Vivi seis anos, numa minúscula cidade do noroeste do Rio Grande
do Sul chamada Independência.
Hoje residem na cidade, segundo o IBGE 6.715 habitantes. Em
2004 eram 7.214 conforme o censo, mas na época em que lá residi, lá
pelos idos de Mil Novecentos e Oitenta e lá vai pedrada, ouvia falar
que já eram mais de 10.000 habitantes. Acredite quem quiser !!!
Bom, parece que quase metade da população da cidade evaporou.
Onde está e o que levou esse povo todo a sumir de Independência
ainda não sei, nem nunca tive curiosidade em saber.
E por falar em curiosidade, lembrei-me do “Schusta”.
Seu nome até hoje não tenho certeza se era como tinha ouvido
falar - José Guerino - e também nunca tive curiosidade em perguntar
se de fato era. Mas o sobrenome do homem, esse, eu sabia. Não
tinha como não saber. Todo mundo sabia que o “Schusta” era o Sr.
Schuster (e a gente abrasileirava prá “Schusta”).
O apelido pegou bem. Ainda mais que o “Schusta” era famoso.
Todo mundo o conhecia ou já tinha pelo menos ouvido falar.
Até as crianças sabiam contar aos visitantes recém chegados na city,
quem era o “Schusta”.
Quando eu o conheci, o “Schusta” já beirava os 50 anos, por aí.
No tempo que lá morei, trabalhei dois anos como empregada
doméstica e companhia de uma senhora de 94 anos, a Malvina. Foi
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ela quem me contou do “Schusta”. E um dia, do alto da varanda
da casa, me apontou o homem na rua. Foi assim, de longe, que vi o
“Schusta” pela primeira vez.
Depois desses dois anos na casa da Sra. Malvina, fui trabalhar
como agente de rodoviária. Quer dizer que eu passava meu dia num
balcão vendendo passagens.
E foi maravilhoso porque conheci meio mundo de gente e suas
histórias. Meio mundo de gente de Independência, é claro.
A rodoviária era o “point” da cidade. De um lado tinha uma
lanchonete e churrascaria. De outro uma fruteira. Na frente um posto
de gasolina. E o povo se ajuntava ali. Era o centro da fofoca sobre a
vida dos moradores e viajantes.
De trás do balcão eu ouvia, vindos lá de fora, os relatos mais
extraordinários do que acontecia na cidade e no interior.
Independência não possuía rádio, nem jornal (ouvíamos a Rádio
Colonial de Três de Maio), mas era só dar uma passada na lanchonete
ao lado da rodoviária ou no posto de gasolina, e a gente recebia as
notícias de todas as intrigas, brigas, festas, bailes, mortes, velórios,
casamentos e outros acontecimentos possíveis numa pequena
cidade do interior gaúcho.
E no meio de tudo isso é claro, não podia faltar o “Schusta”.
Ele vivia por ali, no posto de gasolina em frente à rodoviária,
na lanchonete, no ¨cachorrão¨, sorveteria, na rua em frente à
cooperativa, ou ainda na porta do açougue que ficava em frente da
padaria da rua principal, outro ponto de reunião dos moradores.
Onde tinha um amontoado de gente, lá estava o “Schusta”. Onde
se ouvia uma risada mais alta, lá se via o “Schusta” rondando a área.
Onde apontava um velho e surrado chapéu de palha... podia contar...
era o “Schusta”.
Se acontecia um acidente de carro, uma bicicleta tombava ou um
cavalo perdia uma ferradura, a gente já sabia, o “Schusta” estava por
lá, averiguando tudo e logo, logo, passava na rodoviária prá contar
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prá gente.
Se por acaso cruzava a rua principal, um caminhão carregado
de porcos, não havia dúvida, o “Schusta” sabia a quantidade da
bicharada, a procedência e até o destino da carga.
O “Schusta” era tão curioso, mas tão, tão curioso, que uma folha
caia do arvoredo e ele saia correndo prá ver o que era.
Lá do outro lado da cidade se escutava um barulho de ferro na
fábrica de cadeiras, e lá se ia o “Schusta”, saber que diabo de barulho
era aquele.
Dava um vendaval e destelhava meia cidade? Pergunta pro
“Schusta” quantas telhas se quebraram, qual o montante do prejuízo,
quem foi o mais atingido, a velocidade do vento. “Schusta” sabia.
Se as moendas do moinho paravam para limpeza, o “Schusta”
não agüentava a ansiedade, e precisava verificar o que houve, por
que pararam, se estragou ou quebrou alguma peça, o que de fato foi
ou não foi...
E quando se ouvia o barulho de um tiro então? O “Schusta”
tremia de felicidade pois sabia que logo teria uma boa fofoca prá
contar.
O “Schusta” sabia de tudo e de todos. Estava por dentro de todo
acontecimento.
Os que aconteceram e os que ainda iriam acontecer...
Não havia o que o “Schusta” não sabia...
Queria saber por que o Venturino separou-se da Eusébia? Era só
perguntar pro “Schusta”.
A filha da Gumercinda estava prenhe e ninguém sabia quem era
o pai? Pois o “Schusta” sabia.
Tinham roubado as galinhas da Dona Inácia e do Seu Pitássio?
Pergunta pro “Schusta” se ele não sabia o nome dos larápios...
“Schusta” sabia. E ele dava até o CPF dos desgraçados.
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Mataram um fazendeiro lá na Colônia das Almas? O “Schusta”
tinha todas as informações do ocorrido, inclusive com detalhes e
pormenores de onde e como a bala entrou e de que lado saiu do
corpo do miserável morto.
Seu João Emílio era amante da Dona Celeste, a mulher do
bolicheiro Fioravante do Rincão dos Sá? “Schusta” sabia de cor e
salteado todos os detalhes do caso. Inclusive onde se encontravam e
como realizavam suas façanhas extra-conjugais.
Se você queria descobrir algo na cidade era só perguntar pro
“Schusta”! Ele sabia !
E ele ficou tão conhecido por sua curiosidade e fofocaria que
logo pegou uma mania na cidade:
Quando duas pessoas conversavam e outra ia chegando por
perto, alguém já gritava:
- Lá vem o “Schusta” !!!!!
Ou, se um vivente inventava de passar adiante uma fofoca, tinha
de aguentar a xingação:
- Mas tu é um schusta de primeira, hein?
Seu Teodorico, que tinha mania de sumir por algumas horas do
dia, quando perguntado pela mulher onde tinha andado, dizem os
“Schusta” de plantão que o homem respondia cândido:
- Tava schusteando por aí!
Por fim, você não podia perguntar, contar e nem querer saber de
nada do que acontecia na cidade, porque se você fazia uma pergunta
sobre alguma coisa, já gritavam:
- Deixa de ser schusta, guria!
E pobre de você se perguntava dos desaparecidos:
- Onde anda o José? Alguém ouviu falar dele? Morreu?
- Ah! Mas capaz!!!! Tá schusteando por aí!
Se queria saber da Gumercinda:
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- Fica quieta menina! Nem me fale nesse nome! Ela ficou tão
schusta, mas tão schusta, que não dá mais prá aguentar!
E na época da semana Farroupilha??? Tá loko !!! Era uma
schustaiama comendo “mondongo”, bailando e schusteando, que
não acabava mais.
E assim, o sobrenome do homem (hoje já falecido) virou Verbo
na cidade. E isso é assim até os dias de hoje. Pode acreditar ! Estou
dizendo !!!
Se você por acaso se perder lá pelos lados de Independência, vai
ver que todo mundo conhece o “Schusta”, fala a língua do “Schusta”,
e passa a vida schusteando por ali...
E nem me invente de perguntar qualquer coisa sobre essa história
do “Schusta” ser verdade ou não! Com certeza vais ouvir:
- Chegou mais um “Schusta” na cidade !!!

Faltam Mães Em Nosso País!
Pasma diante do infortúnio que parece se abater sobre a vida
que gira escondida dos muros da cidade ao nosso redor, chorei uma
lágrima de dor, ao ouvir um menino de apenas doze anos dizer:
- “ Uso drogas desde os seis anos, não tinha pai e nem mãe,
morava na rua, e acho que foram eles que faltaram na minha vida.
Acho que faltou uma mãe pra me ensinar”.
Ah, que minha alma se espremeu, se contorceu em meu interior,
diante da tragédia que foi essa vida durante seis longos anos no
mundo da droga, do crime, da morte, da dor.
Faltou uma mãe! “Faltou uma mãe pra me ensinar”.
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Meu Deus, pensei, como pode que ainda faltem mães neste País?
O que foi feito da mãe desse menino? Quem a tirou dele?
A morte? A pobreza? A riqueza? O descaso? A droga?
Onde está a mãe desse garoto, que penou seis anos numa vida
miserável e degradante, vendendo seu próprio corpo para ter o
dinheiro para comprar o veneno que lhe mataria?
Onde estão as famílias? O que estamos fazendo de nossas
famílias, que nossos filhos estão sendo criados na rua, soltos ao
vento e dispostos a toda sorte de maldade que o ser humano é capaz
de conceber?
O que estamos fazendo de nosso País, de nossa gente, de nosso
povo, de nossas famílias?
Olhamos o mundo girar lá fora, através das câmeras que instalamos
sobre os muros, através das janelas fumês de nossos prédios?
Contemplamos inertes, a miséria do outro lado do portão, escondida
em guetos, em vilas onde jamais colocaremos os pés?
Ou temos ainda vergonha na cara para sairmos nas ruas,
arregaçarmos as mangas da camisa e lutarmos por um mundo
melhor? Fica a pergunta:
- Que faço eu?

A Morte Da Pobreza
Vi faz tempo, cenas que me chocaram e me ensinaram mais uma
vez a importância do amor, da solidariedade, de estender um braço
para fora dos nossos portões e enormes muros de proteção.
Um pai e uma mãe, chorando diante das câmeras de televisão a
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morte de seu filhinho, de poucos dias de vida. Moravam num casebre,
num barraco tão paupérrimo, que os olhos doíam, só de olhar. Não
havia saneamento básico, nem energia elétrica. Isso, em pleno século
21, e numa cidade que gaba tradição e esplendor da riqueza.
Como não tinham banheiro perto de casa, à noite, usavam um
balde que ficava ao lado da cama para urinar.
Durante aquela noite, o pai levantou, estendeu a mão para ver se
estava tudo bem com o filhinho e não o encontrou no berço. Tateou,
tateou e nada.
Acendeu um lampião e para sua dor e desespero, encontrou o
filhinho afogado, dentro do balde de urina.
Que dor! Meu Deus, que dor!
Meu coração rasgou-se em milhões de pedaços e gemeu seu
choro junto com aquele pai e aquela mãe. Que dor! Que desespero!
Este é o nosso País. Esta é a vida de tantos e tantos brasileiros.
E o que fazem nossos políticos? O que fazem aqueles responsáveis,
como eu também, pela implantação e implementação de políticas
que garantam moradia digna, saneamento básico, segurança, a
vida, a conquista da cidadania plena? O que nós estamos fazendo?
Olhamos incrédulos e até medrosos, a televisão trazer para dentro
de nossas casas, essa violência à beleza, essa afronta à nossa vida
calma e elegante?
Será que isto pega? perguntamos. Será que isto passa? Será que
não dá azar até pensar numa situação dessas?
Meu Deus! Tem misericórdia de mim quando lamento o sabor da
água, a cor do mamão, a dureza da carne. Ah, tem misericórdia de
mim quando me deixo levar por minhas vaidades.
E tem piedade Senhor, deste povo que infelizmente não tem
mais forças de lutar e foi abandonado pelo governo, pelas políticas
públicas essenciais à garantia da vida e do direito à cidadania.
Tem piedade Senhor, e dá Tu, o que eles precisam, porque nós...
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nós não sabemos mais compartilhar.

Fumar ou tirar meleca do nariz?
Minha rua é só de idas. Ou de vindas, não sei. Depende o lado de
onde você olha. Quase em frente ao meu portão uma sinaleira, com
uma faixa de pedestre. Do outro lado da enorme rua, uma estética. É
lá que faço as unhas e outras cositas mais.
Mas não se assustem, não vou falar de minhas unhas. Mas preciso
introduzi-las nestas linhas, para explicar que, não é que Maria fique
lá, na sinaleira, o dia inteiro sentada, observando a vida passar. Nada
disso.
Enfim, dias atrás, fazendo as unhas dos pés, bateu aquele silêncio
entre eu e a esteticista e fiquei a olhar para fora. Para passar o tempo,
pensei em contar os carros que iam passando, mas eram tantos
que perdi as contas. Por fim, debrucei-me a observar os motoristas
enquanto o sinal ficava fechado. Esse foi o meu erro. Vi o que não
devia ter visto. Cada tipo de arrepiar! E pior... a maioria fumando ou
tirando meleca do nariz.
Claro que não achei ninguém que fizesse as duas coisas juntas.
- Ai, por que fui olhar? Eu me perguntava.
- Por que sou tão observadora?
E para piorar, não conseguia tirar os olhos da rua para ver se
confirmava o que estava a descobrir. Chamei a atenção da Saara e
ela me contou que já sofria com tal situação. Estava cansada, enojada
de tanto ver homem tirando meleca do nariz.
- E as mulheres? Perguntei.
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- Ah! Mulheres só uma ou duas. Disse-me ela.
Comecei a tomar o cuidado de cuidar das mulheres que paravam
no sinal também. Em geral se dependuravam no espelhinho do carro
para corrigir algum defeito da maquiagem. Houve uma, que passou
até rímel nos olhos, imagina. E outra que tirou, não sei de onde, uma
escova e passou a alisar os cabelos. Outras, mais jovens, ficavam
apertando espinhas.
Fiquei pensando no que eu fazia quando parava no sinal. Bom,
eu tiro fotos. E as sinaleiras são um rico lugar para se conseguir
flagrantes da vida real...
Ah! E agora tenho a incumbência de conseguir alguns closes de
motoristas tirando meleca do nariz...
Mas não de mulheres. Não vi nenhuma fazendo isso enquanto
observava. Já os homens... arg!!!
Ou estavam fumando, ou tirando meleca do nariz.
Comecei a torcer para que as unhas ficassem prontas logo, porque
meus olhos viam cada cena de arrepiar os pêlos do corpo.
Alguns tiravam a melequinha e ficavam assim, com a mão para
fora do carro, fazendo bolinha com ela... Concentrados, curtindo
a meleca na maior zoeira. Pouco antes de o sinal abrir, juntavam o
dedão e o indicador e ai, ai, ai... Lá se ia a bolinha de melequinha pelo
ar, antes de arrancarem com o carro.
Outros, limpavam em algum lugar dentro do carro. Só fiquei
imaginando onde... Onde será???
Tinha um que olhava a meleca por um longo tempo entre os
dedos e só então... plact... Lá voava a melequinha a grudar na porta
do carro ao lado ou no asfalto gelado.
E poderia ficar aqui narrando inúmeras outras cenas vistas, mas
deixa para prá lá, pois hoje à tarde, vou à esteticista outra vez...
Ah! E sabe o que descobri? Todos os homens que tiravam
melequinha do nariz, não fumavam no trânsito...
Fiquei pensando: taí! Uma boa dica para os que tentam de
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tudo que é jeito parar de fumar e não conseguem. Comece pelo
trânsito...
No trânsito fica mais fácil parar... É só tirar meleca do nariz!!!
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Orações
Orações

Paz e Acalanto
E se ainda mereço Senhor,
quero a ternura
tocando meu coração,
transformando minha vida,
a felicidade invadindo
cada recanto de mim.
Peço que minha vida
seja vivida na honestidade
e na sinceridade.
Dá-me a paz e acalanto,
e que possa ser assim
como uma águia que
acalenta seus filhotes,
carinhosa e meiga,
e que a esperança esteja
sempre presente em minha vida.
E se alguém precisar
de um ombro para chorar
ou recostar seu corpo cansado
que meu coração
possa saber sacrificar
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a si próprio por amor
a esse alguém que busca
um sorriso sincero
e um abraço amigo.
Senhor torna-me cativa
de teu amor e de tua paz,
sela minha vida
com a alegria
que flui de Ti
e deixa-me transbordar
da tua felicidade...

Ensina-me
O que mais me reserva a vida?
O que mais irei sofrer?
Quantas perdas
ainda terei de suportar?
Para onde irão
meus próximos passos?
Não pergunto mais.
Procuro aceitar.
Terei aprendido a lição?
- Ah, Senhor,
Tu és meu Deus
e me conheces.
Perdoa e guia-me Senhor.
Enxuga minha lágrima
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e deixa entrar
a luz em meu coração.
Ensina a acreditar em Ti!

Cuida Daqueles
“Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem
tecem. Contudo eu vos digo, que nem o rei Salomão em todo seu
esplendor, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do
campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais
não fará por vocês homens de pequena fé?”. (Jesus).
Senhor cuida daqueles
que não tem o que
vestir em seu corpo.
Senhor cuida daqueles
que não tem nem
o que vestir em sua alma.
Senhor cuida daqueles
que não tem vestimentas
para o espírito.
Senhor, veste-os,
assim como faz
com a erva do campo.
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Veste também
minha alma
e meu coração
de teu amor
e de tua bondade.
E ensina-me Senhor,
a abrandar meu espírito,
a viver uma vida autêntica,
cultivar a sinceridade,
amar ao meu próximo,
a viver em verdade.

Águas de Dor da Perda
Deus, Senhor! Meu Pai Amado!
Um mar de lágrimas invadiu
meu coração e nele fez morada.
Em sua profunda escuridão o sol mergulha
todos os dias para banhar-se nas águas
que se revolvem em agonia e dor.
Misericórdia Senhor! Misericórdia!
Não suporto a lâmina dessa dor.
Não suporto mais.
Se mereço ou não, eu já nem sei mais.
Devo merecer tanto sofrimento
pois que ele nunca vai para longe de mim.
Piedade Senhor! Piedade!
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Já não sei mais viver.
Minha alma está seca, vazia de alegria.
Falo comigo e não me ouço mais.
Não consigo mais escutar minha voz
me pedindo para não desistir.
Perdão Senhor! Perdão!
Se minha alma está impura,
se meu corpo está sujo,
se meu espírito está imundo,
Senhor, lava-me nas águas da tua justiça,
do teu perdão, e Senhor, dá-me da tua paz...
Ilumina minha vida Senhor,
carrega-me na tribulação...
Senhor...

Como Te Concebo
Tu não és como eu te concebo.
Tu foges às minhas perspectivas.
Eu te formato em meu interior, mas Tu vens e acabas com a minha
programação sobre quem tu és.
E todos me perguntam:
- Que Deus se faria homem?
- Que Deus morreria numa cruz?
- Que Deus se deixaria humilhar?
- Que Deus se deixa apanhar, surrar, crucificar?
Eu só sei uma resposta:
- Um Deus assim não foi concebido por mim.
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Porque o Deus concebido por mim não se deixaria humilhar mas
humilharia seus algozes.
Mas Tu não és como eu te concebo.
Tu foges às minhas perspectivas.
Oh! Meu Deus! Eu te louvo.
Porque Tu és soberano.
Porque Tu não és como eu te concebo.
Tu não és como eu te construo.
Tu és um Deus que por amor se fez homem.
Se deixou morrer na cruz.
Tu és um Deus que por amor se deixou humilhar.
Que por amor se deixou apanhar, surrar, crucificar...
E eu te louvo por isso meu Deus!
Pois só assim, a salvação de mim mesma não está em mim,
mas em ti.
Pois só assim eu posso compreender quem sou.
Só assim posso entender quem Tu és e te louvar por isso.
Só assim, com teu amor, eu posso aprender a aprender a amar!

Longe de Ti
...longe de ti meu Deus, perco o meu sentido, a minha finalidade.
tu me fizeste para si, para estar contigo.
e estar longe de ti significa não estar contigo.
o que me afasta de ti meu Deus?
por que e quando vou para longe?
tu me fizeste à tua imagem e semelhança e me deste uma tarefa
específica.
essa é a minha finalidade.
cuidar da tua criação.
de tal forma que se perceba, que lá onde eu esteja se possa ver, as
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placas indicativas que levam a ti.
que lá onde eu esteja, se perceba que pertenço a ti, que tu me
amas, que estás em mim.
e que se veja que te amo e amo a tua criação como tu me amas.
que lá onde eu esteja, que se perceba, que estou a zelar a tua
criação como tu me deste zelar.
que as pessoas possam ver em mim, nas minhas atitudes, minhas
palavras, minha vivência que sou tua imagem e semelhança.
assim como tu me fez a mim e aos meus irmãos.

A Chave do Meu Coração
Tu me olhas com um olhar de amor, com uma pluma de ternura
no coração. Teu olhar para mim, Meu Deus, é como o olhar doce e
meigo de uma mãe à contemplar o bebê em seus braços. Teu olhar
de sorriso terno e amoroso é para mim Meu Deus! Com teu olhar,
Tu abres a porta para mim, a porta do céu. Não há jeito de abri-la
por mim mesma. Não há pé-de-cabra que a venha abrir de fora para
dentro meu Pai. Mas, Tu a abres para mim. Tu vens atrás de mim
quando me afasto de ti. Em busca de mim. Tu me procuras lá onde
eu estou, lá onde eu me encontro. Fui nocauteada por mim mesma,
por meu orgulho, minha auto suficiência, por meu próprio gesto,
por minha própria mão. E quantas vezes fugi de Ti. Mas Tu sentiste
saudade de mim Meu Deus. Tu sempre sentes saudade de mim. E
me procuras. Onde estou. Por isso eu faço esta oração: - Ah! Que
Tu venhas e me resgate de minha própria vontade de morrer. Me
liberte de minha própria destruição. Tu Senhor, me visitas com teu
amor. Vens a mim como se me dissesse: - Filha, eu não suporto a
saudade, a solidão e por isso te busco todos os dias para perto de
mim. E quantas vezes eu fugi de ti Meu Deus? Mas todos os dias
eu descubro que sem ti eu cavo minha própria infelicidade e perco
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o sentido da minha vida. Tu me conclama a estar contigo. Tu me
convidas. E, quando tudo parece um desastre, Tu vens e trás na mão
a chave do meu coração...

Oração
Deus! Eu tenho de te agradecer.
Agradecer que cuidaste de mim,
que me carregaste em tuas asas de amor
até nos momentos em que nada percebi.
Meu Pai querido, eu tenho de agradecer
que não levas a sério tudo o que eu falo,
que não me atendes em todos os meus desejos,
que não me ouves em todas as minhas petições.
Por isso estou aqui meu Pai,
por isso ainda posso viver.
Porque não me atendeste
quando pedi para morrer...
Porque Tu me amas Pai,
e por amor me permites viver.
Obrigada meu Pai!

Venho Te Pedir
Pai, eu venho Te pedir: Faz meu coração ficar calmo, faz minha
alma viver em quietude. Faz secar as lágrimas que caem profusas,

50

Maria Roseli Rossi Avila

sem nem saber porque precisam sair do calor dos olhos para o ar
frio e soturno. Pai, eu venho Te pedir: Dá Tu o alento que preciso,
me abraça e conforta, Tu, meu Pai. Eu preciso do Teu colo, da
Tua mão guiando a minha, pois não sei mais andar. Estou cega de
direção… Eu tenho medo Pai. Tenho medo de ter medo, tenho
medo do amanhã, tenho medo do hoje que não entendo, que não
compreendo. Pai, eu venho Te pedir: Sopra a brisa da cura em meu
interior. Se for de Tua vontade, que meu coração seja curado, seja
restaurado, e que eu possa viver outra vez de forma normal. Pai,
eu venho Te pedir: Acalenta minha alma. Dá paz ao meu coração e
enche meus dias de luz. Pai, eu venho Te pedir…

Senhor...
Senhor… eu venho diante de Ti, com o coração consternado,
triste. Porque mais uma vez eu me vi no espelho. Eu vi como eu
sou de verdade. Sempre de novo eu me deixo tomar pelo meu
temperamento. Sempre de novo eu faço as coisas sem pensar, sem
refletir. Eu não consigo mudar, meu Pai. Eu não consigo. Eu queria
tanto aprender a aprender a viver. Como eu queria. Me ensina. Me
ensina a ser calma, a não agir irrefletidamente. Me ajuda a ser mais
humana, mais querida, mais doce e meiga. Prá não magoar quem
eu amo com esse meu jeito louco de ser. Eu me sinto tão perdida,
tão confusa. Me ajuda a me situar. A me achar outra vez. Me ajuda
a não ver tudo com as lentes do medo, da raiva, dos sentimentos
ruins que me sobem a alma quando eu não reflito sobre as coisas
que me são ditas, que me são feitas… que me acontecem.. Quando
eu tiro conclusões apressadas e tomo atitudes a partir delas… E me
perdoa Senhor. Do fundo do meu coração eu peço perdão. Que eu
ofendo quem me ama, que eu magoo quem me ama… Me ensina
Senhor. Amém.
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Cartas
Cartas

O Tempo de Se Estar Só
Percebo, com muita dor, que existe um tempo em nossa vida
em que você se descobre só. Completamente só. E não importa aos
outros o que acontece com você. Se chora, se está triste, se quer
desistir de viver, se quer fugir prá um lugar tão, tão, tão distante, que
nem teu coração possa mais te achar...
Você fica tão cansada de tudo, das coisas, das pessoas, das
mesquinharias das pessoas, dos sorrisos falsos, dos olhares esquivos
que dizem ao te olhar “estou te olhando” mas que se desviam ligeiro
para não dar tempo de você dizer: “que bom que me viu, precisava
que alguém me enxergasse”... E então as coisas do mundo perdem
o valor, você começa a se desprender, a se desamarrar de tudo o
que até pouco tempo era importante, prioridade, imprescindível...
Não tem mais vontade de olhar o mundo, de gritar amor prá dentro
do fundo de um poço escuro e de silêncio, de se importar se alguém
ainda se importa com você...
Abandona rituais que julgava essenciais prá continuar à viver,
você para de procurar o que nunca mais encontrou ou nunca mais
encontrará, você deixa de ver se existe vida para além de Plutão,
para além do Caminho do Leite...
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Saber ou não se ainda existe uma página de um livro aberto em
algum lugar já não é mais lenitivo de vida... porque já nem sabe mais
se esse livro um dia mesmo existiu ou se foi invenção de sua mente
num surto de criatividade...
Você olha pela janela e fecha os olhos para não ver se ela ainda
tem alguma coisa prá teus olhos verem... Você não quer mais abrir os
olhos prá ver se o sol brilhou, se um pássaro raro abriu asas e cantou
sua música tão esperada, tão aguardada...
Você já aguardou por tantos e tantos milênios e só ouviu o
silêncio, que hoje tua alma não conhece mais o seu canto, não saberia
identificar... não conseguiria ouvir para além do silêncio longínquo
que agora é o som de sua vida... Chega um tempo na vida em que
você olha para os únicos dois lados da vida que ainda tem importância
em sua alma e diz à si própria:
- Hoje, tanto faz se me deitar ao lado de quem já está na eternidade,
ou se me aconchegar numa alma onde a vida ainda pulsa...
E você descobre que quando mais precisou, quando mais sofreu,
quando sofre, a ponto do sofrimento doer o espírito, só resta você e
... Ele. Descobre que é só isso que existe e importa. Você e Ele.
E percebe que Deus foi o ÚNICO que não te abandonou, que
não negou um gesto de amor, que não deixou de carinhar tua face e
soprar a brisa do alento em teus olhos para secar tuas lágrimas...

Asas Que Choram
E então tens uma sensação de grandiosidade dentro de tua
maior pequenez. Como se só então existisses. Como se só então te
descobrisse alguém...
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E persegues pensamentos e corres atrás do vento, de suas trilhas
para tentares encontrar algo, algum papel, um rascunho, alguma
pedra que te diga um pouco do que foste, do que és, se realmente
exististes.
Parece que quando o tempo de se estar só chega, a maturidade
arromba tua porta prá dizer-te que até ali não soubestes viver, não
soubestes ser...
E observas o horizonte ao longe. Um vácuo se faz redemunhar,
um vazio se faz criar, como um buraco negro onde uma estrela se
esconde.
Abres as asas. Olha-as. Vês as estrias sangrentas, percebes as
feridas rasgadas, as penas arrebatadas pelas infindas tempestades...
Levantas as asas... tão alto, tão brancas e tingidas da rubridez da
tua dor... Levanta-as acima de ti... e tentas... e tentas... e tentas...
E elas não voam mais... estão pesadas, cansadas, tão, tão
cansadas que as lágrimas escorrem de cada pena para seus olhos,
queimando a face e cavando sulcos onde tua história um dia vai se
esconder...

As Asas Fecham
E nos momentos de asas molhadas, a palavra diz que teu coração
é um poço de maldade. Percebes que muitas vezes quis ser humilde
para ser visto, na ânsia de ser alguém, na ânsia de si mesmo...
E nesse dia de se estar só, Deus mostra-te quem és. Coloca-te um
espelho à frente da alma e não importa para qual lado corres para
fugir, o espelho sempre estará lá.
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E mesmo se o quebrares, os cacos que sobrarem refletirão tua
imagem - pobre, pobre, pobre...
Neste dia de portas fechadas, de silêncio com Deus, de espelhos
que falam, descobre-te tão, tão, tão miserável, tão pequeno, que só
Deus suporta olhar-te, suporta carregar teus ossos embranquecidos
de pecado...
E não tens mais como fugir, não mais como negar...
Precisas Dele sim, não vives sem Ele, sem sua presença em tua
vida. Porque Ele é o único que te ama, que se importa, que olha para
tua morte e vê a eternidade de vida que Ele mesmo quer presentearte...
Só Ele suporta teu cheiro de morte, tua carne adjeta...
Só Ele, em seu imenso amor, é capaz de fazer desse corpo de
pó - um dia a ser devorado pelos vermes - um projeto de vida, um
projeto de amor...
E só Ele pode derramar esse amor em teu coração, porque o
amor não é qualidade humana, é essência Dele...
Então fechas as asas molhadas, dobra-as sobre a sua cruz e ali
descansas o corpo e a alma cansada...
Não precisas mais voar... Ele faz o voo por ti e leva-te ao céu... Ele
não precisa de tuas asas para amar-te e levar-te para onde Ele quiser,
para onde os ventos do Seu Espírito quiserem a tua presença...

Aconselhando a Própria Alma
Minha própria alma nem sempre ouve o que eu digo. E muitas
vezes eu grito até, e meu grito se perde no oco do oco do eco da voz.

Lumiar de Brisa

55

Se ele mesmo existe.
Não posso medir sua dor e nem vislumbrar a soma da sua tristeza.
Porque é você que a sente.
Eu só posso mesmo falar do que eu sinto. E por isso, não precisa
ter medo. Não vou lhe falar nada. Não vou lhe dizer nada. Mas posso
ouvir.
Se para você desabafar é bom, então faça. Se pelo menos para
ser um poço sem fundo para os desabafos dos corações aflitos e das
vidas desanimadas Maria servir, já cumpriu metade da sua missão...
É um choque quando percebemos que nossa felicidade depende
também de como o outro está, não é mesmo? Se a cara metade está
doente, silenciosa, triste, sentido-se um lixo, nossa tendência é nos
jogar nesse poço de desânimo e afundar junto.
Não esqueci que num passado não tão distante em milênios,
você pegou a minha mão numa noite escura onde minha alma estava
dilacerada pela dor e tristeza e me levou lá fora para olhar o céu e ver
que mesmo que a noite caminha sem a luz do sol, as estrelas estão
todas em seu lugar, e, que um outro dia nasce e com ele a luz do sol
vem nos banhar de calor e alento.
E hoje é você que precisa de mim. De minha mão estendida a lhe
dizer:
- Vem! Pega minha mão e te ajudarei a caminhar este trecho
escuro de tua vida até que possas ver o sol brilhar outra vez.
Não saberia mesmo o que mais falar. Por isso, não precisas
implorar o meu silêncio. Nem é minha voz que fala agora. Estou
quieta, calada. O que ouves são murmúrios de um espírito que já foi
moído pelos absurdos da vida, que nasceu brigando para viver e até
hoje vive brigando para só aprender a aprender a viver.
A vida não é a procura da razão para viver. Ela é a própria razão
de nossa existência. Existência concebida no amor imensurável de
um Criador que nos formou no íntimo de nossa mãe.
Por isso, seu desejo de se fazer morrer é apenas o medo que tens
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de ter encontrado essa razão, percebido essa razão e agora, que a
encontraste, não saberes bem como viver nela, como te locomoveres
por entre os imensos obstáculos e imensas montanhas de empecilhos
que precisamos enfrentar para sermos fortes e gigantes a cantar as
belezas do espírito. A existência é filosofal. E desse cadinho da vida
não temos como fugir...
Um dia vamos acabar sim. Essa é a única certeza da vida que
nos acompanha desde o primeiro grito na terra. Mas não cabe a
nós apressar esse fim. Importa-nos viver. Isso sim. Porque apesar
de tudo, com toda dor, com todo sofrimento a vida vale a pena ser
vivida. Somos alguém. Você é alguém. Existe. Logo, tua existência foi
desejada, acalentada, amada.
As coisas da vida que nos dão prazer e alegria são importantes
sim. Precisamos delas para a completude da vida, mas existem
tempos dentro dela em que somos privados dessas coisas. Não
precisamos nos martirizar e nos matar por causa disso. As coisas do
mundo não são a essência do viver. As coisas do espírito, essas sim,
são a essência que devemos viver, plantar e cultivar.
Veja: sentir-se um vegetal vivo já é alguma coisa. Um vegetal vivo
é útil ao universo das estrelas. Um vegetal vivo dá sombra, serve de
alimento, tem sabor e vida.
E não é isso que desejamos ser? Alento e esperança para os que
amamos?
Então? Erga a sua cabeça, deixe a serenidade adentrar seu
coração, olha o mundo ao teu redor, a vida brilha, o sol brilha, as
flores encantam a tua alma.
E mesmo na dor e tristeza você é você. É alguém. É importante.
Existe por um motivo bem especial.
Doar tua vida para que as estrelas possam brilhar no céu deste
universo tão maravilhoso...
Doar a tua vida para que tantos e tantos possam saber que
as coisas do espírito, as coisas do Criador, essas sim, os valores
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fundamentais da vida, esses sim, é que são essenciais para o viver a
vida neste mundo cinza e azul de tanta cor...

Agora Você me Perdeu !
Agora você me perdeu. Cansei de sua agressividade. Da violência
de seus atos. Cansei de a vida inteira apanhar feito um bicho. Cansei
de levar ¨tapa na cara¨ e cuspida nos pés.
Olha pela última vez para a minha face. Ela ainda tem os laivos,
as nódoas, as marcas das tuas bofetadas. Meus olhos ainda sangram
lágrimas de sal pela dor de sua violência contra mim.
Veja o que você fez em meu corpo. Olhe os ossos quebrados, os
seios machucados, a pele com manchas escuras das pauladas que
levei de ti.
Contemple a tua obra. É a última vez que você me vê assim.
Aprendi a não me deixar mais bater. Aprendi que sou mulher e não
um capacho para ser batido e pisado pelos seus pés.
Por isso, agora você me perdeu.
Foi a última vez que me deixei bater. Foi a última vez que me
deixei maltratar.
Você não presta! Só um covarde bate numa mulher.
Por isso, agora, você me perdeu...
Já arrumei minhas trouxas e estou esperando os policiais te
levarem e o táxi, que em minutos vem me pegar. Vou embora de sua
vida para sempre. Levo na bagagem apenas algumas lembranças,
minha bússola de mão, alguns rascunhos de poesias, meu álbum
de recordação e todo o amor que quis dar à você e você não quis
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aceitar.
Levo na bagagem a dor de ser preterida, rejeitada, esculachada
como um verme... Levo na bagagem a dor de ter sido humilhada e
rechaçada por você...
Mas também levo na bagagem um aprendizado de vida. Aprendi
a ter coragem de perder o medo. Aprendi a ter coragem para
denunciar você ao mundo. Aprendi a ter coragem de viver a minha
vida como mulher que sou, como mulher que sabe o que quer e sabe
para onde vai...
Olhe para você, suas mãos algemadas. Olhe para você!
Mereces as algemas na tua mão... Isso vai levar você a refletir
sobre os teus atos... a aprender que só sendo covarde para bater
numa mulher.
Por isso, foi por isso... que agora você me perdeu...

Razão de Ser
Abra a janela de sua vida a cada amanhecer, contemple a
intimidade da montanha de teus sonhos, e prenda a respiração diante
de tanta beleza que a vida lhe oferece em dádivas de amor.
Respire profunda e densamente, sentindo a força e a energia
que brota para dentro de tua alma e então caminhe teus passos em
direção ao dia que se estende como tapete de pétalas de flores aos
teus pés.
Não busque a perfeição. Nem deixe de descobrir nos entreveros
da alma lenitivos de vida. Faça de tua vida um raio de sol a iluminar o
mundo ao redor.
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Deixe fluir para fora de ti a força que te move a ir sempre em
frente, a alegria de ser e viver tua vida, tocando uma nova melodia
em doação aos que desejam e precisam ouvi-la.
Tudo tem um propósito, uma razão, um motivo de ser. Tudo tem.
A figura do silêncio, a flor que chora ao ser tocada, o pôr do sol. Tudo
tem uma razão de ser. A gratidão por poder amar, a alegria de não
negar esse amor, a felicidade de poder entregá-lo a quem se ama.
Tudo tem uma razão de ser... até o silêncio que nasce no hálito
da flor a caminho do seu entardecer...

