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Todas as mãos:

10 anos de poesia do Caruru dos Sete Poetas

A

antologia Todas as mãos, por um lado, é antes de tudo um registro poético daqueles que participaram dos recitais do Caruru
dos sete poetas, por outro, um livro, um universo entre duas capas,
capaz de nos dimensionar a diversidade poética que comporta o Festival. Os leitores encontrarão poetas brasileiros e latino-americanos
consagrados, jovens, e, sobretudo, a expressão de quem faz da palavra o barro, a massa de modelar imagens, sentimentos, estéticas,
grafias do cotidiano que alimentam a vida e a beleza.
A relação entre festa e literatura nos remete aos primeiros laços societários da humanidade, quando celebrações e ritos configuravam-se momentos propícios para reunir a comunidade em tom festivo
e fazer daquele instante, que poderia durar horas, dias, meses, um
espaço coletivo para os iniciados recitarem suas leituras de mundo,
cânticos de guerra e de trabalho, festiva e ritualisticamente; consubstancializando a assertiva de Durkheim de que as festas teriam
surgido da necessidade de separar o tempo em dias sagrados e profanos.
Essas narrativas literárias recitadas em encontros sagrados, festivos, não registravam assinaturas, ou melhor, autoria individual; com
a organização desses grupos em sociedades urbanas, evidenciou-se
o individualismo e a reivindicação autoral do que antes pertencia ao
coletivo e não a um criador especificamente; a poesia, portanto, naquele estágio, era essencialmente anônima e destinada à comunidade como um todo, como nos assinala Arnoud Hauser em sua História
Social da Arte e da Literatura.
Nas recitações, o poeta se reconhece e é reconhecido socialmente
como autor, dá-se a formação de um público e o surgimento de uma
multiplicidade de estilos individuais, ampliando, inclusive as noções
de poesia e leitura. Imaginem que já no século VI, na Grécia, uma lei
estabelecia a recitação obrigatória de poemas completos de Homero
no Festival quadrienal das Panatenéias, festa realizada em homenagem à deusa grega Atena. Aqui no Brasil, na Bahia, na cidade Heróica
de Cachoeira, não poderíamos realizar um festival de culto a poesia,
em seu sentido mais amplo, que não fosse em setembro, mês de Caruru, dos Ibejis.

Do povo de santo ao católico, todos oferendam, num rito de fé e tradição, o caruru aos Ibejis ou à Cosme e Damião. Essa tradição, afro-barroca, se iniciou com o encontro dos portugueses com os africanos que aqui chegaram. Segundo o padre e antropólogo Sebastião
Heber, o culto aos Santos se deu numa relação de sincretismo, tendo
ambas as matrizes religiosas se influenciado mutuamente, apesar da
presença mais evidente de influências africanas.
Todo o processo do caruru, do fazer ao consumir, é envolvido por
muita devoção. Comida pronta, reza o culto: os santos são os primeiros a serem servidos. Depois, são escolhidos sete meninos(as)
que são reunidos em torno de uma bacia e comem de mão as iguarias, juntos. Tudo sob a regência de músicas sagradas e dedicadas
aos santos. Após as crianças, todo o público é servido. Esta é uma
manifestação de grande valor simbólico e cultural, especialmente no
Recôncavo.
Como (re)leitura desta manifestação tão presente e forte da nossa herança ancestral, surge o Caruru dos sete poetas: Recital com
gostinho de dendê. Um evento que une à literatura um momento da
tradição cultural e religiosa baiana, caruru dos sete meninos, de reverência aos Ibejis, da tradição afro-brasileira, e aos santos católicos
São Cosme e Damião. Numa analogia aos sete meninos das manifestações religiosas, este festival foi inicialmente concebido como um
encontro de sete poetas para recitar seus versos e celebrar nossa
cultura e arte literária. Durante o processo de realização nos últimos dez anos foi se ampliando e hoje configura-se como um festival
internacional literário, de intercâmbio entre países africanos e latino
americanos, agregando quermesse (feira) de livros; sarau e varal de
cordel, lançamento de livros e outras atividades convergentes.
Marcado pela diversidade de linguagens, tendências, correntes literárias e de público, o que se buscou na curadoria do evento, que reflete na reunião dos poetas que vocês lerão, foi impregnar movimento
e magia à literatura, envolvendo-a com outras linguagens artísticas;
agregar pessoas para ouvir poesia na voz d@ poeta. Evidenciar a poesia do corpo e da dança, do teatro, do palhaço, da música. Unir sete
escritores, com alma de criança e poeta, para celebrar a literatura

e as tradições culturais da Bahia. Em sua 10ª edição, lançamos ao
tempo, senhor dos destinos, a antologia comemorativa com todos os
poetas, “Todas as Mãos” que se lambuzaram nessa bacia festiva que
é o Recital com gostinho de dendê. Num rito de festa e partilha com
um público ávido à fruição da poesia, da literatura, os encontros têm
provocado a oportunidade de levar a poesia para a rua, ecoando para
um grande público letras e sonoridades que arrebatam as emoções.
Acreditamos que o Festival Internacional Caruru dos Sete Poetas
evidencia manifestações identitárias da Bahia e do Brasil, mobiliza e
sensibiliza a comunidade para a importância simbólica que estes atos
tem para a valorização e afirmação de nossa produção literária, histórica e tradições culturais... Ecoando da Heróica cidade da Cachoeira a poesia afro, brasileira, latino-americana e a riqueza da cultura
baiana numa grande celebração lítero-cultural. Que vocês leitores
do caruru, e agora de todas as mãos homenageadas durante os últimos dez anos, possam se lambuzar e degustar da poesia de cada um
deles.

João Vanderlei de Moraes Filho
Luísa Mahin do Nascimento
Idealizadores

Uma mirada sobre o Caruru dos 7 Poetas

E

ra o ano da poesia de 2004, na Ladeira da Misericórdia da cidade
de Salvador, no Zanzibar cheio de almas que buscavam se alimentar da palavra poética e corpos atraídos pelas delícias do caruru! Assim começava a história do Caruru dos 7 Poetas! Um evento literário,
um recital de sete poetas irmanados pela força e magia da poesia em
voz alta! Inspirado nos ritos de Cosme e Damião, o Caruru dos 7 Poetas cresceu incorporando outras linguagens artísticas: música, teatro, dança, circo e várias performances culturais! A cada ano, mais
poetas convidados, novos diálogos estabelecidos entre as diversas
gerações literárias da Bahia, do Brasil e do Exterior!
Agora são 10 anos deste rico e belo evento literário-cultural que fincou sua marca na história da cultura brasileira por sua importância
na divulgação de 70 poetas, consagrados e estreantes, nacionais e
estrangeiros, e no incentivo e formação de novos e velhos leitores.
É, sem dúvida, um evento fortemente marcado pela pluralidade estética, com suas múltiplas linguagens e línguas de cantos e cantares
que seduzem o povo ao encontro da palavra viva, da palavra imagem,
da palavra comida, da palavra sentido que se faz e refaz pela via da
palavra poética!
Comemoramos estes 10 anos de muita vibração cultural, de muitos
encontros de poetas e leitores, de muitas partilhas e intercâmbios
entre povos e culturas! Comemoramos o fortalecimento da diversidade de vozes que cantam músicas tão belas, recitam palavras ancestrais, escrevem poemas nas paredes do tempo, gravam versos
na memória do povo, fazem da poesia um banquete de caruru que
alimenta as múltiplas fomes do homem!
Salve o Caruru dos 7 Poetas!

Cleberton Santos
Feira de Santana, 17 de setembro de 2014

ADRIANO EYSEN

(1976), poeta, contista e crítico
literário, é natural de Salvador.
Licenciado em Letras Vernáculas pela UEFS, Especialista em
Estudos Literários pela UNEB,
professor de Literatura Portuguesa e Brasileira da UNEB,
Mestre em Literatura e Diversidade Cultural pela UEFS, doutor
em Literaturas de Língua Portuguesa pela PUC-Minas e membro efetivo do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. O
autor publicou, dentre outros livros, Imagens do Sertão na poética de Castro Alves (2005/06
– ensaio - UESB), Cicatriz do
silêncio (vencedor do concurso
de poesia Banco Capital, 2007)
e participou da Coletânea de

Contos Machado de Assis (Prêmio SESC/DF, 2007-2010) e da
Coletânea de Poesias Carlos
Drummond de Andrade (Prêmio
SESC/DF, 2010). Tem artigos publicados em revistas, a exemplo
de Outros Sertões e Iararana, e
jornais como A Tarde Cultural e
Tribuna Feirense. Coordenou o
Café Literário no Congresso de
Educação (Vitória da Conquista/
BA, 2005 a 2007); o I Colóquio
em Estudos Literários e Linguísticos (Euclides da Cunha/BA,
2009); o Projeto Travessia Poética (Feira de Santana/BA, 2009)
e fez parte da Comissão Organizadora do XXIII Congresso Internacional da ABRAPLIP (Salvador/BA, 2009).
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Espelho d’água
à cidade de Cachoeira

O ondear da onda
embala o enigma dos homens.
É sempre África nesta cidade.
E as águas serpenteiam
antigas calçadas e ruas.
Para além da ponte, para além dos mangues.
O ondear da onda
golpeia o sono das pedras.
É sempre solar este rio.
E a maresia orvalha
as ruínas dos engenhos.
Há um poente em cada janela.
O ondear da onda
vem de outras margens.
É sempre ontem nas torres das igrejas.
E tarda o trem que passa
anunciando abismos e manhãs.
Há sonhos e rumores nas jangadas.
O ondear da onda
avança sobre o tempo.
É preciso escrever no espelho d’água.