O Voo dos Pássaros
Ao poeta Joaquim Moncks
Fico impressionada em como ainda estamos preocupados com
a eternidade da palavra que em si já se faz eterna - só pelo fato
de existir -, do que de viver e registrar cada sensação, instante e
emoção vividas. Já materializamos a poesia ao eternizá-la no papel.
Ali ela se faz um ser fora de nós, seja gerada pela inspiração ou pela
transpiração.
Continuo achando que as palavras inspiradas são mais belas,
mais melodiosas, mais tocantes do que as transpiradas. Sei que não
concordas, mas cada dia me coloco mais firme ao chão, segurando o
meu lado do cabo de guerra. Quanto mais tu tentas me arrastar com
esta história de “transpiração da poesia”, mais meus pés se firmam
e afundam à terra na construção do “edifício de minhas palavras”
inspiradas em minhas vivências e sentimentos. E não venha me dizer
que isso não existe ou que não é poesia, porque então deverias jogar
no lixo obras fantásticas de muitos autores do século passado. Obras
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do próprio Neruda que falava da chuva, das árvores, das montanhas,
assim como as sentia naquele instante de inspiração...
Quero te perguntar uma coisa? Como tu sabes que Neruda,
Vinícius, Cecília e outros, faziam este tipo de poema embrionário, de
rara beleza, mas que não resiste ao tempo, senão pelo fato de que
também estes se mantêm eternizados, devidamente registrados,
e resistentes ao tempo, após a morte do autor? Como vês teu
argumento é fraco. Também estes resistiram ao tempo e fazem o
coração queimar quando nossos olhos se debruçam sobre eles.
A posteridade, amigo, de nada adianta a um poeta morto. É vivo
que deve vivê-la. Sempre questionei isso de os poetas e escritores
só serem reconhecidos depois de mortos. A mesma coisa se dá com
aqueles que merecem que seu nome se torne em o nome de uma
rua. Isso devia acontecer enquanto a pessoa vive e não só depois
que ela morreu. Acho o fim da picada um negócio desses. Só mortos
é que somos vivos. Já viu isso? É o fim!
Assim se dá com os poetas e escritores. É agora, neste tempo,
que ele vive, e não dentro da sepultura onde não ouvirá mais um som
sequer de qualquer aplauso que porventura vier a receber por ter tão
arduamente, escalpelado, machadado, podado, talhado, cortado,
feito deficiente, manco, ou como tu dizes... “transpirado” o seu
texto ao invés de tê-lo somente “inspirado”.
E veja, se aqueles textos “nanicos” que Mário Quintana escreveu
e jogou fora, fossem natimortos, mesmo sendo ele vivo, alguém
(César Pereira que os recolhia para seu arquivo pessoal) não os teria
recolhido e guardado para que agora tu e eu soubéssemos que eram
descartados ao nascerem.
Por isso, meu amigo, não me preocupo com o edifício da palavra.
Nem com a celeridade de minha “obra eternamente embrionária” e
nem mesmo se o texto já nasce natimorto. Em mim ele é vivo. Em
mim ele vive ainda, mesmo que já fiz o parto e o joguei para sentir o
ar do jardim onde o plantei.
Preocupo-me sim, em que vamos esquecendo aquelas pérolas
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que temos guardadas dentro da mão, preocupados em “transpirar”
cascalhos e o tempo vai passando e os poetas morrendo, e com eles as
palavras que enterraram dentro de si, com medo da “imperfeição”.
Depois de morto, tua mente não liberará nenhuma vírgula
sequer e teus olhos não verão a alegria que nós leitores temos em
ler-te enquanto vives. Queremos ler teus textos agora. Depois que tu
te fores prá eternidade, serão nossos netos que te lerão e que farão
as edições do que hoje escreves. E isso não vai mudar, transpire tu
teus textos ou não...
E desculpa manchar outra vez tua página com as pegadas
insanas da minha imperfeição em entender e compreender que
não passo de uma “Pálida Rosa”, de pálidas e imperfeitas palavras,
ditas na celeridade dos meus sentimentos e emoções que devo
dizer, tecem uma à uma, com muito orgulho dentro da concha
que balança no mar, a minha poesia querida, num “mundo por
mim concebido: sempre com pressa, “a vol d’oiseaux”*, voejando
num tapete mágico sem ver os detalhes do Edifício da Palavra”...
* num voo dos pássaros

60 Minutos
Pai. Hoje eu perdi você. No tempo de tantos anos, hoje eu perdi
você. Partiste para longe de mim. E faz apenas um minuto que eu
disse:
- Eu te amo!
E você com teu silêncio, agora sem dor, respondeu que era grande
o seu amor. Tão grande que você esperou por mim. Um dia inteiro
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e metade de uma noite. E você esperou por mim. Quieto, calado.
Preso em suas mãos, o corpo com um manto de paz a cobrir-te em
tuas últimas horas de vida. Mas você esperou por mim, sentindo os
queridos teus passando um à um para falar a ti as últimas palavras, a
despedida.
Eu eu vim meu pai. Depois de rodar por horas na trilha escura
que nunca se findava, eu vim. E te vi ali. Parecia-me tão frágil. Passei a
mão em teus braços fortes que tantas vezes apertaram-me com força
junto ao peito. Senti teu coração batendo. Um pouco mais rápido do
que sempre batia. Senti o calor da tua pele e com o tempo pai, senti-a
esfriando aos poucos, fazendo-me entender que estavas partindo.
Deixaram-me ficar ali. Ficar perto, bem pertinho de ti. Para que eu
te pedisse mais uma vez perdão meu paizinho querido, pelas coisas
que te disse há tantos anos atrás. Pelas coisas que te fiz em meio à
loucura do medo da insanidade, que só uma droga pode trazer à vida
de uma pessoa. E, hoje eu sei paizinho. Era ela que te transformava.
Era ela que te fazia ficar diferente do pai amoroso, alegre, cheio de
vida que eras. Era ela que te fazia agredir, maltratar, desejar matar e
morrer ao mesmo tempo.
E eu te pedi perdão mais uma vez meu pai, e do fundo do meu
coração falei do meu imenso amor, do perdão que há muito, muito
tempo, Deus tinha colocado em minha alma. Lembrei o dia em que
esse perdão se concretizou em atos, num abraço... Era um dia de
muita dor. Chorávamos a perda do filho amado, do irmão adorado, do
amigo querido. E tu, naquele dia, rejeitou o meu abraço, empurrandome para longe de ti e pedindo minha irmã em meu lugar. Mas meu
coração, onde sempre morava o ódio, onde a primeira reação seria
agredir você em atos e palavras, abriu-se em amor e compreensão.
Ferias porque tinhas sido ferido. Pela vida. Pela morte. E entendi que
ferias a quem amava. Sabe por que meu pai? Porque sempre, quando
ferimos, ferimos a quem amamos. E no tempo de espera, na cura da
dor, nas madrugadas, nos reuniamos na cozinha e conversávamos.
E numa dessas noites, veio o perdão e a decisão de uma nova vida.
E tudo mudou. Tudo. A mãe podia, em dor, sorrir outra vez. Você
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tinha voltado a ser o homem somente. Sem ter a face embotada
pelo veneno que agora, mesmo tanto tempo sem o usar, estava te
levando para a eternidade.
E agora te via ali. Tão frágil. E me contaram que tinhas sido tão
forte ao enfrentar a terrível dor que te fazia gritar. O coração sofria
e sofre ainda ao imaginar. E depois, após receber em tuas veias a
mais potente das drogas, sem dor, já sorrias, alegre, brincalhão como
sempre eras. E lembrei as últimas palavras que disseste para mim
através da enfermeira no telefone:
- Diga a ela que estou bem. E que ela é uma filha muito chorona.
Só tu para me dizer isso meu pai. Eu sabia que foste tu mesmo a
falar. Eu sabia. E meu coração se tranquilizou imaginando que fosse
apenas um momento e que logo tudo voltaria ao normal. Tu sabias
que eu chorava por tudo e por nada, como é até hoje. E lembrou de
que cada vez que falava ao telefone contigo, nós dois chorávamos.
Porque lembrávamos o tempo que tínhamos perdido. E porque
agora, pai e filha, podiam se falar de verdade. Sem brigas. Sem raivas.
Sem dor. Com muito, muito amor.
E me deixaram ficar ali. Com você. Em teus últimos momentos.
E cantei para ti as músicas que mais gostavas. As lágrimas corriam
pela face, a voz embargava, mas cantei para ti, para alegrar tua alma.
E falei do futuro, fiz promessas. Contei para ti do broto dourado de
amor que te amava com paixão e admiração. Prometi regá-lo nos
caminhos do jardim da vida, do respeito, da misericórdia, do cuidado
consigo mesmo e com o mundo ao redor. Prometi ensinar-lhe do
amor, da paz e da importância da família. Prometi ensinar-lhe e
mostrar o caminho de Deus e da eternidade de luzes.
E o tempo passou. Conversei tanto contigo que achei tinham se
passado anos e anos naquele momento. Mas foram apenas alguns
minutos de horas. Sessenta minutos que tu me deste, meu pai, na
hora da tua partida. Perguntei por que estavas ficando sem calor...
Falaram-me que tinha chegado o momento. Irias partir. O choro não
calava em minha alma. A dor rasgava a carne. Não quis ficar ali. Não
queria ver-te ir. Despedi-me. Beijei você. Dei-te um último abraço, um
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último toque de meu amor e carinho... Agradeci por me fazer vir ao
mundo. Por me fazer existir. E fui em direção à porta. Ainda olhei
uma vez para trás e de longe prometi:
- Até o nosso reeencontro na eternidade de luzes meu pai!
Seu coração acelerou. Bateu forte. Foi o que vi no último minuto
naquela máquina tão fria. O disparar, o bater mais forte do teu
coração. Saí. Pedi à minha irmã que fosse se despedir de ti. Ela voltou
dizendo que o folêgo da vida estava saindo de ti.
Descemos as escadas. Meia-noite em ponto. Ficamos no jardim,
abraçadas, olhando a janela onde estavas... em paz... com a certeza
de que Deus já te acolhia em suas mãos e que cuidaria de nós dandonos o alento.
E você partiu... em paz... Deixando em mim meu pai querido,
uma lição de vida tão grande, mas tão grande, que nunca, jamais vou
esquecer.
Por amor a ti é que amo os combalidos, os renegados, os perdidos.
Por amor a ti meu pai, que os amo de paixão e que jamais deixarei de
deles cuidar com amor. Por amor a ti é que passarei a minha vida
ensinando a eles - que acham que são patinhos feios - que são cisnes
e a viver como tal. Que são belas adormecidas que precisam acordar
com o beijo da vida. Por amor a ti, meu pai amado, é que passarei
minha vida gritando ao mundo que é possível aprender a aprender a
viver... como tu aprendeste. Como tu me ensinaste.
Sim. Sim. É possível sim, aprender a aprender a viver!
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Poesias
Poesias

Lua Roça a Montanha
Lá está a lua esplendorosa
Com seu brilho de vozes calar
Caminhando nas bordas
De uma montanha.
Tocando as pedras
Beijando as flores
Bebendo da água
Do riacho doce.
Sentindo o cheiro
Da seiva orvalhada
Que mansa descansa
Nas folhas e árvores.
E viaja a lua pela
montanha
Em seu caminhar
No corpo da terra
Deixa rastros de luz
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E colhe dali
O orvalho da vida
Para se embriagar
Do canto das águas
Do berro das pedras
Do som das cores
Que em solícita espera
A montanha lhe dá.
E assim se encontram
A terra e o céu
Em meigo roçar
Que ilumina a noite
De luzes sem fim
E infinitos amores
Completam-se
Na única vez
E só neste instante
Eterno momento
Entrelaçados dormem
No encanto da noite.

A Morte da Ave
E a ave ferida ergue as asas
E tenta o voo solitário
Mas já sem forças para voar
Tomba morta no chão do calvário!
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Não Tenho Alma de Poeta
Você diz que tenho alma de poeta,
mas, você sabe o que o poeta faz?
Toma nosso coração
e faz dele um brinquedo.
Arremessa-o até as estrelas,
e de lá ele cai feito meteoro.
Atravessa as entranhas das terras
até a lava incandescente.
E então, confinado ao espaço:
Paira estático!
Transforma-se!
E explode!
E pequeninos cristais,
como gotas brilhantes,
deslizam dos olhos,
para os lábios trêmulos,
fundindo-se ao corpo outra vez.
E o poeta contempla a obra extasiado.
É isso o que os poetas fazem.
Eu? Não faço isso!
Não tenho alma de poeta!
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O gato no telhado
Você!
Foi você o culpado.
Que me puxou pelo fio
em que estava ligada.
E me arrastou para
a primeira página,
de um livro
que nunca
tinha aberto.
E agora?
O que faço?
Como saio daqui?
Fiquei presa,
emaranhada
na teia
que aquela
aranha fez,
para aguardar
quietinha
a próxima Vítima.
E você?
Já desceu do telhado?
Não te vi na soleira
da porta entre os teus.
Só vi a porta
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entreaberta,
uma cadeira
de vime,
uma rede,
folhas verdes,
e um convite
prá entrar!

Caminho de Flores e Rainhas
Há um caminho
de lembranças
fugidias,
de longínquas
recordações.
Que trazem
perguntas
de onde
tenha andado.
E pensa
calado.
E os pensamentos
sobem ao vento
com asas
de outro dia.
Asas atiças,
de colibri
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assustado.
Que foge
às garras,
de um gato
no telhado.

Ao Aedo
Na fala do ensejo, na ânsia das letras,
por maior anelo, não pode enunciar.
Dizer a emoção àquele que sabe:
Podia vogar.
E prende a voz tornando-se algoz
em estertor atroz de dizer incoerente.
E colhe o terror de águia melindra
que sem arribar não fende mais asas,
não lumina lugar.
Mas fala o ditame, em clamor de alentar:
- Aedo tu és. Te ergue aguerrida!
Busca com afã, não estás sozinha...
compõe a poesia, conquista tua lume!
E sente a dor que brota lugente,
do ato provir, no átrio afanoso,
do desabrochar constante da rima.
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E nasce loquaz a poesia.
O amor vibrante,
negaça estonteante esplendor!

A Montanha Abraçada Pela Névoa
Olho prá você outra vez
e cada dia me intriga mais.
Onde já te encontrei?
Me parece familiar.
Olho, olho e nada vejo...
Reflito, faço perguntas:
- O que se esconde sob tanta névoa?
Por que choras com seu abraço?
O que existe em tuas entranhas?
Crateras?
Minas?
Vulcões?
Produz flores a tua terra?
Tens como mostrar os botões?
Podem ser vistos os frutos?
Ou te encontras adormecida
Pousada, quieta, ferida,
Tragada pelas tempestades?
Te deixas levar pelos ventos?
Carregar pelo sofrimento?
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Olho para ti:
que incógnita!
Por que só revelas
a parte mais alta
e inalcançável
de teus montes?

Broto Dourado
O broto dourado
Descansa confiante,
Em doces nuvens
De branca avelã.
Entregue à doçura
Ao meigo encanto
Da flor de maio
Flor da manhã.
É o meigo broto
Do ventre de amor
De uma Mãe-Maria,
Que na vida
Um dia,
Esse
Broto
Plantou.
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E trilhe seus passos
Se em dor, ou alegria
Com força coragem
Sempre à luz Divina.
Trazendo orgulho
E paz mais ainda
Ao coração
De tua
Mãe-Maria.
Anelo que seja
Brando e forte,
Ave de valores
Que a mãe
Ensinou.

À meu filho, com muito amor!

Vozes
Duas vidas.
Duas flores
que falam,
contam
seus prantos.
E como
suas lutas
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são vencidas.
Tem,
cada dia,
nova hora
para compartilhar.
Quando
se afastam...
ficam
as vozes
e as doces
lembranças.
Mas, não
ficam longe.
Necessitam voltar.

Rosa de Amor!
Qual rosa de amor
sente paixão.
Vontade
de ver
tocar,
e sentir
teu abraço.
Ouvir
tua voz
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sussurrar
palavras
tão doces.
Tão doces
como
as cores
desta flor.
Desta
Rosa de amor!

Quisera Ser Mulher Determinada
Quisera ser
essa mulher
assim,
iluminada
e determinada.
A mola-mestra
da família.
No entanto,
sou frágil,
sensível
e quebro fácil necessito
ser carregada.
Quase sempre
o Criador
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precisa,
recolher
os cacos,
e limpar
a alma,
tão pecadora.
Varrer
dali
toda
sujeira,
costurar
trapos,
emendar
retalhos.
E devolver
ao corpo
a alma
renovada!

O coração de uma mulher
O coração
de uma mulher
tem caminhos,
que a própria
mulher
desconhece.
E nas páginas
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de um livro,
aberto
pelo tempo,
mergulha
em prantos
e risos,
a cada
manhã
de luar
ensolarado.
Seu espírito
impregnado
de mistérios,
envolve-se
em serenidade,
a alma
encharcando
de luz.
E na face
rolam
quietos,
calados,
os sentimentos
mais profundos
e ternos,
do coração
de uma mulher.
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Quando as Almas se Tocam...
quando as almas se tocam
sentem seus cheiros.
se reconhecem...
em suas preciosidades,
em seus sagrados...
em suas belezas.
quando as almas se tocam
trocam segredos...
e percebem seus Eu´s...
quando as almas se tocam
se olham... elas se veem.
se sentem...
e... completas se amam !

Página Vazia
os olhos escutam
a alma ardosa alva e nua.
onde as mãos
cantam poemas
de inlucidez...
na página
vazia e muda.
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Meu Poema
Serei forte, sem me deixar amordaçar, prender.
Carregarei mesmo se for em silêncio
a bandeira da poesia que nasceu em mim.
Não desanimarei diante dos obstáculos,
das pedras que rolam em meu andar.
Mesmo descalça das sandálias
que vestem meu interior,
onde as letras se formam,
viverei nelas até morrer.
Prometo.
Mesmo em solidão, e, estou só,
amigos do recanto,
vizinhas minhas, de quase sete séculos,
quase todas já fecharam as portas para mim,
colocando fechaduras nelas
e me deixando sem a chave.
Parece que todos estão me abandonando.
Talvez cavei esse abandono
com minhas lágrimas que tanto ferem.
Talvez com meu jeito de ser, de dizer, falar.
Talvez com meu jeito de amar.
Mas prometo, mesmo nesta solidão
que não sei porque estão me impondo,
mesmo imersa no mar da saudade,
repatriarei meu espírito
dia após dia, noite após noite
para junto das estrelas e lá permanecerei
contemplando e admirando
o caminhar do sol no infinito azul.
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E, quem sabe um dia, num repente de sua luz,
seus raios me acordem e me levantem outra vez...
Sonharei...

O Mistério da Flor
E, disse o poeta:
“Há qualquer
mistério
com a flor.
Não sei dizer
qual seja,
mas ela
sabe
refletir beleza”.
Reflete
também
a ternura.
E porque não?
A doçura,
que brilha
no coração.
E quando
olha
prá gente.
Diz:
Sorria,
e viva
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feliz
cada um
de teus dias.
Ah!
o mistério
da flor.
Se ela
pudesse
falar,
diria:
O mistério
é o amor.

Não Somos Cópia Com Firma Reconhecida
Quando contemplamos a beleza da natureza,
nosso espírito aceita o Criador
e nossa alma navega no deslumbramento.
Percebemos a grandiosidade do infinito
e a pequenez da humanidade
diante disso tudo.
Somos parte do infinito.
Somo luzes, candeeiros
que se acendem e se apagam quando
o combustível que os sustenta acaba.
Fizemos parte, somos administradores,
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cuidadores, e como tal,
somos especiais diante do universo.
Somos filhos do Pai, do Criador.
Somos filhos de Deus
que em sua infinita sabedoria
nos criou únicos.
Apenas um, sem cópia pirata,
sem xeróx com firma reconhecida,
sem carbono para calcar e fazer outro igual.
Por isso, - você sabe-,
você é você,
e por isso, é tão especial.

Bastião e Mariazinha
bastião é um homem ocupado
sem tempo pra mulher amada
a doce mariazinha,
sua eterna namorada.
mesmo olhando
de tudo que é lado
não tem jeito,
vive de agenda na mão,
planta jardim,
cuida de gato e de cão.
compra carro, DVD,
vai ao dentista, reunião.

Lumiar de Brisa

esse homem, bastião,
é um homem
sempre
em deveres atrelado.
mesmo sendo um aposentado
bastião é muito atarefado.
vai na feira, reclama,
do preço salgado,
trás chicória
por couve, enganado,
compra CD, fone pro rádio,
vende louça,
eletrodoméstico, o danado,
é isso aí, bastião
tem um supermercado.
êita homem deveras ocupado!
e saiba que o bastião
quando sobra um tempinho
pro dia não ficar chato
vai no cinema, teatro,
ou fica lá num barzinho
beliscando um trenzinho,
sempre fumando um cigarro.
e bastião também tem
outras manias bastianas.
seus interesses: mulher,
mulher, tem mil marianas.
filme, foto,
música triste, livro
do maior dos poetas que existe
poesias das mais bacanas.
bastião é um homem ocupado,
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mas também,
por demais apaixonado
por uma mulher, lá do sul.
ele mora juntinho dela,
na montanha de cristal azul,
de onde vê o mundo conectado,
na rede, por cabo, globalizado
da internet. veja só o bastião!
êita! que homem danado!
- bastião? ôôôô! bastião?
atende logo bastião!
é mariazinha chamando.
aqui tá escuro, tá frio,
na imensidão só tem o vazio,
gelado como nunca se viu.
e se tu não atender...
bastião! oohh! bastião!
mariazinha vai logo morrer...

Bastião e Mariazinha (II)
bastião é homem casado
com a doce e meiga maria
mas dorme com outra, o safado,
sempre, toda a noite, todo o dia.
e nisso, quem sofre? é maria!
que fica sozinha o dia inteiro
nunca vê no dia o bastião...
que dela se esconde, o matreiro.
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claro, eu de longe, sei até a razão.
a outra é bela, trabalhadeira,
cuida de si, decerto faz até esteira.
maria? ah! maria vive no mundo da lua,
lendo poesia, catando cisnes na rua,
com o colo cheio de filhos e cisnes,
o dia todo de pernas pro ar,
é o que por aí as más línguas dizem.
e imagina só, prá piorar a situação...
só trabalha em velório, é carpideira,
a verdade, essa ninguém sabe,
maria chora, de tanta saudade
do bandido do bastião.
a outra não, essa sim, é descolada,
se cuida, cuida da casa, da loja,
uma linda mulher, de voz doce,
mas nunca tá com bastião,
fica longe dele o dia inteiro,
e às vezes de noite, já escuro,
bastião nem sabe do seu paradeiro.
pois pra ser assim linda, manter a pose,
a bela mulher, vive no cabelereiro.
já a doce e meiga mariazinha,
os olhos perdidos na janela,
sempre, sempre sonhadora,
passa o dia todo esperando
o safado do bastião chegando...
prá enchê-la de filharedo,
tem um mundaréu, a iluminada.
sempre prenha, embarrigada,
e ele nem liga, pergunta nada,
vê os filhos só de vez em quando,
não ajuda nem a maria alimentar,
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para que possa mais filhos lhe dar.
e só quando bastião quer,
só mesmo quando ele quer,
o esperto do bastião, faz poesia...
poesia de amor pra maria,
sua querida e amada mulher.

Bastião e Mariazinha (III)
já é quase madrugada
do dia que vai raiar
e já que estou acordada
preciso de algo falar
então me lembrei de bastião,
marido da mariazinha
homem ocupado de montão
deixando ela sempre sozinha.
agora até ouvi dizer...
que bastião resolveu trabalhar
num tal de recursos humanos
falar com ele? só se agendar!
deve andar até engravatado
não posso nisso acreditar
justo ele que era tão largado
tênis e calça jens só fazia usar.
bastião era assim homem simples
desse jeito ia em todo lugar
fosse velório, enterro ou batizado
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ou quando ia ver alguém se casar
bastião não ligava, não dava bola
não se deixava impressionar
pela etiqueta, essa coisas de moda
ia como sempre gostava de andar.
e toda vida bastião era assim
mariazinha é quem pode contar
mesmo morando no Rio ou São Paulo
como um louco, só à trabalhar
aspirando a fumaça da poluição
fazendo do apartamento uma prisão
com 30 fechaduras a lhe trancar.
era assim que vivia bastião
como um doido, atucanado,
mas não vivia nunca descansado
sabia do tempo, da bolsa a cotação
mas mariazinha? tocava só de raspão!

Bastião e Mariazinha (IV)
Vem almoçar Bastião!
Vem comer, meu amor querido!
Venha logo meu coração,
o almoço já está servido.
Fiz tudo o que você gosta,
o teu prato preferido:
couve, chicória, bolinho-de-arroz,
no fogo, o churrasco delicioso.
Está tudo aqui, sobre a mesa,
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linda, e... cheirando gostoso,
e prá vocë satisfeito gemer:
- Ôpa! - depois tem sobremesa!!!
Vem deliciar-se anjinho,
com a comida que lhe fiz.
Pode comer meu passarinho!
É tudo quentinho, feito só prá ti.
Especialmente preparado...
então coma, deguste, bem feliz!
Não se preocupe amorzinho!
Mariazinha “não precisa” comer.
Tá acostumada a passar fome,
nem de comida, ver, ouvir, ter.
É um pássaro “sem sobrenome”,
nunca será da terra um canarinho,
como é o seu amado bem-querer!!!!

Bastião e Mariazinha (V)
Dia desses, sem nada para fazer
Decidi Mariazinha visitar, rever.
E não é que a menina
À chorar fui encontrar?
“- Bastião é o culpado, é quem me faz,
Todas essas lágrimas derramar!
É muito mandão, precisa ver,
E me obriga a tudo aceitar!
Nem posso de nada reclamar,
Ai de mim se resmungar,
questionar, ou não obedecer!
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Ele me manda calar a boca,
Me empurra prá fora de casa,
Fecha todas janelas e a porta!
E fica lá, lá gritando: - Sua louca!
Vai-te embora daqui! Some!
Desaparece! Nunca gostei de ti!
Estás maluca? Quando foi que eu,
Na minha vida, entrar te permiti?
Fecha a matraca, pois de ti enfastiei,
Estás sonhando? Nunca te amei!
Quando falei de amor, estava sonzo,
Foi louco que a ti me declarei!
Esquece, foge daqui, não te quero,
Nunca, nunca te amei, nem esperei!
A mulher de meus sonhos, que espero,
Nesta vida ainda não encontrei!”
Fiquei muito, demais consternada,
Com o que Mariazinha me falava
Ela chorava triste, desconsolada
Contando o quanto ao Bastião amava!
“- Ele não sabe que o amo, o bandido,
Por que me faz tanto assim sofrer?
Por que faz tudo isso comigo?
Por que é tão mau? Quero saber!
E eu sei que ele sofre, é teimoso!
Sei que me ama, vejo, eu sinto.
O problema é que tão orgulhoso
Que não quer nem admitir amar,
Aquela que não é como as outras
Que ele fica na CARAS a desejar.
Será que é por que sou assim simples?
Por que não tenho nem um sobrenome?
Não sou a linda mulher melancia?
A bela Cicarelli ou Luana Piovani?
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Quem é a mulher que eu deveria ser,
Para o amor de Bastião merecer?”

Bastião e Mariazinha (VI)
Lá vai Bastião reclamando,
as chinelas arrastando,
consigo mesmo resmungando:
- Esses bichanos! Humpht!
De jeito nenhum me entendem.
Nada do que digo ou faço,
ainda mais a gatinha Marie,
se uso a mão gentil e carinhosa,
foge prá um canto, temerosa,
se esconde na paz de seu lar,
atiçando unhas prá me arranhar.
Mas que gatinha dengosa, fui arranjar!
Mal sabe Bastião que Marie
lá do seu canto escondida,
pensa o mesmo do seu dono
por isso vive assim fugida:
- Ele não me compreende...
acha que sou como as outras
me trata como gata comum.
Logo eu, de pêlo dourado
igual ao dele - o danado -.
Devia me abraçar apertado
me encher de amor e carinho
me nanar suave em seu colinho.
- Mas assim é a vida!
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Diz a doce Mariazinha.
Do jeito que é com a gatinha,
ele age comigo - o malvado -!
Ele que por mim é adorado,
ao invés de sentir-se amado,
acha-se sempre desprezado.
Não me entende, se amofinha,
e me trata assim, com desdém.
Eu o chamo de amor, de meu bem.
Devia ficar feliz, maravilhado,
mas se acha um pobre coitado !
E olha, eu é que o diga, que sei!
E não minto, nem estou zoando,
esses dois vivem brigando.
Ela diz: Você é o Meu Rei!
Ele: Minha Rainha! na lei.
Passam o dia se abraçando,
as noites assim: se amando!
Mas logo brigam como gata e cão,
como galo e galinha de rinha.
Eu que vejo, até perco a linha.
Não entendo Mariazinha!
Muito menos, o tal do Bastião!

Bastião e Mariazinha (VII)
Esse tal de Bastião é um avião
Daqueles que voam até no chão.
Vive de controle remoto na mão,
Comandando a doce Mariazinha
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Como se fosse o poderoso chefão,
Da vida, as chaves e o coração !
Esse homem não tem jeito
Será que nasceu perfeito?
Não, isso não pode ser não,
Pois somos todos irmãos,
Pedra – pedra, pão – pão,
Por que seria diferente Bastião ?
Não sei, mas já estou desconfiada,
Que nessa história tem marmelada
Pois o homem apronta prá dedéu
E a mulher acha que ele é o céu !
Claro, é um homem trabalhador.
Disso, ninguém duvida, não senhor.
Já foi de tudo, das chefias o peão,
Agora, dos peões – o chefão !
Depois eu falo dessa odisséia
É uma história antiga – Coisa séria !
- Diriam os caipiras de São João –
O tar do Bastião com as profissão !
Não parou em emprego nenhum,
Já passou por 10 – de um em um -.
Hoje é comerciante, mas, já foi redator.
Estudou prá ser escritor – jornalista.
Não quis ser como o pai – dentista.
De rádio e televisão, foi comentarista.
Escrevia até atas, hoje é vendedor.
Vende eletrodoméstico, louça – especial.
Foi presidente de associação, professor.
De jornal online foi o chefe –editor.
Hoje Bastião está mesmo é aposentado,
Mas trabalha mais que um condenado.
Por isso, é que o malvado,
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não tem tempo prá Mariazinha,
deixa a mulher sempre de lado.
Coitada. Vive sozinha,
Cuidando dos filhos, da casa,
Ele? Vive com pé na estrada
Vai às compras, na feira,
No açougue, veterinária,
De segunda à sexta-feira
De agenda lotada, demais ocupado
Parece um ônibus de rodoviária
Um dia antes de um feriado.
E diz que Mariazinha é a culpada,
Não gosta de sair de casa,
Nem com os outros conversar.
Ela diz que o Bastião é ciumento,
Aperta o cerco, igual a pua,
Diz que é falta de respeito
Mulher dele dar trela na rua,
Com quem quer que seja falar...
Sendo o gari ou mesmo o prefeito.
Por isso Mariazinha é quietinha,
Vive em casa, escondidinha,
Prá bastião não se enfezar !
Mas isso obriga o Bastião
A comprar até o pão...
E não é que o desgraçado
Nem toma o café ao seu lado?
Pois é, vai tomar na padaria,
Comer o pão bem fresquinho,
Com um café cheiroso, quentinho.
E prá mulher? Leva um restinho,
De um pão bem frio amassado,
Assim, assim, meio passado,
pão de ante-ontem, dormido.
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- Que é isso, Bastião meu amigo???

Bastião e Mariazinha (VIII)
Homem igual a Bastião não tem
Apelido de danado, ele retêm.
É o marido da Mariazinha
Doce mulher, que de amor o provêm.
Sofre porque o cabra é safado,
e com outras marias se entretêm.
Ainda reclama - o desalmado - ,
que com ela gasta algum vintém.
Como? Se nem com a alimento a mantêm?
Não a ama e cuida como convém.
Não fosse eu, ela não teria ninguém.
Sempre sozinha, iria recorrer a quem???
Bastião é homem cheio de ideias.
Hoje começa algo bom prá dedéu.
Mas amanhã, abandona tudo ao léu.
Sei lá, deixa tudo ruir, igual geleia
caindo do pão, diante da plateia.
Por que será que Bastião é assim?
Ninguém consegue saber. Enfim...
É homem fechado, cabra calado.
De tudo está sempre cansado.
Reclama que não é amado.
Ama - não admite -, nem amarrado !
Decerto prá posar de pobre coitado !
Sei que falo, vocês descreem.
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Mas se todas histórias releem...
Verão que não faço alarde.
Conto o que sei, que vejo - é verdade !
E o tal do Bastião que me aguarde,
porque tem mais água neste balde !
Sim, eu falo mal do Bastião,
que no fundo até tem bom coração,
mas, não sabe com ele lidar não.
Deixa-se levar pela emoção,
Troca sempre os pés, pela mão,
magoando quem o ama, de paixão !

Bastião e Mariazinha (IX)
Lá fora chove, uma chuva fininha.
Eu, sem nada para fazer...
Resolvi umas linhas escrever.
Pensei: Sobre o que? Fiquei sem saber!
Então lembrei da Mariazinha,
a mulher que Bastião botou prá correr!
É vero ! Vocês não acreditam ?
Perguntem ao Seu Manuel...
Aquele que vende mel e fel,
no barzinho, lá da esquina.
Tenho certeza, ele conta !
Conta sim! E embaixo assina!
- Foi uma briga de matar !
Mariazinha só fazia chorar,
e o Bastião desatinado, gritar!
Disse que agora sim, era o Fim!
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Que por ela, não dava nem um rim,
que dirá, um pedaço do seu coração!
E, mandou procurar o portão...
Chegou a ser bruto, grosseirão!
Pregou uma placa na porta, sem senão.
Tava escrito: “ Amor desativado ! “
Como se fosse assim tão fácil,
Mariazinha, desligar o coração !
Mariazinha chorou como nunca,
ficou doente, achei que ia morrer.
Não saia da cama - depressão !
Não conseguia dormir, nem comer.
Cada vez que pensava em melhorar,
via os olhos vermelhos do Bastião,
enlouquecidos - em brasa -, qual tição!
Ele indo, vindo, voltando, se indo...
perdido, até tomar a decisão.
E aos gritos: - Não te quero mais não!
Fora de minha vida ! Some !
Tu não serve prá mim ! Sai ! Azaração !
Que tristeza ! Que tristeza !
A vida desses dois não é moleza !
Mas, um é mais teimoso que o outro!
Demais se amam - aliás -, amar é pouco !
São almas gêmeas - um só coração - .
Mas, não se entregam - que desatino - !
Fogem do que sentem, do destino.
Que é viver juntos, apaixonados.
Igual dois pombinhos - grudados -.
Duas avezinhas no mesmo ninho.
Vivendo só de amor e carinho...,
Se amando, com muita... paixão !
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Bastião e Mariazinha (X)
Hoje Mariazinha me procurou,
E uma poesia me encomendou.
Disse que era um dia especial,
Desses de sair notícia em jornal:
- Dia como esse, não tem outro igual!
É o aniversário do meu Bastião !
Ai, ai, ai! Sobrou prá mim!
Por que não pediu prá o Joaquim?
Não são os dois amigos? Enfim...
Ele saberia fazer lindas poesias, sim!
Logo eu? Eu? Eu não sei fazer não!
Como é que vou homenagear o Bastião?
Se a maior homenagem a esse homem,
Não se escreve em livro ou poesia?
É um presente que ele não teria,
Não fosse o coração dessa Maria,
Sofrendo saudade, dor e tormento,
O amar com tanto sentimento !
Por isso, não tenho palavras...
Eu que delas sou escrava...
Não acho nenhuma por estas estradas,
Que possam mais o Bastião homenagear,
Do que o amor que esta Maria...
Está todo dia, com paixão, a lhe dedicar !
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Questão de Semântica !
- Questão de semântica,
minha cara !
Questão de semântica !.
E eu sei lá o que é
essa tal de semântica?
Dessa ciência nunca ouvi falar.
Parece mais o nome
de alguma ilha da Atlântida,
do que de elementos
linguísticos, o significar.
Quem definiu que é o tratado
da significação das palavras,
numa fase ou através do tempo,
foi um semântico sincrônico,
da maior lavra,
ou um louco varrido,
diacrônico pelo vento.
Um semanticista linguístico
que fugiu de algum hospício,
só prá minha cabeça enrolar.
Me dizer que tenra é terna...
Já pensou? Que confusão, que baderna?
- Questão de semântica minha cara !
Questão de semântica !
- Que semântica? Ora José, Pára !
Mais fácil entender física-quântica,
do que a ciência de as palavras complicar!!!
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Anisete
quero a poesia
que me cala
em lágrimas
de apartes,
livre de etiquetas
e brumas de antolhos.
que dá nó no peito
e tudo pára...
mas, faz navegar
o espírito anum.
quero a poesia
que não diz,
mas, calada fala,
- apocalíptica e nua -,
com dois sentidos,
sem rumo certo.
dois caminhos,
sem ter nenhum.
uma poesia que baila,
faz barulho, estrala.
na alma ressoa,
muda, gritante.
como dois tambores,
vulcões enormes,
gigantes,
parecendo
somente um.
quero uma poesia onírica
que não se rende
à cela e à prisão,
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que seja aurora
na hora do ângelus,
se anela de fogo
em águas barrelas,
pobre ou rica.
perfumada de aniz
ou, bodum...
quero a poesia assim:
saída de mim,
do meu abismo interior,
dos vãos do meu espírito
que se confunde com o teu.
sem lápides do dia,
revestida de tropo...
quero-a qual
mágica de palhaço,
sussurros de cabrum.
quero-a despida
das lingeries
que a moda calça,
sem o fardo das cercas,
que a amarram
em limites
que eu não construí.
e que seja sempre,
curiosa e traquinas,
como seu final,
sem rima.
tonta - sorri -,
de bebum.
quero a poesia
que seja tudo ou nada,
seja muito,
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sendo sempre,
e pouca.
que seja tecida
de antanho,
num tempo
como hoje,
amanhã, ontem,
- estranho- .
quero-a anisete,
desvairada e louca !

As Asas do Moinho da Minha Poesia
Não sou máquina de produzir poesia,
ou computador de pensar...
E nem meus versos são
pílulas para qualquer dor,
ou remédio para feridas de amor.
Mas são versos que falam com autenticidade
das vivências do meu sentir poético, ou não...
Vivido no cotidiano da minha, e das vidas
que tocam minha alma.
Não sou perfeita, e nem entendo
dos vestidos com que os poetas
cobrem os corpos de suas poesias.
Não gosto dessa forma quadrada e dura
com que os versos rimados andam,
nem da falta de gingado e molejo,
na dança com as palavras.
Minha poesia tem saias rodantes,
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veste chapéu de palha,
trançada pela minha própria mão...
Faço-a com rendas, fitas e laços,
e costuro-lhe lantejoulas coloridas,
- douradas à luz do meu sol -,
e contas de pérolas que eu mesma dori.
Meus versos me causam surpresa,
por desconhecê-los antes de sair de mim,
e depois, não reconhecê-los,
como se de mim não tivessem saído.
É como fossem do “poeta da antiguidade”,
cozidos no lirismo de sua ânsia febril,
no pensar poético de suas entranhas.
Por isso, não tenho tempo para
ater-me a métricas e sintaxes,
e outras “étricas” e “axes”...
E lá sei eu o que é isso,
ou entendo de coisas assim?
As asas do moinho dos meus versos,
batem soltas,
mesclando a prosa com a poesia,
não se amarrando em postes e endereços,
nem aderindo à movimentos
que não entendo e nem conheço.
As palavras que nascem de mim,
mesmo maturadas no caldo do século 21,
são fruto temporão, tardio,
chegadas aos dois anos de vinte,
quando a vida já ia partindo,
fazendo um tempo fora de época...
E guardam ainda, o sabor caramanchão
das roseiras que galgavam
pelas pilastras e ombreiras das portas,
para depois caírem em apaixonantes serenatas,
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do sobrado de um velho casarão....

Flor Rose
Erguer-te altiva ó flor do dia,
Em mais um Natal que hoje se inicia,
és flor, és mãe, e és jovem ainda,
Rose - Mulher, Rosa - Anjo - Menina.
Tua vida seja luz resplandecente,
tua prole o filho do amanhã,
soldado sem armas
que no amor descerra,
a bandeira da Paz,
que suplanta a guerra.
Sejas esposa, companheira, amiga,
carinhosa, doce, sem alento dever,
amante sempre, de prazer querida,
pelo homem que te faz mulher.
Tua face seja de brandura bela,
olhar de fada a encantar o mundo,
e que sempre seja tua missão na terra,
derramar no próximo teu amor profundo.
Jamais te deixes na vida fenecer,
pela tempestade que em ti bater,
lute aguerrida, sem pender na dor,
seja teu espírito bravo, imbatível,
para a vitória conquistar em louvor.
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O choro é a falta de palavras
Se choro são minhas as lágrimas que verto,
parte de mim que externa-se às vagas do vento.
Um choro doce, choro triste,
choro que clama por alento.
Se choro é porque me faltam palavras,
do que está no coração falar,
quando choro consigo dizer,
embora não consiga verbalizar.
Com o choro conquisto a minha paz,
aquela que o sofrimento fez perder.
A paz é terapia, é o equilíbrio,
entre a minha vontade de morrer
e a ânsia ardente e eterna de viver...

Perfume de Orvalho
que a beleza da natureza
que reserva o perfume
do silêncio do amor
seja para nossa vida
como um orvalho

Lumiar de Brisa

que purifica os vícios,
tomba a dor
e cura a alma
das feridas
tão fincadas
e doloridas.
que nos faça esquecer
as tempestades interiores,
que tornem passageiras
nossas incertezas
e nos revistam a vida
do amor sem culpas,
sem despedidas,
sem portas abertas
de ir embora,
sem tristezas
e saudades
de fazer chorar.

Artistas da própria vida
iluminados pelo sol,
na simplicidade de viver,
buscando a cada dia
as respostas
para as perguntas
mais corriqueiras,
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sabendo-as todas
sem solução,
abrimos a porta
de nosso coração
para a vida
que agora
nos alcança,
seremos
construtores
de alianças,
mãos dadas
com o céu
que mora
em nosso olhar
e artistas
a pintar as cores
de nosso
próprio ser
na tela da vida
que se desdobra
à nossa frente...

Mulher Maria
Não sou mulher da escuridão.
Não sou mariposa
para viver no escuro da noite
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rodopiando ao redor
de luzes artificiais.
Nem mesmo mulher
de andar embriagado de bares,
debruçando sua vida
em mesas solitárias.
Sou o sol dourado
que nasce todas as manhãs
e assiste fascinado
seu próprio entardecer.
Sou mulher de andar
em estradas iluminadas,
abraçada à família
e trazendo consigo
amigos de verdade.
Sou mulher da lua
Prateada de cores
iluminada de odores
chamejada de paixão.
Ela me cobre de dengos
Ilumina minha noite,
pois não sou de viver
na rua e dormir em escuridão.
Sou mulher dourada de luzes,
flor do dia,
mulher Maria,
mulher do vale da alegria.
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És pássaro arguto
És pássaro arguto
Conheces a vida
E sabes caminhos
que te levam
ao sofrimento e dor.
És pássaro arguto
Pensa, o que queres
Viver a vida, ser alguém
Ou passá-la em vão?
És pássaro arguto
O que te dá tua ilusão?
O que fica? A dor,
com seu quinhão?
És pássaro arguto
Vivências tantas
Conheces o certo
Sabes do errado
A vida tantas vezes
Já te ensinou.
Vate da própria vida
“Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé”...
Solta o cabo da nau.
Deixa tua nau navegar serena
nas águas que aportam
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no pojo da vitória e do sucesso.
Vais conseguir vencer
todas as lutas
que se desfraldam diante
de tuas velas se assim
o desejares de coração.
Solta o cabo da nau.
Verás a bonança
e te sentirás seguro
se te deixares navegar
pelas mãos do Timoneiro da vida,
que te fez, te criou e plantou-te
dentro do ventre de tua mãe.
Solta o cabo da nau e navega,
navega nos braços dos sonhos
deixando-te guiar
pelo equilíbrio que vem
da sabedoria de vida
que já adquiriste até aqui.
Afinal és um homem
e não mais uma criança
que não sabe para onde ir.
Já tens noção da realidade
que te cerca
neste imenso e lúrido mar
que é a nossa vida.
Seja vate de ti mesmo.
Faça uma poesia da tua vida
e encontrarás a paz
e a harmonia de viver
bailando nas letras
moldadas
pelas tuas próprias mãos
a partir do barro
de que és formado...
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Fausta Luz
Fausta Luz que me fascina.
sombra que me guarda
em asas abertas ao vento.
Tua falta me faz passar
em desalinho de vida
a cada degrau a subir
para alcançar o patamar
da esperança.
felicidade que vem em grãos,
semeada em colher,
na nudez da alma
e crueza do espírito.
vida que se refaz
em palavras iluminadas
saídas de Tua boca.
vem! ilumina meu dia,
com tuas auréolas de luz.

Infância Romana
minha infância
não foi em meio
à multidão
de homens
com gravatas,
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visitando
galerias virtuais,
piscinas azuis,
seguindo as
tendências da moda,
da arte contemporânea.
e apesar de sofrer
algumas vivências
em discórdias por
causa de bebedeiras,
brigas, mágoas,
ressentimentos, raivas,
minha vida foi
tão doce igual
à um pão-de-ló
e posso cantá-la
em verso e prosa,
para relembrar
o dia de ontem.
minha infância iluminada,
nasceu de um
ventre da roça,
perto da casa
do meu avô,
entre animais,
charretes, carroças,
abóboras
e batata-doce.
foi ali que surgi,
do nada,
morando num
casebre sem fundo
à beira
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da sombra do sol
e de braços dados
com a lua.
sou simples,
igual a caroço
de pêssego,
e cresci vendo
os pais fainando,
penando.
pobres,
- decerto -,
mas ouvindo
a língua romana,
o latim
dos padres
e missionários.
tomando a ceia
no cálice dos eleitos
nos finais de semana,
em dias de festa,
- considerados bentos -,
e nos feriados
do tempo,
que já se foi alado
lá pro outro lado
do passado.
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Obreiro Da Própria Vida
não sejas cego e nem
duvide das coisas
que te cercam.
elas estão lá,
existem para você.
parta hoje ao encontro
do que você perdeu,
reanime sua
vontade de chegar,
aventure-se a esperar
da vida mais
do que só percas.
ouça os sinos
que se dobram,
eles tocam para você.
olhe os jasmins
que florescem
no jardim dos sonhos.
a hora agora
é outra.
não seja fugitivo
de si mesmo.
deixe de lado o medo.
não relaxe seu corpo
diante das adversidades,
arremende o perdão
a quem machucou
sua vida, sua alma.
olhe dentro de teus olhos
e seja sincero
com você mesmo.
seja obreiro
de tua própria vida
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e faça dela uma
admirável
e esplendorosa
obra de arte.
você deseja.
você quer.
você pode.

Senhor E Dono Da Própria Vida
O desespero se constrói
a partir da angústia da espera
e da solidão da dor.
Mas para tudo
há cura e acalanto.
Por isso, há que
se guarnecer de esperança
para suportar os arranhões
com que a vida empedra
nosso caminho.
Nada é ocasional,
tudo tem um propósito,
uma hora de ser.
Nem todo dia é 11 horas
e nem toda 11 hora é hora
de brincar de vida e de morte.
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Abortar o início e o fim
da esperança de viver
e nadar no vazio
só traz falta de segurança
e nos torna guerreiros
sem causa, sem fins
e sem sombras
para as coisas
perenes da vida.
Não carregue
o fardo
da imoralidade,
da solidão,
do pó das
guerras perdidas.
Não seja mendigo da ausência
nem dúvida dos sem parte.
Fique longe dos
prostíbulos e abadessas
do prazer passageiro.
O sol acende todos os dias
e a lua brilha na noite escura.
A vida é enigmática,
mas formidável
e digna de ser vivida.
Contemple o rio
que corre suas águas
para o azul profundo do mar.
Ele nunca está cansado,
nem paira estático
e lastimoso
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por entre os quadros
que fazem plantão
à beira de seu leito.
Segue seu curso como
um incansável tropeiro
espanholado de abraços,
administrando
as pedras do caminho,
rodando a roda do moinho,
a inspirar textos
que se fazem
tão familiares
e especiais
em minha vida.
Seja senhor de sua própria vida,
dono de suas ânsias
e guerreiro de abraços queridos.

Engenho Da Vida
Só quando o engenho da vida
ruge suas rodas
e a vida avança
em nossa existência
torneando-nos
com o peso da idade,
com o envelhecer do corpo
e o amadurecimento da alma...
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é que percebemos
que o ser humano
é uma mistura de sentimentos
que a meu ver não só mudam,
como se alternam
diante do específico
e das peculiaridades
da emoção que vivemos
a cada dia.
Nós mudamos,
os sentimentos também.
Mas a essência dos sentimentos
e da vida não.
Se você ama de um amor eterno,
eterno ele permanecerá.
Mesmo que rolem as águas na cachoeira,
mesmo que o sol se ponha
e a lua tímida debrue
seu pranto dourado de amor,
mesmo que o dia
se faça noite
ou a noite se faça dia,
o amor permanecerá.
Porque o amor suporta toda dor,
toda angústia e todo sofrimento.
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Poesia De Gaveta
Minha obra é minha vida
e o crédito se dá nas lágrimas
que me consomem os dias.
Nas horas vagas coloco
minha poesia na gaveta do coração
e quando aquecidas,
no pulsar de suas batidas,
divulgo-as aos ventos
que cruzarem meu caminho,
sem medo de que eles as levem
a outros rincões e querências.
Se por bem, alguém as ler...
e se uma dessas letras
lhe falar ao coração,
tome-a e faça-a sua.
Cumpriram seu destino
de saírem de mim,
- qual lava de um suspiro e morrerem como semente,
num coração novinho
de esperanças.

Palavras Que Brotam Do Nada
Se permaneço nas asas do tempo
a colorir minha vida com palavras
que brotam de dentro,

Lumiar de Brisa

que surgem do nada,
que nascem da solidão
e do vazio de duas asas,
do vão que se formou
entre o tempo de um
e o tempo de outro,
é porque ainda acredito
nas possibilidades
e no horizonte dos sonhos meus.
Sonhos entrelaçados às correntes
que fluem do rio que corre
qual corcel desvairado
pelo vale de pedras
e águas transparentes.
Não há mais o que medir,
nem se sabe que traçados
a vida vai fazer de agora
até o futuro dessas ânsias.
Não há como descobrir
se o que era ontem,
ainda é hoje
em sua essência
ou se simplesmente tudo
desapareceu com o tempo
que já passou.
Feridas, chagas,
levam tempo
para curar.
Mágoas levam
seu determinado tempo
para sarar.

119

120

Maria Roseli Rossi Avila

Marcados Pelo Tempo
Não carrego em meu seio
todos os amores mortos.
Não sou um cemitério.
Não sou um lugar comum.
O amor e a paixão,
não morreram,
mas vivem em mim.
É simples:
Somos marcados pelo tempo
e o tempo passou ligeiro.
Como o pai e a mãe
que dão alento ao filho
que hoje é uma criança
e amanhã é um homem
a se mover sobre a Terra,
assim passa o tempo.
E deixa marcas
de vida e de morte.
Depende como você viveu...

Borrasca Da Solidão
Cadeias de penosas procelas,
lúgubres ventanias avançaram,
rugindo e tudo destruindo
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na vida de sonhos encantados.
Ventos da tormenta ainda rebramam,
descambando no brilho enlouquecido,
do olhar que contempla o baraço,
pendurado diante da fronte pálida
e esmaecida, pela força da borrasca.
Furacões relincham no horizonte,
vagas trovejam na amplidão,
do céu os astros já fugiram,
e sobrou a flor, rubra e triste flor,
chorando sua lúrida sina, em solidão!

Agenda Para O Amanhã
Minha agenda está vazia para o amanhã.
Nela cabem sonhos e planos que já tenho,
também os que ainda vou com paciência construir.
Sem olhar o calendário da parede e suas marcas,
pois a magia da vida está em abrir os olhos hoje.
Carrego em mim todas as esperanças e sonhos,
de dois olhos que ainda enxergam o nascer do sol
e já se encharcam de gratidão por este benefício.
Quantos podem ver e ainda não sabem agradecer?
Não descobriram o valor de suas janelas para o mundo.
E mesmo eu - que o sei – não por ser diferente.
Nem por ter um saber que muitos não possuem,
mas, porque descobri quando o perdia por entre os dedos:
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Que o que vale mesmo, não é o que os olhos veem...
nem as mãos cheias, mas, o que o meu coração pode sentir.
Isso faz a diferença entre o meu saber e como vou vivê-lo.

Sementes
não há como alguém iludir-te com palavras.
se te sentiste iludido por alguém,
na verdade, foste tu mesmo a te iludir.
e quando iludidos só há um jeito de viver:
iludidos ou desiludidos. como preferes?

enquanto pensas... vá. deita-te à sombra da árvore...
e não prenda a voz que grita: AMO! ...deixa gritar.
depois te calas e em silêncio ouça o eco de teu grito.
ele virá a ti de algum lugar. dentro de um coração que ama.
no teu encontro com Deus teu pensar te dirá:
- a conquista mais importante é a liberdade de ser.
nela estará o que queres e o que não desistires de alcançar.
pois a omissão já passou omitida.
omite-se do hoje e do amanhã.
pertence ao passado. pois o hoje já nasceu.
e se hoje te descobriste não perdoado...
foste tu. sim tu. tu mesmo que não te perdoaste.
perdoa-te e amanhã te descobrirás purificado.
pois a tua dignidade não está no sofrimento que repartes,
mas na forma como vives, guiando-te pela sabedoria...
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sempre presenciamos o plantar de uma semente,
mesmo que não o colher do fruto ou o perfume da flor,
porque os frutos são a dádiva do amor e da paz,
cujas sementes o vento sopra onde quer...

Espuma Da Virada
E se a vida me negou alguns de meus sonhos...
Não é porque eu não os merecia ou deva abandoná-los,
nem porque em minha inocência, não os podia compreender...
Mas, porque por algum motivo oculto de mim mesma,
não os era permitido acontecer naquele momento.
E não lamento como já tantas vezes a Deus lamuriei.
Nem apago as velas que ainda acendem minha luzerna
porque a esperança é o futuro que nunca morre...
Eu sei que ninguém sem luz consegue manter-se sempre acendendo
a tocha que os outros seguram na mão...
e, às vezes, mergulham na água para apagar...
Hoje, sinto-me pequena pelos sonhos que não tive,
por aqueles que me foram perdidos e os não realizáveis...
e até por nunca receber um aceno para continuar a sonhar...
Mesmo assim, em minha pequenez, ainda acredito no amanhã.
Então ergo os olhos para o infinito que eu posso ver...
e dele recebo todas as dádivas do dia que hoje vivo.
Pois as mãos que acendem para si horizontes de possibilidades,
entregam-se como candeeiro para quem não tem dentro de si o
natal
ou não pode tomar a espuma de um borbulhante e dourado
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estouro de virada.
Porque o que fica, não são as pegadas que nós - ou o vento apagamos...
mas, a semente silenciosa de amor e doação que acendemos em
nossa alma,
em cada dobra do tempo que Deus sabiamente coloca
em nossas mãos.

Não Sou Cecília... Nem Drummond...
não quero gestar a poesia
acadêmica, quadrada,
amarrada, amordaçada,
com regras a lhe encarcerar...
nem a sonho transpirada,
em seus versos picotada,
podada, assaltada,
de alma dilacerada,
somente prá em regras entrar...
não busco a poesia fria,
onde falta festa, folia,
dança e alegria,
a musa, o poeta
e até o mercenário...
escrita para agradar
somente o saber, o ego,
de alguns cartolas literários...
que acham que os poetas bons
fazem parte do passado
e desde lá não têm
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mais nenhum consagrado,
por não serem Cecília ou Drummond.
quero a poesia musical
que despeja emoção
de um jeito simples
ou fenomenal...
riscando o papel
sem preocupação
com regras e estruturas...
busco acordar a poesia
por tanto tempo adormecida como era a minha vida que seja viva, afiada,
feita de acertos e rasuras,
que humilha e também orgulha
que seja faca e agulha...
que corta e também sutura !
não acho ser minha poesia
uma mera mercadoria,
jogada sem estribeiras
nas prateleiras de uma feira
querendo só se vender
em eterna promoção...
vejo-a um talento precioso,
por Deus me dado como dom, tesouro...
em letras que contam histórias,
falam de pessoas, memórias,
dizem de Deus, de mares, estradas,
dores de amor e paixão...
dos sentires da alma poeta
que toca com os dedos palavras,
como se fossem as cordas
de uma harpa ou violão !
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Dedico este texto aos poetas contemporâneos que não são
reconhecidos como o eram os poetas do passado.

Completude
Não é preciso habilitação prá remar uma canoa,
basta saber usar os remos e ter um rio para navegar...
O rio Amazonas não é o único rio navegável,
quem gosta de remar, rema em qualquer água,
qualquer rio, ou lugar...
Pode-se remar nas águas de um igarapé,
numa lagoa nas montanhas e até em alto mar.
Navegar nas águas entardecentes do Araguaia
ou na aurora colorada do Uruguai,
dá o mesmo prazer a quem gosta de sentir
a brisa roçando a face, arrepiando a pele
ou fazendo carinhos nos cachos do cabelo.
A diferença está na margem que desejamos alcançar...
É isso - o cais - quem vai definir o lugar do meu navegar.
Um índio não o deixa de ser
só porque lhe tiraram o arco e a flecha,
ou porque cobriram seu corpo de peles descartáveis...
Nú, ou coberto de vestimentas, continua sendo um índio.
Porque tudo é só uma questão de ser,
e não uma condição de que armas eu tenho e uso,
ou do que possuo nas mãos, ou não...
O mesmo acontece com o poeta...
Que não precisa de nada para o ser.
Porque um poeta, é sempre um poeta.
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E, é sempre um homem, ou uma mulher.
E se é um poeta, não o deixa de ser
por lhe faltar algo, ou ter em excesso
o que não deseja... ou não quer...
Já, não é qualquer homem ou mulher
que pode ser um poeta,
mas sim, uma alma sensível e louca,
capaz de amar suportando a dor
de não conseguir expressar a completude
de seu sentimento... e chorar...
Chorar lágrimas de sangue
por só saber viver no exercício de sua insanidade,
da qual, o objeto de seu querer,
lhe outorga a liberdade
que não quer, que não deseja...
A felicidade não é qualquer coisa,
mesmo que a batizamos com um nome.
E, nem qualquer coisa
pode ser chamada de felicidade,
ou ainda alguma coisa, que nem sabemos o que é...
A felicidade é um estado da alma
conquistado quando concluímos a busca
do que nosso coração almeja alcançar
desde seu primeiro minuto de existência...
Isso é a felicidade... Nada mais !!
Um boto cor de rosa não é um Deus,
porque Deus não é um Deus morto,
e um boto pode ser abatido com facilidade
quando um coração não o amar o suficiente
para mantê-lo vivo...
Mas, ele pode ser assim como minha alma poeta,
que dança com as palavras
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a música do sol, do imperador...
enquanto dança o balé das águas o boto cor de rosa...
até ser abatido pela crueldade mercenária do caçador.
Assim como minha alma poeta
atira em seu próprio coração,
quando se deixa levar
pela frieza das circunstâncias,
pelo descaso...
e não deixa mais seu espírito ser tocado
pelos dedos apaixonados do amor...

O Grito Que na Garganta Secou...
A face vê a lágrima rolar
quando a alma precisa exprimir
o que as palavras
não conseguem expressar.
Desce mansa, quente, quieta, calada,
ou destrambelhada, em profusão.
Dizendo da tristeza que sente,
ou da alegria que fere,
as entranhas do coração...
A lágrima que rola faz cicatrizes,
mapas que deixam um caminho,
laivos a serem decifrados,
estradas de flores e espinhos...
Que contam de um sentimento,
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falam de tantos momentos,
onde a emoção transbordou...
Da alma a assinatura de um juramento,
da tristeza o som do lamento,
da alegria o grito
que na garganta secou...

HD da Felicidade !
Quando nossa conexão cai é que fazemos
as descobertas mais importantes:
que não sabemos mais viver desconectados
e que o fio que nos liga à nossa conexão
não pode mais ser desligado por mãos humanas,
nem por dedos calejados de modernidade
que já se acostumaram a entender
a razão de nossa compulsividade...
E, mesmo que não saibamos tudo de computador,
a ponto de deletarmos todo nosso programa
de mensagens com um só teclar,
acabamos descobrindo que mesmo perdendo
nossos dados mais preciosos
e nossos arquivos mais importantes,
somos governados pelos programas que já adquirimos
ou pelos quais fomos comprados,
sem nem mais pesar o preço que já foi pago
pela dor que deletou tudo, menos o essencial:
a descoberta que o programa original
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é o único em que podemos confiar,
sem ter medo do vírus que fica de quarentena,
esperando um teclar indefeso
para devastar nosso computador
e provocar a desativação de nossa conexão...
É claro que o óbvio não entende a emoção,
senão instalaríamos antivírus tão potentes
que não permitiriam nem mesmo um abrir de janela
para uma saudade invadir o nosso quarto
e perceber que não é o vazio
que dorme conosco em nossa cama macia,
mas, o calor de uma ausência presente...,
de algo importante demais para nós...
E descobriríamos que as Pedras do Arpoador
já tem seu lugar definido,
e que depois de conhecê-las ou tocá-las
com a ponta dos dedos da alma,
mesmo amando-as loucamente, a nós cabe,
na saudade vivermos o nosso amor,
pois não há como arrancá-las de suas raízes,
nem desarvorá-las das terras as quais pertencem...
Nem mesmo escurecendo o sol
que banha seu imponente dorso,
fazendo um arco-íris de luz e vida
com a água das ondas que lambem seus cabelos
e as reentrâncias de suas rochas...
E veremos que a cidade “sorriso” não carrega essa fama
por só contemplar o Cristo Redentor,
mas porque é vigiada, cuidada e contemplada por ele.
E, mesmo que não o possa ver por entre as brumas
que o cercam a cada manhã, “ela sabe”:
Ele está lá! Ele está lá todos os dias e noites,
abrindo os braços para recebê-la de volta
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depois de cada fuga para a realidade...
Porque é lá, bem lá, no alto da montanha abraçada pela névoa
que está encravada a torre que a conecta com o seu mundo
e a faz ser quem é de forma verdadeira...
Também é lá que estão os braços
que a acalentam na intimidade do ser,
fazendo-a rolar em sonhos de nuvens e neblina,
enquanto instalam em sua alma, a certeza...
de que somente na eternidade desses braços feitos
ela encontrará... o HD da felicidade !!

Bastião e Mariazinha (XI)
E chora Mariazinha, pelo mundo bem sozinha:
- Abra a porta Bastião!
- Abra a porta!.
Aqui fora é frio...
Muito frio...
De acossar os ossos.
O nevoeiro cobre a vida,
faz folículos de lágrimas
nas pétalas da flor !
A neblina enevoa a alma
- e faz rodar caminhos
que não servem -
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para quem ama andar...
Me manda entrar!
Me diga para ir até você!
Me fale como devo te amar!
Eu sei que você procura,
que você me olha
todos os dias ao acordar,
que me espera...
Me manda entrar!
Não deixe a vida virar
somente sombras
e lembranças do passado.
Me deixe entrar Bastião!
Lá no solar do teu coração!
Na varanda da tua alma!
No abraçar da tua paixão !

Campeando Lembranças
Passei um domingo,
Chimarreando com Deus,
Pedindo ao Chefe-Supremo,
Rei, Senhor e Juiz,
Abrir bem logo, ligeiro,
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As porteiras do céu
Para receber hospitaleiro,
Minha alma de aprendiz.
De alparagatas nos pés,
Calçada de esperanças
Com a cuia bem cevada,
Lancei mão das andanças
Para domar minha alma
Que teima ser xucra, criança,
Campeando sempre matreira,
No passado, doces lembranças.

Ouro dos Melros
caminhe sob a luz
das ondas do tempo.
se, você ver um arco-íris
no sorriso de uma mulher,
você, com o tempo,
encontrará também
o motivo de
sua ousada felicidade.
num mundo de voraz
indiferença,
onde só
a aparência e a
superficialidade
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de vida interessam,
ainda vivem homens,
que sabem como fazer
uma mulher,
sentir-se:
mulher
de verdade!
anjos, em feitura
de homens,
que honram a mulher
com o mais puro ouro
dos reis.
que melram o seu amor
em pratos dourados,
de magia e encantamento;
iluminando o mundo,
de gorgeios
dos eternos
espíritos
enamorados.

Repartir Ilusões
Nossos braços só alcançam até onde vai o nosso querer. Nunca
além.

Lumiar de Brisa

135

E se ao voltarem, chegam carregados de ilusões,
estas foram construídas por nós e não doadas por alguém.
Ninguém consegue repartir ilusões próprias de si, com outrem.
Seríamos inocentes demais ao acreditarmos nisso.
Só procuramos por aquilo que ainda não nos pertence ou,
se já nos pertence, ainda não temos consciência disso.
Viro as páginas de um livro sem ter medo de
encontrar uma página em branco,
porque durante muito tempo mantive o livro fechado
ou fiquei lendo e relendo apenas as primeiras páginas.
Se encontrar uma página em branco, eu mesma ousarei escrevê-la,
mesmo que escreva nelas apenas meus delírios
e as ilusões que ainda tenho o prazer de sonhar.
Por isso, não permitirei que meus braços
deixem de buscar o infinito
que me traz a felicidade
e o prazer de viver os meus sonhos.
Porque se a felicidade é do tamanho de um sonho,
quero sempre continuar sonhando.
Pois eu sei que o sol se vai quando a noite chega,
mas também descobri que ele nunca deixa de brilhar.
Apenas brilha em outro lugar.
E mesmo que a noite venha,
após ela, um novo dia vai chegar.
E o sol voltará a estar lá,
mesmo que brilhe escondido
por entre as nuvens e as lágrimas do céu.
Não sei se acredito que todo o princípio tem fim,
mas que tudo tem continuidade... depois do findar.
Até os sonhos que abandonei ao longo do caminho.
No dia que virá, sou eu que posso não estar aqui,
pois a finitude da vida está em mim e não na vida,
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nem nos sonhos, que ainda posso e ouso sonhar.

Sabedoria e Inteligência de Ser
Cada um de nós tem dentro de si inteligência.
Uns menos e outros mais, depende do ponto de vista
e de quem define o que é a inteligência.
Não fiz essa definição e nunca fui buscá-la,
talvez por isso não tenha inteligência
na compreensão total da palavra que a define.
Sei, e, sei que não sei o que é inteligência...
Talvez nem mesmo o que é sabedoria... aquela dos sábios.
Mas não creio que seja só o saber, ter conhecimento.
Porque isso todos temos do mundo onde vivemos.
É só olhar o mundo que nos cerca, o aprendizado está lá.
Nós até olhamos, mas muitas vezes não sabemos:
- Que podemos aprender com as coisas ao redor.
E ser inteligente, decerto não é sinônimo de ser sábio.
Porque a sabedoria não é um fim em si mesmo.
É o princípio do saber - e foi um sábio que o disse.
Observando o mundo ao redor de si
num tempo que era o meu - agora eu sei.
E assim gira a Antiguidade de uma poetisa
que não conhece o que sabe e nem o que é,
mas tem certeza de que precisa aprender.
Podemos ser inteligentes e achamos que somos.
Mas nunca temos sabedoria o suficiente.
Precisamos aprender sempre - essa é a máxima.
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Porque somos seres humanos
e convivemos com outros iguais.
Para aprender a aprender a viver.
As pessoas que estão próximas a nós, bem perto,
são delas que mais temos a aprender...
Porque nos ensinam sempre o que é a vida
e o que é na vida viver... E, com inteligência.
Ou devia ter dito sabedoria? Quem pode saber?
Eu vejo nisso - conviver conosco mesmos...
e com nossos semelhantes - a sabedoria de ser.
Se soubermos isso - e não sei se sei - então somos sábios.
O que é mais, muito mais do que ser inteligente:
- Quando sabemos viver no interior de nós mesmos -.

Eternidade do Sonhar
Quando a gente nasce como eu nasci,
não percebe que já é. Precisa descobrir.
E nem compreende o porque de ser.
Então lutamos desesperadamente para aceitar.
Nos degladiamos consigo mesmos sem trégua.
Estamos sempre brigando, sempre lutando,
Adiando a transmutação de nosso ser
que é inadiável, intransferível.
Para continuar a ser, precisa acontecer.
Neste luta encontramos pelo caminho
tanto pedras, como espinhos.
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E com eles tecemos coroas para nos ferir
e espadas para cortar o nosso coração.
Caminhamos sobre as brasas da dor,
os pés descalços para deixar marcas,
onde as pegadas indicam que ainda somos.
Também descobrimos que nas pedras surgem flores
que nos ensinam que é possível, é possível sim,
flores nas pedras, formarem um lindo jardim.
E os tempos passam. Sempre se vão.
Para longe. Para o dia seguinte.
Não entendemos porque as nuvens correm,
o sol brilha, as estrelas cintilam ou a chuva vem,
nem para onde correm as águas de um rio.
Não vemos de onde vêm, nem para onde vão.
Sabemos que estão ali. São necessárias para a vida.
Como no tempo agreste o são, as chuvas de verão.
As nuvens avançam no céu e não vemos de onde surgiram.
Formam imagens que nossos olhos contemplam
sem compreender os seus mistérios, seus segredos.
Sonhamos com estrelas que nunca caem em nossas mãos
e desejamos o sol que imponente segue seu caminho.
E assim vamos seguindo os nossos dias, em silêncio.
E se falamos, são as lágrimas que falam por nós.
Porque não sabemos dizer o que nossa alma sente
quando nossos sonhos só existem... Em sonhos...
E o infinito está na eternidade de nosso sonhar.
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A Razão da Ilusão
A poesia nasce da espontaneidade da alma
e não há como prendê-la em grades e aramados.
Suas asas alcançam distâncias e alturas inimagináveis,
que os olhos da razão não conseguem conceber.
Por isso não há como transformar razão em ilusão
longe dos versos e linhas de uma poesia…
No voo augusto dos pássaros ela nasce célere
e segue seu destino no flanar das velas do vento.
Como uma carta de um tempo que ainda não se fez,
guardando memórias, medrando sentimentos…
Quando contemplo uma poesia - ao seu fim minha alma se curva em sinal de reverência
à poética inusitada, singela e bela - pura poesia
que nasce do espírito do poeta da antiguidade.
Enquanto aprendiz, me debruço em seus versos,
tecidos no baú da sua sabedoria e conhecimento.
É como se um mar de luz abrisse suas portas
para um mergulhar frenesi em ondas de águas azuis
e o repousar sereno nas folhas da primeira página,
de um livro da vida que me carrega em seu ventre.
É no vagar das palavras que traçamos caminhos
e encontramos a claridade para a consciência.
Porque o sonhar é o rascunho dos loucos…
Fúria, sossego e refúgio do silêncio da alma,
que poder falar, jamais tínhamos imaginado…
E o nada que somos nos é dado por inteiro,
quando não acreditamos ser alguém em algum lugar.
E, mesmo que fossemos algo em lugar nenhum…
seríamos mais do que só o risco de um pensamento…
Não é o barulho do árduo trabalho de lapidação,
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que esconderá a pureza da pedra encontrada.
Só lhe dará mais beleza, forma, valor e perfeição…
Mas, a inspiração é a emoção do momento…
É quando a lágrima desce molhando o papel
e a poesia se escreve sobre um rumo incerto,
a alma se desenhando sem necessitar de mãos...
Porque a razão não precisa dos meus sentimentos…

Não Façamos Solidão
E quem sabe o sentido da vida, onde vaga o espírito,
o caminho da alma, como nasce a solidão ?
Não precisamos procurar culpados,
nem a omissão pelo que acontece… em nós.
O movimento do mundo acontece fora da gente.
A esse não dominamos, mesmo sonhando a ele adestrar.
E quem consegue domar o que vai lá dentro ???
A alma segue trilhas que não conseguimos desviar,
porque ela conhece melhor o nosso interior…
Sabe que estradas ansiamos ardentemente seguir,
mesmo que não respeitemos os desejos do coração.
Na verdade, na verdade, nunca me afastei deste banco,
por isso não sei se ainda tenho de aceitar o convite para sentar.
Já me recosto nele eternidades sem fim sem nunca me calar:
Uma ave canora se alimentando de algumas migalhas,
enquanto seu canto deve ser sempre um alegre e belo trinar.
E não se espante tanto assim com o choro, as lágrimas.
Não são as lágrimas que começam nossa solidão,
mas são elas que nos ajudam à ela suportar…
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A vida não é um brinquedo de criança ninar...
Nem tão fácil e afável que possa ser considerado um.
Não sei brincar de boneca com meu coração na mão
enquanto o sol medita se deve ou não o mundo iluminar.
As cicatrizes doloridas que se formaram ao longo da vida
são as correntes que nos prenderam à nossa solidão…
porque não sabemos nos alimentar como passarinhos
e nem viver - dois à dois - como sendo só um coração.
Não sou culpada de ter ido, nem sei se um dia cheguei…
Ninguém pode ir-se se não esteve em algum lugar.
E se esteve em algum lugar e foi mandado embora…
às vezes, partir, pode ser a solução para eternamente ficar
lá onde a alma anseia para sempre tecer o seu ninho…
Porque a felicidade é construída de alguns momentos - como esse
- que formam um tempo a nos embrulhar num único casulo.
Enquanto colhemos flores, cardos e esperanças…
Nos jardins de beira-de-estrada de nossos caminhos…

Bastião e Mariazinha (XII)
foi, foi assim bastião,
foi assim:
numa manhã, tão igual às outras,
- mas virada do avesso,
se fez negror e furor -,
que você se foi,
perdido e vazio de mim.
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como de todas as vezes,
que você partiu...
levando duas malas de livros,
um cordão de ouro
e uma chave da porta,
que antes de sair,
prá mim, você fechou.
e eu disse:
- bastião está magoado,
ferido, de minhas falas,
enfastiado,
mas ele sabe que é
muito querido e amado
e um dia volta
para os meus braços de calor.
mas você se foi bastião.
e para os meus braços de amor,
nunca mais voltou.
- volta bastião, volta !
sem você, viver não tem
mais sentido.
sem você, sem redenção,
a vida pro fim vai se indo...
sem você bastião,
minha voz aos poucos se cala,
e do mundo,
triste, desfigurada,
morta, vou me esvaindo.
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É Minha a Individualidade !
Não faça perguntas que você mesmo quer responder.
Diga o que pensa, o que sente, o que anseia dizer...
Achas que não me conheço, que não sei quem sou?
Tudo isso por causa do despetalar de uma flor?
Forças além de meu controle me tomam a razão?
Isso acontece com todos, por isso somos irmãos!
Alguns buscam a Deus, já outros... Mamom...
E o fazem conscientes, sejam maus ou... bons.
Se temos um código interno e particular,
com interpretações de maneira individual...
Por que me perguntas o que está a se passar?
Se não aceito o meu Eu, se não sei sonhar?
Perguntas o por que de tanta negatividade?
Julgas sem saber se de fato é verdade,
que a poesia fala da individualidade
ou se é um texto social, na verdade...
Me conta de alguém que seja perfeito.
Me fale de quem tem só alegria como leito,
que vive em constante felicidade,
que nunca passou por dificuldade...
A intimidade com a quietude é salutar,
a necessidade de carinho, afeto, de amor, normal.
A busca do conhecimento, a aceitação, o sonhar...
Os preceitos egoístas? Tudo, tudo muito natural.
A vida, meu amigo, é mais do que palavras,
e vai além de algumas tristes poesias.
Ela pode ser um cesto cheio de flores
ou duas mãos calejadas e vazias.
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No entanto continua sendo vida.
Se triste ou feliz, quem pode dizer?
A felicidade é um estado de espírito,
um pássaro vivido ou penas de aprendiz...
Posso hoje rir ou estar chorando,
falando do que perdi ou de coisas que quis.
Em tristes fados a dor e a vida lamentando...
Mas, isso não significa que seja infeliz !

Aprendiz Dele
mendiga de baús de velharias
que habitam pequenas e grandes almas, sou eu.
garimpeira de pares de pensamentos,
diferentes, sem entrecruzar.
aprendiz dele, de dois lados,
duro, conquistador, despudorado,
buscando caminhos que estacionaram no passado,
nas damas de rara anunciação,
nas moradias de novidades.
pois é, ele é assim:
senhor de carro de pano acetinado, de Pávido animal,
acorreiado de sol, trilhado de pingentes
que dançam ao giro de estradas de pedras
brilhantes de sonho.
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não tem jeito ! é assim:
a ampulheta findou, não existem mais personagens,
que representem longas peças e comédias.
se é de cristal é quebrável.
se o desejam, desejam devido à sua história,
que não teve, e se teve não perdeu horas em escrever.
e se teve, esqueceu mas não admite.
plumei por ele, tentou segurar minhas asas,
mas me prendi por entre as primeiras folhas do jardim
que não brota mais grandes cantos.
não deseja pena, nem ser mandado.
é assim e assim foi feito quando criança
pelo anjo que vem de tempos em tempos,
que não admite a gente cometer equívocos.
e toda sua estrada foi equívocos. perdeu a alma neles.
neste tempo caminha de garrafa em garrafa
e ouve longíncuas falas que dizem:
- olha homem, não vá passar dessa
prá outra, como seu antepassado.
afundado e embriagado na tuia de licor de uva.
e o passado ri no seu costado,
quer faça alguma coisa, quer não faça,
quer aprecie ou não aprecie.
foi assim, assistindo ao pulo prá morte
que refletiu um tempo:
tal gerador, tal geradora, ou antepassados.
vai também, engarrafado de tempo, prá rir e chorar.
coitado do antepassado, morto, desesperançado,
numa antiga e silenciosa tuia de solitude.
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e por se achar senhor de sua solitude,
ele também se cobre de raízes de uva pura,
que não limpam o interior, mas entontecem um passado,
onde a solitude de vida tem sua anunciação
e a busca desenfreada o seu profundo sentimento.

Passos Soturnos
passos soturnos
caminham pontes sem início e fim.
pés descalços, feridos pela dor,
acordam recifes de sonhos
que submergem das sinaleiras
solitárias a fechar o caminho do céu.
nada há mais prá sonhar
do que os sonhos que continuam

a nascer, milênios após milênios.
na poesia, somente
o rufar silencioso
de uma ave aprendiz.
ouça a voz que se cala:
um sonho é mais do que
o bater das asas de um
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tão pequeno colibri.
são duas asas abertas,
a se tocarem de longe
nas pontas !
mesmo que contemplando
dolorosamente
os sanguinolentos salpiques
da flecha cravada no peito.
os passos ensurdecem.
recolho os cacos do chão:
resquícios de sonhos
que nunca calam !

Wirapu ‘ru
E dividem-se as águas para um passar
de um tempo que não vai mais ser...
Para que voe livre o “wirapu ‘ru - verdadeiro”,
e na maviosidade de seu canto feitiça
a alma de seus seguidores….
Vai uirapuru! Não necessitas passaporte,
nem “cancelas” na alma a “trancar” teu andar.
Não olhes a flor que ficou no caminho
enquanto teu canto ecoa pela floresta
“livre das correntes e “espinhos” do passado”.
Nem te apiedes do passarinho na gaiola,
de trinado triste e inusitado…
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A rara beleza de seu canto
é o grito de liberdade devolvido ao mundo,
grilhões nos pés e grades de janela.
Passe ao largo e siga teu caminho.
A vida é um constante caminhar…
Veste-te do amanhã sem as ilusões de ontem
enquanto faz a noite, a passagem para o dia,
na quentura da lágrima que cai em despedida !