10
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É tempo
É tempo de decifrar a morte
que repousa nos olhos da criança.
É tempo de apagar os poemas
que escrevi nas páginas do sono.
É tempo de fechar as janelas
e dormir sob antigas noites.
É tempo de acariciar as esfinges
dos deuses que me inventam.
É tempo de amar todas as mulheres
que são só memória, ausência e nada.
É tempo de não ter tempo
porque o sol se apaga dentro de mim.
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Caminhos de antigos sóis
a Luciana Dourado

Na pele de cada manhã
há o segredo de todas as partidas
de todos os silêncios para além de mim.
No azul das lembranças de ontem
ascendem os caminhos de antigos sóis
onde fui Prometeu entre nuvens e abismos.
Nem os deuses me quiseram
náufrago de mares e amores.
Somos ilhas feitas de cantos e ventos.
Voltamos ao pó: é preciso dormir
sob a poeira do sono andarilho.
Porque há um destino em cada poente.
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Os sentidos do homem
Em todas as formas de mulher
há rumores de amor.
Em todos os rumos de um só rio
há um silêncio de mim mesmo.
Há em cada parte deste poema
um poente que se esconde.
E os versos golpeiam qual lâmina
Os sentidos do homem.
Em todas as dores ausentes
há restos de cicatrizes.
E eis que dói existir
quando amanhecer já não basta.
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Aniversário
Estou aquém do Tejo e longe de todos
sinto um frio perto da alma.
São tantas as partidas dentro de mim
tudo é distância, nada me acalma.
Lisboa vem e beija minha fronte
ama-me com suas ruas e avenidas
e leva-me à cabeceira dos deuses.
Todo meu ser é silêncio e ponte.
Suas calçadas me embalam para além do Ocidente.
Há febre em seus fados
fingindo amores que nunca terei.
A vida dói e escoa pelo Oriente...
Da janela, o mar embala minha insônia
e a criança que fui hoje faz anos.
Pula na calçada e ri dos loucos
Seu corpo está nu, arrancaram-lhe os panos.
Portugal é cais, porto e memória
fora de mim e dentro do meu sono.
O rei que não fui há muito dorme
Festejo meu aniversário, sem coroa, sem trono.
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No intervalo do sono
Na desesperança de tudo
os deuses me olham devagar
porque ainda há azul no abismo.
No intervalo do sono
o universo é menor que todos os sonhos
e existir é escoar pelos olhos da aurora.
Devo partir por rios e mares
que se estendem dentro de mim
e ausentar-me do mundo feito um Deus...
Tudo me cansa: menos a criança
que sentada à cabeceira da cama
devolve-me o Sol à epiderme da alma.
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Para além do homem
Nada mais sou, tudo é lembrança
que atravessa parte de mim
feito uma criança que repousa
no útero fantasma da mãe.
Nada resta nesse sono inverso
porque tudo é vazio e abismo
anunciando antigos invernos.
Não... chegam de rimas e versos,
a vida dói, e escorre feito um rio
para além do homem, para além do universo.
Não, não existem deuses nem demônios
nessa catedral de espelhos e abóbodas
que há dentro do que sou.
Nada, nem as Marias, Madalenas, Salomés...
Todas abandonaram seu curso aquém de mim.
Nenhuma repousa no menino que fui...
Quando amar era pura inocência.
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ALAN FÉLIX

É soteropolitano, tem 27 anos,
graduado em história pela UFRB.
Nos últimos anos tem participado dos grupos de poesia OPIO
(Organização dos Poetas Internautas Online) e CLAE (Circulo
Literário Analítico Experimental). Organizador do Sarau Literarua - Uruçuca/BA. Participou
com menção honrosa da Anto-

logia “O diferencial da favela:
poesias quebradas de quebrada”, da Antologia Poética: prêmio Sarau Brasil e publicou o
poemário “Fragmentos íntimos”
na Edições Oju Aiyê da Casa de
Barro. Muitos de seus poemas
podem ser lidos no blog Viveiro
de Versos (www.viveirodeversos.
blogspot.com).
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Balé
na liquidez
das palavras
a coreografia
dos versos:
poesia.
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Ampulheta
para Laiana Matos

o tempo move
a água da vida
para cachoeiras
que desconhecemos.
seguimos o curso
imposto e nada
podemos fazer,
apenas moldar
as margens da vida.
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Água mole em pedra dura
o coração a desaguar:
lágrimas incessantes a colidir
no rochedo dos olhos.
Águas lacrimais a furar
a pedra das pálpebras.
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Djihad
eu trago no caminho um deus
e sangue jorra de suas mãos
como mel brota dos meus olhos.
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Insônia
Quando os meus olhos
cantarem cores,
a minha voz estremecer
como raios de sol.
Acorda-te,
pois estarei arraigando
no seu corpo.
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Desassossego
Hoje com olhos entreabertos
escavo abismos de silêncio
e grito relâmpago das nuvens.
Caminho devagar no desassossego
converso com jardins esquizofrênicos
assombro espíritos desiludidos.
Hoje com a carne curtida,
com o riso histérico
exponho a flor obscena da alma.
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Negrice
uma nudez
cor da noite
o rio límpido
espelha: a noite
sem estrelas.
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ANDERSEN FIGUEREDO

Nasceu em Cachoeira, no Recôncavo baiano, é graduado
em história e pós-graduado em
Educação Ambiental para Sustentabilidade pela Universidade
Estadual de Feira de Santana.

Mestrando em História pela
Universidade Federal do Recôncavo. Tem publicado poemas
e artigos para vários jornais e
anais de congressos. Participou
da coletânea Versos Reciclados,
Editado pela EDUEFS.
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Mundos
Mundos
Vastos
Restritos
Mundos
Obscuros
Mundo
Ilusórios
Mundos
Das Multidões
Mundos
Dos imundos
De Gravatas.
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Mesmo
Xinguei até aquele rapaz
Mas não percebi que
Aquele rapaz
Era o meu reflexo
No espelho.
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Medo do medo
Medo de sentir
Medo de amar
Medo de dizer
Medo de ser.
Medo de caminhar
Medo da separação
Medo de olhar
Medo de alguém.
Medo do sim
Medo do não
Medo de se afirmar.
Medo de lutar
Medo de crescer
Medo do medo.
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Receita de bandeira
Engula o cigarro
Recite Manuel Bandeira
E diga a nós e à moçada
Por onde andam
As poesias.
Acompanhe a linguagem
Dos médicos
Não deixe passar de
Trinta e três.
Portanto, leia Pneumotórax
E diga a Manuel Bandeira
Que meu pai quis
Que fosse advogado
Peça desculpas por não ser
Pois, sou poeta menor.
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Nós
Salve-se quem souber
Das armadilhas da vida
Da violência em cada esquina
Das doenças provenientes.
Salve-se quem souber
Das drogas vigentes
Da política dos poderosos
Da miséria constante.
Salve-se quem souber
Do abismo à espera
Dos falsos profetas
Dos agiotas incansáveis.
Salve-se quem souber
Da imundice humana
Da pedra dos valores
Das mentiras.
Salve-se quem souber
Quem for capaz
De desatar o nó
Do mundo.
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Banco dos Bandidos
Estou farto dessa política
Raquítica, sifilítica que confunde
A cuca dos distraídos, meros assistentes
Indivíduos da Pátria Amada
O Salve que não salva ninguém.
Abaixo os coronéis do sistema
Que falam, apenas falam
Prometedores apenas fingidores
Quero o discurso dos inválidos
Quero o charme de uma prostituta
O sorriso de um mendigo
O nu de um leproso
A loucura dos loucos
Quero o caminhar de
Um deficiente rejeitado
Um cambalear dos bêbados
Quero liberdade.
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Infância
Oh! Infância difícil
Oh! Infância desnutrida
Oh! Infância melancólica
Oh! Infância pobre.
Oh! Infância de luta
Oh! Infância nordestina
Oh! Infância sem abrigo
Oh! Infância favelada.
Oh! Infância rebelde
Oh! Infância sem sonhos
Oh! Infância seca.
Oh! Infância órfã
Oh! Infância sem escola
Oh! Infância brasileira.
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ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA BARRETO