Antítese da Luz
quando temos a certeza de que encontramos
o que procurávamos, nosso olhar
se perde no infinito.
não porque ainda nos achamos a procurar
algo além daquilo que encontramos,
mas porque precisamos nos perder
a nós mesmos, para sermos encontrados...
porque é somente estando perdidos
que nos encontramos, assim como sendo
fracos é que nos tornamos fortes.
é na escuridão que nossos olhos se fecham
e nosso espírito pode ver os caminhos
invisíveis que precisa percorrer
para o encontro com a plenitude do ser.
esses caminhos são feitos de mentiras
e verdades, de sonhos, ilusões e realidades.
e se você já descobriu que existem
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muitas mentiras numa verdade,
assim como verdades numa mentira,
quem sabe ainda precisa aprender
que não existe verdade, sem mentiras...
porque a verdade não é a falta da mentira,
mas é a diferença em se viver nela, ou não.
talvez eu não saiba o que penso sobre a escuridão,
nem sobre o que estou tentando falar
- não sei prá quem -, talvez prá mim mesma.
se assim o for, preciso dizer:
não, não tenha medo do tempo da escuridão.
ela não é a ausência de luz, mas sim
a antítese, o caos, que nos faz contemplar
com o olhar perdido no infinito, a nós mesmos,
e nos impulsiona a buscar o início invisível,
o Iluminado de Luz para cura e acalanto
do interior de nossa própria alma.

Bastião e Mariazinha XIII
Dia desses, sem nada para fazer
decidi Mariazinha visitar, rever.
E não é que a menina
à chorar fui encontrar?
“- Bastião é o culpado, é quem me faz,
todas essas lágrimas derramar!
É muito mandão, precisa ver,
e me obriga a tudo aceitar!
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Nem posso de nada reclamar,
ai de mim se resmungar,
questionar, ou não obedecer!
Ele me manda calar a boca,
me empurra prá fora de casa,
fecha todas janelas e a porta!
E fica lá, lá gritando: - Sua louca!
Vai-te embora daqui! Some!
Desaparece! Nunca gostei de ti!
Estás maluca? Quando foi que eu,
na minha vida, entrar te permiti?
Fecha a matraca, pois de ti enfastiei.
Estás sonhando? Nunca te amei!
Quando falei de amor, estava sonzo,
foi louco que a ti me declarei!
Esquece, foge daqui, não te quero,
nunca, nunca te amei, nem esperei!
A mulher de meus sonhos, que espero,
nesta vida ainda não encontrei!”
Fiquei muito, demais consternada,
com o que Mariazinha me falava
ela chorava triste, desconsolada
contando o quanto ao Bastião amava!
“- Ele não sabe que o amo, o bandido,
por que me faz tanto assim sofrer?
Por que faz tudo isso comigo?
Por que é tão mau? Quero saber!
E eu sei que ele sofre, o teimoso!
Sei que me ama, vejo, eu sinto.
O problema é que é tão orgulhoso
que não quer nem admitir amar,
aquela que não é como as outras
que ele fica na CARAS a desejar.
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Será que é por que sou assim simples?
Por que não tenho nem um sobrenome?
Não sou a linda mulher melancia?
A bela Cicarelli ou Luana Piovani?
Quem é a mulher que eu deveria ser,
para o amor de Bastião merecer?”

Poema Morimbundo
no peito um coração
xucro, franco, sem luxo.
um coração tão gaúcho,
como o mate, o chimarrão...
sorvido na solidão...
de uma manhã campesina,
enquanto compõe a rima
da poesia de galpão:
“sussurros quedos da alma,
soluços do ser em pranto.
braços que buscam acalanto
à luz da estrela d`alva.
encontram a névoa úmida, branca lágrimas de choro profundo,
que como potro solavacam despencando em queda franca,
do poema já morimbundo !”
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Coração em Luto
ouço o ruflado da noite
aljôforada de brumas
permeando os meus versos
de rasuras e penumbras.
requiém rorejado e quedo
ramalhado na alma,
pábulado na lúgubre tumba !

Escrevi em 16 de outubro 2008.
Coração em luto, pela morte de meu tio avô João Berti, em
Independência/RS e meu tio Albino Rossi, em São Paulo, que faleceram
os dois neste mesmo dia.

Beirando o Cais
há um gesto beirando o cais,
uma direção à quietude...
porto da solitude,
que não se cala jamais !
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Costura Perfeita
Me faz de novo, me costura perfeita,
como costureiro que disse: - Eu sonho!
Me emenda ao espelho de eterno amor,
um belo, plácido e sereno lago
em sono manso, adormecido em calor.
Pega o pano, junta os retalhos,
toma a linha, a agulha, e fere
o dedo à costurar - sem sangrar.
Me faz gente, não boneca de pano,
como as que minha mãe fazia
prá eu, quando moleca, brincar.
Me faz mulher, cor de multidão,
- sem cansaço -, tua conquista de amor.
Alinhava as bordas, junta a renda,
o fino tecido e faz o transparente:
Uma luz que surge prá te iluminar,
cantar por tua vida, tecer a voz
e tornar em meiguice o teu olhar.
Cerzeia o corpo, faz nele ranhuras,
desfia o véu e cobre a pele alva
com fiapos de fios de luz e calor.
Alisa a fazenda, passa o ferro, firmeza.
Acerta os detalhes e junta o molde.
Confere a figura, tece e rasga fora
as cores envergonhadas e as sobras.
Amarra as tiras e faz tua princesa.
Risca mais uma - dúzias de mim - numa só.
Costura e coze, com dedo de agulha,
faz plantão no monturo de tecido...
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Alinhava-me honesta e sobranceira,
costura cada ponto com o teu coração.
Faz vestido de amor, faz ser mulher.
Forma de rainha, canto e voz de sol,
harmonia do céu - vivaz e suave menina a mais brilhante estrela da constelação.

Depois do DEPOIS
Amar mais do que o permitido não é uma ilusão.
Quem disse que é ilusão amar?
Amar nunca foi uma ilusão.
Ilusão foi por amor, se deixar enganar,
ou a si mesmo lograr. Isso sim é ilusão.
No vazio não existem descobertas.
O vazio é um oco, um nada, de
alguma coisa que nunca se descobriu.
É um fardo pesado prá se carregar, coisa
que o amor e suas descobertas, jamais serão.
Quando as entrelinhas do coração conseguem
se expressar, não pedem partidas,
nem o fim do que sonhamos, pedem apenas,
um pouco mais de intrepidez, um pouco mais
de ousadia, na felicidade que buscamos.
Também não dou importância a tudo,
embora com tudo me importe, me preocupe.
Porque me sinto responsável - e sou.
Pelo menos por aquilo com que me importo.
Por quem me cativou e pelo alguém
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que com meu coração cativei.
Porque amo quem me cativou,
e me deixo cativar por quem amo.
E não está longe de mim o que amo,
embora sempre inatingível, pois não posso
tocar em meu próprio coração, somente senti-lo.
E é ali, dentro dele, que mora o que amo,
com quem me importo, o que quero...
Quando queremos, não é o nosso
próprio querer que desejamos,
mas o querer de quem queremos, amamos.
É esse querer que nos desperta,
que nos acorda para a vida.
E nisso está a satisfação,
em acordar para viver.
E por esse motivo, o viver é
o mais excitante desejo da alma.
Por isso amamos, porque
sem amor, não é possível viver.
E amamos apesar das circunstâncias,
por mais circunstancial que seja
a circunstância, ela sempre existe,
e se nos joga na dúvida, não há que temer.
Porque quando duvidamos, fazemos perguntas
e quando perguntamos obtemos respostas,
mesmo que não sejam aquelas que
em nosso coração, almejamos encontrar.
Por isso um amor não tem que entender palavras,
porque as palavras não conseguem compreender
a intensidade de um amor, nem expressá-lo.
Somente o sentir pode compreender
a amplitude do amor e amar além das palavras,
além do silêncio, além da compreensão...
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O amor não parte, mas pode ser a partida
para uma nova vida quando sua partida se dá
na ação de quem o sente. Ou, não.
Por isso o amor que não soube ficar,
nunca foi, apenas não foi amor.
Se não foi amor, não teria porque ficar,
porque só tem porque ficar... quem ama.
Porque o mínimo que se tem...
é o máximo que se dá...
e o máximo, só dá... quem tem amor !

A Rotina do Homem
Rotina é eu ficar aqui,
dias após dias falando,
e ninguém nem se importando.
E ainda tendo de ouvir
que mulher sempre
fala a mesma coisa,
todo dia se repete,
tal colorido confete.
Será que esse louco homem,
fala do meu poetar?
Sim, porque se não fosse disso,
o que de mim ele iria falar?
Nem chega perto.
Ou será que fica espiando?
Pode ser. Ele é esperto!
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Para ele tudo é rotina.
Nada foge dessa sina!
- Isso é rotina! ele grita.
- Rotina aqui, acolá,
rotina embaixo, em cima,
rotina de noite, de dia,
rotina triste, de alegria,
rotina amanhã, rotina já!
- Mas a maior rotina
é a mulher! repete ele.
- Fala sempre a mesma coisa,
se repete de concha e colher!
Pois que cale o desgraçado,
para ouvir o que não quer:
- A maior rotina do homem,
não tem erro: é em rotina viver!

Círculo Fechado
enquanto os dedos se farpam à harpa da vida
e o sangue jorra as feridas dos grilhões...
um canto triste ecoa nas grades da janela
prenunciando a seca, o deserto e a aridez...
é o choro de um adormecer triste e dolorido
lágrimas quentes, trilhando laivos à face infeliz...
escrevendo um calar desesperado – quieta tumba,
destino de dor a um coração que tanto ama...
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o calar da ave é fruto amargo - já semeado...
por isso, não te pares a mirar as asas cansadas.
elas se fecham ao sabor da falta de palavras,
para morrerem à voz que as fez do sono acordar!

Sabor Caramanchão
As asas do moinho dos meus versos,
batem soltas, mesclando a prosa com a poesia,
não se amarrando em postes e endereços,
nem aderindo à movimentos
que não entendo e nem conheço.
As palavras que nascem de mim,
mesmo maturadas no caldo do século 21,
são fruto temporão, tardio,
chegadas aos dois anos de vinte,
quando a vida já ia partindo,
fazendo um tempo fora de época...
E, guardam ainda, o sabor caramanchão
das roseiras que galgavam
pelas pilastras e ombreiras das portas,
para depois caírem em apaixonantes serenatas,
do sobrado de um velho casarão....
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Álibis
Não existem álibis para se viver...
A vida é, sem que façamos algo para isso.
Não existem fugas no sonhar,
mesmo que a tentativa seja desistir.
Porque o sonho não compartilha desistências.
Mesmo não havendo como pagar o saldo devedor
A poesia que vai é um tempo que nasceu
quando a alma fez um minuto de silêncio,
quedando-se ao esplendor das escaras...
Lascas de feridas num coração sonhador...
A dor de luz é ferida que não sara.
Obrigando ao canto o passarinho
de bico machucado e alma faminta.
Na parede a chave da gaiola...
chorando os versos da alma poeta
para o sol brilhar a cada manhã.

“Poiesis”
armadilha de nó,
de fio bem atado,
augura no tempo,
- sem palavras...
é trama de vida chega garoada -
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aveludando asas,
de lagarta azul.
toque n’alma,
- e a vida ufana
“poiesis” em flor.

O Quadro na Parede
Não sei o que diz o quadro na parede...
Ainda não toquei a moldura de madeira.
Nem vi os rastros do pincel na tela em branco,
Bem como não senti o cheiro da tinta fresca
Que embriagou de inspiração a alma em poesia...
De mim foram escondidas as mãos sujas de tinta,
O cavalete, a palheta... todos apetrechos usados.
Não vi os olhos semicerrados do artista...
Contemplando a harmonia da obra inacabada,
Enquanto seu coração se desvelava em criação...
Talvez nunca possa ver os mistérios deste quadro,
desvendar sua nudez, sua “pôr-em-obra-da-verdade”.
Então só saberei que é uma visão da vida exterior...
Desocultada e dissecada... de dentro para fora,
A instauração da verdade desvelada em sua “poiesis”.
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Bastião e Mariazinha XIV
Parece que o tal do Bastião não tem jeito.
Vive ocupado, agenda cheia – sem tempo,
Enrolado no trabalho, problemas de montão.
Prá mulher não tem mais tempo – não,
Nem falar com a coitada ele fala,
Passa rápido e avisa onde vai: - Vou prá cidade,
Depois a gente conversa mais – volto em breve...
E volta? Volta nada, volta nunca, volta não!
A pobre da Mariazinha fica sozinha dia e noite,
Triste, acabrunhada, derrama lágrimas de montão,
Esperando o Bastião voltar, pois: - Me espera, disse ele.
E ela espera – dele? só silêncios – de causar estragos...
Como as perdas e danos causados por raio e trovão.
Não telefona, não deixa recado – não diz quando vem...
Ah! Sim – minto – no celular já enviou mensagem: estou na rua!
Informou latitudes, longitudes, mas dele? Dele nada, não!
Mariazinha vive se aproximando: quer saber, estar perto, junto.
Ele a abraça e até brinca: - E você? Deve estar cheia de perguntas...
- Não se preocupe, diz. Estarei para sempre em tuas mãos!!!!
Nem bem acabou de dizer e se vai porta afora - some no mundão.
Quando o danado fica em casa, tudo é igual, mesma situação:
Bastião ouve rádio o dia inteiro, conserta caixa de som,
mexe em tudo que é aparelho... TV, MP3, receptor da SKY, HD.
Vive fuçando no computador – de chave de fenda na mão.
A mulher não entende nada disso – e fica de escanteio...
quietinha esperando...o malandro... dela se inteirar.
Afinal, são quase sete milênios casados – tá na hora
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De o Bastião tomar tento e à sua mulher mais atenção dar.
Claro, eu sei, ele não vive sem ela... a ama com paixão...
Apaixonado, a chama de querida, enche de beijos, abraços...
pede que ela o alimente com palavras de amor...
Depois, julgando-a feliz, satisfeita, ruma para o computador!

Bastião e Mariazinha XV
Ontem fui na casa da Mariazinha,
Mulher mais preocupada não tinha.
Disse que estava com o coração na mão
Com a última ideia do Bastião...
Segundo ela, o homem viaja bastante,
São anos de estrada, saídas à todo instante.
Por isso avisou: Mariazinha, cansei das pistas...
Já decidi: vou contratar, pras viagens, motorista.
Mariazinha ouviu e com seus botões pensou:
Ele está estressado, parece que mesmo cansou...
Então disse: - Se achas que tens como pagar...
Concordo! Vamos um motorista contratar.
Mas, foi aí que o caldo engrossou,
Bastião simplesmente comunicou:
- Se você deixar e eu puder....
Vou contratar uma mulher.
Mariazinha ficou toda arrepiada
Será que Bastião fazia piada?
Tímida, meio com medo, perguntou...
E não é que o Bastião confirmou?
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- Elas dirigem melhor, não brincam em serviço...
São mais doces, conversam mais, não tem tanto vício.
Aceitam ordens com mais facilidade...
Dito isso... saiu... foi prá cidade.
Logo depois eu cheguei.
Ouvi tudo abismada e então aconselhei:
- Pode até ser que ele se estressou
E de tanto viajar se cansou...
Mas, Mariazinha, isto não está me cheirando bem.
Bastião vai acabar aprontando, alguma coisa tem.
Eu - em seu lugar - não aceitava.
Só se fosse homem, aí eu concordava.
Mas que fazer, esses dois vivem sempre assim.
Mariazinha diz que tem é pena de mim,
Que sou sozinha, não tenho alguém para amar.
Diz que sofre, que às vezes passa dias a chorar,
Mas, que ama o marido de paixão
E confia no amor do Bastião...
Se orgulha do que prometeram no altar:
Em qualquer tempo, situação, amar e confiar.
Vim embora com o coração apertado.
- Esse é o problema: Mariazinha ama esse danado.
Vai escondido chorar, ficar triste, mas vai concordar,
Para o esperto do marido não se chatear.
Eu até adivinho o que ela vai fazer:
Uma simples conversa com ele vai ter.
E no fim, o bandido vai mesmo contratar,
Pras suas viagens, uma motorista particular.
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O Grito
Retumba em minha alma
o eco das vozes.
Que grita, aponta,
ferozes algozes.
Que prende nas tumbas
a vida dos homens.
A alma fenece
dorida de Angústia.
Condoe-se sensível,
magoada das dores
da mórbida gente.
E triste, dolente,
mas, forte e valente.
Não mede guarida
de alívio ao tormento.
Da vida demente,
insensata,
alienada.
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Ave Ferida
E lá vai a ave abatida em voo
Quebradas suas asas, arrancadas as penas
Amarrado seu grito
Assim vai a ave triste a vagar.
De voo errante, caminho incerto
Vai desvairada a procura do ninho
Que foi destruído pelas garras
De espinhos de feroz predador.
E assim vai a ave cada dia mais só,
Sem saber o que sente, chega até me dar dó.
- Voa, voa ave! Abre as asas e voa!
Lute! Relute!
Não se deixe levar, não vá se entregar.
Mas seu grito de angústia
Ecoa em meu peito.
Sinto sua agonia, seu desespero
E a lágrima a rolar.
- Já não tenho mais asas, nem sei mais voar,
Tento erguer-me às alturas, mas não chego lá.
Trago nos pés as feridas, de chagas mortais,
Voo azul não tem mais,
Pois em meu coração, cravaram
A jarda, do algoz opressor.
- Venha ave, toma a mão que te estendo
Sou teu socorro, pousa o pé em meu ombro
Para teu ninho eu vou te levar.
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- Não, não, deixe-me aqui à morrer,
Bem só a chorar, pois perdi o meu ninho,
Não sei mais onde, meu ninho achar.
Meu lar desmoronou o vento levou.
Meu corpo arde em febre
Me sinto doente
Minha alma demente
Queima num fogaréu.
- Voa ave, voa.
Sobe ao céu, vaga às alturas
Lá é teu mundo no universo de amar.
Conquistas te aguardam,
Foste feita com asas,
Pra os céus alcançar!
- Tu não sabes, nem vais entender,
Que meu corpo, meu ser, jaz nas cinzas
Moribundo, em terror profundo,
Sem lugar prá pousar.
E vacilante, com asas inúteis,
O mundo, as nuvens, a lua, o sol,
Já tentei alçar,
De nada adianta, não sei mais planar.
Minha alma se encontra ferida,
Abatido o espírito, pelo veneno
Da jarda vil, atirada por caçador,
Cruel e senil.
Minha dor rasga o peito,
Os pés pesam tal chumbo,
Estou doente febril,
E o meu ninho desfeito
Jogado ao vento
Como posso voar?
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- Ave ferida, dou-te guarida
Vem, ergue a face ao azul infinito,
Que cobre o vale e a montanha,
Contempla o lago dourado,
Onde está o soldado esperando o condor.
Veja, a beleza das trilhas.
Ouves, a voz da canção
Que ao mar às vagas briga.
Veja o brilho da lua que lume à noite
De breu de chorar.
Seca tuas asas ao sol e deixa o calor
Tua alma tocar.
Vem!
O sol sara feridas.
E dos teus pés vai o peso aliviar.
Por isso, flutua nas asas do vento
Vais ver, ainda podes voar!
E assim a ave sofrida, dorida,
Pelo sol curada, para o azul do infinito,
Seus olhos voltou.
Abriu asas, levantou,
Das cinzas voltou-se,
Ergueu-se, mesmo em dor.
E ouve-se o grito da ave a dizer:
- Para o alto voarei sem temor!
E a ave ainda fraca, de pálida tez,
Com o corpo febril,
Mas de espírito e alma a cantar,
Alçou voo ainda tonto, de trôpego andar.
E para o azul das montanhas,
E campos celestes,
Com força, com vida,
Voltou a voar!
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Homem Abatido pela Vida
Porque
estás
cabisbaixo
Desesperado
Abatido
pela vida?
Podes dizer
o que falta?
É trabalho,
salário?
Ou comida?
Ou te
sentes
sozinho,
Sem Deus
na tua vida?
Sem esperança?
Podes dizer
o que falta?
É família,
carinho?
Ou guarida?
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Convivendo com o perigo
Cada um descansa
Onde pode meu amigo.
Se não tem onde pousar,
Convive-se com o perigo.
É assim neste caso,
Mas também no daquele,
Que não tem casa só dele,
E que mora na encosta do morro.
Ele sabe que sua casa,
Não tem segurança,
Não tem nem a pujança,
Daquela, do outro lado do rio.
Mas, não tem onde morar,
Não tem nem como alugar,
E por isso precisa,
Pousar o pé no fio.

Pássaro longe das mãos do homem
Foge,
abre
asas
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e
foge!
Não
se
deixe
prender.
Pois
as
mãos
que
se
abrem,
Vão
fechar,
aprisionar.
E
teu
grito
de
dor.
E teu
medo
e
terror.
Não
serão
ouvidos,
Pelas
surdas
mãos
do
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predador.

Mulheres de Fainas Diárias
um dia o poeta disse:
“esta é flor,
de princesas e rainhas!”
agora digo eu:
pode ser...
tens razão.
mas podem
tocá-la também,
simples mortais como nós...
que dia-a-dia passam,
por luta dura e atroz.
por que
só princesas
merecem
todo o esplendor
dos ramos desta flor?
e nós,
mulheres comuns...?
de fainas diárias de dores e espinhos não merecemos nenhum ?
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Olhar de Gaiola
espia triste o passarinho da gaiola.
seus olhos fixos, parados,
contemplam o nada - refletindo solidão...
onde a água no pote cheio de vazios?
onde as mãos de migalhas de pão?
em inanição, faminta...
cala o canto a ave dourada...
asas caídas, penas doentes, desbotadas...
olha triste o silêncio da hora anterior...
na pálida face, descem laivos - lágrimas de dor.
a ti não importa a dor deste passarinho?
é pedra e ferro que compõe teu coração?
deixas morrer quem canta para alegrar tua alma?
entregas à morte quem cativaste com devoção?
- merecias tu, as correntes e grades desta prisão!

Mãos de Gaiola
Ouça o canto do passarinho na gaiola.
Te soa belo o seu trinado...?
Não te enganes pela bela melodia...
É o som das gotas de sangue das asas...
das feridas da alma, das penas molhadas...
do coração que espia por entre as grades da prisão...
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E canta tão belo o passarinho na gaiola...
Como o trinado de mil vozes de anjos do céu.
No entanto o seu canto que tanta encanta...
Nasce na aridez da alma, nos desertos de silêncio...
na dor e angústia pelos sonhos que nunca foram,
no som oco e profundo do bater das asas do coração...
Te importas com o som que foge por entre as grades?
Te aquietas calado à sentir o lindo trinado...?
O som que ouves e sentes, ganha a liberdade...
no canto de amor às mãos queridas que seguram a chave da gaiola - embevecidas por um coração que canta ao mundo sua dor...

Isso Quase Me Matou!!!
Vejo e revejo, sei que sei,
que possuo uma dificuldade concreta
que deveria ser enfrentada,
mas,
não tenho a ferramenta certa
para lidar com ela,
pois já fez morada em mim, a dor.
Não tenho suficiente segurança de defesa
para esquivar-me dos ataques que virão.
Minha alma é tão frágil e indefesa,
sem armas, estão vazias minhas mãos.
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Preciso me afastar do veneno que me picou,
gritando ao coração:
- Querido, não posso mais fazer-te sofrer,
tu sabes, isso quase me matou!!!

Chão do Inconquistável
ainda acredito que vai chegar o dia...
em que vou acordar
com a alma sem sentimento algum.
eu navegarei no meu silêncio...
e sentirei o sabor de meu próprio vazio.
como uma nuvem que um dia chorou chuva
e agora se dissipa no horizonte do fim...
então... será chegada a hora...
minhas asas douradas se abrirão
e alçarei voo ao infinito...
na leveza de um homem pluma
que acreditou nos sonhos e utopias,
mesmo tombando ao chão do inconquistável...

A dor da fome
A mãe abraça os filhos
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Segura-os junto ao peito,
E assim os quatro soluçam
Sentindo a dor da fome,
Pois acabou o pão.
Dinheiro já foi gasto
Pelo pai devasso
No litro de aguardente,
Que agora dá aos filhos
Com água para a dor.
Mas a dor da fome
Não passa com veneno.
Se acalma,
Logo volta
Doer como ferrão.
Vai até a horta
Lá tem pé de couve,
Corta e cozinha
Três folhas da plantinha
Com água no fogão.
É esta a rala sopa
Que acalma a dor da fome,
Até a dor, a próxima,
Quando a dor lá volta,
E em dor e pranto,
O filho pede o pão.
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E a guerra o soldado perdeu...
Bravamente ele lutou,
Com as armas de que dispunha,
Mas todas lutas perdeu,
E bandeiras?
Não conquistou nenhuma.
Voltou da guerra esfarrapado
Sem medalha na mão pra mostrar,
Nem só sua a guerra era,
Era também de outro par.
Lutava por outro País
Que era também o seu,
Mas aquele, ganhar nunca quis,
Por isso, o soldado, a guerra perdeu.
Da luta só traz o combate
Farrapos de guerra ele veste,
Despojos que trouxe sem forças
Da bruta guerra agreste.
Agora constrói outra guerra
Já pensa outra vez lutar,
Soldado nunca desiste,
Só luta em outro lugar.
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Mulher sem Honra
Escorre por seu corpo como fagulhas da lenha
que queima no fogo ardente da paixão.
Envolve seu espírito
conturbado por perguntas
sem respostas que jazem
na eternidade de tantos nomes.
Passa augusto e endurecido
pelo largo da sua dor,
sem nem ao menos olhá-la,
quanto mais, senti-la, percebê-la.
Caminha ao largo de sua angústia
como se ela fosse uma qualquer:
Mulher sem honra! Dizem.
Escorre qual água da correnteza,
de banho de rio, que varre tudo
sem deixar rastros.
As sobras das gôtas,
o pano do dia enxuga
sem pudor.
Desnudou sua vida, sua história,
e foi jogada ao léu qual trapo
sem serventia.
Talvez sirva ainda para limpar o chão
daqueles que vomitam suas entranhas
depois de sorver alguns goles de aguardente.
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Fez de sua vida, um trapo.
Na verdade, nunca teve
importância alguma como pessoa,
como mulher.
Invisível aos olhos!
O que buscava?
Já nem sabe mais.

Morta que viva está!
Sou farrapo, um trapo
Sem valor e serventia
Um pedaço de roupa velha
Que o costureiro na mão pega
Olha, olha e atira na pilha
Que vai pro lixo levar.
Vou andando acabrunhada
De rua, em rua, bar em bar
Ando sempre no escuro
Prá ninguém ver minha dor
Sou farrapo, um trapo
Sem serventia e valor.
Alguém sabe o que eu sinto
Dentro do meu interior?
Alguém vê a dor em minha face
Tristeza de tanto viver?
Assim jogada no mundo
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Sem sinaleira prá olhar
Caminho sem direção
Uma morta que viva está.

Quando luto por mim
Vivo de guerra em guerra,
Passeando pelos jardins.
Correndo ruas escravas,
Voando alada nos pátios,
Onde moram dores, retratos,
De vidas que já nem são mais.
Faço guerras,
Ergo bandeiras,
Grito por elas,
Sem medo de ali morrer.
Mas quando luto por mim,
Que pena, só sei perder.
Atravesso campos de flores,
Qual águia desembalada.
Levo frutas, capim no bico
Para mais um ninho construir,
Mas quando na rocha chego,
A fenda está ocupada,
Por outra águia alada,
E volto pros campos sofrer.
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Faço guerras,
Sem querelas,
Luto por elas,
Sem nada temer.
Mas quando luto por mim,
Que pena, só sei morrer.

Esfo(Lamento)
Desliza pelo sangue
das suas veias,
pelas trilhas
de seu interior.
Cravando espadas,
apunhalando,
fazendo a dor
viver o esplendor.
Por onde passa
atira lanças
para ferir mais,
quem já vive
em prantos de dor.
Calça nos pés espinhos
de sangrar o coração,
e com adaga
bem afiada,
esfola viva
a alma irmã.
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Raspa de Tacho
Agora sou outra vez
pano dos sozinhos,
dos caídos, e freio,
nas quatro rodas de todos
os que por acaso
cruzam minha vida.
Uma pedra de tropeço,
flor da tristeza,
um resto, um trapo,
farrapo, bagaço,
raspa do tacho,
que as gentes
jogam fora,
nos entulhos da vida,
onde até hoje, sempre
tinha ido,
para os outros ajuntar.
Agora sou eu,
eu que estou lá.
Afundada no lodo
de minha própria sorte.
Num destino que não sei ao certo,
que pecado fiz, para merecer.
Ainda procuro por ele,
para me redimir,
quem sabe se souber,
seja possível... seja possível

181

182

Maria Roseli Rossi Avila

Bastião e Mariazinha (XVI)
Olha só quem está falando,
a mulher acusando,
de ficar em casa, tricotando,
cerzindo meias,
ou então jogando pedra,
dizendo que é passeadeira.
enquanto ele fica o dia inteiro,
de pijama e chinelas,
sentadinho na varanda,
todo encarrapitado,
num copo de aguardente,
que a mulher, só lamente,
e o faça desse vício largar,
pois que a morte vai lhe levar,
como todos morrem,
mas sofrendo mais,
se conseguir velho ficar.
Se não vivesse do trago,
talvez conseguiria idosar,
e assim a vida lindinha levar,
para viver a preferida,
nalguma casa da vida,
ou num lindo lugar,
um jardim dos encantados
mas ele prefere ficar,
de copo e garrafa na mão.
e ainda sem trabalhar,
enquanto a pobre
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da mulher, vive
de labor em labor,
nas lidas da faina diária,
dando uma de funerária,
entregando jornal,
costurando solidão,
amargando mágoas,
e enquanto ele só fala,
ela pena de escrivão.
Fica quieto porque
não sabe o que falar,
e nunca falou na verdade,
foi uma mentira,
que pregou
na coitadinha da mulher,
que caiu igual a uma pata,
noivou e ainda espera casar,
com trouxa de carregar,
cesto de vime, banheira,
fraldas, toalhas, mesa,
com novelo de lã, agulha,
roupa de passar e lavar,
arroz, pão, enfim...
cama, mesa e banho,
e tudo o que mais tem direito,
um marido, guardião,
das chaves da gaiola de ouro,
que só abre,
prá velório,
funeral de parente,
amigo,
ou dela mesma...
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onde a coitada da mulher,
presta serviço, a troco
de algumas moedas,
ou umas resmas de pão,
quem sabe uma barra de sabão,
praticando a profissão,
de uma feliz carpideira...
Mas que vida mais sombranceira...

Igual bula de remédio
Pareço até bula de remédio
que todo mundo pega
mas ler,
ninguém lê.
Me passam
de mão em mão,
igual receita de pomada
prá passar
em bumbum de nenê.
Não sei o por que disso tudo,
nem quando vai acabar,
mas não pergunto mais nada,
por que se for perguntar,
levo paulada, apanho,
igual piralho,
que foi um doce roubar.
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O que me deixa mais revoltada,
e isso preciso dizer,
não vou engolir,
tenho de gritar.
Se ainda usassem de meiguice,
ou até fizessem
uma massagem no ego,
mas nada,
só sabem me confundir,
falam, falam,
matraqueiam,
até me deixar enjoada.
Igual minhas
amadas vizinhas,
dia e noite no msn,
não sei como agüentam,
trocando receitas, gifs, dicas,
porta-retratos, homenagens,
presentes, fraldas e até pasmem,
além de agulhas e fraldas,
calcinhas e fios de linha...

Mulher descuidada e desvalorizada
Nossa tendência é só valorizar
o que já perdemos,
o que já escorreu
por entre os nossos dedos.

185

186

Maria Roseli Rossi Avila

E isso vejo cada dia mais.
Você pode até jurar,
berrar que ninguém te escuta
e ninguém fala contigo,
mas quando você desaparece,
tudo fica parado,
embrulhado, acumulado.
Já reparou?
Eu sim...
Então todos se perguntam:
O que houve com ela?
O que foi?
Estaria triste, doente?
Vai desistir?
É, eu ouvi os comentários.
Posso ser cega,
complicada,
enrolada,
uma criança,
mas de todo ainda
não sou surda,
nem burra, mesmo que
não sou estudada.
Nunca estive em faculdade,
universidade.
Mas nas letras,
pelo menos para ler,
sei entender.
E escrevendo
vou melhorando,
sempre aprendendo,
vivendo,
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sentindo,
adquirindo conhecimento,
educação,
mesmo que isso
não é um fim em si mesmo,
nem o início,
e não leva a nada,
não quero ficar na estrada,
vou melhorar,
ficando mais escolada.
Ah, isso eu vou,
nem que tenha de continuar
a levar na cabeça,
tiro, ferro, paulada,
meteoro, canetada
e pedrada
como até agora só levo.
desde que enrolei-me
num fio de novelo
de lã dourada,
que um dia achei
no caminho,
que de curiosa adentrei,
por ser mulher descuidada.
agora não me dão valor,
abandonaram-me
a própria sorte,
e azar,
vivo de morte em morte...
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Abandona a Pena Senhora...
Voltai seus olhos
para o itinerário que te aguarda.
Atenta para os negros portões
que se arremessam
como vagas espinhosas
contra tua paz.
Ergue seus olhos para os gênios
que te rodeiam, todos eles,
indiferentes aos teus lamentos.
Surdos aos gritos e as lágrimas
que jogas ao vento,
te chamam de senhora dos farreiros.
Deixa seus olhos contemplarem tua desgraça.
Sacrificada fostes no altar das dores que te deram.
Sacrificada como uma rena.
Recolhe teus remos Senhora, e decida agora:
- Pega o cinzel e abandona esta triste pena!

Notícia de jornal
De evento
em evento
faço o meu dia.
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Se meu andar
é lento
torno-me ave
sem rumo
e sem prumo
por perder
o vento
da hora certa
em direção
ao meu coração
sonhador.
Vivo minha vida
beirando o pranto
pois não sou santa
e muito menos
pecadora dos outros,
embora de mim.
Ando perto
da chama
que acesa
e cheia de luz,
faz de meu amor
notícia de jornal,
alegre evento
da felicidade...
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Mulher de Mudar
na oferenda da vida,
ante-sala do perdão,
alma e coração
juntinhos da verdade,
longe, mas,
por ajudar
o sofredor,
ao mesmo
tempo perto,
da histeria
e da atmosfera
de bares
escurecidos
pela fumaça
do cigarro
e bebidas
que entorpecem
os sentidos,
escrevo
minha história.
mulher,
estudante da vida,
aprendo com seus
eventos, que o amor
é o bálsamo
que nos molda
e transforma
todo nosso viver...
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Piedade, Por Favor!
Misericórdia!!
Veja!!!
Olha para mim!
Consegues ver
no que me transformei?
Um lixo,
um trapo,
Maria sem ninguém.
Um barraco sujo,
velho,
caindo aos pedaços.
Fétido, podre!
Só resta ainda
atear fogo e arder ali,
nas chamas sem tréguas
do inferno de dor.
não sou supérflua!
não para mim.
não sou de me jogar fora.
os outros podem jogar, se quiserem.
se não sirvo para eles.
que me joguem no lixo!
ouviram? podem me jogar...
vou lá e me ajunto.
vou lá e me levo pra casa.
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Mulher de Direitos
podem me proibir
e até mesmo
me amordaçar,
não me deixarei ruir
e muito menos de falar.
sou mulher,
tenho direitos,
conquistados
e à conquistar...
por isso...
podem me proibir
e até mesmo
me amordaçar,
não me deixarei ruir
e muito menos de gritar.
Dedico este texto àquelas mulheres que através de suas ações,
seu empoderamento, seu trabalho, seu amor, seu cuidado com a
família, seu posicionamento diante da vida e das coisas, com garra,
com perseverança, com muita coragem e ousadia, lutam pelos seus,
pelos direitos de todas nós.
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Silente Pecado
peco por deixar
que a amargura
e a angústia
adormeçam
em mim
a vontade de lutar.
e para este
pecado
não existe
contrato
de perdão.
a não ser,
que eu mesma
me absolva
e resolva vencer
meus próprios medos.
não faço contratos
de vida e de morte
como os donos
dos tempos,
mas deixo-me
levar por eles
como ave
ao matadouro,
por não compreender
os caminhos
e os desígnios
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tratados para mim,
- nesta vida
que me sombreia
os dias -,
diante
do silente
que não cala
no coração...

Na Fúria do Vinho
na fúria desmedida
do vinho
muitos se perdem
em bebedeiras
de ranço,
na tentativa
de se rodearem
de esperanças
de uma vida
alegre de rosas
e belas flores.
passam
ao largo
da vida
e caminham
tortos
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em direção
do vazio,
onde
se quedam
brutos
em sombras
que ardem
como aço
quente
na mão
feita só
prá...
beijar.

Pobres e Errantes
Coniventes a um tempão
com a dor dos pobres e errantes.
- muitos talvez
primos e parentes -,
esbarramos nossas pisadas
em mundos encantados,
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longe, bem longe
da terra de casas,
feitas de amarras,
consideradas
por nós imundas,
vagas e tortas,
penduradas como
que em ganchos
em morros
assimétricos
e rente ao pó
dos reprimidos.
somos como gafanhotos
que devoram a vida alheia,
vândalos de nós mesmos
e do mundo,
quando somente
por pena, comiseração,
para ser bentos,
nos redimir...
ou por sermos fiéis
de casca grossa
nas missas
de finais de semana,
nos esticamos
à repartir
o nosso pão.
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Restos e Sobras
sobras.
apenas sobras
e restos de uma vida
de mulher encontrei
sobre a mesa
no dia em que
o vento fez a curva
em meus sonhos
cativantes de mais amar.
e ficaram todos
os problemas
sem solução
e perguntas
sem respostas.
montanhas intransponíveis,
marés sufocantes,
lágrimas orvalhadas,
procuras sombrias e tristes
foi o que restou
do que quis para mim.
viajante de meus próprios erros,
deixei-me atacar pelo passos
das orquestras de solidão
sem início nem fim.
e o nada vagueava
qual folha seca defronte
ao cansaço da espera
pelo caminhar
entre o céu e a terra.
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e no fim...
filha do vento,
dizem que sou...

Holocausto
vago outra vez no holocausto da dor.
parece que esse é o meu destino,
minha sina, meu eterno amor.
sou sempre empurrada para dentro
dos destroços da dor,
dos impasses, das dúvidas,
das incertezas, das inquisições que corroem
a alegria de viver.
o vento sempre sopra em temporal
derrubando minha confiança,
em mim mesma e no meu próximo.
sinto-me pisada em meus sentimentos,
arrancada de dentro minh’alma
e cortada em mil pedaços
que serão jogados num lago de febre de morte.
não sou um animal de corte
e não nasci para alimento de abutres,
para ser morta, esfatiada e meus restos
devorados pelos cães ou lobos
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que perambulam pela noite escura.
e nem sou um casaco de pele
para passar de mão em mão,
até apodrecer e ser jogado ao léu,
para aconchego de ratos e cobras venenosas.
abandonada à própria sorte, sozinha, indefesa
diante dos perigos da vida, vago eu.
nem sei se ainda sei quem sou.
quem sou eu?
um pedaço de dor que vagueia
por entre a multidão
de homens que matam...
matam sim...
matam de dor...