(Antonio Barreto)

Filho de Maria do Socorro Oliveira e Pedro Matos Barreto,
nasceu no dia 10 de julho de
1955 na fazenda Boa Vista, Santa Bárbara-BA e reside em Salvador desde 1975.
Ainda criança, no sertão baiano, teve o privilégio de conviver
com as mais variadas formas de
manifestações populares. Professor poeta e cordelista com
vários trabalhos em jornais,
revistas e antologias. Publicou dois livros de poesia: “Uns
versus Outros e Flores de Um-

burana” e fez a adaptação do
conto de Machado de Assis “A
Cartomante” para o cordel, pela
editora Nova Alexandria. Já publicou mais de 150 folhetos de
cordel abordando temas ligados
à educação, problemas sociais,
futebol, humor, biografias e cultura popular. Faz palestras, recitais e oficinas abordando o Cordel em escolas, universidades e
outras instituições, além de participar de colóquios, seminários,
congressos e festivais de poesia
e cultura.
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O amor não pede licença
O amor não pede licença,
A aranha tece e não tece,
A morte desobedece,
Mesmo que a mim pertença.
Nos olhos da indiferença,
Deus jamais me disse um oi.
A voz do carro de boi
Não sai do meu travesseiro:
Atire a pedra primeiro
Quem pecador nunca foi.

34

TODAS AS MÃOS

10 anos do Caruru dos Sete Poetas: recital com gostinho de dendê

2004 - 2014

Um pé de vento
Eu plantei um pé de vento
No jardim do meu destino...
Foi-se o tempo de menino,
Festa de deslumbramento...
Ancorei no entroncamento
Do sertão versus cidade...
Veio a porta da maldade
E me disse: pode entrar,
Mas eu resolvi morar
No oráculo da humildade...
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No entardecer da fazenda
No entardecer da fazenda
Rasgo o lençol do perigo
O gado sonha comigo:
Faço da vida uma lenda
O sol me traz oferenda
O galo canta por mim
A madrugada por fim
Doma o cavalo do etéreo
Daí eu pergunto ao mistério:
Ser ou não ser querubim?
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Derradeira pergunta
Da janela
observo o resto do universo
a rufar os tambores do mal
A luz da cidade
me cega ante o céu entupido de estrelas
Do Nepal às galáxias do sertão
a derradeira pergunta:
Por onde anda
a chave da vida?
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No silêncio de Atacama
ainda faço chover no espelho azulado
da saudade
faço chover no deserto de lá
e de mim
faço, sim, chover
na vagina das estrelas
nas camas, esteiras e nuvens
faço chover onde não existe lagos,
limos e lamas
ainda farei chover no umbigo da Terra,
no fogo da guerra
e até quem sabe
no silêncio de Atacama

38

TODAS AS MÃOS

10 anos do Caruru dos Sete Poetas: recital com gostinho de dendê

2004 - 2014

Ao outro lado do mundo
Estou indo ao outro lado do mundo
apagar estrelas e armazenar todas as nuvens
no aquário do tempo.
Estou indo ao outro lado do mundo
acender a tocha da paz
e anunciar o derradeiro dilúvio.
Estou indo ao outro lado do mundo
furar os olhos de Deus para inundar toda
a estiagem de amor.
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Dos abutres
Bailar nas brumas de aço da avenida paulista
e sentir a madrugada renascer do tédio
Lançar todos os prédios nos braços silenciosos
da lua
Pela lente do mistério
me deixar render ao game over deste mundo vão
(anunciar uma nova vida em outras paragens)
e deixar que os abutres de Deus devorem a Pachamama
em nome do progresso.
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CARINE ARAUJO

“Seja qual for o caminho que eu escolher
um poeta já passou por ele antes de mim”
S. Freud

Vem da cidade serrana de Muritiba. Estreou a sua pena aos 13
anos de idade quando venceu o
1º Concurso de Poesia do CECA,
escola da região. Em 2004, com
a performance Mãe África foi
selecionada para a Bienal do Recôncavo, recitando ao som ancestral do rum, rum pi, rum lé o
poema Vozes d’África, do poeta
e mestre conterrâneo, experiência que se repetiu no 35º Festival de São Cristóvão - SE. Em
2005 foi um dos erês no Caruru

dos 7 Poetas, e no ano seguinte
foi convidada do projeto Poesia
na Boca da Noite, do poeta José
Inácio Vieira de Melo. Sua primeira aparição em livro foi logo
internacional, na Coletânea Poetas del Mundo. Logo depois foi
publicada também no Prêmio
SESC de Poesia, ficando entre
os 50 finalistas. Em seguida foi a
vez de preparar seu livro, “Desfile Poético sob a Chuva”, premiado pelo BNB e com lançamento
previsto para o ano de 2014.
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Pareceres noturnos
A cidade preto-dourada
Em luzes de mercúrio
Ofusca os olhos dos casarões
Que tentam – das janelas Espiar o passado passando
O rio – que outrora embebedou suas ruas –
Imerge sombras
Que abarcam a locomotiva azul
Sangrando a cidade
Adormecida ao som do seu trilhar
Embalada em marés de ventos longínquos
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Infante
Ah, que a vida um dia me pensou
E fez-me criança
Em canções de ninar
Nos primeiros alvos passos
Que se criam em pés preguiçosos
No dengo gemido ao entardecer
Buscando o quente afago
As mãos se entranham no emaranhado
Cada fio um sonho – milhares
E a menina de pele enrugada
E corpo febril
Promete viver
Cada um deles
Depois de amanhã
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Reinvenção
Não quero poemas antigos
Cheirando a mofo e suores de outros
Quero novos versos
Rimando o Recôncavo em prosa
Quero uma poesia leve como teu sorriso
E intensa como o meu desejo
Versos que nos façam rodopiar
No compasso de qualquer melodia
No descompasso de nossos corações
Quero uma poesia que acorde passarinhos
E assanhe ventanias
Metafísica, melódica, metáfora
Um poema que incomplete o infinito
Reordene os astros e o universo
E faça chover estrelas
Quero que a poesia do teu olhar em silêncio
Seja composta dentro de mim...
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Castigo perpétuo
A cidade vazia caminha pelas ruas
E se bate com um louco que lhe pede cigarros
E tomba num bêbado que vomita palavras
E vê a prostituta que insinua doenças
E observa o ladrão que lhe rouba o silêncio
E suspira a criança feita de jornais
E conclui desolada que ainda é
A terra de prostitutas e degredados.
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Senhorita
Ela traz os olhos em sorriso
E a voz calma de quem foi casa de muitos
Reconstruindo o sentido de tudo ao redor
E vertendo rios ao desaguar no mar
Ah, como gosto de sentir tua pele
E a clarividência de teu olhar
Presença solar que foge à terra
E finca raízes em tuas mãos de planta
E quando à escuridão a dor se achega
Minh’alma geme ao medo de perder-te
Ah, meu doce, não chores ao ver o mar
O mar, na verdade, são teus olhos.
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A mãe
Ela guarda em si o mundo
E espalha dúvidas com olhos de catavento
Seu corpo é um vazio de lembranças
Que jazem num baú empoeirado
Os pássaros cantam em seus ouvidos
Mas ela está longe
Assim como o amor que habitara seu ventre
Os dias são sempre iguais
E anoitecem ao meio-dia
As dores se multiplicam
Como os fios brancos que lhe adornam
É preciso acordar
Para vencer o medo do escuro
Ou enxergar através dos muros
Quem é ela?
É a mulher que guarda em si o mundo
A quem desconheço
Eu não entendo sua mímica, sua linguagem
E seu silêncio
É só um turbilhão de tanto por dizer
Mas ao olhar seus olhos eu sei
Sei que a amo e que dói.
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Canção para ninar um anjo