Na lata de lixo
não sou tenente,
nem cruzo rente,
aos quartéis
nacionalistas,
a passar
cavalgando,
empurrando bois,
sem paz de fuzil,
sem tiro de fogo.
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não sou zelador
e nem capataz,
nem tampouco
um rapaz,
cobrador de dízimo,
ou mesmo detentor
de um costume servil.
não sou mercenário,
nem pirata vil,
prá sangrar em dor,
o meu amado Brasil,
jogando no lixo,
a história, o passado,
lembranças de ontem,
que o futuro não viu.

Estrelas De Plástico
Não há novidades do lado de cá
do meu mundo.
Se há oportunidade ela logo
se perde no bom gosto
da desesperança que traça
as linhas de minhas horas.
Voluntária da dor,
classista do sofrimento,
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sócia das lágrimas
que se derramam
como as cataratas do Niágara,
promovo minha angústia
na autoria de minhas letras
que trazem o alívio
temporário para a alma.
Favorita do rei para sofrer
as agruras de seu reinado,
não fiz concurso para premiar
minha ousadia em invadir
suas belas paisagens.
Do lado de cá do meu mundo,
poucas são as luzes
que se acendem...
e quando acendem,
as estrelas são de plástico...

Sorte Dos Desesperados
Não sei, não sei.
Já me recostei
tanto sobre o tempo
que perdi suas bordas
e não sei mais onde
começa e nem onde termina.
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Sou portal de causas perdidas
e navegante de mares
sem destino.
Minha bússola de mão
aponta uma direção
que não sei mais encontrar
no meio dessa angústia
permanente
que assaltou meu espírito.
Se você está, é para lá que não vou,
pois minha dor me afasta
do que quero alcançar.
Destino agora
é a lápide fria e nua
que fere meus pés
e congela minha alma....
Essa é lá a sorte
dos desesperados..!!

Adubo Para Ervas Daninhas
Cada hora que passa
é uma hora do tempo
que você já perdeu.
Ela não volta mais.
Se você fez, fez.
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Se falou, falou.
Se deixou de fazer,
nada fará com que volte
ao tempo para dar cabo
de teu intuíto.
O hoje é uma ilusão do amanhã,
porque só queremos viver
nesta perspectiva.
Mas o hoje é o presente.
Se você o vive, viveu,
se não viver, não vive mais.
Complexo e simples
de se compreender.
A vida é um rastrear de horas,
minutos e segundos.
Se você perde o trem,
ele já foi e você
ficou para trás.
Virará pasto de moscas
e adubo para ervas daninhas...
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Casulo De Incertezas
E cruzam os planetas
e passa o vento
e eu continuo aqui
a brotar mágoas,
dores e lamentos.
Viver assim é castigo demais
para alguém que acabou de nascer.
Nesse rolar de tempo
ainda acredito,
lá no fundo,
do fundo do nada,
que talvez seja possível
algo mudar em mim.
Quem sabe a transmutação
da lagarta para uma borboleta
ainda esteja para acontecer.
Acho que me prendi
dentro desse casulo
de incertezas
e amarrada em seus fios,
não consigo mais
ver a luz do dia.
Lá fora o mundo muda
a cada instante.
E aqui dentro
só a escuridão da noite
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é sentida...
depois dizem
que a vida é fácil
e que tudo pode ser diferente...

Laços De Dor
Naufragada em minha solidão
afundei minha vida
com minhas próprias mãos.
Puxei o laço
que faz a corda
e matei o pouco
de mim que
ainda vivia.
Não há mais caminhos
nem marcas do tempo
para seguir.
Nem estradas no mar
ou na amplidão
sem fim
do infinito azul.
Deixei de ser.
Deixei a metade de mim
em algum poço
sem fundo de escuridão.
Assalta-me o medo
e angústia da morte
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que agora é dona de mim.
Como ave que cravou
no próprio peito
a flecha da morte,
vago eu.
Sem direito a perdão,
vivo agora,
morta,
no vale
dos
desamparados...
Lá ficam os loucos
e os que matam
seus sonhos antes da hora.

Inconstâncias
A inconstância de tudo gera
um redemoinho de inquisições
e uma coleção de angústias
que cravadas no fundo da pele
do tempo
fazem suas marcas
para o amanhã.
Solidificam-se, criam raízes
e formam caroços que podem vir
a tornarem-se em um feroz câncer
que corrói a alma.
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Resta saber se há possibilidades
de extirpar a chaga aberta,
o nódulo que causa tanta dor,
ou, será necessário
aprender a viver com ele...

É De Lascar!
Sou justa, sincera e transparente.
Sem papas na língua,
descasco minha pele cem vezes
a cada dia,
e a cada outro momento
ela forma uma nova casca
que cobre o que vivo
dentro de mim.
Curtida na ansiedade
do que não sabe,
perfaço horas amargas,
que ora me fazem ir para frente,
ora me lançam para trás
ou à frente do tempo.
É de chorar!
Vem a dor.
E essa é de lascar!
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Mas tudo passa com o tempo.
Amadureço em meus sentimentos
e unguento minha pele
na brisa do vento
da névoa da manhã.
Hoje consolada a viver assim,
falo pouco de mim.
O medo de deixar renascer sentimentos
que só me causam dor é presente
e faz-me tomar atitudes
e seguir na direção
do oposto do fim...
A vida é assim.
Tudo fica no passado
e nós precisamos
seguir em frente.

Portas Fechadas
Não há mais portas abertas,
você entra e a porta bate.
Não abre.
Mesmo que esperneie,
que grite, bata o pé,
tente de lado,
de costas, de frente,
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de nada mais adianta.
A tal hora chegou.
A hora da solidão.
Mesmo que se transforme
numa Pátria chinesa,
num castiçal de prata,
a porta não abre mais.
E pode levar pimentão,
temperos ou até bolinho de arroz,
não abre mais.
É como cutucar um boi bravo
e sedento de sangue com vara curta.
O cordão se rompe e a bruma, o breu, está feito.
Não tem primeira comunhão
que resolva. A porta não abre mais.
É como num jogo de xadrez.
Se morreu, morreu.
Não tem nem rei, nem príncipe,
nem rainha, nem fada, boneca,
ouro, nem guerreiro ou peão
que faça viver o que foi morto.
Não adianta. A porta não abre mais.
É de cedro, tem até cheiro de jasmim,
gosto de maçã e pêssegos.
Resta deitar na cama,
sofrendo o pranto da saudade,
esperando a hora das sete,
hora da morte passar,
adornada de flores,
entre fachos de luzes,
para alçar para o lago eterno
a quem um dia
ser alguém sonhou...
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Filha Do Veneno
Quando olho para as pessoas
que me rodeiam no dia-a-dia,
que buscam amainar suas ânsias
e esquecer seus sonhos
em copos vazios de vida,
de bar em bar,
de beco em beco,
rodopiando
ao som da solidão
e do silêncio da sabedoria...
minha alma se angustia
e o coração chora
de tanto amor e compaixão.
Quero dizer alguma coisa,
animar seus espíritos,
levantar seus rostos.
com as minhas,
secar suas lágrimas,
desdobrar seus joelhos
já cansados de lutar.
Como filha de um copo
transbordante
do veneno da morte,
quero dizer-lhes
que voltem a sonhar
por amor àqueles
que os amam,
para que não sofram
o que eu sofri,

Lumiar de Brisa

para que não chorem,
inocentes da dor,
como chorei e senti.
Quando olho para esses cisnes,
desgostosos de viver,
esqueço meu sofrimento,
minhas dores e lamentos
e meu coração
se torna pequeno
para caber tanto amor.

Andor de Lembranças
Sou sombra da ave,
penugem de ninho,
musgo de ontem
que secou
sem ter luz.
Sombra de mim,
que vaga sem asas,
entre laços e nós
que se entrelaçam
desde o passado.
Andor de lembranças,
que cruzam à meia-luz
na madrugada
que descerra,
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a cortina do medo
se não mais sonhar.
Sonhar prá quê?
Os sonhos mal nascem
e já morrem sem alento...

Ébria
rala, fina,
queimada
no sol.
ela paira,
desnorteada
na esquina do fim.
sob os braços,
num litro de graspa,
a colheita da morte,
enfim.
rebate luz!
espelho do sol,
mergulha na escuridão.
tudo fez
para enfeitar
o jardim.
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pisoteada,
massacrada,
engole o nó
que a vida,
em fúria
sangrenta,
lhe outorgou.

A Dor da Fome II
O mundo parece nunca ver,
O doído clamor da criança.
Que já perdeu a esperança,
De ter algo para comer...
Com seus olhinhos a ver,
Tantos jogando no lixo
O que pra ela é um nicho,
Para dele sem fome viver.
Mas vê assim ser negada,
A quantia que iria precisar
Para não ser escravizada,
Pela fome que a vai matar!
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Alcoólica Cegueira
E como dói uma filha ver
Nos dilatados olhos do pai
A loucura que o álcool faz
Deixando-o sem saber onde vai.
E como dói uma filha sentir
A dor da fome lhe acossar
Porque o pai sem perigo medir
Pela droga se deixa levar...

Amanhã Perdi Meu Pai
Sempre vi a mãe chorando
Entre prantos soluçando
Sangrando o seu coração
Por ver meu pai no chão
Ali, dominado pela droga
Que o atava como uma soga
Prendendo-o num laço mortal
Àquela que só lhe fez mal
Minando-lhe toda a saúde
Até enfim, levá-lo ao ataúde
Deixando sua morte prantear
Quem só fazia lhe amar...
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Foram anos de sofrimento
Dores, choros, lamentos
E nada parecia adiantar
Ninguém conseguia ajudar
Pois ele mesmo não queria
Largar a maldita não podia
Por já ser um dependente
Preferia viver demente
Pelos bares e esquinas
Tornando sua vida ruínas
Subjugando todos à pobreza
Numa vida triste, sem beleza.
Até que um dia a morte...
Deu-lhe o derradeiro bote
E um jovem filho lhe roubou
Em dor meu pai chorou...
E ali mesmo ele prometeu
E nunca, nunca mais bebeu
Mudando toda sua vida...
Vivendo prá família querida
Treze anos de felicidade
Sempre em amor e verdade
Não sem consequências sofrer
E do maldito álcool morrer.
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A Nudez da Pobreza
feridas abertas,
gangrenam ao vento.
há quanto tempo ?
há quanto tempo ?
o sangue jorra,
sai pelas frestas...
há quanto tempo,
mascarado em festa ?
então...
nua a pobreza,
fica a certeza:
somos coniventes,
quando não ação !

Das Guerras
Sem entender porque vim,
caminhei milênios,
absorta em delírios
e loucuras afins.
Tropeçando em
minas de fogo
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que armei,
prá mim,
em atentados de dar
inveja até
ao malvado Bin.
Assim fui:
Maria Das Guerras,
militante separatista
dos laços que
prendiam o coração
meu, ao teu...
Espírito desmiolado
e louco, sempre
pôs a perder
o que mais queria
prá mim.
Fez guerras
e nunca mediu
que a distância
que percorria
prá guerrear,
me levava cada vez
mais pro Fim.
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Prato de Lata
tudo dói!
gira e bate,
geme e rói!
bato a colher
no fundo do prato
de lata.

ninguém
estende um
pedaço de pão.
miseráveis!
que fazem com tanta
fartura que receberam?
como um cão esfomeado,
vago pelas ruas
solitárias e escuras.
faminta e friorenta
me enrolo nos pedaços
de página de jornal,
que ainda sobraram.
vou morrer nesta pocilga
de vida, que me condenaram,
os que não sabem
compartilhar amor !
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Desterrada
não vão conseguir
me destruir.
- mesmo com tiro
bem dado
por espingarda
sem dó -.
manca e louca,
ainda sou covil
de guerreiros,
tricheira
de soldados
sem-pátria,
mas vencedores
de guerras íntimas.
todas perdidas!
lavrei meu nome na terra,
e dela me fiz dona.
jamais vou arredar pé
prá intrusos
e salteadores.
saiam daqui!
libertem minha montanha!
essa terra tem dona,
e quando dela tomar posse,
será dia de festa
na casa do rei.
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Pobre Morta !
jogam pedras,
ateiam fogo, queimam tudo
o que é meu.
arrancam de minhas mãos,
até o prato onde raspava
as migalhas de pão
que ainda recebia.
colocam fim em meus sonhos,
estragam a festa do rei,
onde a flor seria coroada
rainha.
alagam minha vida cada dia,
com as corredeiras
e avalanches,
sem aviso.
não vão conseguir !
não morro mais não !
sou imortal de sete mortes,
e tão viva, como o pedaço
de carvão que tremula no fogo.
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Sem Pátria e Cor
se tens coragem,
caminha na minha
noite.
eu vivo lá.
escondida até
de mim.
pétula condenada
ao escuro,
rósea e plena
de dor.
só vivo, para segurar
a cabeça entre as mãos,
e pensar feridas
que a vida plantou.
- o vento vem e vai -.
passa e arde !
e o povo grita:
- lá vai
a mulher
sem botas;
andarilha e mendiga,
sem pátria e cor.
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Rebate
apanham com pau?
rebato com flores !
me curvo, me agasto
e sofro.
mas, não me deixo
alcovitar
nesta guerra
de matar...
grito! berro!
e choro baixinho.
mas deixar morrer?
ave!
nunca mais!
morrer,
não deixo mais não!
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Dengue de Vida
não estendes a mão?
tens nojo de a minha pegar?
é vero!
dengue e morte,
cobrem meus ossos
e endurecem
minha vida.
lepra e dor!
morro,
solitária e
sem cor,
no fétido
vale de só
lamentos !

Lepra
me empurram num canto.
tapam de sombras,
me cobrem de dor.
lazarenta, dizem!
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descasco minha pele
e só faço chorar.
o bálsamo da vida
me é negado,
e meu destino
é a morte
dos sem ninguém.

arrancaram meu mundo,
consumiram meus castelos,
e destruíram todos
sonhos que ali plantei.
nada me resta!
peguem meu caixão!
a mortalha negra
que me cerca,
também a tomem!
já morro, num
deserto sem sol.
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Arranhada
me viraram de lado,
mas não esconderam
meus arranhões.
flor açoitada pelo vento,
carrega marcas na alma,
rósea, de ternura e amor.
não adianta esconder.
é hipocrisia fingir
que não há choro,
nem grito de dor!
o “nããooo” ecoou
até do outro lado,
do mar feroz
e vermelho de ira.

Moradora de Rua
agora virei três.
duas flores e um broto,
que ousou despontar.
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o sol rebate
e parte,
fazendo metades
de mim.
vago sofrida
pelas sombras.
me faço de forte,
mas noites
me sugam os trapos
os panos e as latas.
- lixo humano!
sobra de pó!

é o que me gritam,
cada vez que levanto
o corpo para andar.
nem pro albergue,
os políticos
mentiram me levar.
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Lona e Chão
por que me repetem?
não sou restolho
prá me reciclar.
não me compete
nem rir,
nem se alegrar!
torpe das pernas,
tonta e vesga,
remexo no que
sobrou, tentando
alimento encontrar.
ledo engano!
levaram tudo,
rasparam o latão,
atearam fogo
em meu barraco,
e jogaram a lona
no chão!
só me deixaram
uma garrafa
de aguardente.
de gole em gole,
busco a morte
surgir em frente.
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Pobre Louca
nem dou um passo, e
já me largam sozinha.
pobre da vez,
não esperam nem
me achar
dentro de mim.
me chamam de louca,
e me culpam pelas
suas desgraças.
amargam minha vida
com um castigo que
não nasci prá merecer.
- tudo que sou,
homem dos ventos,
aprendi de ti que passa a vida,
fugindo
das vestes de rei.
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Aço
pensou que eu ia morrer?
achou que podia me matar?
até que morri.
você viu minha tumba.
as flores de plástico
e a homenagem
“in memorian”
que hoje recebi.
- uma explosão
e tudo sumiu!
meu jardim inteiro
explodiu como as torres
americanas.
mas, sou de aço puro,
derreto só com fogo
riscado de fósforo.
esse.
bem esse.
que arde
em seu coração,
e você joga
água prá
não nascer.
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Cobertor de Papelão
o frio assovia,
queima e arde!
arrancaram o papelão
que me cobria o corpo.
nu e arrepiado,
inerte, jaz,
encolhido no chão.
calçada dos miseráveis
e vergonha
dos insensíveis !
agora sou defunto
que a morte comeu.

Mendiga
que foi que fiz
prá merecer a rua
da amargura?
nasci no dia errado ?
outros nasceram diferente ?
por que ????
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por que todo mundo
assim - em trapos me abandonou?
nunca ninguém
se importou...
as traças
já me corroem
as roupas;
ratos me
arrancam pedaços,
dos pés;
preciso de comida !
não vejo nenhuma
mão estendida.
nenhuma.
que horror !
faminta, lavo sozinha
minhas feridas,
miserável,
costuro eu mesma
os cortes de dor.
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Vida Anestesiada
cheguei ao fim.
pedaços de mim já caíram.
estou podre.
por dentro e por fora.
cirrose e feridas no corpo
são minhas medalhas
pisotearam meu espírito
e me arrancaram
a dignidade.
humilhei-me,
implorei para me
deixarem mais uma
vez tentar viver.
acumulei tapas
na cara e cuspes
de desprezo.
cresceram chagas
em mim.
é o fim !
embora seja,
não fui a culpada.
a vida, essa vida cega,
foi quem me entregou
o veneno que me matou.
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de trago em trago,
sorvo o anestésico prá dor.

Aprisionada
me vestiram de branco.
de verde me rodearam.
apenas uma fresta
de sol gradeado
consigo ver.
pois,
o sol se foi,
ferido de ânsias,
agastado por juras
de tanto querer.
cáustico mar!
me acolha...
meus crimes
me condenaram;
aprisionada prá sempre
vou ser...
agora só me restam
escuros e a noite,
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- rodeada de negro -,
onde fenecer..,

Anjo da Rua
vestida de criança,
a face voltada
ao céu.
ao redor:
- a noite, o escuro
e um mundo confuso,
sem definição -.
não mais cresceu !
tiraram o chão
onde buscava o
que comer.

raquítica
e frágil,
pedinte
de sinaleiras.
sem pão,
sem matar fome,
- em dor deixou-se morrer!
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Condenada
fazem comigo o que querem.
arrancam os braços,
me cortam o chão.
me enforcam na cela,
matam na rua,
assaltam minha alma:
perdão?
nunca me dão!
não!
dizem que sou
terna e bela,
me vestem de carmim.
saias rodadas,
verdes,
até parecem velas:
prá me mandar
mais rápido,
prá terra do Fim!
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Inocente
ei?
me tirem daqui,
me arranquem
deste lugar!
por que me largam
assim ao esmo,
depois de me maltratar?
nem limpam minhas feridas,
nem água me dão prá tomar.
que foi que fiz?
sou inocente.
estão querendo me matar?
sofro igual cão de rua.
apanho sem nada saber.
até o pau-de-arara me fazem.
me culpam, me acusam,
me fazem confessar
senão vou morrer:
crimes de mortes,
que minha mão
não sabe fazer.
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Bala Perdida
fui, girei,
corri, fugi.
tive de
me esconder.
tive medo, dor.
achei que ia morrer.
tal!
foi o sol o caçador,
que atirou a vil flecha,
conferida e auferida
por um sanguinolento olhar.
- com um tiro só,
sem piedade, sem dó um terror !
pôs fim
à vida de
um jardim de amor.

237

238

Maria Roseli Rossi Avila

Fugitiva
perdida estou.
não sei mais
para onde ir.
sei, sei sim.
vou por aí,
sumida !
não tenho coragem
nem de no espelho olhar:
dolorida, só olheiras,
olhos vermelhos,
inchados de tanto chorar !
um trapo sou.
- que graça tem
se o sol que
minha vida
ilumina,
é o mesmo,
que em fúria
quer me matar ?
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Grevista
entrei na onda dos tempos.
fiz greve, bati o pé.
fechei portas de tudo que é jeito.
me isolei do mundo,
mandei tudo às favas,
briguei, bati, apanhei até.
mas hoje, sozinha, perdida e sem rumo,
jogada na calçada dos despachados,
me vejo sem nada, de tudo perdi,
até o meu emprego de cantora.
eu, uma ave canora...
fechado o salão de baile,
naquele sítio, já não posso
trabalhar,
nem de serpentes encantar,
porque sem sol,
sem sua luz...
só tenho uma coisa à declarar:
- lá não volto mais não!
naquele antro vazio,
sem sol, sem salário,
sem nem comida prá
comer, fazer troca,
aquele canto,
não é meu lugar !
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Enjaulados
mãos nas grades.
tudo apertado.
pernas e braços
de montão.
somos culpados,
ladrões, criminosos,
réus.
olho tantas mãos,
tantos corpos
enjaulados...
braços nas grades
pendurados,
já nem sei quais
são os meus.
os teus?
olha prá mim.
sou teu espelho.
repito tua vida.
na tua volta, sempre.
sempre na tua ida.
se matas, se morres,
se roubas, se foges.
contigo aprendo,
de montão...
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achas que não ?
sigo teus passos,
- tu sabes -.
acabo fazendo sempre...
aquilo que tu fazes !

Prato Amargo
Parem de me olhar
como se eu fosse um bicho
de outro mundo.
Os trapos que visto
são tudo que me restou.
O desprezo e a humilhação
são meus irmãos.
A corda é o sonho
que me fizeram.
Agora se assustam
com meus farrapos.
Senhores!
Donos da Terra!
Foram vocês
que me construíram.
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Agora tem medo de mim
e me escondem dos olhos
de seus filhos.
Mendigo o prato da morte
para não ter de comer
só o amargor da vida!

Resoluções
Majestade!
Vossa Excelência não sabe,
mas vossos decretos, não são leis.
Ninguém cumpre.
Ninguém os faz respeitar.
Todos os ignoram,
então... por que decretar?
Mariazinha, tão boazinha!!!
Não respeita decreto nenhum.
Se ele diz: - Vai!
Maria pára!
Se ele manda Maria andar...
Que acontece?
Maria se revolta,
não obedece.
Leis e decretos se atraca a quebrar!
Então, Majestade!
Vossa Excelência já sabe:

Lumiar de Brisa

243

Não adianta leis decretar.
Se nem Mariazinha,
Que é tão, tão boazinha,
não quer decretos respeitar !
Aos amigos Azor e Barcelos, com o desejo de que, apesar das mais
frequentes derrotas do que vitórias, nunca, jamais desistamos de lutar !

Foge, Pássaro ! Foge !
E foge o pássaro!
Esgueiro, foge !
Asas libertas, foge !
Sem rumo, foge !
Perseguido de medos,
zunindo esperanças, foge !
Que importa onde vai ?
O infinito não conhece
estradas, nem muros
a lhe cercar...

Paredes, limites ?
Só a imensidão do ar!
Foge ! Voa !
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A vida é assim:
Se não abrir asas para voar,
outra andorinha vem
e faz verão em teu lugar !
Voa! Foge!
A fuga acontece o teu sonho,
o peixe que guardas no bico
nasce em tua alma
a ânsia eterna de viver e voar!

Anciã
Se é só prá lembrar que a vida é manca
e passa fazendo saudades e deixando
somente solidão em avanços,
de nada mais vale eu estar aqui
a desvendar meus segredos
no desnudo da alma.
Se ontem foste guardião de minha porta madeira
e hoje gritas desconsolado que és um pobre ancião,
então me ensina o que a vida esqueceu de me dizer:
Que quando cruzamos a ponte de carquilhos amarelos,
o tudo do nada é que cobre de viuvez de vida
a nossa mão encardida de tempo.
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Se hoje ancião,
então te cabe cumprir
tua sempre última missão:
Ensina-me! Ensina-me
a ser como tu.
Quero segurar como tua mão o cinzel,
e pintar na parede um retrato meio meigo e sentimental
para depois me afogar
no fosso de minhas próprias lamúrias de dor…
Afinal, ontem fui guardiã…
Hoje...
Hoje sou somente
pobre anciã…!

Laço de Embriago
como virar laço sem ser corda?
e para que quer um laço
se não se deixa prender?
para açoitar?
amarrar o amor
longe de você?
perdão não peço mais,
nunca amordaçada.
não sou a culpada,
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nem a maior responsável
pela tristeza do seu Zé.
nem pela dor do João,
ou mesmo o sofrimento
do Bastião...
foram os três os culpados,
que doces suspiros deram
ao beber,
ficaram atordoados,
e tanto gostaram
que juraram submissão:
- não sabemos mais viver
sem do vinho,
uma garrafa ao lado!
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Pensamentos e frases

Poesias

- Amar é não partilhar solidão.
- O silêncio é nu e fértil. O silêncio de raízes. E, nesse estar, raso e
profundo, nasce o poema de página vazia...
- Me ilumina a verve pura e nua. Me encanta o inusitado, o verso
e o reverso da alma em criação. É como a rosa de todos os dias: rubra,
simples e pura. Como o poema que nela se faz: luz e esplendor.
- É no parto do silêncio que nasce o grito do poema...
- A força que tenho não vem de mim. Vem de Deus. É sua a luz
que me ilumina e me faz caminhar segura e sem medo as trilhas da
vida. Mesmo com a alma despedaçada pela dor.
- É tênue a linha que separa a vida da morte. Um fio de prata
como o disse o Salomão.
- Ainda não sei como estou. As horas passam tão rápido, tanta
coisa acontece. Me sinto como a areia de uma ampulheta que não
para de girar - caindo prá cá, ruindo prá lá... E nesse caleidoscópio do
tempo a dor da perda agulha o coração. A alma se afoga nesse mar
de tristeza, dor e saudade.
- Serei sempre imperfeita, mas... sei amar um homem até ao mais
profundo, denso e imaculado do coração.
- Não sou uma pessoa infeliz. Se isso transbordou em minhas
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palavras, elas não foram justas para comigo. Tenho momentos tristes
em minha vida. Tenho momentos de muito choro, de muita tristeza,
momentos de dor, de sofrer as perdas tão doloridas da vida. Não
nego. Mas, decididamente não sou infeliz.
- Quando estamos presentes, não há como o outro ficar em
nosso lugar. O espaço conquistado já é nosso.
- Cada um de nós é senhor de seu tempo, seus sonhos e seus
castelos. Cada um é rei de si mesmo e daqueles a quem cativa para
si.
- Os anjos são enviados por Deus para dar alento ao coração
dos tristes. Resta saber se os tristes desejam alento e sair de suas
tristezas.
- É de praxe o não pensar. Quando pensamos quebramos a praxe.
E se pensamos demais então é de praxe não sabermos o que fazer ou
chegar tarde demais.
- O mundo é colorido. Mas só vê suas cores quem abre os olhos
para ele.
- Os sonhos são desfeitos por quem sonha e não pela realidade
que nos cerca. A realidade, seja boa ou ruim, triste ou alegre, é que
nos faz sonhar.
- O futuro não pode ser vivido hoje, mas pode começar a ser
construído hoje. Então mãos à obra.
- Mede-se o valor dos que partiram pelo tamanho da saudade
que ficou.
- Pobre do homem que não tem no que acreditar. Acreditar é a
esperança de um novo dia. Acreditar é a certeza das coisas que não
se veem.
- Quem é amigo de verdade nunca o deixa de ser. Se deixou de
ser amigo, nunca foi de verdade.
- Se há esperança de início ou de recomeço, há vida. Se há vida,
há amor, se há amor, sempre renasce a esperança.
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- Às vezes não falo sobre o que ouço, para que não descubram
quem sou e que na verdade nada entendi.
- Quando levantamos os ombros para secar as lágrimas, olhamos
para o alto e descobrimos que há uma Luz e uma Mão sempre a nos
guiar.
- Por não exercer a paciência é que apanho tanto de mim.
- Desde pequena aprendi que para conquistar, não dá para parar
de lutar.
- No dia a dia ser simples, condiz mais.
- A entrega, é o fim da angústia da busca. A entrega é a aceitação
dos fatos, mesmo daqueles que você não consegue compreender.
- Nós nascemos para viver e fazer os nossos caminhos. Demorei
para compreender isso. Se você quer encontrar alguém, precisa ir lá
onde esse alguém vai estar. Ou, sentar e esperar ele ou ela chegar
até você. Mas mesmo assim precisa um ato teu. Você precisa dizer
que ainda está a esperar.
- Na verdade, as mulheres falam e gritam que desejam ser
compreendidas, mas no fundo, no fundo, por mais que falem de si,
que exponham sua vida, seu interior sem medo de que saibam quem
elas são, desejam se manter profundamente misteriosas. E no seu
coração, buscam vida a fora, amar e ser amadas, não pelo que fazem,
pelo que podem dar ou fazer pelo ser amado, nem pela sua beleza ou
pelo que possuem, mas pelo que são, pelo que podem significar de
diferença na vida do outro.
- Não somos os únicos, mas agimos como se fôssemos!
- A vida tem beleza, mas também dor!
- Os simples também amam!
- Os mortos não sentem dor! Não sentem amor!
- Nada, é a falta de algo, então ainda é alguma coisa!
- Nada é tão belo como viver, mesmo que seja em constante
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tempestade e em lágrimas de saudade.
- Sonhar abre portas e janelas que mantemos fechadas e nos
elevam a alturas inimagináveis.
- Se o caos é o início de alguma coisa, seria o início do fim?
- A vida também é lutar pelo que se sonha.
- Os sonhos são alvos a serem alcançados.
- Correr atrás dos sonhos, lutar por eles, nos torna pessoas
aguerridas e preparadas para viver as borrascas que açoitam nosso
dia-a-dia.
- O encanto da poesia é a alma do poeta desnudada em cada
letra, em cada palavra...
- O entrecruzar de silêncios ecoa como um grito no infinito do
céu das estrelas...
- Possuir valores não é possuir grana, ser senhor de muitas posses.
Possuir valores é muito mais do que isso. É ter no que acreditar,
pelo que lutar, o que defender. É viver no dia-a-dia, o exercício da
cidadania social. E esse exercício começa comigo, dentro de mim.
Onde preciso aprender que tudo o que não quero que façam comigo,
não devo fazer aos outros. Esse exercício continua na família. É ali
que precisamos aprender que não podemos fazer em casa o que
não podemos fazer lá fora. Possuir valores, viver com eles, lutar
por eles, traz sabedoria para nossa vida. A sabedoria que vem com
a experiência. A experiência hoje é essencial para a dinâmica de
convivência entre as pessoas.
- Os que não sonham, caminham somente até o horizonte que
seus olhos enxergam. Quem sonha vai além do horizonte que os
olhos alcançam!
- Na tempestade, na dor, só conseguimos ver a escuridão!
- Só os loucos sabem o que é um instante de sanidade.
- Só sabemos o verdadeiro valor da liberdade quando temos
consciência de quem somos.
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- O poeta não decide sobre sua inspiração. Ela brota dos sonhos
que ele constrói, das situações que o rodeiam, da vida que ele vive...
- A tristeza é um estado de espírito que assola a todos nós em
momentos de tempestade em nossa vida. Algumas pessoas vivem
momentos de mais tempestades do que as outras. Acho que isso
serve para que fortaleçam suas raízes e o caule que as sustenta,
para que o peso de suas flores e frutos não as derrube com qualquer
vento ameno.
- O poeta existe para externar os sentimentos comuns a toda
gente, porque muitos não o conseguem fazer...
- Reconhecer o erro é o primeiro passo para o perdão. Mais do
que do perdão do outro, precisamos perdoar a nós mesmos. Só assim
poderemos prosseguir, amar e sentirmo-nos amados.
- Não serão palavras bonitas, nem raios e tempestades que
mudarão meu jeito de ser e amar, mas a luz de Deus que mora em
meu interior é que me guia, guia todo o meu pensar e falar, assim
como guarda cada passo que eu dou. E em meio ao vendaval, sinto
seus braços me amparando e por vezes carregando-me em seu seio
de amor...
- Por isso... Tenho de ser forte. Não posso deixar as situações do
momento abaterem minha alma. Um minuto vem depois do outro e
logo não vivemos mais o mesmo instante. Tudo passa, assim como
aquilo que nos quer abater, que nos quer derrubar. O universo não
para e não cabe a nós nos deixar prender em ventos de tempestades.
Os furacões também se transformam em brisa com o tempo. E nisso
precisamos acreditar: Que o vento do trovão de hoje pode ser a
chuva que alimenta a floresta amanhã e não só a tempestade que
arranca uma árvore.
- Os dias passam as noites se aproximam. Mas também a
escuridão tem a sua luz. A lua, tão importante para a vida, brilha sua
luz em meio a escuridão da noite, no lado escuro da terra. Também
as estrelas só podem ser vistas no céu durante a noite. Isso não quer
dizer que nunca estão lá. Elas só descansam a sua luz nos momentos
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em que a grande estrela brilha, para voltarem soberanas nas cálidas
noites de nossos dias...
- Também devo ter brilho próprio. Sou e é isso que importa. Sou
uma mulher e assim é minha alma. Alma de uma mulher que sabe
amar e doar o seu amor. Não há porque se preocupar. Minha luz
não vai se apagar porque algumas estrelas não gostam dela. Minha
luz vem do interior de minha alma que é habitada por Deus a quem
um dia abri meu coração. Se erro e me afasto, sou eu que o deixo e
não Ele que foge de mim. Então também sei que não é Ele que deve
voltar mas eu que devo me voltar a Ele. Não preciso ter medo. Jamais
estarei sozinha...
- E não devo temer de abrir a minha boca. Sei que pelo menos
alguém me ouve e se importa e isso me é suficiente. Não almejo mais
nada com minha voz. Não sou cantora de músicas de sucesso e nem
desejo estar em todas as paradas. Só quero falar o que meu coração
dita e deixar a palavra ir onde não consigo chegar.
- Se alguém acolhe minhas palavras, isso me é suficiente para
continuar a derramar o meu espírito em minhas tão tortas linhas. Sei
que são caminhos que nunca chegam, passos que nunca se calam,
sons que não param de chorar, mas meu coração vai enrustido em
cada uma delas. Os meus dedos se tornam extensão de minha alma
e falam exatamente o que estou a sentir e a pensar. Assim, fecho os
olhos e deixo a lágrima rolar, e meus dedos escreverem o que meu
coração está a gritar...
- E não vou me calar. Não deixarei que palavras calem a minha
voz. Elas apenas balançaram um segundo de minha vida, mas o que
já vivi e o que ainda tenho para viver é muito maior e mais eterno do
que um segundo de meu dia. Por isso não me deixarei levar pelas
ondas deste vento que hoje avançou sobre minha vida. Seguirei
firme, forte, nos caminhos iluminados pelo sol...
- Quando trilho caminhos onde impera o sofrimento, é porque
Deus sabe que tenho forças para suportar.
- As árvores que sofrem mais a força dos ventos, aprofundam
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suas raízes e fortalecem o seus caules para terem forças de carregar
o peso de suas flores e frutos.
- E amar me basta, não preciso ser amada... embora sei que
sou... Eu aprendi muito mais vivendo a vida, ouvindo o sol e as outras
estrelas do que se possa imaginar. E o que aprendi não foi a sabedoria
que se conquista nos bancos das universidades...
- Até uma pedra sem cor e oca tem muito valor. E digo, a pedra
mais escura é a mais valiosa, porque ela retém em seu âmago, todas
as cores do universo e não precisa viver na escuridão. Quanto mais
luz reflete sobre ela mais sublime e encantador é seu brilho, mesmo
que ela não mude a sua cor...
- O sentido da vida está em nós, em nosso interior e não nas
coisas, no mundo fora da gente...
- O mundo seria tão diferente se a gente falasse para os outros
do que pensa e do que sente...
- Alguém me compreende, até sem palavras...
- Precisa amar para compreender o silêncio, ouvir sua voz e tudo
o que ele fala sem nada dizer.
- As fronteiras da alma são as mais difíceis de identificar e absterse de ultrapassar... e haja cerca e alambrado para demarcá-las.
- O silêncio é uma forma de falar. O silêncio não cala. Ele fala
aquilo que nossas palavras não podem mais alcançar. É quando o
sofrimento se materializa e nossa voz embarga...
- Nossa vida é repleta de conflitos. Conflitos dentro e fora de nós.
Quem nunca passou por um? Quando estamos presos, amarrados
ou jogados no meio da tempestade, do furacão, muitas vezes
esquecemos: o conflito gera crescimento!
- Às vezes, mas só às vezes, também é bom olhar para os outros.
O espelho pode nos mostrar mais, e nos indicar mais caminhos, do
que quando olhamos só para nós mesmos.
- Quem diz adeus não pode sofrer. Se soubesse que iria sofrer,
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não deveria adeus dizer.
- O amor não tem medidas, grades ou prisões.
- Quando somos soldados da morte, não há como a Pátria não se
banhar num mar de sangue...
- A poesia que toca a alma é um pedaço do céu que invade nosso
interior e nos faz donos de um universo...
- Quando temos conhecimento da profundidade que nossas
raízes estão cravadas, sabemos bem até onde podemos esticar os
nossos galhos.
- Quem precisa, sabe bem da sua necessidade e não aceita nada
mais nem nada menos do que a sua precisão.
- O poeta morre nas palavras, mas - daqui a pouco -, revive na
poesia que se perpetuou...
- “Ainda tem céu” - e é por isso que a flor de ontem, morre hoje
como semente do amanhã.
- O sentimento caminha manso como uma brisa de vento em
cada linha da poesia.
- O desejo de um coração que ama, acorda sonhos e saudades e
faz lindas e doces cartas de amor.
- A plenitude do amor está no sentir e não nas palavras que
descrevem esse sentir.
- Um fim sempre busca um recomeço.
- Um dia jogamos... no outro... somos jogados...
- É só disso que precisamos: do Essencial.
- A pérola se forma e se oculta no sofrimento de uma concha
grotesca e escura.
- O poeta que fala das coisas da vida, precisa falar também da dor
sofrida. Seria ilusão pensar que uma existe sem a outra.
- Enquanto houver amor neste mundo, enquanto existirem os
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sonhos, enquanto houver um fiozinho só, mesmo tênue de esperança...
deixe cair a semente ao solo, acalente-a com a ternura dos anjos, zele
pelo coração que ama, sendo guardião armado de flechas e lanças à
sua porta, sendo guerreiro na luta com os moinhos... porque um dia
- eu acredito - todos que sofrem por amor, serão apaziguados... nem
que seja na eternidade - isso eu posso, nisso acreditar
- Acho que essa é a idade mais linda - quando a soma dos anos
vividos tem como resultado a maturidade e dignidade de vida.
- E daí? O poeta escreve o que quer e o leitor entende o que bem
quiser não é mesmo?
- Acho que para isso também são os poetas. Para falar o que os
outros não conseguem dizer.
- A beleza da flor está no coração e nos olhos que se deixam por
ela surpreender.
- Precisamos dos sonhos para viver. Eles elevam nossos olhos
para o alto e assim conseguimos ver o horizonte.
- Um poeta não morre nunca. As palavras o fazem viver. As
palavras são a sua riqueza e não desaparecem assim da noite para o
dia. Estão lá, como pérolas dentro da concha, esperando a hora de
desabrochar.
- Que seja sempre assim: nunca se deixe dominar pela
imparcialidade, pelo medo das correntezas, pelo prazer momentâneo,
pelo pensar a poesia sem sentir, pelo entusiasmo do cotidiano que
leva ao desespero pela perfeição. Deixe falar o coração. Deixe gritar
a alma, sonhar o amor. porque é o amor que move o sol e as outras
estrelas. É o amor que faz falar. É o amor que cala. É o amor que faz
a poesia e a vida. Não o deixe calar e morrer.
- E quem não sente medo?
- Sem história... não somos nada, nem ninguém e nem mesmo
alguma coisa. Sem a história o hoje não tem razão de ser. Por isso
quem sabe... tem o dever de a contar para que o ontem jamais seja
esquecido, o hoje tenha razão de existir e ser compreendido, e o
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amanhã possa continuar em nossos sonhos.
- O perfume das flores exala poesia.
- A condenação por me ousar na poesia é... escrever.
- O vazio é um fardo muito pesado para se carregar.
- Quando conseguimos erguer os olhos, é-nos possível ver o
horizonte que se descortina a nossa frente.
- Como um sonho... tudo é, tudo como uma semente que foi um
dia plantada e cresceu, cresceu demais... folhas, flores, frutos, tudo
misturado, tudo ao mesmo tempo... expande-se a intensidade dos
sentimentos e pululam palavras a formar a encantadora poesia.
- O sol sempre nasce mais uma vez...
- É bom quando temos alguém que nos impulsiona para a vida
e não para a morte. Acho que essa é a tarefa de cada um de nós.
Também dos poetas. São eles que devem chorar a dor dos outros,
o sofrimento dos outros, a tristeza dos outros. Para que os outros
possam continuar a viver e a sorrir...
- Orar significa falar com Deus. Ao orar, mantemos um
relacionamento íntimo e profundo com o Pai Eterno. Nada melhor
do que derramar na intimidade de sua cruz o nosso coração, a nossa
alma, o nosso soluço. Nada melhor do que derramar na intimidade
da cruz quem somos, nossas alegrias, vitórias, sentimentos, a nossa
dor e sofrimento.
- Nunca conseguiremos expressar nossos sentimentos como
deveríamos. Sempre faltarão palavras. A maioria que preciso para
traduzir o que sinto ainda não foi inventada.
- Eu sonho com a eternidade de luzes a cada dia. Anseio e ao
mesmo tempo não quero que ela chegue. Mas sei que um dia esse
encontro terá de acontecer porque ao nascer, a única certeza de nossa
vida, é a morte. O dia de hoje me trouxe reflexões que em geral as
pessoas querem bem distantes de si, devido ao medo de estar assim
- ao pensar, refletir - abrindo a porta para que o encontro se antecipe.
Tolice ! Tudo tem o seu tempo certo. Anseio e tenho medo da chegada
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do meu tempo. É a dialética da vida.
- É cruel brincar com os sentimentos alheios. As feridas formadas
não cicatrizam nunca e a dor marca o resto dos dias de quem sofre
essa crueldade.
- Feliz a mulher que tem um homem que sabe que errou,
reconhece seu erro e volta atrás para pedir perdão. Um homem
assim é digno de perdão e de todo amor e candura do coração de sua
mulher amada.
- Quando as luzes se apagam e a esperança desvanece o que
resta para você?
- Os caminhos da vida são mistérios que nunca iremos decifrar.
Mas podemos viver cada um deles como somos... até que a rugas
cubram nossa face de sabedoria.
- Porque há tempo para tudo. Tempo de nascer e também de
morrer. Somos como as flores. Temos colares de esperança na alma,
andamos nos seus caminhos, pisamos nas suas pisaduras e como
elas, morreremos depois de viver toda a nossa estrada.
- Não queira morrer. A vida é tão linda e maravilhosa como as
linhas de uma poesia.
- ... que Deus lhe ilumine e guarde seus passos em cada pedaço
de sua estrada. Que amanhã acordes com o sol a brilhar dentro em
tua alma e sorrindo para a vida que brota em cada novo dia.
- Acho que é mais fácil sentir amor do que falar dele.
- A esperança é a força motora de nossa vontade de viver e
continuar a lutar.
- A maternidade, assim como o amor e o casamento, é a coisa
mais linda que herdamos do paraíso.
- Todos somos feitos de esperança e vontade de ser feliz.
- Muitas vezes precisamos de uma parada para pensar, tirar a
casca e desfolhar as pétalas da nossa vida. São momentos importantes
que para mim se transformam em poesia...
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- As horas passam, o relógio não para. Mas o tempo... o tempo é
uma eternidade de vida...
- O eco do silêncio é envolvente e audível.
- ... um sorriso é um afago na alma. Cura feridas, trás paz. E
de mulher, de mãe, de amiga, esposa, é um doce bálsamo para o
coração.
- Quando se perde alguém ou alguma coisa é porque a tínhamos
em nós. E se a tínhamos em nós e a perdemos, nada nos impede de
procurá-la e achá-la outra vez.
- Acho que a poesia só terá leveza se a alma estiver em cada
palavra, em cada linha.
- Não sou poeta. Penso que sou.
- ... a doação de órgãos é uma oportunidade que Deus nos dá de,
mesmo mortos para esta vida, compartilhar, dar mais um pouco do
que somos, do que temos, para o outro.
- A razão dá um sentido às palavras ditas, mas o coração a
desmente em cada linha de uma poesia.
- O perdão traz paz, felicidade e liberdade, um novo sentido à
vida, um novo sentido de viver os verdadeiros sentimentos.
- O amor só quer amar e a poesia só quer aquietar a dor da alma,
a dor da saudade, tornar ameno o sofrimento da ausência, alentar e
trazer alegria ao coração.
- Tenho medo de morrer e ter deixado de amar como meu
coração anela.
- Tenho medo de encontrar a eternidade no fim de mim mesma
sem nunca ter tocado com o coração num raio de sol, numa estrela
do céu, no horizonte de minhas próprias possibilidades.
- O amor quebra todos os muros, transpõe todas as barreiras.
- Cada vez que olhar uma estrela no céu, cada vez que tocar numa
flor, o amor se levantará e tocará a alma, fará brilhar o sentido para o
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qual nasceu: amar e com esse amor, alegrar, trazer alento, acariciar
com palavras a alma de quem é amado.
- Não há que ter medo do que a noite pode nos trazer. O
entardecer chega e com ele a escuridão. É o instante do inesperado
se fazer presente e encher nossa alma de ternura e alegria. O
entardecer encanta. Encanta pela sua beleza e formosura, e porque
nos traz uma nova realidade. A realidade dos sonhos impossíveis. Na
escuridão eles se tornam reais.
- O abismo é a ausência de caminhos... E onde não existem
caminhos, ninguém consegue caminhar sem sofrimento. E o
sofrimento solitário é muito, muito mais dolorido.
- ... precisamos respeitar as diferenças e não tolerar o orgulho
hipócrita que se levanta sobre a diferença do outro, anulando-o.
- Muito das tempestades que via... eram só brisa... E assustei-me
fugindo... por não compreender a diferença.
- Não há como alcançar a intensidade da comoção que uma poesia
pode causar no leitor, sem mergulhar na profundidade dos sentires e
da emoção. Poesia é vida, vivência, sentir, pensar, amar, sofrer. Está
implícita no coração, na alma poeta. É parte dos sonhos, dos desejos
implícitos nas palavras explícitas, seja buscando a perfeição e a beleza
da rima, seja cadeando-se na emoção, no sentir, em prosa. Não há
como separar uma da outra. A frieza do pensar com a quentura dos
sentires é que faz a beleza, o inusitado dos textos do poeta.
- Se temos um nome escrito e gravado em nosso coração, não
necessitamos de agenda para lembrá-lo...
- Quando sabemos o nosso valor, podemos acreditar, não que
fomos esquecidos, abandonados, deixados de lado, mas que alguém
nos perdeu... e que perdeu algo muito valioso...
- Acreditar em nossas potencialidades é o mais sábio caminho
para continuarmos a voar nas asas dos sonhos que nos impulsionam
a sempre viver.
- ... o sonho de voar não é só ter asas. É preciso abri-las e deixar o