“Cuidado com a tristeza, ela é um vicio.”
Gustave Flaubert

O homem está sozinho
Os raios espocam lá fora e lhe banham lágrimas
Nem suspeita maremotos dentro de si
Apenas uma dor verde e morna
Amadurece quente em suas veias
Olha-se, alma translúcida
A completude lhe corrói os olhos lacrimejados
E já não enxerga a suavidade
Descrita por sua alma confusa
É só dor, já nem há o que chorar.
Suas mãos balbuciam palavras
Enevoada por borrões de canetas que não se solidarizam
As frases agarram-se ao pensamento
Não há esforço que as faça sentar-se no papel
E permanecer ali como crianças estupefatas
O homem pensa estar sozinho
Seu hálito abafado de cachaça amanhecida
Seu desejo cálido de domar palavras
Sua vida ébria de loucuras partilhadas
Sua solidão quando tudo é espelho
O homem pensa estar sozinho
Mas, atravessando brisa e mar
Rompendo fios de ondas ópticas
Do outro lado do Paraguaçu volante
Há alguém junto daquele homem...
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CLEBERTON SANTOS

Cleberton dos Santos é poeta,
crítico literário e professor de
português do IFBA Campus de
Paulo Afonso. Licenciado em
Letras Vernáculas pela UEFS.
Mestre em Literatura e Diversidade Cultural pela UEFS. Foi
vencedor do Prêmio Escritor
Universitário Alceu Amoroso
Lima, da Academia Brasileira de
Letras, Rio de Janeiro, em 2002.
Participou dos projetos literários Malungos, Poesia na Boca
da Noite, Caruru dos 7 Poetas,
Café Literário do III Congresso
de Educação de Vitória da Conquista, VII Bienal do Livro da
Bahia 2005 e Imagem do Verso.
Foi mediador no I Baquete Literário do SESC Ler Paulo Afonso.
Organizou o Centenário de Jorge Amado no IFBA. Coordenou

o Cabaré Literário no Festival
Amar Amado, Ilhéus. Publicou
os livros de poesia Ópera Urbana (2000), Lucidez Silenciosa
(2005, Prêmio de Arte e Cultura Banco Capital) e Cantares
de Roda (português-espanhol,
2011). Em 2007, recebeu o Prêmio WALY SALOMÃO da Academia de Letras de Jequié/BA. Tem
poemas publicados na antologia
ANOS 2000 - Roteiro da Poesia
Brasileira, Global Editora, 2009.
Membro do Grupo Multicultural
de Paulo Afonso (GMPA). Coordenou o Projeto Travessias
Poéticas em Feira de Santana.
Organizou várias exposições literárias e apresentou recitais
em eventos literários e culturais.
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Infância
No umbigo do mundo
escondi meu cavalo de barro.
No umbigo do mundo
escondi minha bola de gude.
No umbigo do mundo
a criança escondida
brinca de se esconder
do outro lado das coisas
vestindo palavras espumas.
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Calçada ribeirinha
Queria sentar nesta calçada antiga
repousar meus gritos e teoremas
jogar castanhas no buraco d’água.
Queria sentar nesta calçada antiga
sem a pressa dos vendavais urbanos
contar estrelas em esteiras amarelas.
Queria sentar nesta calçada antiga
sem a poesia que me atormenta
sentir a lua fria sobre as pernas.
Queria sentar nesta calçada antiga
e ver surgir do batente liso
a velha sombra da manhã vivida.
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Cantares de roda
Vamos cantar esta tarde sem pejo
de sermos somente sementes de alegria
de sermos sementes somente renascidas
de sermos somente sumidouros da verdade
de sermos sementes surdas plantadas em chão raso
de sermos sem saber somente um sibilar de solidão.
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Pedra bonita
No Reino da Pedra Bonita
Quatro cavaleiros da esperança
Atravessam as porteiras da vida
Voando em galopes certeiros
Espalham mitos e lendas
De homens sábios e bravos vaqueiros
Nas selas de éguas benditas
Galopam os pequenos cavaleiros
No Reino da Pedra Bonita

53

TODAS AS MÃOS

10 anos do Caruru dos Sete Poetas: recital com gostinho de dendê

2004 - 2014

Águas
Água fecunda
que funda minha alma
e alimenta meu juízo.
Água que banha
toda pele
toda planta
toda vida.
Água doce alimentando
vidas
esperanças
sonhos
paisagens
homens aquáticos.
Água do velho marujo,
dos tempos de Propriá.
Água límpida,
mais clara que o claro do meu ser.
Água seiva viva
vivendo em cada fruto que alimenta.
Água dom líquido
dos deuses de matas ancestrais.
Água-Ser que habita
nosso Planeta-Casa, rogai por nós.
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Poema de segunda-feira

aos feirantes da vida

os tomates da feira livre
serão o extrato do meu poema...
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Lembranças
Em meu peito acalento lembranças
que ardem como girassóis sonolentos.
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Caruru dos sete poetas
No chão comemos o caruru dos 7 poetas
Entre versos e tachos e sinestesias e bacias
Os poetas revivem a festa das matas africanas
De seus lábios ecoam os ritmos ancestrais
Rodam no terreiro cavalos de poesia
A palavra sibila no atabaque do malungo
Todos cantam na força da magia
7 poetas comem caruru recitando euforias
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Velho Chico

para meu avô José de Vicente

Chico, meu velho Chico, tuas águas claras ainda cantam em meus ouvidos
aquela canção azul de doces acalantos ribeirinhos.
Ainda sinto na minha pele negra a cor suave dos teus banhos matinais!
Chico, meu velho Chico, tuas águas ancestrais ainda sopram em meus cabelos
aquela canção aquática dos mitos e lendas do nego d’água.
Chico, meu velho Chico, tuas águas avoengas ainda batizarão meu filho
e seremos todos: homens, meninos, peixes e rio
um corpo líquido de voz universal.
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Menestrel

ao poeta José Inácio Vieira de Melo

Vi ontem na roda de poesia
Um poeta de voz alta
Quando seus poemas recitava
Não era alegre, não era triste, não era nada
Era apenas um poeta que o mundo recriava
Em sonhos em ritmos em palavras
Um poeta sem chapéu sem terno sem gravata
Recitando para as pedras os cânticos da alvorada
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CLARISSA MACEDO

Natural de Salvador – BA, reside
em Feira de Santana. É licenciada em Letras Vernáculas (UEFS),
mestre em Literatura e Diversidade Cultural pela mesma instituição e doutoranda em Literatura e Cultura (UFBA). Atua
como revisora e professora de
escrita criativa. Está presente
em diversas coletâneas. É autora de O trem vermelho que par-

tiu das cinzas (2014). Vencedora
do prêmio nacional da Academia
de Letras da Bahia de Literatura – Poesia com o inédito Na
pata do cavalo há sete abismos
(2014). Sua obra está sendo traduzida para o espanhol. Participa de eventos literários por aí
afora (Colômbia, Bolívia, Peru).
Edita o blog Essa coisa que é o
eu.
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Sopro
Esse corpo frágil que me encerra
é uma ilha que se devora,
um sopro que envelhece.
Nessas dobras entre músculo e pele
um carrilhão bate desordenado
desmamando sonhos.
Nesse todo que é o corpo que me atropela
basta um mormaço iluminado,
uma navalha que cega,
e tudo que é febre e canta
para sempre esquece.
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Às avessas
Eu sou essa que atira pedras
no que já morreu.
Sou aquela que geme no vazio.
Eu sou essa parte que se define
na tarefa íngreme de escrevinhar,
sou uma parte em outra parte
(feito Gullar)
sou uma escrava que brinca de ciranda
e pragueja pelos cantos,
uma pirâmide sem deserto
Sou uma metade infinita
que devora a sede em excesso
Sou a louca de trança que sobe na torre,
sou Rita Santana em pedaços
sou vadia e também criança
uma graça incógnita que se perdeu
no espaço.
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Esperança
O hoje passou numa tocha
escrita com lampejo e brasa
nos olhos da noite.
Ontem, uma lágrima de fogo
incendiou as palavras de meu
coração
e aquele ombro, do herói gasto,
havia sucumbido.
Os temores da minha aldeia
não são mais vivos que os da sua.
A minha aldeia, como a sua,
não sabe dizer.
Amanhã, a minha aldeia
verá uma tocha escrita
com palavras desconhecidas
dizendo que a vida é fácil
e que esse gosto amargo
não ficará.
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Filosofia
O que redime o homem
de seu vasto pecado
é a vontade.
O que salva o homem
do abandono, da luta
ou da tocaia
é a vontade.
Não há lágrima, desejo
ou qualquer bondade.
O que salva o homem
do coro das agruras
é a verdade que emerge
da crença de que o mundo
pode ser tudo –
para quem se fia
nas garras da vontade.
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Fuga
Difícil é deixar a casa:
muro que a fundo conhecemos,
guarda os jeitos da meninice.
A casa dos primeiros momentos
é como regaço de mãe:
sempre quente, sempre um segredo.
Deixar a casa é afogar o passado,
guardando-o depressa no peito.
A casa que (me) abandono
enlouquece nos meus dramas,
provoca um vazio, uma ameaça.
Como jamais nela estive,
nem nutri regaço materno,
corro os becos do mundo,
jorrando flores desertas.
Matando a menina que sobrevive,
insisto em procurar:
a mãe e a casa que nunca me quiseram.
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Receita para cessar choro
Enterra a adaga que te corta
Pula as ondas do medo
Acalma teu nervo feroz.
Despeja do coração inútil
A dor que aferroa e corrói
Seca as lágrimas que rolam,
Congela a alma nas horas.
A vida é um silêncio
E por mais que o pranto
Seja gozo e veneno
Não haverá resposta.
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Delírios de Verbos
Para Salgado Maranhão

Tuas palavras, feitas de fábulas e estradas,
gritam desgrenhadas tempos e teoremas
gritam poemas de sete faces malabares –
alucinantes em meu peito.
À bordo de teu sítio –
imenso em asas –
corro léguas de ritmo
incendeio a casa de meu pensamento.
Lavrador, teus encantos são terra
na semente de meus inventos!
Lavrador, teus encantos são sol, sangue e tempo:
que sagra, seca e corta (cada um na sua tarde)
como a flor da fala agitada,
como a doçura da carne em alumbramento.
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CLEA BARBOSA

Nasceu Clezenilde Barbosa,
nascida no norte Pernambucano, criada em Juazeiro, norte
baiano, filha de Elizabete Barbosa e Renilde Crisóstomo Castro,
de todos os Orixás e do Caboclo
Sultão das Matas. Poetisa por
excelência e essência, iniciada
no culto afro na casa da rocinha
de Oxum Mona Aimê Itauêmim
de Umzambi. Escreveu seus primeiros versos aos 8 anos. Aguçou sua vida poética participando de diversas oficinas de teatro
e laboratórios de expressão cor-

poral Em 1999 teve sua primeira
publicação independente com o
grupo performático Importuno
Poético. Tem como “linha poética” a total expressão dos sentidos do universo intimo ou cotidiano corriqueiro. Acredita na Fé
e no Amor como prática de vida.
Como artesã tem participado
de diversas feiras, e como promotora de eventos, criou o Chá
Simpatia, que compartilha com
toda sua família, filhos e afilhados, amigos, esposo e comunidade em geral.
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Oração
Se posso falar de Nossa Senhora
O que impede-me falar de Oiá!?
Oiá Matamba dança canta no corpo meu
Minha força minha luta
História da minha raiz
Labuta do meu dia a dia
Avermelhado de vida
Sou filha sou mãe
Sou neta da lama sagrada
Do barro da terra
Que me benzeu
Oiá Matamba Vanju
Bamburucema teu ilá
Ecoa a liberdade da minha alma fêmea
guerreira
O brilho da tua beleza conduz os meus
passos
Mãe sou tua filha concebida pelo amor
Que trago de tempos outros
Que nem mesmo atinjo em palavras
O estrelato do universo me confirma
A força de Olorum sobre toda a natureza.
Axé!!!
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Ofício
Fiz da poesia
Meu alimento diário
Minha bela veste
Meu par de saltos altos
Meu frisson de elegância.
A poesia tomou os meus pés
E fui para ruas, nas noites
Variados bichos soltos
Espantados
Fitando-me
Ensinando-me
O bem querer a esse ofício.
Fiz da poesia meu canto
A minha oração
É o eco de minhas palavras livres
Que vai de mim ao outro
Ah! Formosa dama poesia
Essencial é o teu cheiro
De absinto que me
Toma as narinas e faz-me
Bailar nas palavras soltas
Que possui minha alma
E eu entregue, já possuída
Até o ultimo suspiro de mim
Refestelo-me
A importunar na embriaguez poética.
Realização
Quero minhas mãos
Semeando o brotar de um novo caminhar.
Um aliviar para angustiados corações.
continua
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Meu coração palpitando,
Tilintadamente o pulsar vivo da harmonia com a natureza.
A sintonia das elementares forças naturais do universo,
Fazendo-me divino ser, em mim.
O som, bragadá que adentra em minha alma.
E o meu corpo, é um balet vibratório,
Tomando meu aparelho de vida.
Toda luz, então, se faz presente, brilhante.
O reflexo tornando-me princípio. Meio.
E fim?
Não sei,
Só tenho uma única certeza...
Isso que sinto, digo-vos:
É axé.
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CRISPIM QUIRINO

Crispim Santos Quirino, Quirino, como e conhecido, escreve
desde os treze. Nascido em Maragogipe, interior do Recôncavo
da Bahia, junto a seu irmão, a 20
de novembro de 1984, escritor,
poeta, ator e professor, é filho
de Carlos Dias Quirino e Rosângela dos Santos. É o primeiro
filho de quatro irmãos. É pai de
“Ure Pablo Marques Gama Quirino” com sua ex-mulher Naiara
Gama. Atualmente tem como
companheira Jozene Pereira
que mora em Salvador. Bacharelando em Museologia pela
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), o escritor
publicou recentemente o seu
primeiro romance “O Mistério
de Eduardo” (EGBA-2012) e está

para publicar o seu segundo romance “Petróleo, navio e gás”
com comentários de João Ubaldo Ribeiro – últimos comentários feitos do Acadêmico a um
escritor jovem e da Bahia. Portanto falar de Quirino é falar de
uma poesia e prosa do Recôncavo, é falar de uma Literatura glocal: uma escrita do interior para
o interior com suas referências
(popular e clássica), memórias e
identidades... O autor tem inúmeras participações literárias,
nacional e internacionalmente.
Escrever é seu exercício de vivência e de sobrevivência num
mundo em que cada vez mais
os valores estão sendo postos e
questionados a todo o momento...
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Poema à juventude
Juventude de meu Brasil
muitos foram os anos
que conseguir chegar a envelhecer,
eu, o mais novo jovem entre os jovens,
o mais lírico, o mais solitário (...)
Levo comigo a eternidade,
o canto dos pássaros por entre as matas amazônicas,
as cascatas chilenas,
os montes Everest,
os castelos e muros infinitos que cortam geografias;
eu, jovem entre os mais jovens dos brasileiros,
carrego no peito a extensa lembrança,
a esperança escondida por entre brilhos da lua;
eu, que trabalho de noite para poupar o dia,
aquele dos beijos com mulheres soltas,
aquele dos mais loucos desejos,
das corridas de criança pelas ruas da cidade,
aquele dos olhos de palavras e ouvidos de poesia.
Ó, irmãos gêmeos! Como é amor a vida...
Juventude de meu Brasil
muitos foram os anos
que conseguir chegar a envelhecer,
eu, o mais novo jovem entre os jovens,
o mais lírico, o mais solitário.
Carrego comigo a esperança (...).
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Fluxo
Farol os corpos no meu olhar:
são pequenos como as pedras presas.
(Nada dizem).
Paraguaçu não é nome de santa: é rio.
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Verso azul ou esperança baiana
Quando cantar um verso
não será um menino correndo desesperadamente.
A menina a passar pela passarela.
O mar coberto de flores.
O cachorro fedido, fedido.
Um canto dos cabelos longos e traçados
da afro desta Bahia.
Não sou baiano por coincidência,
vivo apenas os segredos.
A Bahia mora em mim: não jogue pedra
naquele que memorizou a vida.
Sou fraco como espuma
e meu sangue se perde em meio àquele mar
que não me possui. Fantasmas me cercam.
Este verso não canto escondido,
registro dos códigos da língua.
Algum problema essa minha aventura?
Caetano, Gil e Jorge que me digam.
Aventuro pela pele da poesia
a forma lânguida da existência.
Ninguém se atreve a suspirar.
Uma borboleta canta no céu desta Bahia.
Maragogipe é minha vida
e dói, dói silenciosamente.
Que saudades dos amigos
sabiamente velhos,
novos em seus percursos,
gigantes dos edifícios modernos.
Este canto é maduro.
Somos nós. Todos juntos.
continua
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E a poesia perfumando o ambiente.
Cantemos este amor que Carlos não escondeu
na rosa do chão petrificado.
A poesia é baianamineira. E somos iguais.
Não tenhamos medo do canto que canta a moça de verde,
pois é o mesmo canto do menino que canta esta cidade.
E da escada desce o canto mais louco
numa tarde soluçante feito homem, feito homem pacientemente.
Como nada é por um acaso,
tomemos o vinho que brinda amigos.
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Verde céu
Uma mata grita de dentro do som.
O horizonte na cidade maragogipana escuta, corta a zona rural.
O que será?
Uma folha corta ventos secos e de espinhos claros,
uma folha e muito mais.
Quem será?
Um homem sai de dentro da mata.
Outros carregam tiras de cana-de-açúcar pelos ombros –
Encruzilhadas.
De repente uma mulher sai com mais seis crianças e grávida
de dentro da mesma mata...
É o canto do vento que vem de Santo Amaro.
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Memórias póstumas de um poeta
Tenho que construir
poemas mais significativos!
Em minha morte:
um ascender e apagar de luzes,
um fazer e desfazer de coisas.
No meu sepulcro:
quero flores brancas e vermelhas
vermelhabranca,
em homenagem aos que deixei.
Quero pássaros cantando,
quero perfumes exalando-se no ar,
quero os meus amigos a recitar.
Em minha morte:
que as donzelas lembrem de mim
das façanhas alheias que tive
dos beijos que me faltaram dar.
Quero cravar
a flecha que não atirei
o grito que não ecoou
no coração de quem merecia.
Farei da morte:
um dançar profundo,
um envelope fechado.
O que seria?
Um passo só, só, só de dança.
Em minha morte:
que o vento assobie,
que o poema que não fiz,
faça-se eterno.
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Reflexo
Levo a Lua
nos meus olhos.
E lhe olho nesse poema.
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Bahia negrô
Oh, painho, painho meu!
Quem sartou Fulô? Quem?
Não vrê, painho, que a terra grita,
os home chama por “cachoeiras”,
os saveiros se encronta com o navio,
e nós cai no mar?
Não vrê?
É librerdade, senhor, é librerdade!
Nós aqui sorto
e a Bahia livre.
Oh, painho, painho meu!
Quem sartou Fulô? Quem?
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DEISIANE BARBOSA