260

Maria Roseli Rossi Avila

vento - que sopra onde quer -, nos levar em seus costados...
- ... que no virar da página de tua vida encontres aquela estrela
que brilha só para ti no firmamento.
- Os sentimentos mais nobres são aqueles que guardamos no
baú do fundo de nosso coração. Eles enriquecem nossa alma.
- Muitas vezes adentramos por estradas sem volta. E para
caminhar adiante é preciso tocar os espinhos do caminho, assim
como aspirar o perfume das flores.
- Entrementes... precisamos ter a clareza de que o amanhã nunca
chega. Sempre que pensamos lá chegar, já é hoje... e o amanhã ainda
estará lá... a nos esperar e seduzir.
- Como uma terra arada e pronta para ser semeada... assim é
nossa vida. E depois da semente plantada, a planta crescida, depois
de fortalecidas suas raízes, não há mais como ignorá-la. Por mais que
se tente, por mais que se lute, não há como esquecer, ignorar o que
se viveu, o que se vive, o que não morre nunca. Então as lembranças
vem e com elas sentimentos que procuramos sufocar, delírios que
sonhamos, sonhos que ainda construímos e que desejamos viver.
- Não há como sabermos com antecedência para onde vamos.
Só saberemos o final de uma estrada percorrendo-a de seu início.
Também me pergunto: - Para onde vamos? Não sei. Mas sei que não
quero ficar parada na beira da estrada e deixar o tempo passar. A
vida é tão curta, os dias passam tão rápidos, amanhã pode ser tarde
demais para darmos início a nossa jornada.
- Penso que jogamos uma carga muito grande sobre nossos
ombros quando pensamos que precisamos pagar pelos erros que
cometemos. É um peso, um fardo que nunca conseguiremos carregar.
É pesado demais para nós. E se pensarmos assim, estaremos todos
perdidos, porque não creio existir alguém que não erre. Para isso
existe o perdão de Deus. Para dar alento aos sobrecarregados com
o peso da culpa.
- Não sou egoísta com a vida para querer o que ela não pode me dar.
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Então me contento em apenas viver os dias como eles vêm, como um
presente. Amanhã... é um outro dia. Se eu não puder vivê-lo, morrerei
sabendo que hoje vivi intensamente cada momento que a vida me
proporcionou. E assim, só assim, a alegria pode viver em mim.
- Infelizmente é assim. Parece que as pessoas não se amam
verdadeiramente. Talvez fingem amar. Lamento profundamente isso,
porque nada mais lindo do que entregar o que temos de mais belo
dentro de nós à outra pessoa. Quando compartilhamos nossa riqueza,
nossos valores, quando compartilhamos nossos sentimentos, com
certeza, sempre receberemos em dobro o que doamos a outrem.
- Nada, nem ninguém é perfeito. E graças a Deus, porque assim,
ainda temos o privilégio de buscar mudanças, fins, recomeços e
novos caminhos. É cruel esperar que as pessoas sejam perfeitas. Se
fossem perfeitas seriam o fim em si mesmas. Sem oportunidades de
um recomeço. Sem chances de sonhar. Sonhar por quê se tudo já é
perfeito?
- Um momento não é uma eternidade. Não há como definir a
eternidade por um só momento, nem uma vida a partir de um instante
vivido. Há que se avaliar o por que daquele momento ter sido assim e
o que significou para aquela vida, mas não a vida toda. A eternidade
é muito mais do que um único momento.
- Só perdemos os sonhos que queremos perder. E mesmo
aqueles que nos deixam tristes... são sonhos, assim como os que nos
enlouquecem ou nos enchem de felicidade. Os sonhos nos dão asas
para voar e ir aonde os nossos pés não conseguem pisar.
- É na incerteza da vida que reina a maior certeza. A de que
não somos perfeitos e precisamos parar a cada tempo e reavaliar
nossos passos, com o objetivo de mudar ou não o nosso destino.
A vida é assim. Cheia de incertezas e por isso precisamos procurar
os caminhos. A única certeza da vida é a aquela que não queremos
enxergar: que somos passageiros e que cedo ou tarde, sonhando ou
não, lutando ou não, o fôlego da vida deixará esse corpo, depositário
desta dádiva de Deus que é viver e então sim, o escuro se fará nesta
vida e tudo será – nesse mesmo Deus - uma eternidade de luzes.
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- Nem sempre as lágrimas do poeta são de tristeza, muitas vezes,
o fato de poder cravar sua alma no papel, o fazem chorar de alívio e
alegria.
- Não somos o que nos resta ser. Somos o que somos por inteiro.
Maria é Maria e não mais, nem menos. O poeta, em seu devaneio
encantado, fala de um desejo, de um sonho vivido no tempo longínquo
que era uma vez, mas que se renova a cada dia, mesmo que já não
mais com os mesmos personagens nos seus devidos lugares. Acho
que isso é comum a todos nós. Sonhamos, brincamos, vivemos e por
fim, num determinado dia, percebemos que o tempo passou e talvez
tudo poderia ser diferente, quem sabe melhor, e que somos mais,
muito mais do que nos resta ser...
- A paz é sentida quando a alma perde o medo de confiar. Quando
acredita que tudo pode mudar. Quando acreditamos que somos
capazes de permanecer quietos, mesmo no meio de uma tempestade.
Quando como um pequeno passarinho no ninho, nos aconchegamos
em nós mesmos, na esperança de que a mamãe passarinha vai voltar
e que o ninho não vai cair, mesmo que os ventos sejam insubmissos.
Acho que isso é paz. E não quer dizer que não sintamos dor ou que
não temos saudade ou mesmo que não estejamos tristes. Mas...
ficamos quietos. Esperando... esperançando... esperançando...
- Uma lágrima é uma lágrima. E desliza da face independente
de querermos ou não, quando temos um motivo forte para chorar.
É a forma que nossa alma encontrou para falar quando não temos
palavras para dizer. É parte de nós que se mistura à brisa e leva ao
céu de estrelas o nosso coração. Nem sempre o choro é de tristeza.
Quantas vezes choramos por estarmos felizes.
- Não lamente se algo se perdeu na metade do caminho. Nem
tudo o que recebemos, recebemos inteiro. Muitas vezes a vida
já tirou um pedaço do pão que amanhece em nossas mãos. O que
vamos fazer com ele? Jogar fora? Não creio ser um caminho decente
para quem acredita Eternidade.
- A ilusão não precisa ser um pedaço de um querer, mas sim, o
fato de que nada mais tem importância para nós. E isso é o trágico
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da vida. Quando ao esperarmos o céu, deixamos de cuidar dos grãos
de areia na terra.
- O amor sempre é verdadeiro, se não for assim, não é amor.
Então podemos jogá-lo fora, pisá-lo com os próprios pés. Mas,
enquanto amor será verdadeiro. Existe. E, como tal tem o peso de
uma lágrima. Um peso de tristeza e um peso de felicidade. Depende
de como o olhamos e vivemos.
- Para mim o amor tem o peso de uma lágrima de felicidade.
Porque aprendi a amar quando minha alma já ia se indo para a total
descrença do amor.
- Se me deixo queimar pelos raios desse amor? O coração não
mede preferências e nem se deixa decidir em seus caminhos. Ele
navega nas águas do mar, deixa-se levar pelas ondas e pelas marés,
porque descobriu que ele mesmo é parte de tudo isso.
- E se é uma lágrima, uma gota de lágrima que o cobre como
manto... O meu amor é esta lágrima que desce do meu rosto e cai
na terra para misturar-se ao barro que minhas mãos tomarão para
construir meus sonhos. E isso é tão real como a poesia que sussurra,
como o peso da lágrima que o rio não quer deixar cair...
- ... e então a lágrima cai e não existem mãos para colhê-la.
Rola ao chão. Mistura-se. Já não é mais uma lágrima. É terra, onde a
semente de um novo dia pode ser plantada...
- E quem sabe lidar com uma tristeza? A vida não nos ensina a fazer
isso. A vida nos permite sentir a tristeza. Sofrer a tristeza, mas nunca
aprender a lidar com ela. Se isso fosse possível não perceberíamos
mais a intensidade da alegria em nossa vida a cada vez que a felicidade
batesse em nossa porta. Mas, é porque sentimos intensamente os
momentos de tristeza que sabemos perceber quando a alegria vem
nos visitar.
- Todos os dias o vento nos traz o perfume das flores que
plantamos em nosso jardim. Mas, muitas vezes não o percebemos
em meio à magia inebriante das estrelas. Se esperas da rosa somente
o perfume, não compreendes o mistério da vida. Uma rosa também
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tem espinhos. Quem ama verdadeiramente, ama incondicionalmente,
e essa é a maior das felicidades, quando somos felizes por só amar.
- Um passarinho, para cantar feliz, precisa estar livre. Na vida,
essa liberdade só é adquirida e alcançada quando nos desprendemos
das algemas que nos amarram ao nosso próprio eu.
- ... quando a alma se abre, um arco-íris nasce no céu...
- A maior prova de amor de um homem por uma mulher, está:
no respeito, carinho e ternura com que ele a reveste em espírito; no
ensino de vida que silenciosamente ele lhe dá; no cuidado para que
ela não se perca nos caminhos que ainda tem para trilhar.
- Às vezes a gente se encontra assim: tão prá baixo, tão triste, que
sente até vontade de morrer. Então os olhos molhados contemplam
a vida, a natureza e o doce, meigo e sereno olhar de Deus... O espírito
se reveste de vida, as forças voltam e no interior da alma, no profundo
do coração, a luz brilha outra vez, em meio à escuridão.
- Nós não somos menores do que os nossos sonhos. E quando
sonhamos com o infinito, somos ele também. E o infinito... tem
princípio. Mas não tem fim. Tudo continua. A vida, os sonhos, a
lágrima que rola, a dor que corta a carne, o sofrimento, a procura,
a alegria de só viver, a paz interior, a felicidade de ser. Tudo, tudo
continua porque a vida não é um dom pessoal, mas um dom de Deus
e a morte - o fim para os que não acreditam - é um caminho decisório
só para os que vivos estão.
- Já reparou nas floriculturas? Nunca dizem prá uma flor, para uma
rosa, para onde querem levá-la. Simplesmente a olham, apaixonamse e depois só desejam cortá-la e levá-la consigo. Eu pergunto: - Se
isso não for possível... ela perde o seu valor??? Deve ser esquecida e
jogada num canto para sozinha definhar e morrer? Afinal para que
serve uma rosa???
- Ainda bem que somos imperfeitos... Senão não precisaríamos
de mais ninguém em nossa vida. Nos bastaríamos a nós mesmos e
passaríamos a vida amando-nos egoisticamente. E na maior solidão.
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- Quando um plantador de sonhos se cala, sementes aquietamse nas mãos, brotinhos se encolhem dentro do coração. E... Uma flor
deixa de nascer, porque um plantador de sonhos se calou...
- Ninguém sabe onde uma flor quer ir. Se lhe perguntassem,
quem sabe não seria arrancada ou cortada em suas hastes e levada
por mãos rudes para o colo de alguém que nem lhe dá valor. Mas, isso
podemos falar, quando se trata de uma flor. Uma mulher é diferente.
Ela pensa. Ela ama. Ela sente.
- Às vezes acontecem coisas na vida da gente que nos levam ao chão.
São atos, palavras, atitudes, que machucam a alma e fazem doer o
coração. Mas, no sofrimento a gente cresce e se fortalece de forma
a suportar as agruras que o mundo oferece à nossa vida. E assim
vamos vivendo, juntando as sementes que temos em nosso coração e
plantando-as em nosso jardim, para que ele floresça dos sentimentos
que fazem o nosso interior.
- Na tormenta as raízes se firmam mais ao chão. Na escuridão,
um pequeno vaga-lume pode ser um candeeiro. Num céu nebulado,
um raio de luz, é um sol que ilumina a terra.
- Que fazer senão render-se diante de tanta beleza e formosura?
A natureza foi feita prá ser amada e admirada.
- Às vezes a gente está assim: Enrolado em nuvens de medo,
tristeza e abandono de si mesmo. Sentimos medo, raiva e nos
deleitamos em magoar a nós mesmos. Então, Deus coloca um anjo
em nossa vida que nos faz ver que a vida é maravilhosa e que somos
as pessoas mais especiais do planeta. Somos amados.
- E nada como uma flor para descomplicar o complicado. Nada
como ela prá dizer que a vida vale mais, muito, muito mais, do que
as picuinhas que tentam nos derrubar no dia-a-dia. E nada como uma
flor prá nos ensinar que somos gente, que o chão que pisamos é
consagrado aos que sabem viver, amar, e que tem o dom de cantar
ao mundo o que perambula na alma. Nada como uma flor prá dizer
que somos invencíveis, fortes, bravos, e que nunca, nada, vai nos
desviar dos nossos sonhos e objetivos de vida.
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- Mentiram prá mim quando me ensinaram que o que os olhos
não veem o coração não sente. Não é verdade. Nosso espírito é sábio
em perceber, sentir e intuir, até o que não é visível aos olhos.
- Tudo o que fazemos, os passos que damos, atitudes que
tomamos, são consequências de emoções que vivemos. E se isso
me alegra, porque sei que o que você faz, é um movimento, uma
reação do que eu fiz ou deixo de fazer. Também me entristece. Não
porque não queira isso, mas porque descubro a cada passo que dou,
que se você me magoa é porque foi magoado. E talvez nem fui eu,
ou minhas atitudes que te magoaram tanto assim, mas a vida, com
seus revezes, com suas trancas que nos levam aos tombos para a
escuridão de nós mesmos.
- Esconderijo: Se me fecho em mim, não é porque fujo ou preciso
me esconder. Mas é na escuridão de meu próprio eu, que consigo
perceber com clareza quem sou e porque vacilam meus pés e
desabam as minhas mãos.
- Clausura: Se cada dia fazes algo contra ti e teus sonhos, estás
em tua revolta, atirando contra tua própria face e subjugando teus
sonhos a se enclausurarem em si mesmos e desistirem de buscar
caminhos para a realidade.
- Transparência: É na tua revolta, nas atitudes que tomaste, nas
decisões que te obrigaste, que deixaste claro, com toda transparência,
a fragilidade e força de ser homem e às vezes menino, que regem a
tua vida e por extensão a minha.
- Intensidade: E se, como roda-vida, giramos e giramos, num
encontro de aparente desencontro, é porque um se deixa levar mais
do que o outro pela fúria desmedida das vagas do tempo que não
mediram espaço e lugar para tamanha intensidade de sentires e
sonhos.
- Iguais: Se hoje somos iguais, sempre fomos assim. O que não
foi, não é porque não quis ser, e o que quis ser e não foi, não foi por
falta de tentar. O aprendizado prá vida é que somos o que somos e
não o que deixamos ou ainda almejamos ser.
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- Chatices: Por que somos tão egoístas em compartilhar nossa
vida e nossos sentimentos? Tudo seria tão diferente na história, no
mundo, se as pessoas soubessem compartilhar. Mas temos medo de
nos revelar. Medo de que descubram que somos frágeis, que temos
defeitos e que cometemos erros também. Medo de que ao revelarmos
as nossas confusões do dia-a-dia, as pequenas atividades e vivências,
nos achem chatos, pedantes, sem graça e sem valor. Ou, mesmo
achem que somos bobos por estarmos contando essas coisas. Que
nos pensem humanos demais... Por isso nos escondemos. Para que
todos nos achem perfeitos e superpoderosos. Deuses sobre tudo e
sobre todos.
- A “inspiração” sempre me encanta. É diante dela que a alma
poeta se dobra. Depois nada mais importa. Se o poeta podar sua
obra, picotar, cortar... poderá ficar linda “transpirada”... mas, do
encanto da inspiração ficará manca...
- Sobre sair da lata: viver na lata é como caminhar num mundo
só da gente. A lata faz barulho, mas a gente finge que não ouve. A
lata rola, mas a gente faz de conta que foi a gente que a rolou... a lata
cai e a gente tem a quem culpar pelo tombo. A lata fala e a gente se
esconde atrás das palavras dela. Penso que sou a minha lata... por
isso não posso sair dela...
- Quando falta de tudo e conseguimos viver em paz, na verdade,
não precisamos de nada.
- Se o coração está aberto a mudanças, a possibilidade de sucesso
já está garantida.
- Descobri que a única coisa que posso transformar, mudar, sou
eu mesma... os demais do tempo não cabe a mim transformar...
- Os sonhos acontecem enquanto lenitivos de vida. Se assim não
for, pairam no esquecimento...
- Cada palavra carrega outras mil em seus costados. O coração
deveria abrir mais sua cordeona. Sua bela música ecoa no ar mesmo
após os acordes cessarem...
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- E deixa o vento espalhar as pétalas da flor. Ele com certeza
constrói tapetes macios e sedosos para as pisadas das suas
palavras...
- A beleza interior é como uma luz a conduzir o ser humano à
sabedoria que vale mais do que qualquer riqueza.
- Alimentar o espírito é como encontrar um veio de ouro
escondido na superfície das rochas.
- O amor é incompleto se não há respeito mútuo. O amor fortalece
a independência, não a constrange.
- O espelho do outro pode nos mostrar mais, e nos indicar mais
caminhos, do que quando olhamos somente para nós mesmos.
- A plenitude do amor está no sentir e não nas palavras que
descrevem esse sentir.
- A morte é a certeza que rodeia a nossa vida e da qual jamais,
por mais que façamos, teremos como escapar. Para alguns, que
dela esperam, será a alforria do sofrimento e da dor do mundo, para
outros, que dela temem, será o fardo, o peso a se carregar enquanto
viver...
- Poder: ... como as pessoas buscam ansiosas o poder. Deixam
para trás preciosidades da vida para conquistá-lo. Se o alcançam
acham que podem tudo. Então percebem - tarde demais - não
possuírem nada. Deve ser triste ser assim.
- É maravilhoso demais bailar a vida partilhando da natureza de
quem somos parte.
- Com certeza a mudança deve fazer parte de nossa vida sempre.
Se não mudarmos, se não nos deixarmos transformar, mofaremos
para o viver saudável.
- A vestimenta mais apropriada está em nosso próprio interior
e quase nunca a encontramos. Por isso nossa nudez causa tanto
constrangimento.
- Existem pessoas que se debruçam à polir pérolas para encantar
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com pequeninas gôtas de orvalho, caminhantes cansados que param
à sombra da árvore de seus jardins. Com certezas são como anjos...
- Nem o tempo, nem nada, apagam os contornos de um desenho
encravado na alma da gente.
- Quando os sonhos se tornam reais nada melhor do que eternizálos em versos.
- Se todos os dias encontrássemos pessoas com coragem para
cravar espinhos em nossa doentia indiferença acho que o mundo
seria bem diferente.
- Ainda bem que a semana sempre tem uma quarta-feira pela
manhã e que os sonhos bons podem ser sempre revividos.
- O mundo precisa de respeito, coerência, dignidade e
principalmente de novos parâmetros de viver.
- Não há nada, não existem gestos, palavras ou mesmo
sentimentos que possam substituir a falta que um pai faz em nossa
vida. E por isso minha tristeza aumenta quando olho o mundo ao
redor e vejo tantos filhos sem pai, com os pais ainda vivos, tantos
pais que perderam os filhos vivos e tantos outros que pequenos
ou na adolescência lhes tiveram tirados os pais pela violência, pela
selvageria e pela miséria da fome e da falta de cidadania. Penso que
cada um de nós pode fazer muito mais do que faz para mudar o
mundo ao nosso redor.
- O silêncio é muito importante para compreendermos o que não
conseguimos entender.
- Quando conseguimos gritar o que vai em nossa alma, a força
vital é renovada e é o momento certo de mudar o imutável.
- O coração nunca esquece o que é verdadeiro e o que é
importante para nós, mesmo que muitas vezes esquecemos tudo.
- A verdadeira liberdade está presa à nudez interior, à nudez da
alma.
- Igualdade: uma rosa é sempre uma rosa e seu perfume é igual
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a das outras rosas. Suas cores também. Está presa ao mesmo galho
e recebe a mesma água, vivendo da mesma seiva da vida que suas
irmãs. Mesmo que lhe faltem uma ou duas pétalas nunca deixará de
ser rosa. Se entendêssemos isso, as rosas sem uma ou duas pétulas
não precisariam lutar tanto para conquistarem o seu espaço. Por que
o tem negado? Por que não podem ir para as mesmas mãos? Por que
não podem permanecer nos mesmos lugares que as outras? Não
consigo compreender.
- Um papel amassado guarda muitos segredos.
- O que falta em mim, encontro no outro. Assim é a vida. Só
precisamos olhar os outros com os olhos do coração e deixar o amor
permear os nossos relacionamentos sempre. Incondicionalmente.
- Podemos estar tranquilos no meio da maior das tempestades...
só depende de onde estão os nossos pés...
- Aprendemos com o sofrimento.
- A vida não merece o nosso silêncio.
- É aterrador como o dinheiro tem importância tão relevante
em detrimento dos verdadeiros valores que deviam reger a vida
humana.
- Quando é o coração que decide... está decidido.
- Alguém me disse que embora a gente não perceba as palavras
tem muito poder e que provocam sempre uma mudança em nossa
vida.
- ... como é bom navegarmos em águas de nosso próprio mar...
- Sentimentos! E quem consegue compreendê-los? Estão ali, que
bom, podemos vivê-los.
- Somos manipulados, até e com arte.
- Somos quem somos e temos o que somos e acreditamos. Ou
não.
- Aprendi mais uma vez que o sofrimento depura a alma e traz
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sabedoria e ensinamento para a vida.
- Que saibamos viver com sabedoria cada instante. Eles correm
rápido como as águas...
- Será que a liberdade sempre vale o preço que pede para
existir?
- Necessito amar aquele que possui a necessidade de ser
amado.
- Não sei o que é a memória, mas sei que existe, que está lá e
guarda meus tesouros...
- Enquanto podemos sonhar estamos acordados para a vida.
- Regras: por que elas existem se temos de quebrá-las?
- Quando existem regras e limites é quando começamos a
aprender a viver a verdadeira liberdade de ser.
- Mulher: o mínimo a que temos direito é o que faz com que
tenhamos todo o resto que precisamos para sermos sempre...
MULHERES!
- Precisamos amar mais. O mundo, principalmente...
- Assim é o nosso pensamento: como uma gotinha d`água. Ainda
bem que a gotinha é um pedacinho do oceano.
- Sem fé eu seria um pedaço de madeira perdido no oceano da
vida.
- As divergências... é que dão o colorido ao convívio entre os
pares.
- As celas interiores são as mais difíceis de se abrir, porque as
chaves possuem senhas que a mão não sabe e o coração não quer
revelar...
- É vivendo com ética, alicerçada nos verdadeiros valores e no
amor pela pessoa do ser humano, pela vida, pelas coisas do mundo
que podemos fazer alguma coisa pela nossa sociedade...
- Sempre me perguntei se era mesmo o estudo que dava a
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inteligência, ou a inteligência que dá o estudo... Muitos acham que
seja o dinheiro...
- Ainda sonho com um mundo maravilhoso onde as lágrimas serão
só de alegria e o choro uma expressão da emoção da felicidade...
- O adeus final não cabe a nós dar. Ele pertence a Deus. Um
dia vou chegar lá sim, independente dos alôs que recebi na vida,
independente dos bens materiais, independente dos desejos
realizados, das metas alcançadas, dos sonhos desfeitos e dos tantos
e tantos milhões de outros sonhados...
- Infeliz é quem não ama!
- Infelizmente ainda existem pessoas que se rejubilam com o
sofrimento e a dor do outro. Chamo a esses, covardes. Descobriramse fracos e sentem medo de viver… Sorrir com a dor do outro
esconde seu próprio desespero…
- Queria um novo tempo. Um tempo de eternidade e primavera,
radiando sol e céu de nuvens de sonho.
- ... amor sempre explode na completude do ser...
- E quem consegue encontrar respostas para as perguntas do
coração? Não existem respostas para além do amor.
- Acredito que a amizade, o respeito, a admiração e o
reconhecimento, devem sempre se sobrepor. E é por isso que
podemos não concordar plenamente com o pensamento do outro,
mas mesmo assim respeitá-lo e admirá-lo.
- Sempre existem setembros em nossa vida. Mesmo quando a
alma mergulha no rigor do inverno.
- Na prática é mesmo muito, muito complicado. Mas é vivendo
neste caldeirão de emoções que aprendemos a nos conhecer e sermos
autênticos. A brevidade da vida nos ensina a vivê-la intensamente.
E a intensidade e forma de vivermos se cabresta nas emoções que
sentimos. Sejam elas contraditórias ou não.
- As lágrimas deixam os olhos contemplarem a beleza que antes
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não viam. Talvez porque o tempo de choro nos faz refletir... E então,
depois, vemos tudo diferente, com mais limpidez... Assim como fica
o mundo depois de uma chuva...
- É na escuridão que as estrelas brilham...
- A alma poeta vê poesia até no sinistro... vê beleza na tristeza e
faz poesia do sofrimento, da dor. Quem sabe é assim que encontra
o equilíbrio e a sobriedade... expressando em poesia também seus
sentires poéticos a partir das vivências que normalmente as pessoas
não gostam nem de falar.
- ... tenho saudades do pó que eu era antes de ser... quando
voltarei à transmutação final??? Deus, por que me nasceste assim
para pensar? Quando penso faço perguntas, e na maioria das vezes
elas vem sem respostas... Ainda bem que sei que da minha pergunta
final a resposta és Tu!
- É, é sim. A vida é como ela é. Imperfeita, algumas vezes vil, mas
maravilhosamente embriagadora...
- Só posso amar o que me foi dado conhecer...
- Sou perfeita nas minhas imperfeições.
- Por vezes parece-me estar diante de uma encruzilhada onde
as placas de todas as vias a serem seguidas dizem sempre a mesma
coisa: Desista pois o que você busca incessantemente… nunca mais
vais encontrar !
- Dizem que o mundo é dos vivos. Nem sempre parece assim.
Vivos, parece que nem existimos na sociedade. Morra e vais ver!
Logo te darão uma placa, uma estátua, um nome de rua, de praça,
escola ou museu... Viu só? É morto que se existe e se é alguém nesse
tal mundo dos vivos!
- Sobre o pescador e a gaivota: são duas almas que esperam o
mesmo barco. O mesmo tempo. O mesmo pulsar de dois corações,
em busca do sonho mais lindo. São duas asas que se encontram,
se tocam e sonham... ... contemplando o horizonte, o mar. Mas, o
pescador vê, o barco chegar ao cais, vazio de seus sonhos. E a gaivota,
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alça voo, para encontrar, no infinito, o seu sonhar.
- Mesmo que nossos olhos contem o tempo e somem angústias
e medos por vê-lo tão depressa passar, não precisamos nos fixar
no fundo do lodo e esperar o barro cobrir de morte nossa vida. Os
que amam com amor de amor, são como o sol, que hoje entardece
sua luz na poeira do horizonte, mas amanhã nasce esplendoroso,
resplandendo em toda sua plenitude.
- Da perfeição: ninguém está perdido prá sempre, a ponto de
que alguém não o possa achar. E nem outro precisa se embrenhar
no vazio por não saber como voltar e admitir que errou ao deixar de
lado, por um engano, um sonho ou uma história inacabada. Ainda
somos humanos. E como tal, vestidos de erros e acertos que fazem
nossa história, nosso passado e calçam a estrada que nossos pés
caminham para o amanhã.
- Quanto menos me compreendo, mais acredito em Deus.
- O sofrimento me trouxe benção e me levou para achar o
caminho de um significado mais profundo da vida. Me ensinou a
servir ao meu próximo e a me abnegar do supérfluo...
- Às vezes me sinto como um cáctus: perdendo as folhas para
ganhar espinhos...
- Não acho tão importante o que você sabe, mas sim como você
reage ao conhecimento que possui.
- Deixei-me transformar. Agora me pergunto: A totalidade do
meu ser está transformada?
- O importante é entender-me eu mesma... perceber o que Deus
quer de mim, achar uma verdade verdadeira, achar outra vez a ideia,
o pensar em prol do qual possa viver e morrer...
- A sondagem do coração levanta poeiras dolorosas, mas faz a
alma brilhar com as descobertas que se escondem debaixo delas.
- Quem disse que o que é novo é uma verdade evidente em si
mesma? E que aquilo que é verdadeiro não é especificamente novo?
Uma verdade descoberta por mim hoje, pode ser tão antiga quanto
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eu mesma e aquilo que é verdadeiro pode ser tão velho como o
tempo do tempo que já passou...
- [...] tenho, tenho sim. Tenho cada dia mais. Tenho saudades do
pó que eu era antes de ser...
- É amando que nos aproximamos mais do divino. É amando e não sendo amados - que nos tornamos imagem e semelhança de
Deus.
- E latejam perguntas de respostas que não sei. Devo ouvir a voz
do silêncio? Só posso responder como ouço. Se hoje ele me diz tão
quieto, é porque “não deseja mais ouvir meu falar”.
- Caminhos iguais podem ter duas mãos. Alguém finalmente
pode estar indo... enquanto o outro já vai voltando...
- O amor de algumas pessoas só vai até onde termina a sua e
começa a necessidade do outro...
- Lamentar o que não foi, só traz desânimo e mais tristeza para
nossa vida. Quem ama não lamenta o que não foi, mas, carrega
sempre a esperança de que um dia será.
- O futuro não pode ser vivido hoje, mas o hoje é o seu alicerce
de construção.
- Os fardos que a vida deu e os jogados sobre os ombros, abatem
e penumbram a alma. Encurvada dança - tal qual haste quebrada - ao
sabor do tempestuoso vento.
- Lamber feridas acalma a dor, mas aflora saudades e angústias
interiores.
- A dor da perda é faca de lâminas cortantes. Gangrena a alma e
solta venenos sobre as chagas que abre à caminho do coração.
- Ainda bem que existe Deus na minha vida. Ele me encontra, lá
onde eu nem me sei existir.
- Dialética arrebatadora: o poema nasce suave e delicado, mas...
carregado de urgências e estouros de virada... “pestanejando vida”.
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- Flutuar no dia-a-dia é como pousar as asas nas águas de um
remanso e deixar-se levar... a gente não sabe para onde vai, apenas
que vai para algum lugar...
- O tempo é o bálsamo do amanhã.
- A poesia é o silêncio do coração do poeta falando.
- São os desafios que nos impulsionam à ação!
- As flores encantam minha alma e me fazem amar mais.
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Prosas Poéticas
Prosas
Poéticas

Texturas
Vendo Texturas, chorei, e chorei outra vez. E vou chorar cada
vez. Queria dizer alguma coisa, migrei para dentro de mim mesma.
Busquei ali palavras, consolos, sentimentos. Mas, não sei. Acho que
não devo. A vida já fala tanta coisa. E acho que não sei o que dizer.
Desejo, que se desenrole da dor. E mesmo, nos 70 anos de sonhos
vale a pena começar de novo. Olhar para cima, além da montanha,
além das nuvens que a cobrem a cada manhã ao abrir da janela. Para
além do vento que açoita a alma da terra e da gente. Para além dos
fios de alta tensão. Olhe para as flores que passam por eles, para as
flores que cobrem o barro do telhado. Olhe para as ruas cheias de
histórias. Histórias de mãe e filha que falam por incógnitas. Histórias
de casais na contramão da vida. Histórias que perambulam pela rua
entre fadas. Que esperam encontrar, o labor que sustenta. Histórias,
que passam pelo banco da pracinha do interior. Olhe para onde os
olhos de todos não olham. E siga, mesmo as sinaleiras solitárias. Elas
com certeza levam para algum lugar. Onde a aurora da vida nasce.
E onde a alma se funde com o azul da água. Com o início e o fim do
arco-íris. E com o recomeço da caminhada de sonhos.
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Tempestade Interior
Tempestade! Às vezes, ela acontece dentro da gente. Basta algo
acontecer: mágoas da vida, perda de alguém que amamos, separações
definitivas, descobertas de nós mesmos, descobertas dos que estão
perto de nós. Coisas, muitas coisas. E a gente sofre, chora, grita,
foge. Os ventos são fortes, queimam a alma, derrubam as cercas
que construímos. Quebram as correntes com que nos amarramos.
Dobram as hastes que nos mantém em pé. E assim, ficamos no chão.
Moídos, quebrados, mergulhados nas chuvas de lágrimas. Quase
mortos. Então, ela vai embora, assim como veio. O vento perde seu
furor, o sol brilha novamente. E a gente se ergue, encontra os rumos,
encontra o norte outra vez. Com nova força, nova esperança. Com
nova coragem, com nova vida!