Deisiane Barbosa é artista visual
em graduação pela Universidade
Federal do Recôncavo da Bahia.
Trabalha com Escrita Criativa
na Casa de Barro, no projeto
“Dedinho de Prosa. Cadinho de
Memória”. Participa do projeto
de pesquisa “Laboratório Corpo, Imagem e Convergência:
processos poéticos no digital”,
investigando a interdisciplinaridade e hibridismos entre artes
visuais e literatura e desenvolvendo processos criativos em
fotografia, videoarte e performance. Em 2012 foi premiada
no I Concurso Universitário
Latino-Americano de Literatura – UFVJM, pelo conto “A moça
que desfiou”, apresentando em
2013 a performance de mesmo
título no Salão de Artes Visuais
da Bahia, em Feira de Santana.

Foi premiada recentemente no
Salão de Artes Visuais em Camaçari, com o trabalho de intervenção urbana “cartões-postais à Tereza/caixas de entrada”.
Publicou em março deste ano
o 10º poemário da Coleção Oju
Aiye, “molusca & outros poemas
de água doce”, pela Portuário.
Os eixos de sua poética envolve
a identidade, alteridade e autoconhecimento como temas.
Atualmente desenvolve o projeto artístico-literário “cartas à
Tereza”, no qual explora a carta
enquanto um gênero de ficção,
disposto em desdobramentos
visuais tais como arte postal,
vídeos, livro de artista e outros.
Endereços virtuais: www.orabiscario.blogspot.com ; www.cartasatereza.tumblr.com
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Rota
ando
cansada
de ser
pêndulo
carrego
todo o dia
a casa
nas costas
pedalo
as marés
da baixa
manhã
sublinho
as ilhas
e a redondeza
dos portos
navego:

t

u

flu
o

em-barco
remante
à deriva
eternamente
naufragada
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Rotação
o sol
dá à luz
por detrás
das bananeiras
os reis-magos-galos
logo à frente
cantam
o natal
a avó
assovia
o café
decantado
e toda
uma vida
circula
– o sol
acompanha –
logo à tarde
sentamos
à varanda
o sol
embrenha-se
por dentro
do capim
do pasto
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Dezembro
em dezembro desabo
definho
d e s f i o
longos passos
de uma lâmina-existência
um outono ressabiado
varre enfim o calendário
ligeiro
escorre o peso
dos dias idos
embaçam arrependidos
meus olhos distantes
dezembro
arrebenta
o meu peito
alinhavado
saudoso sagitário
navego nostalgia
correnteza inquieta
dos meus derradeiros
dias
[do ano]
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Onirismos
lasciva orquestra
de relógios
lambe os seios
da minha
madrugada
esta soluça um
delírio recalcado
e as libertinagens
da subconsciência
voam soltas palavras
boca afora
a noite sonolenta
balbucia meias
palavras
embaladas na carícia
de um vento inteiro
– o que se quer
da noite
enfim? –
dobram-se os sonhos
secretos,
os sonos repletos
de orifícios
propícios
aos ecos de palavras soltas:
alta madrugada.
ofegante,
a noite inquieta
resvala anseios
inevitáveis
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Pseudopromessas
o trem
rabisca
as linhas
da ponte
esporádico
atravessa
a pele
do eriçado
trilho.
a maré,
quando escala
o rio indeciso,
sobe lambendo
os seus
calcanhares
– lambe
fingindo
que fica,
logo mais
[sorrateira]
escorre
v
		
				

a
z

a

n
d

o

mais uma
despedida –
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A fome do mundo inteiro
“O amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato.[...]”
João Cabral de Melo Neto

o amor comeu quatro quilos meus
doou minhas roupas aos pobres
roeu até à carne, meu apetite esvaído
e até o brilho no espelho,
pôs na bolsa e carregou correndo.
bem
vertido em mal
o mal
por vezes fantasia-se
de cordeiro
pra pular carnaval
o bem e o mal se perdem
no bloco
já não são o que agora
vos digo
o amor tem fome
e pronto:
ponto final

87

TODAS AS MÃOS

10 anos do Caruru dos Sete Poetas: recital com gostinho de dendê

2004 - 2014

Mollusca
eu não sou assim amarga
o atrito d’água dura
insistente em pedra
mole que sou
encrespa a minha natureza
gelatinosa
não
não tenho essa antipatia
minha casca que endurece
feito ostra repelida
me recolho e me empenho
na secreção esmerada
do sigilo de minhas pérolas
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DOUGLAS DE ALMEIDA

Douglas de Almeida, nascido em
1955, em Itabuna, Bahia, inicia
sua trajetória em 1981, publicando seus poemas na revista Tá
Tudo Aí. Em 1983 lança a plaqueta de poemas Confissões de um
pecador Ateu– três edições. A
partir de 1984 passa a organizar
eventos literários em Salvador,
em diversos estados brasileiros:
Espírito Santo, Rio de Janeiro,
Santa Catarina.
Entre 1986 e 1990, edita a revista
Sem Perfil com poemas, artigos
e fotografias. Em 1990, organiza em Buenos Aires, Argentina,
a mostra La nueva generación
de la poesía brasileña (recital de
poemas e exposição de livros) no
Centro Cultural Ricardo Rojas e
na Faculdade de Letras e Filosofia. Tem artigos publicados no
jornal A Tarde, revistas Iararana

e Sem Perfil. Ministrou diversas
palestras entre as quais: Poesia
Marginal (Brasil) e Geração Beat
(USA), na Universidade Católica
do Salvador. Em 1994 cria a Biblioteca Prometeu Itinerante,
especializada em literatura baiana contemporânea e em 2005, a
Biblioteca Infanto-juvenil Betty
Coelho.
Dirigiu recitais de poesia como
A Musa e a Lira (poemas escritos por mulheres) e Do barroco
ao moderno (exclusivamente
poetas baianos). Em 2007, representa o Brasil no 11º Festival
Internacional de Poesía en Cartagena, na cidade de Cartagena
de Indias, na Colômbia. Em 2013,
fez parte da antologia Poetas
em tempos de crise, editado no
Espírito Santo.
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Abaixo a ditadura
Abaixo a Ditadura
A Ditadura das palavras
Abaixo a palavra que fala
Abaixo a palavra que cala
Abaixo a palavra que caça
Abaixo a palavra que cassa
                                    traça
o destino de alguns homens
Abaixo a palavra maldita
Abaixo a palavra mal dita
Abaixo a palavra bem dita
Abaixo a palavra bendita
E abaixo a palavra máquina
que assassina a existência
               de alguns homens
(O homem é um prisioneiro
Um prisioneiro das palavras
criadas por alguns homens
para destruir outros homens)
Porém ... viva a palavra
Viva a palavra viva
E viva a palavra literária
                            libertária
                             libertina
                              e libertadora
… e viva(m) a poesia
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Meu Brasil brasileiro
Persegue-me uma dor de dentes
E esta dor, esta dor é atroz
Porém… o medo de ir ao dentista
Faz-me perde-los um a um a um
Como é a esperança a última que morre
E de ilusão também se pode viver
Eu espero sempre que eles nunca
Irão apodrecer
E a cada dente que cai, levanta-me
uma esperança de que tudo vai mudar
E assim… eu vou vivendo a vida
E a boca vai crescendo, crescendo
E crescendo a boca, os dentes
Na imensidão do céu, vão se perdendo
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Liberdade
A mim, perguntaram
o que era liberdade
e eu pude responder
Liberdade é viver
é crescer por poder nascer
é a morte ter que esperar
sem ter mais o que temer
A mim, perguntaram
o que era Liberdade
e eu pude responder
Liberdade é transcender
é ter opção e não escolher
é sorrir sem precisar mentir
é ter por poder querer
Então me perguntaram
aonde existia esta Liberdade
e eu também pude responder
- Nas páginas de um dicionário
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Lei leão
Vendeu-se
um homem
Um homem
vendeu-se
Vendeu-se
porque não
podia pagar
E pagou caro
Pagou caro
porque
não podia
pagar
E como não
Vendeu
o que era
de seu
E deu o
que era
de si
E então…
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Emboscada
Ameixas grandes, ameixas frescas
para quem gosta de ameixas
Vino tinto seco y un tango caliente
en una noche fresca
Jóias, passeios, perfumes, promessas
Gravatas, lenços, canetas, cuecas
Discos, livros, bombons, chocolates, ...
Uma quantia gorda numa conta corrente
E assim, um sorriso largo se faz presente.
chuva anuncia final do verão
olhos d’água à amada
separação
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Amigo
Mesmo que o teu caminho
não seja o mesmo que o meu
Mesmo que a tua vontade
não encontre desejos em mim
Mesmo que a minha alegria
fira a tua tristeza
e tuas gargalhadas
não encontrem risos em mim
Saiba que eu estou em você
e que você sempre estará em mim
Afinal, a manga, a maça.
o jenipapo e o tamarindo
são irmãos da jaca, da banana
e do abacaxi.
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EDMAR VIEIRA

Edmar Vieira de Almeida é natural de Planaltino, Bahia. Aos sete
anos, mudou-se para a cidade
de Maracás, onde mora atualmente. Cursou Letras (UESB) e
especializou-se em gestão cultural. Sempre envolvido com
atividades culturais, publicou,
com um grupo de amigos, o informativo “O Índio”, no início dos
anos 90. A partir daí, exerceu
diversas atividades: vendedor,
designer, diagramador em jornal, professor, diretor escolar,
dentre outras. A partir de 2007,
passa a atuar como dirigente de
cultura em Maracás, onde exerceu um trabalho voltado para
a valorização das expressões
artísticas locais e a sistematização do sistema de cultura do
município, tendo como marco
a criação do 1º plano municipal

de cultura do Estado da Bahia.
É um dos fundadores do Grupo
Concriz, uma entidade sem fins
lucrativos formada por mais
quarenta recitadores de poesia.
Como gestor da cultura, realizou, brindando poesia e poetas, o projeto Uma Prosa Sobre
Versos, que, entre 2008 e 2013
levou 43 poetas brasileiros ao
Auditório Municipal de Maracás
para um bate-papo sobre literatura e um momento mágico com
seus poemas recitados pelo
Grupo Concriz.
Apesar de sua constante vivência com a poesia, produz pouco.
Seus poemas são irregulares e
marcam a sua trajetória com a
palavra. Não demonstra interesse ou pressa em publicar.
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Janela IV
Um noturno de Quintana dissolve minha solidão
(ninguém para sorver comigo
o agridoce sabor do existir
esparramado no dilema das formigas)
aquele poema me fala e me cala
ao passo que carros, motos, bichos e gentes
cortam a fumaça dos vazios que há entre os concretos
(Para onde, poeta,
aqueles versos de aurora e insônia?
A impossível orquestra por tu e teus botões?)
Os versos espreitam os labirintos do homem
que insistem em desviar-se com trejeitos felinos
A poesia é uma prostituta
de bunda estriada e peitos caídos
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2º poema de internamento
Aqui me acho contando as letras no cartaz
os retângulos de ardósia e as frestas na janela
As teorias de Saussure perderam o sentido
e os versos de Gerardo perderam o galope
Já não tenho certeza de que o sol virá de manhã
ou sobre quem pesará a prestação da geladeira
só me cabe pensar na pressa com a exata paciência
de uma criança diante do canto de um grilo
Aqui me acho (eu e o meu nariz desconfiado)
entre álcool, éter, soro, iodo e dersani
que arrastam para longe os aromas da infância
e para sempre a efervescência da memória
esperar, que esperar é a possibilidade
de quem por duas horas diárias dorme
e por vinte e duas outras acredita
no milagre que mora em cada célula
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Retalho efêmero
O vento balançando as águas da lagoa
conta alguma coisa sobre eternidade
por cima da ponte um carro vai apressado
rodopiando a um rumo avesso à mãe-terra
Um homem busca na linha o peixe
Nas nuvens um avião busca pouso
e idiomas buscam ouvidos e olhos de outros donos
Em algum alto-falante anuncia-se vaidades
Vacas holandesas se coçam nas farpas
mugindo uma canção desconfiada
com gosto de iogurte e picanha
e ranços de botulismo e febre aftosa
Impacientes, esperam da agência bancária
a solução dos problemas relegados por Deus
enquanto o semáforo continua a mudar de cor
indicando, vez por outra, a direção dos abismos
O pássaro à beira do cais engole os silêncios
pois seu não é um hieróglifo deste cenário
só as nuvens passam cinzentas como as de antes
pois conhecem o gosto eterno do minuto efêmero.
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Triângulo:
Dez cruzeiros
e lá estava eu no balcão da venda:
- Seis gudes, seu Otávio!
E vinha rua afora
explorando aqueles planetas
verdes, azuis, rajados
os outros me esperavam
o triângulo estava feito
Último! Resto de dois! Resto de um! Primeiro!
Brincar de gude era o exercício da felicidade
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Amarelinho
Amarelinho, Manaus
mirante de quem furou
os buchos das fronteiras
além-terra e além-ar
Nas águas negras de noturnas
deste rio negro de nascença
cai o brilho das luzes e das
embarcações emborcadas
E minhas retinas de vinte e poucos anos
por cima da garrafa e através do copo
assuntam os longes de tudo
um convite ao exercício de viajar pra dentro
Amarelinho, Rio Negro
envernizarei tua imagem
nas páginas do meu livro
no mural da minha memória
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Holofote
... esta vida é embrejada. A gente vive, eu acho,
é mesmo para se desiludir e desmisturar
Guimarães Rosa

Que faço eu neste circo sem graça?
Assisto, interrogo, esmoreço. Pesco
três ou quatro pedaços dessa tristeza toda
Que faço? Tiro o cisco dos olhos com
as lágrimas e os orvalhos das urtigas
e experimento, extasiado, a inclemência do vinagre
Daqui tudo vejo: bifurcações nas estradas
levam inevitavelmente ao útero do primeiro dia
e toda ida é sempre uma viagem de retorno
A lua, desde a mais antiga das eras
decretou-se mãe dos que dormem na praça
e holofote dos que lutam no escuro

102

TODAS AS MÃOS

10 anos do Caruru dos Sete Poetas: recital com gostinho de dendê

2004 - 2014

Verbum
Um homem, coisa fraca em si,
macia mesmo, aos pulos de vida e morte,
no meio das duras pedras
Guimarães Rosa

Do neurônio à epiderme
somos seres de fragilidade
Mesmo assim os esqueletos
suportam o peso do mundo
Só o verbo transpassa fronteiras,
Apascenta cicatrizes e calos
A cor do mundo são as mesmas da íris
e até os espelhos refletem enganos
De uma ponta a outra do vão do ser
só a linguagem lapida pirâmides
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EDINEY SANTANA

Nasceu no dia 14 de março de
1974 na cidade de Mundo Novo-Ba, ha anos vive na cidade
de Santo Amaro-Ba é autor de
alguns livros, escreve regu-

larmente para os blogs: http://
edineysantana2.blogspot.com.br e
http://cartasmentirosas.blogspot.
com.br
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Flores
Meus dentes artificiais
não sabem mais
sorrir, meus dentes artificiais
perderam-se nos
quintais entre flores invisíveis.
Meus dentes artificiais
me olharam com tristeza.
Meus dentes artificiais
me falaram do amor entre eles
e dentes naturais
dentro da minha boca ácida.