A Dor da Perda
Não existem palavras, línguas, gestos ou mesmo pensamentos
que possam expressar a dor da perda. Ela é tão profundamente
dolorida e fere a alma com esmero desmedido, cortando lenta
e dolorosamente com o lado cego da faca. A dor é fenomenal,
incrivelmente dor, extraordinariamente dor, fatalmente dor. É dor,
dor, dor, somente dor. E não cede, não acalma, não dá trégua. E a
alma se contorce, revolve, chora, berra e geme em lamentos surdos,
que tomam o corpo, que fazem cambalear e entontecer o espírito.
A dor da perda não tem som, não tem voz, e invade o âmago do ser,
silenciosa e cruelmente, fazendo doer e adoecer o corpo. Massacra a
alma a tal ponto de tudo ao redor perder o sentido. Tudo. Tudo perder
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o sentido e o brilho da vida. Os olhos olham, mas, nada veem, os
ouvidos ouvem sem nada ouvir, os braços caem, sem sentir qualquer
amparo, qualquer sussurro de compreensão, de entendimento.
Somente o gosto do sangue da dor é percebido no fundo do coração
que sangra, falece e se afunda no fundo da terra, do pó. E tudo vira
dor profunda e cortante como o fio de uma navalha. Os sentidos
perdem a razão de ser. Robotizamos o corpo e caminhamos perdidos
e anestesiados, de lá prá cá, de cá prá lá, desnorteados, confundidos,
atordoados e completamente perdidos de nós mesmos. Esquecidos
de tudo e de todos, menos da dor que rasga, dói e arranha o coração
até o sangue jorrar em lágrimas profusas e gritos inaudíveis. A
dor da perda cala fundo e faz sepultura da alma onde desejamos
ardentemente nos enterrar, em silêncio absoluto, em escuridão
infinda, em adormecer eterno. Faz desejar a morte e buscar o fim de
tudo, inclusive de si mesmo, para calar a dor... Não existem palavras
que definam a intensidade da dor da perda. Ela é tão incrivelmente
dor que perdemos a definição e a expressão do que sentimos. Nada
mais importa. Nada. A dor da perda é pesada demais. Impossível de
se carregar solitariamente. Por isso, por tudo isso, havemos de buscar
forças para suportar a dor da perda, por mais profunda, pungente e
dolorida que seja, por mais aterradora e insensível... Havemos de nos
resguardar da dor, de acordar e lutar para viver, mesmo a alma em
soluços, mesmo que o espírito, anestesiado pela dor, perca a vontade
de lutar e continuar a viver... haveremos de nos resguardar da dor no
alento dos braços de Deus, que é o único que torna possível tudo,
por Ele, com Ele, suportar...

Singrando Perguntas
Minha alma já não busca mais respostas, embora continue
a ter todas as perguntas. A canoa também desliza as águas sem
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compreender suas marés. Apenas segue seu caminho no imenso rio
que se debruça sobre os braços da terra, enquanto segue caminhos
que não fez e simplesmente precisou aceitar. Nem mesmo sabe o
rio onde desemboca sua correnteza, nem porque a canoa singra
suas águas sem visto de permissão, mas sabe que ela leva a alma
navegante, que busca um sonho para além das águas do mar. Assim,
sigo meu caminho sem encontrar todas as respostas, enquanto as
perguntas me mantêm a remar...

Cunha de Silêncio
Caminho a vida, inaudível aos cascalhos e chagas dos pés. Sigo
sempre em frente, quando, muitas vezes, desejava voltar atrás. Sigo,
cascateando sonhos que não mais se fazem gestar. Sou fogo extinto.
“Cunha de silêncio”, absorto e bem cravado no pó da escuridão.
Depositária de palavras inalcançáveis à alma ardente de luz. Um
corpo ardido por horizontes, montanhas e vales que nunca vi. “Acha
fumegante” dos silêncios que a presenteiam desde o Fim que a vida,
tão curta, lhe outorgou... Vou cabisbaixa e triste – um sopro de vida inaudível aos cascalhos e chagas dos pés...

Névoa de Reflexão
Uma manhã nasce onerosa de perguntas sem respostas. Os
olhos não conseguem ver para além da neblina que a tudo esconde.
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É como se um grosso véu caísse por sobre as pálpebras escondendo
a vida em seu interior. Os telhados da alma se mostram nebulosos e
distantes. Então, em algum canto verbenam pétalas de flores e folhas
douradas de sol. E, na montanha abraçada pela névoa, se faz a alegria
na manhã. E brotam pensamentos. Na pedra de um jardim, um ser,
contemplativo, olha a flor dourada a tremular esperanças. A reflexão
faz parte da vida. Nasce das incógnitas e se enreda nos mistérios do
dia. Como os doces sentimentos, que espiam das janelas da alma,
enquanto a manhã nasce onerosa de perguntas sem respostas...

Bicicleta de Cor
Não lembro que caminhei aquele tempo de araucárias e câmera
na mão. Não vi as manchetes do cinema anunciando o filme da hora.
Perdi “uma janela para o céu” pela minha pequenez. Nunca havia
observado aquelas pessoas paradas nas calçadas. Quando dei por
mim, já estavam lá, na parede do tempo de um calendário que nunca
soube existir. Um ônibus antigo passa na rua de preto e branco,
enquanto o homem espia a mala antes de ir. Para onde vai com seu
olhar sério e compenetrado? Caminhar em meu espírito alvoroçado
e questionador? Ou andar o mundo de estátuas e jovens rapazes
sentados à beira do caminho? Tantas famílias, pessoas, casas e carros
antigos desfilam na tarde de mormaço e reflexão. A vida se esconde
num supermercado de louças enquanto o menino, de suspensório e
calças curtas, sonha um dia ser homem, em sua bicicleta de cor...
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Riscos do Tempo
Na imagem riscada de tempo, espio o mundo, a mãe e as suas
crianças. Uma mãe, uma verdadeira mãe. Matrona de um tempo
que já foi. Quantas histórias na mão a balançar o berço na hora de
dormir? Quantas canções de ninar? O olhar sereno, um pouco triste,
se reflete no meu. O meio sorriso esconde tempos de luta e labor.
Parece não se dar conta das festas que se seguem a si mesma. Nem
das mensagens nas mãos de alegria. Garrafas e margaridas decoram
a mesa de confraternização e as lâmpadas iluminam os cabelos da
hora. Na rua entre as casas de época, me quedo aos olhares dos belos
jovens e suas bicicletas... E pela primeira vez, percebo a montanha
sem as névoas que a abraçam a cada manhã... Na imagem riscada de
tempo, espio o mundo, a mãe e as suas crianças. E pela primeira vez
percebo a montanha sem as névoas que a abraçam a cada manhã...

Hora de Agora
Cabe um silêncio nessa hora. Há um virar de rosto para a hora de
agora. E se for verdade a fala do poeta: Não existe força em nossos
gritos? Como poderei continuar gritando? Por isso, cabe um silêncio
nessa hora. Hora de caminhar pelas ruas com o povo e seus políticos.
Filiar-se em partidos, contemplar a face desfocada e irreconhecível
e acreditar na possibilidade do amanhã. Mas... não, não eu. Sigo
caminhando pelo jardim, ouvindo a voz da experiência sem escutar
o que ela diz. Como posso ouvir se me cabe um silêncio nessa hora?
Diálogos e mais diálogos e nada ouço. Nem vejo a vida nas anelas do
tempo. Elas se fecharam para mim. Vejo somente a placa na parede:
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não disponível! E logo ao lado, a mão, assinando o papel colocado
solenemente sobre a mesa. Sim, tens razão. cabe um silêncio nessa
hora. Há um virar de rosto para a hora de agora...

Olhos de Futuro
Os pés tropeçam nas pedras da estrada. As palavras não flutuam
mais para fora do interior da alma. Uma certa timidez invade os
olhos que procuram se expressar. Sem palavras. Não se encontram
palavras que falam da beleza da face menina - esse olhar perdido
no horizonte... Doce olhar da mulher do futuro num rasgado de
moldura de papel. Que infinitos contemplam para o amanhã?
Abraçam, queridos, as altas torres que tocam o céu. Procuram as
nuvens que algodoam sonhos às almas inquietas. Perpassam os fios
de alta tensão, os telhados cobertos de frio, as janelas fechadas que
guardam a vida. Olhos de futuro... à acariciar de luz as vermelhas
flores do caminho...

Incógnitas
Nem tudo é possível de se ver. Imagens indisponíveis escondem
dos olhos partes da manhã. Afinal, a vida é feita de incógnitas. E
se não fosse esse mistério não experimentaríamos a emoção das
descobertas que atravessam nossas estradas tornando nossos dias
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surpresas inesperadas. O que hoje não podemos ver, talvez amanhã
seja isso que calçará de paralelepípedos os caminhos de nossos pés.
Mas talvez deva permanecer assim: visível somente ao Criador. De
seu conhecimento, de seu saber eterno. Observo as mãos que lavam
os pratos ao ar livre. Que silêncios batem naquele peito indiferente
com as horas que passam despreocupadas? E quem vai saber os
desmandos do tempo ? O homem do livro aberto a sua frente ? A
mulher que guarda as cadeiras da festa de ontem ? Ou, aquele que
trilha a grama da esperança ? Nem tudo é possível de se ver. Afinal,
a vida é feita de incógnitas e mais incógnitas. E se não fosse esse
mistério não experimentaríamos a emoção das descobertas, nem a
mão do Criador...

Canto Monástico
E nasce monástico o canto, num céu riscado por dedos de cinzas
sombras. E nasce pequeno o canto, como as garras que se prendem
nos degraus daquela escada no jardim. E nasce faminto o canto,
como o caçador que cava o mundo em busca de sua sobrevivência.
Nasce assim: observando o observador. Como se naquele instante
um mundo se desse a conhecer na iluminura do tempo. Mas ele se
esconde por entre as ferpas esverdeadas da vida. Não pode ser visto
pelas lentes listradas da mulher que caminha absorta pela rua. Os fios
grisalhos, permutando experiência e o olhar longínquo, apontando
os caminhos para a maturidade...
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Os Mansos da Terra
Observo as crianças no jardim. Brincam sem temor sobre o tapete
de sonhos. Não sentem medo de flores. Não margaridam tragédias
pessoais, nem verbenam temporais sobre suas cabeças. Choram
quando caem e se machucam, mas logo levantam e recomeçam a
brincadeira como se nada tivesse acontecido. Não se entregam nem
quando estão doentes. Nem mesmo sonolentam sonhos e desejos
quando as coisas ficam mornas, o mundo fica cinza, coberto de
névoas e os dias ocos e todos iguais. Sabem ser elas mesmas em
meio ao mais completo caos. Tudo é motivo para viver com alegria.
E apesar da bagunça que fazem, se entendem e compreendem...
Por isso o Mestre pediu para deixar vir a Ele as criancinhas... Queria
ser assim, como as crianças. Queria ter esse sorriso de criança
estampado na cara. Não ficar brava ao perceber que a sinaleira está
vermelha, fechada para mim. Não ficar triste por ter de ficar quieta
quando queria tanto poder falar. Não desanimar ao ver os sonhos
se distanciando... Não chorar porque o carteiro passa, os cães
latem, mas só chegam notícias de outro mundo... Por isso, observo
as crianças no jardim... Não margaridam tragédias pessoais e nem
verbenam temporais sobre suas próprias cabeças...

Vale de Céu
Passos seguem lépidos à luz do dia. Ecoam passageiros e
destinos. Enquanto aguardam os donos caminhos, promulgam
esperas e quando, como pequenos sonhos se encontram, comungam
movimento sobre os tapetes de estradas da vida. Um mundo de
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sonhos em sombras de paz. Nem os muros que se agigantam
ao nosso redor são empecilhos para quem sabe e procura o que
quer. Um mergulho profundo na água azul da esperança e a vida
ganha outra tonalidade. Escadas se firmam diante dos pés, vales e
horizontes diante de nossos olhos... A alegria e a expectativa do céu
conquistado, já se vislumbra em nossa face...

Soleira da Porta
Tornou-se lenitivo do dia caminhar no novo mundo e conferir
a hora anterior. Sem preocupações com os ponteiros do relógio da
parede, nem com o badalar dos sinos da igrejinha. Os olhos verdes
se perdem por entre as pétalas da pálida rosa e mergulham na névoa
perfumada das flores coloridas e brilhantes. Esperam confiantes a
chegada do dia na soleira da porta, aguardam queridos a porta se
abrir para a descoberta de trilhas e jardins ensolarados. Porque as
tempestades da vida já passaram. E a magia entorpecedora das
tramas da vida constroem condomínios de encantamento para calçar
as sandálias dos pés...
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Trama da Vida
Não há como entender as horas do tempo. Como compreender
do tempo se somos incompreensíveis a nós mesmos? È no anoitecer
da alma que percebemos nossa escuridão. E buscamos a luz, para
não nos afogarmos no soturno de nossas próprias sombras. Por
isso, preciso de Deus em minha vida. Porque não aprendi a viver
só. Descobri-me emaranhada num mar de fios aperolados dessa
magnífica trama. Sem saídas para fugas interiores. Foi assim, o meu
amanhecer - como uma cruz que estende os braços para o céu inquieto e faminto de Luz...

Alma de Cais
No ancoradouro do coração sua imagem é bandeira hasteada.
Por isso, não tenho medo dos meus sentimentos. Embriago-me de
sua intensidade. E nesse cativeiro me deixo deslizar. Qual canoa
desliza em busca de seu porto e dele não quer mais sair. Gira o mundo
e sempre retorna ao início - sob as folhas amareladas dos plátanos...
onde as descobertas da vida, abriram as portas para o navegar da
alma de cais...
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Alparagatas Azuis
Ainda a pouco era ontem, no entanto, 1987 já passou. Mas,
as gente ficaram. E sufragaram a história no chão da nova terra.
Conquista, carisma e poder! Um redemoinho de encontros e os
registros se fizeram em fotogramas da época. Nunca esqueci aquele
tempo. Eu, ainda respirava tranças no cabelo. Com mãos de menina
e pés de alparagatas azuis, lavava roupa na tábua e encerava o chão
para espelho dos saltos altos. Para manter os olhos secos, a boca
cantava a música nativista. A política era de relacionamento de
classes... E me ensinaram que eu não fazia parte de nenhuma. Devia
apenas cumprir ordens. Parece que faz tanto tempo. Mas... ainda a
pouco era ontem...

Botão Espiritual
No ano anterior minha vida mudou. Entreguei-me, botão, à
espiritualidade. Nasci de novo. Como o galho do jasmim que se
encontra seco e murcho e é plantado em terra boa outra vez. Renasce
e expande seus brotos para o florir perfumado que invade a noite
e o mundo ao redor. Que naquele tempo pertencia aos ministros e
políticos da época. Eu ? Sonhava a revolução, mas não sabia lutar
pelos meus próprios direitos. Talvez ainda não saiba, pois aboli inerte
lutar pelos meus sonhos mais íntimos, muito embora continue a
sonhar. No entanto... no ano anterior, minha vida mudou. Entregueime, botão, à espiritualidade...
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Fio da Eternidade
Ainda é tempo de revolução ? Por quem marcham os batalhões
? Pela cidade que se derrama, bela, sobre os vales e montes? Pelos
sonhos que descobrimos nas folhas amareladas dos plátanos ? O
sonho está no horizonte diante dos pés... Pode estar numa clareira na
terra, nas verdes matas, na montanha abraçada pela névoa cinza cor,
no poeta em jeito de espera... talvez esteja nos olhos daqueles que
pacientemente esperam por alguém na varanda da casa. “Eles não
brigam igual cão e gato”. Esperam. Porque... acreditam nos sonhos
e que no fim do fio da vida, a Luz vai brilhar... e fazer a eternidade
nascer em suas almas...

Galhos de Lágrimas
É assim que me encontro. Mar de nuvens em ebulição. Uma
lágrima grossa e teimosa escorre quente na face. Porque mesmo a
névoa se dissipando, não compreendo o mundo e suas conjunturas.
Eu sonhava com a revolução e no entanto, passo o dia contando os
tijolos da parede e alisando os cantos da vida. Atrás de mim, os vestidos
da terra. À minha frente, faces e épocas que nunca conheci. Olho as
janelas que passam silenciosas. A modernidade já lançou seus dardos
sobre o mundo. De que me adianta levantar parabólicas e torres sem
fim ? Sintonizo o universo nas janelas do tempo, mas não posso tocar
os sonhos com as mãos, nem transformar a eternidade em 55 horas.
Caminho os olhos pelo jardim. As lágrimas traçam galhos tortos pela
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face. Como as sombras que deslizam serenas sobre a montanha azul.
Ela se esconde nessa limpidez. Só nos permite ver um lado de sua
face, o pico mais alto, os profundos laivos, as pedras onde nascem
flores... As lágrimas traçam galhos tortos pela face...

O Silêncio do Poeta
A liberdade são dois passarinhos amarelos, olhando nos olhos por
entre os galhos secos da floresta de luz. Por causa dela é que a vida é
assim: picada de mosquitos e vestida de arranhões. Por isso, o choro
vem com muita facilidade. Mas, depois do surgir do sol, a calmaria
chega. E os fios de lágrimas formam pingentes diamantados de luz.
Mesmo não compreendendo, os telhados molhados, as chaminés
escorridas se calam diante de tanta beleza. Silêncio! Sem palavras.
Olha, escuta, podes ouvir? Terra e céu se aproximam de mansinho.
Surgindo da escuridão, a flor dourada tremula ternuras na manhã.
Em silêncio, a poetisa espera o primeiro canto da alvorada: lua roça
a montanha!

Sesmaria
E me paro, três-maria, no vermelho das sinaleiras do tempo.
Solitária, ela sempre esteve lá, mesmo quando a ignorei nos séculos
dos séculos. Se houvesse um dispositivo, um apenas, que fosse
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possível apertar e as janelas do céu se abririam todas para as pisaduras
da minha alma... Eu adentraria pelas ruas vazias e sombreadas de paz
e elevaria os meus olhos para a montanha mais alta, para o pico mais
soberano... para as torres capazes de juntar duas gemas de almas
e me descobriria flor, banhada em sonhos de carinhos de luz. Mas
sou nuvem azul, sesmaria do tempo, e me paro no vermelho das
sinaleiras do caminho...

O Perfume do Poema
Na quietude da alma as palavras nem se tocam, tal a leveza com
que flutuam para dentro de si. A necessidade de falar se engolfa em
teimosias e surpreende com negações e tormentosas picuinhas de
ausências de ontem. Por isso a alma se aquieta, se cala. É como se o
rio voltasse em seu leito e se encrespasse de seguir adiante. O caos
se organiza, sem opção. E o mundo se inverte em suas corredeiras.
Então, o amanhecer se abre vermelho no horizonte. Brotam
chumaços quentes da terra e se esparramam nuvens sobre os
vilarejos da alma. Com um toque de sol, da fervura e vapor, eclodem
pingentes dourados de luzes. Para nascer um poema, na palma da
mão... a tocar a alma de ternuras e depositar doce, sobre a mesa, o
perfume suave... dos pessegais em flor...
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Sussurros Inaudíveis
A vida é um lindo e macio chumaço dourado num tapete
felpudo de sonhos. Olhos sonolentos escondem a alma, mas sua tez
borbulha em cada pupila entreaberta. Um carinho e a vida adormece
em ternuras. Como os sonhos que guardamos no baú do coração.
Ao abrir da tampa, resplandem luzes em todas as direções. Como o
sol que nasceu por sobre o arvoredo na manhã... formando cristais
coloridos devolvendo vida à retina feliz. E o tímido poema... no fundo
da alma, se desenrola do sono... em sussurros inaudíveis...

Cotidiano Olhar
É preciso olhar como se estivesse olhando pela primeira vez... é
preciso olhar assim, para desvelar o inusitado que não percebemos
no cotidiano olhar. É na estranheza que se encontram as riquezas que
não vemos quando nos acostumamos com a normalidade de nosso
olhar. É o olhar estranho que despe o véu que encobre a realidade e
revela a concretude do real, o que não está posto. É um olhar de ver
pela primeira vez que espanta a alma e desencadeia o processo de
reflexão... é nesse olhar que enxergamos para além das nuvens que
abraçam a montanha nas manhãs...
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Voz de Nuvem
Em meio à aragem de copas vermelhas e amarelas, as palavras
se atrevem... e ao mesmo tempo... se calam. É o medo de semear
pegadas na hora de ontem. Tantas gerações de rastros já se perderam
da multidão. A timidez não cala. Faz iniciante, a alma ancestral... que
caminha sobre os telhados, mãos estendidas e não alcança mais a
florada de versos. Em meio à aragem... as palavras se atrevem. E as
mãos tecem o poema em voz de nuvem...

Mãos de Poema
Olhar de contemplação. Palavras como afagos. No entanto, o
mundo continua estaticamente mudo e de cabeça para baixo. Como
quisesse derramar a última gota de lava da alma. Deixar cair nesse
imenso caldeirão que não acalma, mais uma pitada de essência de
vida. É o sabor da diferença que ainda falta. Seria a conta da tosca
matemática da vida? Divisões não fazem versos, nem verbenam
palavras nos rabiscos dos dedos. Mãos de poema... não partilham
subtrações... É o todo que toca a alma... o que se vê... e o que nunca
foi escrito...
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Desvelo da Alma
É dos processos de reflexão que resultam as teorias da vida...
Por isso penso que é preciso olhar como se estivesse olhando pela
primeira vez... Como se estivesse contemplando a estranheza, o
extraordinário. E alumbrando-se com a concretude do real que está
por detrás da realidade que se vê. É preciso olhar assim, com esse
olhar de espanto, que “ilumina” a realidade... esse “outro olhar” que
olha e desvela a alma. Ir tirando o véu com um olhar que supera a
racionalidade imediata. Descobrir o que existe dentro da realidade
alva e algodoada que descansa nas calçadas da vida. Por isso é
preciso olhar como se fosse o primeiro olhar... para não se contentar
sempre com as respostas superficiais e não esquecer de fazer todas
as perguntas, formular e fundamentar todos e outros argumentos.
Olhar como se estivesse olhando pela primeira vez, para encontrar
espaços para viver experiências que ultrapassem os limites do tempo,
espaços que desvelem todas as dimensões do ser... Porque é isso
que dá forças para que as mudanças aconteçam. É preciso olhar para
querer conhecer de forma mais intensa... perceber o desconhecido
que se apresenta... ter o espírito aberto para conhecer mais, muito
mais além do que o olhar cotidiano, nas janelas da vida, pode ver...

Poema de Luz
E como explicar o que é inexplicável? Como falar o que é indizível?
O silêncio também cruza pântanos e alcança a descoberta. Aceitar
sua voz é descobrir que mesmo não falando, “o amor é sentido e
contado sem uma única palavra”. É como o raio do olhar que surpresa
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a alma. Um olhar que olha como se estivesse olhando pela primeira
vez. Muda a percepção do mundo e da realidade da hora anterior.
Em cada toque de brilho a voz sussurra: - não se angustie se não
consegue voar. Dê tempo ao tempo. Ele é feito de incógnitas e mais
incógnitas. Um dia as asas se abrem do esquecimento, recordam
o voo, e o sublime se abrirá num poema de luz... desvelando seus
mistérios...

Cachoeira Amazônica
E o Rio Amazonas atravessa o peito rasgando-se em cachoeiras
na face. Não há broto de flor, nem banco de praça que amaine o
peso da batalha perdida. A vida não é feita de tecidos e aviamentos
descartáveis ou de portas abertas para fugas interiores... A vida
acontece, independente dos carros, ônibus e ambulâncias, que
seguem o trânsito louco do dia-a-dia da cidade. Ela acontece. E com
ela o inesperado, a surpresa que precisamos conviver. Como dói
descobrir que de tudo que você construiu, você não pode tomar
parte. É como construir um prédio e nunca mais conseguir colocar o
pé lá dentro. É a sensação “trator esteira”. Prepara o terreno, mas,
nunca pode sequer adentrar a porta do que foi construído ali. E...
o Rio Amazonas atravessa o peito rasgando-se em cachoeiras na
face...
Sonhando com o Projeto Rondon
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Santuário do Coração
A pobreza é muito mais aprofundada do que podemos ver. Assim,
os casebres em risco de desabarem nas intempéries do tempo. Como
os sonhos que temos, mas, não conseguimos realizar. Esfumaçamse para um infinito que não podemos mais encontrar. Mas sabemos
que um dia os tivemos e que estão lá. Em algum lugar desse perdido
de tempo. Talvez enterrados num amontoado de escombros, fruto
do desabamento. Alguns sobrevivem, outros não. Alguns ficam
guardados na alma... eternamente guardados no santuário do
coração...

Grãos Eivados de Sonhos
É dos momentos de luta, dor e dificuldade que nascem as
sementes da vitória. O amanhã é forjado em brasa e aço e seus grãos
eivados de sonhos são esparramados ao vento a cada balançar da
peneira da vida. Essa dialética só pode ser compreendida com a mente
aberta para a mudança. É no cotidiano da vida que nos entregamos
à doação e ao querer sempre mais, indiferente às dificuldades. É ali,
no cotidiano da vida, que se vencem as tensões e se derrubam os
muros que obstruem o caminho para a revolução que promove a
mudança...
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A Dor do Tempo
Ouça a dor do tempo que foge por entre os dedos da ampulheta.
É como o frio que conversa lá fora. Na madrugada sentiremos seu
açoite e ouviremos sua fome de amanhãs. As horas são como mechas
de algodão nos braços estendidos em todas as direções. Vem o vento
e as plumas rolam pelo ar em busca de pouso. Como o rio que manso
percorre os seixos em busca do mar. Não descansa na varanda de
paredes brancas e janelas azuis e nem escorre em telhados de barro
ou florestas nebulosas de esperas. Lépido avança pelas páginas
apagadas do calendário da parede. Ouça a dor do tempo que foge
por entre os dedos da ampulheta... É como o frio que conversa lá
fora. Na madrugada sentiremos seu açoite e ouviremos sua fome de
amanhãs...

Olhos de Sol
Olhos de sol perscrutam a alma, mas não conseguem ver o
amontoado de caos que se acumula na calçada da vida. É que as janelas
dos olhos são diferentes. Enquanto uns conseguem ver as cores do
arco-íris iluminando a face, os braços de ramos coloridos estendidos
por sobre os telhados ou as floreiras de gerânios ao longo da estrada,
outros só enxergam as janelas fechadas e os complicados fios que se
enroscam em confusão de vida. É o jeito de olhar. Posso olhar e tanto
ver o início de uma nova estação nas folhas outonadas do tempo,
quanto ver a morte de outra, na ferrugem da mesma janela ao sol
da manhã. Posso perceber os sinais de redução de velocidade como
cuidados que se deve ter nessa altura da vida, ou só compreendê-
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los como empecilhos para meu viver destrambelhado. A estrada é
a mesma, mas a minha visão pode ser diferente. Depende de como
direciono meu olhar. Posso ver os pilares da despedida na janela da
vida à minha frente, ou as flores da chegada na hora de ontem, à
espera de um novo caminhar nas primeiras páginas das janelas do
tempo...

Dialética da Vida
Uma lua distante da terra não quer dizer nada. Pode estar mais
perto do céu... que segura as pontas do universo. Quem foi que disse
que quanto mais longe, mais perto estaria? É a dialética da vida. Nós
podemos entendê-la, como quisermos, contemplando a mesma
paisagem na janela. E compreender essa contradição dá um novo
sentido a nossa vida. O que para uns é uma armadilha à espreita de
uma vítima, para outro é uma teia da felicidade, a perfeita trama da
vida. É o olhar da alma que ainda vê crescer um fio de esperança na
casca de um tronco machadado e fosco. É como a flor que sabe-se
longe, bem longe da montanha enevoada de distâncias, mas que tem
certeza, que neste universo de tempo, há sempre um fio a ligar uma
à outra, na magnífica trama da vida, que se desenrola qual tapete
aveludado de nuvens... bem diante dos nossos pés... e dos nossos
sonhos de luzes...
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Campanário da Alma
Desliza calada a gota de chuva. Como a dor de um poema rasgado,
ou as horas num dia tristonho e vazio. Desliza calada a gota... Como
o som do campanário em dia fúnebre ou a voz do vento que passa
na noite de inverno. Recostado na soleira da porta, triste, pensativo,
o olhar se demora no telhado de barro... Cada telha vazia... a tábua
da alma ou a página de um calendário do tempo. Que não diz mais
os dias, mas conta os milênios em cada grão de areia da ampulheta.
O tempo passa... sem esquivar-se do sofrimento. Como... como o
tempo passou... deixando em cada estrada um depoimento de luz,
um rastro de amor sem fim... uma saudade do que nunca teve, do
que nunca realizou.. Ouça a alma que chora... desliza calada na gota
de chuva... como a dor de um poema rasgado, ou as horas num dia
tristonho e vazio... desliza calada a gota... como o som do campanário
em dia fúnebre ou a voz do vento que passa...

O Silêncio do Melro
Vem o vento e leva as folhas amareladas do tempo. E... silencia
o melro os seus acordes... Não canta mais o anjo de luz. Em nenhum
céu se ouve seu doce e meigo gorjeio... Aquieta-se, mergulhado nessa
pausa de mil compassos... E, jaz o mundo em silêncio de súplica...
adormecido e só, em ruas esquecidas e sombrias, ao acalanto do
gélido e ansioso vento... Silêncio... silêncio... No mundo todo erguemse mãos... em silencioso espírito de oração...
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Evanescer da Escuridão
Perguntas pirilampam a alma em madrugadas de luz. Incógnitas,
nascidas nas brumas do cair do sol, viajando o corpo, alojando-se
no coração. E... embora sempre estejam lá... morrem a cada manhã
ensolarada, renascendo no agasalhar da noite, fulgurando jardins
de solidão. Não existe harmonia nesse caos. Nem para além das
reticências da vida... que a gente não vê... apenas sente. Não... Não
existe... Mas... perguntas pirilampam a alma em madrugadas de luz...
São como as estrelas, as angústias... um mar de velas evanescendose à saída da escuridão...

Carne Viva
No silêncio que se fez a esperança nasceu nas folhas de sol
que se soltaram ao vento. Seus braços de degraus se estenderam
em todas as direções. Não tocaram o céu porque não houve espaço
para tal ousadia. Um quieto olhar se prende em caminhos de
princesas e rainhas. Um dia a alma sonhou tamborilhar seus pés por
estas estradas. Hoje, se contenta em apenas olhar. Depois, segue
seu caminho como um lobo já cansado, mas, ainda em busca de
suas procuras. Porque a estrada sempre tem placas amarelas que
apontam para duas direções. Enquanto uns cruzam os braços nas
portas dos bares, outros seguem algum rumo, mãos dadas com a
vida. O chumaço embrumado de névoas oculta o caminho das torres,
mas não o motivo pelo qual elas existem: disparar raios de cor num
coração faminto de luz. Sangram, em carne viva, algumas linhas de
um pobre poema...
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Espelho de Latão
É a alma em urgência de sentimentos. Que fazer se a ampulheta
já vira em agonia de morte? Bom seria mergulhar na paz da flor
esparramada ao calor do sol. Ou, aquecer o espírito na serenidade
dessa luz que chumaça sonhos. Ah! O cobertor da vida ganharia um
colorido alegre e indizível... Mas... o latão de lixo ainda estaria lá.
Depositário de frustrações e decepções, trancando estradas... É por
causa dele que muitos deitam o sonho e dormem a esperança. Foi
neste espelho que muitas vezes me perdi. Por isso, meu poema é
sempre de sentimentos urgentes. Ele sangra por aquilo que nunca
vivi...

Espelho Dourado
Pó de lembranças. Poeira de pedra que a vida soprou, perdida
do tempo. O que foi, já era, não volta mais. O tempo comeu. Até a
montanha se esconde nas lonjuras. Nem ramos vermelhos alcançam
seus costados. Procuram ainda se enroscar em telhados enviezados
de céu. Talvez o que surge nestes olhos amarelos - curiosos, meio
assustados -, seja a pergunta: como sobreviveu ao riscado da adaga do
tempo? Pisada, triturada, moída em seu espírito, como sobreviveu? E,
o olhar castanho do espelho, verbena respostas nas linhas douradas
do corpo: somos mendigos do tempo, riscados, forjados da mesma
pedra, que faminta de amanhãs, se levanta. Sintonia que o tempo não
apaga e a vida não nega... a dádiva da Luz... o pó das lembranças...
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Rosa Aberta
A displicência e alvura das pétulas, o acaso dos nós. Esse olhar...
de cochilo da alma, pedinte... repouso... sombra e paz... a face
sonolenta, deitada no cobertor ou sobre os braços, na poltrona. E
o poeta dorme as palavras... aprisiona o sentimento. Olha! Acorda!
Cante o que diz! Na vida hercúlea o infinito não adormece o sonho
de asas... o amanhã é uma rosa aberta no vaso sobre a mesa...
esbanjando luz...

Íntimo Poema
Não devia mais sentir tanto e tão profundamente, nem despir as
máscaras e adereços que ornamentam o calcanhar e fazem de colares
no pescoço. A verdade é a face no paredão... Há que não se olvidar
a dor, e com as mãos sangrentas, arrancar a pedra e por este buraco
escuro espiar o mundo lá de dentro. Dessa antevisão da escuridão é
que surge a tênue gosma da fome de amanhãs – um ponto de luz na
imensidão do peito... E, a intimidade e a urgência do poema, vomitam
as entranhas ocultas da alma...
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Consolo
Que teu choro seja amparado pelo Cristo cuja cruz teus joelhos
se dobram. E, que a eternidade se desenrole diante de teus olhos,
para que não deixes de perceber que a vida só é efêmera aos nossos
olhos, pois que o mesmo Cristo disse àquele que morreu ao seu lado:
ainda hoje estarás comigo no Paraíso!

Poema de Feridas
Poesia é rosa dolorida. Suas hastes de espadas cortantes
ricocheteiam poemas de pétalas e gangrena viva... É o lamber das
feridas que traz o fruto e a semente, desta rosa de língua sibilante e
certeira, a cravar nos dedos da alma espinhos... E o poema nasce da
dor que causa...

Vestido de Cordel
Flor da Paz e da Amizade. Suas petalazinhas afloraram a
sensibilidade do poeta. Beleza e ternura rendam cada palavra. E o
cordel rendado veste a porta da sala de visitas...
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Almofadas de Varanda
Talvez passe a vida ao lado da janela, esperando, esperando...
esperando o que ? Outro gato surgir sobre o telhado ? Talvez. E,
talvez por isso, não consiga ver o sol adentrando sua luz por entre
as árvores da floresta e espargindo raios amados no alto das copas.
Talvez me enrole em mim mesma nas almofadas brancas da varanda,
observando os dispêndios públicos no alto dos postes, os nós de
fios à frente dos olhos, as escadas sumidas, que sempre sobem para
algum lugar... Ou, faça como quando criança, procurando formas nas
nuvens do céu, nos rolos de fumaça que sobem da terra... Talvez. E,
talvez não perceba que a areia do lado debaixo da minha ampulheta
aumenta... E, os sonhos todos, nela, vão se enterrando...

Chacoalhando Solidões
Como há tempos não acontecia, me perco em trilhos vazios,
chacoalhando solidões. Continuo rosa descalça, de terras e palavras.
Contemplo a branca e solitária lua, resplandendo charme na escuridão
da montanha. Os limites de minhas fronteiras começam ali, naquela
visão longíncua do paraíso. Neste outono de sesmarias, a lei que
divide terras, dividiu mais uma porção de areia para o lado de baixo de
minha ampulheta. Em minha mais doce ilusão recebi como presente
esta lei. Mas... sou estrela cadente, vagando bem só no universo de
luzes. Fecho os olhos e me deixo levar pelo barulho dos vagões de
sentimentos que se espremem dentro do peito. Em minha escuridão,
cardos e flores de cáctus. O silêncio dói e mata. Como há tempos não
acontecia, me perco em trilhos vazios, chacoalhando solidões...

Lumiar de Brisa

305

Simplesmente Mãos
Os ombros caídos? É o peso das muitas tristezas, levadas
para aliviar outros ombros. Também as dores de alguns que não
conseguem carregar seus fardos sozinhos. Esses se agigantam nas
mãos... pequenas e inúteis. Então, as lágrimas descem dos olhos,
porque essas mãos não sabem sarar mais feridas, e não podem ser
mais do que simplesmente... mãos.

Coordenadas do Tempo
Só assim para que seja possível a duas gemas da mesma alma se
desencontrarem no tempo da vida: aprontando as malas e fugindo
de si mesmas. Mas, o tempo é sábio e sempre que uma pedra rola
a montanha ela se recompõe e outra, naturalmente, surge em seu
lugar, apontando as linhas e coordenadas exatas para se chegar ao
cais do coração. As latitudes e longitudes da alma desenham mapas
que apagam prováveis desavenças e malícias do tempo. Por isso é
tempo de deixar de lado a indiferença ou a acomodação dos “semsentido”, e reconhecer que são esses entreveros do cotidiano da
vida que nos permitem dizer: existimos! E não vivemos apenas das
sobras de tempo, mas sim do inesquecível que está em nossas mãos,
é só abri-las e beber o cristalino frescor que escorre da palma, em
doação. Sim! É tempo de se alegrar com a palavra que chega, com a
vida de achados e descobertas, de correr atrás do vento e procurar
o sol... é hora de viver os sonhos que já fincaram coordenadas no
horizonte do tempo...
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Completude do Ser
Seria interessante se pudéssemos ter uma dessas chaves de
fenda com imã na ponta para segurar perto o que teima em fugir de
nós. Manteríamos as longas e belas trilhas da melodia de nossa vida
sempre em tenra suavidade e sem picotes. E, descobriríamos que
nem tudo é perfeito, que não entendemos nem compreendemos
sobre todas as coisas do mundo, que sozinhos somos incompletos, e
que precisamos um do outro para a completude do nosso ser...

Desconhecida e Solitária
Os silêncios tem muito a dizer. Eles falam muito, falam mais. Atrás
de cada história não contada, de cada pergunta não respondida, há
um mar de vozes secretas que se deixa descobrir. E a palavra do
silêncio fala com o universo que não diz. Dialoga do mundo que se
esconde. Então é o silêncio que fala. É a essência de um instante, de
uma voz que não fala, mas, diz tudo. E... a poesia é rosa, desconhecida
e solitária, sobre a mesa...

Silente Dor
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Procurei palavras... Encontrei só silêncio. Ele retumba em minha
alma ferida e chorosa. E nela faz ecos que já começam a sair de mim.
Alguém disse: aquieta-te e cuida de tua alma. Então... Calei-me.
Pensei: o mundo não precisa saber da minha dor. Devo guardá-la,
espada de lâminas cortantes, entre os ecos de silêncio que germinam
férteis em mim? Dói e rasga. Grita e chora. Mas qual dor é suave e
silente?
Chorando a dor da perda

A Solidão do Silêncio
Quantas vezes nos deparamos com nossa alma em completo
silêncio, inativa, perdida. Quantas vezes a alma se dobra em horas, no
escuro, em completo silêncio, sentindo o cheiro das plantas, olhando
o céu, ouvindo o borborinho da vida. Assim, bem assim: quietinha,
experimentando o balançar das folhas, o hálito de sono das flores
que se fecham, o tempo que se torna tocável, a imensidão do mundo
que faz ver nossa grandeza por ser alguém e nossa pequenez por
estar ali, aprisionados a um lugar, há um tempo, uma época. Esses
momentos de silêncio e reflexão nos fazem sentir parte do universo,
mesmo na solidão do silêncio suprimir... Silenciar é falar consigo
mesmo. Porque o silêncio nos leva prá dentro da alma... prá junto de
nós mesmos, para junto de Deus, num silencioso diálogo com Ele e
com nossa própria alma!
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Sem Endereço
Eles não falam sozinhos. Não, não falam. Eu estou do lado de
cá, ouvindo. E queria poder dizer que na mágoa, na dor também falo
sozinha, mas que tem Alguém que me ouve em minhas lamúrias,
em meu sofrimento. Queria poder dizer que posso reagir às minhas
próprias tragédias, que posso transformar a dor em alavanca para
seguir em frente e eles também. Que na tragédia, no sofrimento,
encontro sentido para viver. Que por detrás do sofrimento posso
descobrir um sentido para o que estou sentindo, para o que estou
passando. Como se a dor fosse filosofal, compreendes? Queria poder
dizer isso a eles... Mas, não deixam endereço...

Inutilidades da Palavra
Inútil fica o prato - se o deixarmos vazio - depois de alimentarmos
a multidão... Mas não precisamos comê-lo... Não reclamemos. Vamonos ao fogão prepararmos nossos cozidos. A palavra não derrama
inutilidades.
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Os Dedos do Tempo
O tempo. O tempo que passa, que fica, que vai... e deixa as
marcas dos dedos em nosso corpo e nas entranhas da alma. Tenho
conversado com ele. E ele me diz que, com o tempo, vai doer menos.
Que as marcas da ferida vão ficar lá prá sempre, mas a ferida vai
sarar e a dor vai passar. Tem dias que estou bem. Tem dias que me
afundo. Hoje eu fiquei pensando: será que é verdade? Não teria sido
um sonho mau? Será que é verdade que nunca mais vou poder tocar
seu rosto, dar um abraço, deitar em seu colo? Será que nunca mais
vou poder ver seus olhos azuis, profundos, que não podiam ver, mas
que não tiravam a visão da vida, da família, dos amigos de verdade?
Será que nunca mais vou ouvir sua voz dizendo: te cuida, eu te amo?
Então a realidade caiu tão dura, tão forte. E um nó pesado e dolorido
cresceu dentro do peito. Agiganta, amarga a saudade. E em meio ao
caos de dor, desce quieta a lágrima. Silenciosa e triste ela desce...
Chorando a dor da perda

Dois Toques na Alma
O dia emerge em sua brandura. As pétalas dançam ao frescor
da brisa. Lá dentro, transbordam represas e despencam cachoeiras
de lágrimas. Talvez outro não choraria tanto. Eu é que sou chorona.
Mastigo a dor sem mitigá-la. Também não sei se é possível a um ser
humano fazer isso - mitigar a dor. Eu só sei de mim: um toque de Luz
na alma, outro de lágrimas...
Chorando a dor da perda
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Mão Estendida
Os pés seguem, marcando datas queridas, no calendário do
tempo. A alma não esquece e estabelece pactos com as horas do
tempo. Enquanto um vai, o outro, magnânimo fica à espera. Mas o
tempo corre, tal qual gazela animada, pelos pastos verdes. À beira
da estrada ficam os sonhos - mão estendida - a esperar que o tempo
mergulhe em seus dedos algumas migalhas... de realizações...

Perfume de Jasmins
Mesmo o mais inóspito dos desertos guarda um oásis de água
e luz em seu interior. Talvez ele mesmo não perceba o tesouro que
guarda em seu seio. Talvez tente escondê-lo dos olhos do mundo,
esquecendo-se que seu frescor perpassa a zona de segurança e
autoproteção. Mas o oásis está lá. E um dia, quando o medo de se
deixar descobrir desaparecer, o hálito refrescante das folhas e a
melodia das águas transbordarão o tempo em suave perfume de
jasmins...
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Sujas Mãos
As coisas acontecem independente de mim. Assim como a vida,
o tempo. Eles seguem sem nem ao menos olhar se caminho junto,
se consigo acompanhar seu passo. A areia de minha ampulheta
simplesmente desliza e não posso fazer nada. Devia aprender com
isso. Que não precisa sempre ser eu a fazer alguma coisa... É óbvio
que sonho com um mundo diferente. Ainda acredito que é possível a
transformação social. E não quero ser alguém que não suja as mãos
para que ela aconteça.

Milho e Pão
A timidez embarga a voz nas manhãs. Por isso, queria esse
canto na garganta. Acordar o mundo gritando minha fome de
descobertas... E ganhar o milho e receber o pão... fruto dos trigais
eivados de sonhos...

Florescência
Olhando de lado sou flor azul, em protuberante florescência. A
alma mergulhada em reflexões e os braços estendidos em busca de
descobertas tal qual gerânios do jardim. Um pequeno jasmim, vestido
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da pureza e ternura das palavras, sonhando riquezas interiores.
Quando hibisco meus pensamentos vejo mais, para além do outro
lado da porta de vidro. Me apoio nos umbrais, fecho os olhos e
espero. A poesia é rosa no tapete mágico de um jardim de sonhos...

Perguntas do Silêncio
A manhã tem olhos sonolentos e ouvidos atentos despertando
reflexões sobre o tapete verde e mágico dos sonhos. Pensamentos
enigmáticos. Respostas eclodindo como flores, mas que não se
deixam descobrir, só admirar. Ou, que não chegam... ficam no ar...
no silêncio mútuo que ousa tudo sempre perguntar.

O Grito da Terra
O rolo de fumaça sobe aos céus. O fogo devasta a mata e o
cimento galga os espaços, adonando-se do que antes à natureza
pertencia. Onde a responsabilidade? Onde as políticas públicas?
Quando a terra desce e leva seus mortos, culpabilizam a natureza.
É uma catástrofe, gritam as surdas vozes. Não conseguem ver o
perverso sistema devastando até o ar que o homem precisa para
viver. A terra chora e grita a dor que arranca um pedaço de si...
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Caleidoscópio de Dor
Ainda não sei como estou. As horas passam tão rápido, tanta
coisa acontece. Me sinto como a areia de uma ampulheta que não
para de girar - caindo prá cá, ruindo prá lá... E nesse caleidoscópio do
tempo a dor da perda agulha o coração. A alma se afoga nesse mar
de tristeza, dor e saudade.
Chorando a dor da perda da mãe

Alma de Trigo e Silêncio
Um conto de fadas virou as costas prá mim. Olhos profundos e
pujantes de poema se aquietam e esperam. A inspiração descansa
em suas próprias raízes, enquanto a alma se faz... trigo e silêncio.

Mão de Passarinho
Na imensidão, o céu e a terra alinham suas fronteiras. As nuvens
são braços a envolver a majestade da montanha. E o olhar se dobra
em reflexões, enquanto paira, esverdeado, sobre a maciez felpuda
de sonhos. A mão, que fala passarinhos, se cala em encantamento. É
no parto do silêncio que nasce o grito do poema...
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Canto Esmaecido
Que o gosto de estrelas sacie os lábios sedentos de luz e apague
a penumbra da morte que acossa de inverno o interior. Que o Lumiar
de Brisa sopre as feridas quentes, mitigando os nós do pecado, as
dores da alma, as marcas das correntes... Desejo de flor esmaecida:
renasce o pássaro em mim...

Lumiar de Brisa
Esperam campos maduros, eivados de felicidade. Por entre
as espigas, quaresmando rosa-cor, rodando as saias vermelhas,
braços abertos à vida, pés descalços de sandálias e ornamentos redemoinham sonhos. Um toque de sol e o frescor se ilumina qual
vela acesa sobre o parador. Lumiar de vida, segue, derramando
gerânios em minhas manhãs...

Masmorra de Poemas
A liberdade é um passarinho amarelo com olhar desconfiado de
penas viradas... Em seu voo, o rastro de um arco-íris desenha rabiscos
para um poema em gestação. Nesse volteio, as sete cores amealham
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visitas de pés que sentem medo em largar marcas pelo chão. Um
dia destruíram um jardim apagando suas pegadas. Isso a memória
não apaga. Uma geração de palavras morreu queimada em raios de
sol e outra pelo desbote dessa ousadia. O preço do pecado ainda
está sendo pago. Criado o precedente, a masmorra da condenação
seguiu baforando ferros e grilhões. Dá medo na alma. Se a última
porta aberta fechar... a embolia de palavras cortará os últimos sinais
vitais da alma em busca de luz... e a palavra morre em masmorra de
poemas.

Rufar de Silêncios
A alma se despe... engasgando silêncios... Que se moldam aos
rios interiores. São incandescentes as águas da alma. Na ânsia eterna
de falar, as profundezas se abrem. A lava explode em fúria. Por
instantes, morro em mim... Então... o tempo para... Momento que
cala uma eternidade... Ouça: a alma redoma silêncios... Desprende de
si... E, náufraga, deságua interiores... que deslizam... como o pólen
no jardim... Num rufar de asas, o momento da criação... e surge a
poesia em asas de borboleta... Ouça o seu rufar: silêncio... silêncio!...

Linhas Tortas
Se a hipérbole é a marca dos meus versos... Se a metáfora dança
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livre em minhas poesias... E se, em meus textos, a prosopopéia dá
predicados de ser humano à natureza infinda... Não o faço por assim
querer que seja, ou por escolher esse como meu jeito favorito de
escrever. Mas, por desconhecer a melhor forma de escrever minhas
palavras, ou por não encontrar outras que possam expressar com
tanta força e sentimento o abissal que graniza dentro em minha alma,
ansiando por ver a luz do dia, nas linhas tortas de minha poesia...

Porto de Estrangeiros
É a incompreensão que ronda meu espírito. Faz explodir
sentimentos que guardo vivos dentro de mim. No âmago do espírito
se desenrola o improvável que luta para vir à tona. Um silêncio que
cresce exigindo lugar. Não compreendo as cores que se desenham na
parede. Talvez sejam feitas para que eu não as possa compreender. É
o inusitado que se esconde de mim, com as asas que não se deixam
aprisionar. Se fecha para minha vida como a boca de um túnel herado
pelo tempo. Meu cais virou porto de estrangeiros… Que língua falam
? Não dizem. Não explicam lugar. Quem sabe chegou a hora de me
calar. É a incompreensão que ronda meu espírito.

Favelas e Cortiços Interiores
Já assinei meu testamento. Pouco se me restou para delegar
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herança. Um par de sandálias que usei duas vezes e descartei. Meus
pés não souberam se deixar amordaçar. E, uma chave que abre duas
portas ao mesmo tempo, a do jardim e a da casa vazia, essa... que
nunca usei. O jardim não tem dado flores, está coberto de pó e a casa
de um cômodo, tem tintas modernas e mobília de última geração. De
nada disso eu quero. Que fazer se me afeiçoo em trapos? Só soube
viver em favelas e cortiços, subindo e descendo morros dentro de
mim. Quanto à chave... deixo-a ao vento... ele assovia lugar para
assentar de suas andanças.

Missão Arriscada
Missão arriscada é viver num mundo onde ninguém nem liga se
você usa óculos ou não; Se você guia com segurança sua bicicleta
ou não... Missão arriscada nesta terra inóspita, é pedalar sempre
em frente nessa estrada cheia de nódoas e valos profundos, onde
não contam mais os quilômetros rodados, a experiência adquirida.
Missão arriscada neste mundo cruel é servir-se de tudo sem saber
a procedência, sem buscar as informações do rótulo, a data de
validade, o conteúdo... Missão arriscada neste universo de falta
de comunicação é dar conselhos, dizer o que e como tem de ser...
Melhor aconselhar... caminhar junto... apoiar, incentivar... e viver o
risco de acreditar, confiar, ter esperança...
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Sem-Teto
Podem rir. Orgulhem-se dos seus feitos! Olhem prá mim! Podem
ver a profundidade de seus descasos? A sorte de suas indiferenças?
Não cheguem perto. Devo feder. Possuo feridas abertas. Chagas
causadas pelos ratos que perambulam em meu corpo enquanto
faleço de dor. Me cobrem lonas e pedaços de pau. Fogo de chão e
panelas de lata de azeite. Copos não tenho para água tomar. Nem
água mereço. Nem pão. Nunca me dão o que comer. Preciso catar
nas ruas. Vagar na noite para encontrar em meio ao lixo uma folha de
pão. Prá mim estão destinadas as sobras dos esgotos. Nem ouvem
meu desesperado: - Nãooooo!!!!!!!!!!! Sou tratada como escória.
Expulsaram-me de meu próprio barraco e no chão me delegaram
morar.

Desativação
A vida não é um plugue que se desconecta da tomada assim,
sem mais nem menos. A vida não é uma bola que chutamos de um
lado ao outro de acordo com nossa vontade. A vida, a minha, a tua,
é muito maior do que tudo isso. É um dom precioso, dado por Deus,
que não merece as judiarias que fizemos com ela. Não temos o
direito de desativar a vida na hora em que bem desejarmos. Ela tem
um tempo determinado e as histórias todas que vivemos tem um
propósito, uma razão de ser. Também não é possível desativarmos
sentires, emoções e vivências. Na vida não é arrebentando um fio
que desligamos o que está ligado, nem isolando as pessoas de nossa
convivência que as esquecemos ou as fazemos nos esquecer. Só o
que não é verdadeiro, o que não possui raízes e não tem importância
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em nossa vida não consegue sobreviver aos ventos fortes de uma
tempestade. Mas, o que é verdadeiro, tem raízes, importância, é real
e não tem como desativar. Você pode desativar um site, um e-mail,
um computador, um contato, mas... jamais vai conseguir desativar
uma pessoa e os seus sentires, com uma palavra, com uma atitude,
um gesto... A vida não é um plugue que se desconecta da tomada...

Compromisso Social
Só há um lugar onde Deus pode estar vivo. Dentro do coração
do homem. Mas em geral, o homem o mata dentro de si. Porque
tem medo de admitir que Ele existe. Pois admitindo sua existência,
tem de admitir que é amado e que tudo no mundo foi feito para ele.
Assim, sua responsabilidade diante dos outros, de si mesmo e das
coisas do mundo aumenta, a ponto de gerar um compromisso social.
E o homem não quer esse compromisso !

O Canto da Monja
Se pudesse cantar, se tivesse forças, entoaria baixinho aqueles
cânticos dos antigos monastérios… Assim, só com os lábios da
alma… Os cânticos monásticos… Soam como toques silenciosos de
sinos… Aqui… Tão dentro de mim. Nas ondas que deslizam em meu
interior. Assim, como os monges entoavam suas tristes e quietas
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músicas, minha alma entoa tristes e quietas marés de sentimentos…
Que percorrem as notas que nascem no fundo coração e… tristes,
solitárias e longíncuas… Vão silenciando em mim…

Sentinela do Tempo
Sentinelo meu tempo para não cair na maresia dos olhos da noite,
que chega a cada manhã, em minha vida. Participo meus desmandos
em ruas e encruzilhadas do tempo. Ah! Decerto já me fui para lugar
nenhum, em busca da luz que me foge. - Vai! O bonde já chegou.
Segura tua vida e segue ouvindo o barulho do morro, que gira ao
teu redor. Aguarda quieta, calada, a guarda do dia, rascunhando o
instante em um pedaço de papel. Rascunha !!!! Rascunha poetisa
memória, rascunha tu a história. Decerto, é para o que és ! Resma
teus sentimentos e entrega ao Senhor dos tempos. Ele é o dono do
que a vida te deu, e do que, prá sempre, também te tirou.
Das perdas da vida.

Abismo Iminente
Hoje li sobre o correr das horas, o cavalgar da carruagem do
tempo. Que a cada dia o caminho encurta e o fim é abismo iminente.
A alma mergulhou em reflexões e, de seus lábios deixou escapar
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o grito de meio de tarde: “Ouço a mensagem na parede: o tempo
envelhece! Sim o tempo envelhece, mas em seu percurso para o fim
aproxima o nascer da eternidade. Sem compreender esta dinâmica
quantos avançam à cata de encurtar o caminho. Outros, estendem
os dedos para estancar a areia que escorrega sem se deter. No
entanto, a vida ensina, que até podemos deter alguns grãos sobre
as mãos estendidas, mas os mesmos já cruzaram o marco que impõe
limites entre os dois lados da ampulheta do tempo. E a mensagem
na parede diz: o tempo envelhece, mas em seu percurso para o fim
aproxima o nascer da eternidade”...

Alma em Ebulição
O vento sopra e o som das folhas caindo sobre o tapete outonado
que se estende sobre a terra, penetra fundo no peito, disparando
o coração e entornando emoções. É como se o invisível se torna-se
palpável através do som que, como pingos de chuva, toma conta
de meus momentos de reflexão, testa junto à janela, alma em
ebulição...

Asas da Solidão
Sinto o frenesi do dia que vai e da noite que chega. Sinto os
dedos do tempo derrubando a areia para o lado debaixo de minha
ampulheta. O toque do conhecimento e da sabedoria... sim. E... o
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rufar das asas da solidão... Os passos chegam soturnos, como o soar
de mil trovões a soprar silêncios para os recôncavos da alma...

Vestida de Palavras
Fazer-me jangada nas profundezas da alma em busca de palavras
que expressem a totalidade dos sentimentos tornou-se angústia e
necessidade. E já vão milênios que o poema chora dentro do peito.
Grita a inquietude da alma e as angústias das perguntas sem respostas.
São lágrimas corridas, palpáveis de sentimentos e emoções. Nasce o
poema de lamentos. É a nudez da alma... vestida de palavras...

Felicidades Antigas
Felicidades antigas dançam por entre as ruelas da alma. É feito
assim: preenchem lacunas interiores e se curvam enamoradas de
tantos sonhos. Felicidades antigas a gente não abre mão. É como
se fossem pérolas que guardamos no cofre, longe, bem longe das
fragilidades da vida. Felicidades antigas é acalanto de amor. É quando
você costura pontos de felicidade entre a minha e tua alma...
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Momento Gênese
Se fosse possível parar um instante a roda da vida. Um instante
só entre o sol e a terra. Onde tudo parasse. Num único momento,
profundo, quieto, calado. Um instante só, de grandezas interiores,
de mergulho no som do silêncio absoluto. Um momento gênese.
Profundo, abissal. Onde se pudesse ouvir somente o pensamento de
Deus e o respirar tranquilo do primeiro fôlego de vida. Onde fosse
possível tocar com os dedos a areia de nossa ampulheta e constatar
que as horas do tempo pararam, por um instante, um momento só,
onde o grito calasse a dor absurda, doída... num único momento...
purificável, filosofal... como a dor do escândalo da cruz... que me
tirou do poço da morte e me trouxe para o céu de luz...

Som do Piano
A música suspira na noite. E ouço o barulho manso da lua,
rodopiando saias ao doce som do piano. Olhos fechados, alma em
elevação. É como Maria, vestida de poesia, candeeiro aceso em doce
procura por palavras que falem o que grita o coração...
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Poeira de Gaveta
Quando algo nos fere profundamente e não conseguimos
resolver, é comum abrirmos a gaveta e jogarmos tudo lá dentro.
Depois, com o tempo, conforme vamos conseguindo processar
tudo, a gaveta se abre e de lá, aos poucos os “restos” vão surgindo
da poeira para o cotidiano do nosso dia-a-dia...

Singularidades
E por entre as singularidades encobertas pelo tempo, descubro
inquietudes da alma em constante reflexão. E se o pensamento
parasse? Talvez pare e eu não perceba, porque a alma se veste em
disfarces. E continuo achando que estou pensando, quando na
verdade, o que penso é reflexo de um pensamento que já passou.
Mas, não pode ser. Se assim o fosse, não suportaríamos a dor, pois
ela se faria sempre de novo, como o reflexo no espelho. Eu, duas
vezes, num único momento. Eu, olhando prá mim mesma, decifrando
o imponderável e o improvável que me veste. Partícula imperfeita
de inquietude tão ínclita a mim... que me desdobro num olhar
investigativo, em busca do que ainda me está encoberto... E por entre
as singularidades encobertas pelo tempo, descubro inquietudes da
alma em constante reflexão.

A dor do Poema
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Meus desassossegos acordam por entre os pingos de chuva da
manhã. Assim como a dor que o poeta fala... a dor que tem o sentido
de fazer... poemas... E tudo é motivo, uma tristeza, um risco no
peito, confissões, a alegria das invenções do dia-a-dia, das surpresas
inesperadas. É como se inquietações, perguntas e suas não respostas,
despertassem a libélula que mora em mim. E seu abrir de asas
ecoasse em minhas lacunas, acordando o improvável, o decifrável
e o enigmático escondido dentro da alma... Meus desassossegos
despertam por entre os pingos de chuva da manhã. Assim como a
dor que tem o sentido de fazer... poemas...

Magazine de Menina
E houve um tempo em que um prego na parede - para pendurar
as roupas - transformava o pequeno quarto de menina em magazine
colorida. Armários nunca fizeram falta. Nem sabia que existiam.
Talvez se os tivesse tido, esconderiam o sorriso de dois olhos bem
grandes ao escolher a roupa de domingo. Era um tempo em que
a criança se contentava em apenas ser... O momento presente
fascinava e fazia rolar as tranças ruivas pelos quintais e ruas da vila.
Não pensava no futuro... nem tinha medo do amanhã... sonhava suas
próprias buscas e ouvia a música das borboletas e suas asas de seda
cor. As noites eram forradas de sonhos e magia: o som do canto dos
grilos, o acender e apagar dos vagalumes e o desfile sussurrante das
estrelas no azul escuro do céu... E houve um tempo em que um prego
na parede transformava o pequeno quarto de menina em magazine
colorida...
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Velha Janela da Alma
Minha velha janela da alma navega no silêncio de um olhar que
plaina. Um olhar que busca mapas de jardins e rascunhos de pomares,
onde os pessegais em flor derramam no ar suas essências e a pausa da
melodia sopra cítarras e bandolins no peito que medita. Minha velha
janela da alma desenha vestígios de estrelas e faz nascer pirilampos
no olhar que contempla as inquietudes dos enigmas interiores. E na
ingenuidade de um olhar que não se demora mais no áspero da vida,
vestidos floridos de jardins rodopiam poemas no vento inquieto do
dia... E, a poesia se faz no farfalhar rodopiante das saias dançantes...

Transitoriedade dos Afetos
Em meu desajeito de ser, não busco superficialismos, nem a
transitoriedade dos afetos que só tem uma via: o culto ao corpo
e a felicidade sem tristezas, perdas ou lutas. Neste mecanismo de
exposição, além das futilidades latentes, só existem alegrias, coisas
boas e o que deu certo no cotidiano do tempo. Mas, a vida não é
assim. Ela é afeita a perdas, dores e tristezas. E são elas que formam
nossa essência e fortalecem a resiliência e a vontade de viver e seguir
sempre em frente. São elas que nos imputam a solidariedade e a
paz dos braços dados com o outro. Em meu desajeito de ser, não
busco superficialismos, nem a transitoriedade dos afetos... Quero
a profundidade das emoções e palavras vivas, que não se apagam
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com o tempo, nem desaparecem no corrido de um papel inexistente.
Quero a beleza dos sentimentos que algumas estradas não permitem
perceber. Por isso me sinto tão fora do mundo. Como se não me
adapta-se aos tempos modernos, como se pertencesse à outra
época, à antiguidade da concretude das palavras. E nessa lucidez em
que me encerro sobrevivente, despedaça-se a alma, porque muitos
se vão... no navegar leviano da modernidade...

Cinzel de Estrelas
A noite é a casa do poeta e a poesia o véu que acarinha a alma
em criação. É num cinzel de estrelas que a alma se esculpe em
poemas... contando de um amor profundo que mora no peito e
espraia sentimento em cada linha escrita.

Folha de Rosto
Diante da retina o top da hora: relacionamentos supérfluos, a
transitoriedade das amizades, das palavras. Onde hoje se escreve o que
quer e amanhã se apaga. Futilidades é que não faltam. Nada é perene.
Tudo é passageiro. A vida é exposta sem controle. Relacionamento
se tornou mercadoria de consumo ... onde todo mundo é bonito,
bem arrumado, pintado. As melhores fotos, a melhor parte de mim,
de você... tudo isso na linha do tempo... O resto... o mundo não sabe.
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O que está por trás da foto da capa ninguém conhece. Ninguém vê.
Só alegria, só festa, só coisa linda. Como nos trabalhos acadêmicos
ou livros publicados: “folha de rosto” ... um ano na linha do tempo...
um nome... uma foto de capa... que pode até tentar... mas não diz
nada do conteúdo...

O incompreensível da palavra
Isso já perdi: a inocência e a simplicidade de um falar despejado
de mim, do jeito que é... nos rascunhos da vida. Hoje o medo tomou
conta. O genuíno deixou de ser. Não é mais assim a voz que chora. Ela
reflete e vêm... traduzida ao incompreensível que se desnuda, como
se cumprisse uma profecia do passado. Por isso, falam as metáforas...
que depois de um tempo... adquirem significados... pois, a palavra é
viva e transmuta-se no papel em branco...

Chameia Coragem
Também queria abrir o olhos. Para além deste vislumbre de
sombras e fagulhas. Abandonar-me ao mar que arde folga de
intelectualidades. Onde o imprevisível chameia a coragem de não
fazer nada. De deixar-se levar, apenas uma vez, uma vez só... um
só minuto, num nada pleno... silêncio visceral... psiiiu... silêncio...
escuta... para sentir forte o coração pulsando, e ouvir seu som... o

Lumiar de Brisa

329

pulsar do sangue da vida... tum... tum... o eco profundo do amor de
raízes que vive em meu peito...

Rouco Poema
Um poema rouco brota da alma. A lucidez interior despedaçandose em uma linha de palavras. Minha essência, desembrulhando-se
do pacote. Alguém já viu, sou talhada à sentimentos. Mas, também
carrego meus enigmas, como outros levam seus prismas e cristais.
Por isso um dia eu disse: se choro, são minhas as lágrimas que verto.
Para sofrer tantas perguntas sem respostas. Uma tônica perfeita
do caos imprevisível que plaina olhar o nada, e se depara com a
maturidade conquistada...

Das Incompreensões da Alma
Como os bilhetes que ficam sem respostas, sem encontrar
caminhos, que não àquele único que o coração trilha sozinho... o
poeta tem essa tarefa: despertar a reflexão para o que a alma não
consegue entender
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Pergunta Íntima
Recebo conselhos para velejar a favor do vento, mas a cada dia que
passa parece que o sol se joga à margem do tempo e firma convênios
com as dificuldades. Dizem que imprevisto tem hora marcada, que os
ponteiros do relógio tem seus ajustes ajustados e que num lapso do
tempo, perder os links com o mundo é totalmente perdoável, porque
no fim, tudo se resolve, tudo tem sua vez, mesmo que uma coisa não
leva a outra, ou não leve e a gente não perceba. Ouço a voz a cantar
que o dia ou é prá mais ou é prá menos, que para tudo há causas e
efeitos, e isso é muito surpreendente. Também percebo a sugestão
escrita na parede: se você achar uma coisa, procure outra... Mas...
ainda fica a pergunta que nos emerge na ausência de motivos tão
íntimos, na vontade de não fazer nada, no absorto do vazio: como
flutuar no dia a dia da vida do tempo que vai e do tempo que fica?

Retumbos
Em meio aos vapores da alma uma palavra surge como o orvalho
sobre a pétala nebulosa e triste. Dorida, incerta. Angustia respostas,
caminhos e corta laivos formando desfiladeiros profundos na carne
viva. No sangue das cicatrizes... só encontra um sopro de letra que
se perdeu no universo em meio ao caos da tempestade interior.
Um sopro de letra. Que não fala, mas canta tristeza, aquela... que
compreende a dor. Já viste o toque da tristeza nas lágrimas da alma?
Como um sino retumba um poema... na solitude da vida.
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Destrambelhando Emoções
Me paro, qual nuvem branca, na janela do tempo a observar.
Olhos inquietos, inseridos de procuras. Mergulho inteira nesse
aperolado de cristais, que resplande luz no cotidiano da vida. As
flores se dobram, como os sinos nas manhãs. Ouvir seus trinados é
como se banhar num mar de águas cristalinas e macias. A vida grita:
pare e identifique-se! Sou eu, cheia de nós, ainda a ser desvendados.
Sou eu, anunciando gruas de sentimentos que se destrambelham em
emoções na palavra muda e articulada.

Lírio de Lembranças
Uma folha que mexe, um vento que vai e a alma se dispersa no
infinito. As profundas reflexões também nascem na solidão e quietude
do voo. As pálpebras tremulam visibilidade às emoções. Se fecham,
mas deixam escapar a lágrima no canto dos olhos. É um choro doce,
um choro triste que escorre do coração. Como um pequeno e branco
lírio, os sentimentos se inclinam às lembranças queridas. E explodem
como estrelas em todas as direções. Deito o coração no peito da
saudade. Os olhos se fecham devagar, como as penas do passarinho
que descansa do voo, asas de espera, de profundas reflexões. E a
poesia desliza quente e doce, como a lágrima no canto dos olhos...
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Lágrimas de Guerra
É um ser vivente. Tem suas próprias opiniões. E transpira a alma
através dos poros. Que é essa luz, essa brisa de suave e meiga poesia
que o contorna. Suas pernas já percorreram uma etapa do caminho.
A outra ainda virá. Aguardarei. E não vou chorar batalhas perdidas.
Nem lamentar as pedras do caminho. Removerei cada uma e chorarei
sim, quando erguer guerreira, a bandeira da vitória...
Sobre Lumiar de Brisa

Coreto Azul
Os pés pisam os paralelepípedos do tempo, mas a alma navega
horizontes desconhecidos. Lanço o pensamento e o sonho ao
lumiar para escrever. Um lumiar com coreto azul - para meu canto
- e o universo girando ao som das rodas das charretes e carroças de
ontem. O mundo fica pequeno com um sonho assim. E a gente se
encontra onde quer, onde o vento estiver...
Sobre Lumiar de Brisa
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Retina da Alma
Um toque de lágrimas no vestido verde e a emoção embarga
os olhos e o coração. É a noite que chega, palpebras fechadas,
para o sentir de abraços queridos. Os sentimentos são acordes que
tocam suaves e silenciosamente, umedecendo a pele e os sentires.
Sussurram amor no toque delicado dos dedos. A imagem do abraço
cala na retina da alma. Um beijo seca as lágrimas e o poema se faz
iluminura de festa, na eternidade de sete milênios de tempo.

Dos Infortúnios
O corpo encurvado e entristecido pelos anos já não sabe onde ir,
se perde por entre os pingos da chuva, perde os sentidos no ir e voltar.
Quantas vivências se escondem sob sua casca de antão? Quantos
risos e quantos abraços não fez acalentar? Olhos marejados contam
da dor sentida, que toca e fere o coração. Somos tão pequenos diante
da imensidão deste universo de luzes. Carregamos as mãos vazias
para parar a morte e prorrogar a vida. E esse fardo de impotência é
pesado de carregar. Não sabemos lidar, nem driblar os infortúnios
que nos assolam. Sim, tens razão: podemos dignificar as perdas elevando os olhos para o alto - torná-las valiosas e dignas. Mesmo
rodando em volta de si mesmo, o consolo aquece a alma amortecida
pela dor e saudade... Mas... o corpo encurvado e entristecido pelos
anos já não sabe onde ir... e a dor sentida toca e fere o coração...
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O Último Beijo
É assim que me sinto hoje: enevoada e triste. Como a montanha
envolta em nuvens de algodão. Nem vejo as hortências azuis que
balançam seu perfume em minha janela ou os raios de sol que
cristalizam ouro em minha face atordoada e nebulenta. Tudo some
em meio às ondas de saudade que aportam no coração. É uma dor
que me atravessa o peito, da qual não sei falar. Rasga e consome,
atordoa e deixa sem ação. Tantas perguntas se fazem nascer: por
que precisamos ficar olhando, encurvados de dor, encurralados
em sofrimento, nossos queridos partirem um a um? Nem sempre
consigo compreender, embora lute para aceitar. É injusto isso. São
nos dados, ou somos dados a eles, para amar e sermos amados, e
no entanto, um dia, sem aviso, sem qualquer mensagem de preparo,
a morte vem e num desbote de dor, lança sua cega e surda adaga,
carregando-os para longe de nossos braços de amor. Não fossem as
lembranças queridas creio que não sobreviveríamos. A ausência grita
a dor da separação. É por isso que hoje me sinto assim: enevoada e
triste. O beijo na face, pálida e sem vida, ainda fere e dói em mim.

Poema na Água do Rio
Um dia assim, sem a inutilidade das esquinas e da sina de
ferir, é como uma canoa em silencioso deslizar à procura do cais...
desenhando um poema na água do rio...
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Passo Maduro
A estrada à nossa frente sempre é desconhecida. E o passo
maduro cai menos, porque anda com mais cuidado e muito mais
competência...

Mãe
Uma mãe, uma verdadeira mãe não se constrói com algumas
palavras. Não há como dizê-la, não há como descrevê-la, não
há como expressá-la, quanto mais reduzindo-a a algumas linhas
incompreensíveis para a totalidade de sua existência. É preciso um
coração, nascido bem pertinho do dela, dentro dela, para sabê-la...
para senti-la... para conhecê-la... e amá-la... para sempre.
Saudades da mãe querida...
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Toque de Desencontro
Onde ouvi essa verdade? Nasceu nas entranhas do peito ou da
colheita que faço no céu dos meus pensamentos? Decerto! É pena de
asas surgindo do voo das impossibilidades que me nutre a alma. As
asas se abrem e miram alturas inatingíveis. Vou lá me achar. Mesmo
o desencontrar das horas, as angústias do tempo. É simples: eu me
encontro assim, num toque de desencontro, num voo em busca de
luz, sombra e paz...

Alento dos Sonhos
Sem olhar a ampulheta do tempo e o calendário da parede,
pareço sempre mergulhada em chumaços de reflexão. Ou, recostada
nos vitrais das janelas, condenada a pensar, em completo repouso e
meditação. Não percebes, mas me sinto hibiscada e atenta ao céu
gengibrado de nuvens e à beleza dos gerânios no jardim. São alento
prá alma em luto e saudades. Se queres, junta-te a mim. Ainda existe
lugar nesta imensidão de sonhos que me cerca na tarde chuvosa
e melancólica. Quem sabe a alma desperta e acorda a poesia que
adormece no tapete macio e sedoso de verde cor.
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Sopro de Luz
Me perco num olhar contemplativo e sereno que se esparrama
em ternuras sobre o cobertor. Ele se explica, meio tímido, meio
encabulado, suave e meigo, olhando de lado o esverdeado do jardim.
Diferente, muito diferente das ataduras, amarras e nós que fizeram
a alta tensão de meus últimos dias. É a paz que chega depois das
pinhas desabrocharem os frutos da alma em criação. Um toque de
neblina e o sonho se fez. Espera agora as luzes se acenderem na
resma branquinha para o galgar dos motes de escuridão...

Instinto de Fuga
Também temos um instinto de preservação que não nos permite
alguém chegar perto demais, pois entendemos a aproximação como
uma ameaça. Por isso, muitas vezes, fugimos e nos isolamos num
mundo só nosso, num universo em que só cabe um - Eu. Sei o que
é isso. Já me fechei em mim mesma inúmeras vezes. E, como fala a
escrita na parede: a solidão torna-se amada, o isolamento um pecado
querido...
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Despetalando o Poema
Sou feita da mesma rocha que ao longe percebo, cristalizando
musgos e liquens sobre o chão da alma em reflexão. Por necessidade
do Eterno meus braços se estendem ao céu, tal qual as torres se
agigantam na mesma direção. Se me espias de longe, é possível ver
espadas cortantes e folhas de duas cores, uma prá ir, outra prá voltar,
escondidas entre os troncos interiores. Também há flores em minhas
terras. Algumas sem foco, distorcendo visões, outras qual sinos que
se dobram, despetalando o poema em todas as direções.

Soluça o Poema
Soluça quieto o poema em meu peito. Como uma andorinha que
silenciou no galho seco durante a chuva. Penas molhadas, encolhida
de frio... aguarda. Mas o que espera o passarinho em meu peito? Tem
um jardim de flores e grama verde prá dançar... Porque não rodopia,
bailarina, a inspiração? Talvez seja um mote de silêncio e melancolia
o que sufoca o canto. Uma saudade dos ausentes à mesa para a ceia
de amor. As palavras escorrem por entre os dedos da alma. E soluça
quieto o poema em meu peito.
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Poema de Cauda de Vento
Sinto, no vento que sopra, as saudades das terras que banhou. Em
seus costados o gosto e o cheiro do que deixou ficar. O som da
madeira das janelas faz a alma divagar em reflexões. O tempo passa
e com ele também carregamos a nostalgia das saudades no coração.
As ternuras do que vivemos, as dores do que sofremos e a imensidão
de vida que, dádiva de Deus, nos foi dado viver. No ar o perfume das
flores que plantamos, no chão o barulho das pedras que semeamos.
E a vida é assim: um sopro de brisa no tapete colorido do universo
de luzes, e o caos se faz arco-íris e dengos de paz. É assim a poesia:
as palavras se arrancam de dentro da alma costurando o poema de
cauda de vento. Sinto, na brisa que sopra, as saudades das terras, o
gosto e o cheiro do que deixou ficar...

Texto Nenhum
Procuro, peço, imploro achar, cavoco fundo e nada... Não
encontro de jeito nenhum. Acendo lamparinas, olho em todas as
direções, busco e rebusco em cada canto escuro. Escavo túneis,
ergo pontes, navego em águas desconhecidas, mergulho em rios
profundos e não há jeito de encontrar. Escalo montes, desço escadas,
abro janelas, alçapões. Subo em torres, limpo vitrais, me agarro em
nuvens e não há como achar. Não tem jeito de pôr a mão. Corro atrás
do vento, imploro ao sol, solicito às estrelas. Desfio fios, arranho
paredes, quebro pedras, levanto vulcões e não vejo em lugar algum.
Não. Não há jeito de achar dentro de mim a prosa e o verso, a tal da
inspiração. Por isso chego ao fim, e escrevo assim: Texto Nenhum !
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