105

TODAS AS MÃOS

10 anos do Caruru dos Sete Poetas: recital com gostinho de dendê

2004 - 2014

A memória dos dias
Há entre os sorrisos
velha poeira,
guarda a língua algo
mais que
segredos,somos
o tempo
não revelado
dos nossos
amores, mendigos
amores em
flores de papel,
alegria vã. Amor farpado
nos fere o coração.
Quando a
saudade é refúgio
da felicidade,
o presente
agoniza qualquer futuro.
O tempo da dor
é o tempo de nossa
insistência de dois que se
fizeram nada.
Há sobre os dias sempre
o mesmo céu,
indiferente ao que somos
o céu sempre
está ali, a vida é o que
segue sem nós....
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Papel Ego
Traço a traço faz-se a sombra
delinquente.
Traças no traço inferno e gelo.
Amor doente
descaminho , silêncio,fim!
Rasga papel, rasga
ego, sombra é o ego, ego sou
você, traça nos dentes.
Eu canibal, verso e perverso.
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Ao fel com devoção
Ser Deus em eterna cruz
é a sina
de toda carne vulgarmente humana.
Farrapo humano
na forma impura de Deus!
Deus como forma
impura do que sou!
Sou Deus nos bordéis da
Avenida Atlântica.
Meu catecismo é a devassidão cristã.
Louca febre prostituta
dos meus dias imundos, Deus
... Sou eu sobre minha
carne puta, vadia, ordinária servida
como hóstia ao satanás
ministério das horas ...
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Alegria das ostras
Ejaculou serpentes na santidade
vadia dos olhos verdes.
Alucinação, rosas corte vidro,
vozes, vazias!
Coração trapezista, mel que mata,
me leva tapete de
urtiga ao sabor alecrim da língua sabão.
Arco-íris nas veias!
Em vão tento o suicido, a morte é o
impossível da vida. Dor:
antibióticos, narcóticos, anti-inflamatórios,
rubis no Carmo, Cristo sou eu!
Rabo de dragão, barroco cachaceiro,
paganismo e necrofilia.
verbo violentado, vida marcada pelo
que nunca foi, não ser é
a vida serpenteando pela língua sal.
língua canalha ,sugador de
virgindades { ratazanas ou luar}.
Escreve maldita tua necrológica mentira,
heróis dos salteadores, putas
dor nos testículos, morte lenta...
horror das horas, fantasmas dos mares.
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Sangue em chamas
Nas veias além do sangue o fogo!
Elemento fogo
cruza minhas artérias,
fogo dos deuses,
veias expostas na
luta pelo coração feliz.
Além do medo: coração e guerra.
Fogo na carne queima
pétala,sexo e dragões santos.
Para cima do medo, diz minha mãe triste:
coragem. Ter coragem é ter
fogo nas veias e sangue nos olhos.
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Raízes
Minhas raízes então
na língua,
vasta língua
a se arrastar pelo limbo víbora
desse céu
cinza e menor em divindades.
Podres são as raízes
que não sorve o chorume cintilante
dos dias de agora
pólvora e poesia,
Minhas raízes são tuberculosas
como esperanças postas
em corações a
baterem sempre
no tempo do atraso.
Minhas raízes fervem em um
vulcão gelado, nos teus
olhos dois grandes cogumelos
me beijam na distância
de quem ama e
se deixa no abandono
desses amores infelizes.
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EDSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS

Eu Bezouro Poeta (batizado
como Edson Conceição) começo minha caminhada através das
oficinas de poesia feita pelo poeta Zeca de Magalhães, em homenagem a cidade do salvador,
que teve como resultado minha
primeira publicação Boca de
Lobo (2002). A partir daí tomei
os caminhos das ruas e praças
dessa nossa mãe terra que é a
capital baiana. Participei como

convidado, da 4o edição do Caruru dos Sete Poetas (2007).
Neste evento aconteceu à primeira publicação do Poemário ,
que contou com a participação
de três poemas meu e de outros
poetas que compunham os sete
convidados . No mesmo ano lancei o livro ID Identidade , através de um projeto de editoração
independente chamado Subterfugio.
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E eu que sou de paternidade não declarada
Que nunca tive a mãe tão sonhada...
Ou irmão tão exemplar.
Que sempre sobreviveu com a boca cerrada...
Que não teve lugar comum...
Que não dormiu em zona de conforto...
Que viveu estripado no pau torto.
Eu, que não sou ao menos vítima da indignação.
Eu que tenho os olhos cravados...
E um coração dilacerado...
Por balas de festim assassinas.
Eu que trago na pele a marca dum crime.
Eu que cumpro sentença eterna...
Eu que pareço não ter direito a perdão.
Eu que durmo com a solidão...
O que tenho?
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Deixe-me trabalhar:
por favor não deixe lembrar o amor,
daquele amor sempre tão seu,
sua forma, do seu jeito,
estou com dor de cabeça, quero dormir,
não a quero hoje, me deixe em paz,
estou com saudade, mas não quero matá-la,
aqueça-me o peito, e fica em silêncio:
seu absoluto é minha morte,
não ver que estrago com o tempo,
algo deve esperar, mas não voltar,
vou ficar por aqui na sonolência,
estou com sono não quero dormir,
depois de todas as coisas que disse a você.
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Com você faço tudo que se faz com quem se ama.
Faço tudo que uma imaginação permite.
Mora dentro de mim, como sangue, porra e lágrima.
É muito maior, é quase uma ogiva-nuclear.
Contamina, aniquila e esmaga o imaginário.
Campo minado, todos perecem.
Esta guerra: é o seu universo...
Eu como Besouro posso entrar,
Lutar, morrer e ressuscitar.
Eu guerreiro Oxalá-Iansãniano,
Trago nas veias muito mais que sangue.
Trafego entre tempestades e calmarias maldizendo os ventos.
Redesenho-a e roubo-a para mim.
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Observo o mar
Pelo preço da vida.
Morte na areia
Jovem idade
Água no peito
Peito quebrado
Pele nas costelas
Costelas na pele.
Nada parece sobrar,
Ondas de cais abandonado.
Saveiro naufragado
Esquecido um olhar choroso.
O que dói é um parasita
Terra branco-encardida
É o sol latente
E a solidão permanece.
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Foi um contragosto
Ver meu sentimento tão aflorado.
Tão humilde, tão sedento, lascivo...
Teu coração fez uma barbárie...
Faz-me platônico:
Cresci triste, sem direitos, sem privilégios.
Tantos delírios, punhetas e gozos.
Não quis lhe magoar.
Não sou destruidor...
Derrubei muros ao longo do caminho.
Repenso teu olhar emagrecido olhando o meu.
Lancei-me ao inferno...
Uma angústia lhe impede o amor
Aquele amor foi duma solidão.
Meu aperto foi um enfarte...
A frustração em teu semblante...
Sublimei a tua ausência, e engoli o teu sorriso...
Fui cínico, covarde: envaideci por sua dor.
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Não tenho verso:
Hoje só me tomam goles cheios de chuva...
Sou disparidades contundentes...
Não quero a noite a engolir-me
Às vezes desconheço minha insensatez...
Quero o que não se tem por um todo
O que está guardado no irremediável sentimento.
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Quarta-feira de cinzas, tempo parado e morno,
Madeirada ainda no povo, rodoviária cheia,
Aeroporto lotado, voo atrasado,
Todos com suas devidas pressas,
Malas e sacolas cheias de viagens.
“Já era o carnaval cidade, acorda pra vê...”
É quaresma e a escravidão continua,
Os dominados ainda serão dominados,
Aquele sentimento de igualdade,
Nutrido pelo carnal continua dividido
Entre cordas e camarotes.
Quinta, contagem regressiva.
Sagrado: sexta-feira santa;
Levantar as cinco e tantas,
Com o escuro, marmita pronta,
Cinco quilômetros a caminho do ponto,
Buzu demora, chega lotado,
Passagem cara, morcegão na porta, apertado.
Mochila amassada, Corpo dolorido, rosto inchado.
Medo do atraso, engarrafamento, patrão vai de carro,
Chega fresco, sorridente...
Dizendo: no carnaval só deu a gente!
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ÉLE SEMOG

Éle Semog, poeta e contista,
nasceu no Rio de Janeiro em
1952. Com formação em análise
de sistema e pedagogia, especializou-se em administração de
empresas. Fundou o Grupo Negrícia Poesia e Arte de Crioulo
e o Grupo Bete-Boca de Poesia.
Organizou o II e o III Encontro
de Poetas e Ficcionistas Negros
Brasileiros e foi um dos fundadores do Jornal Maioria Falante
e do Centro de Articulação de
Populações Marginalizadas –
CEAP. Presidiu e atualmente é
conselheiro executivo e diretor
cultural do Instituto Palmares
de Direitos Humanos. Participou do livro “Ebulição da Escrivatura – 13 poetas impossíveis”
(Civilização Brasileira, 1978),
publicou poemas e contos na
séries Cadernos Negros (Gru-

po Quilombhoje Literatura) e na
Revista Poema Fanzine Urbana,
além de ter participado de mais
de 30 antologias no Brasil, Alemanha, Estados Unidos, Itália.
Dentre as suas principais obras
destacam “Atabaques” (com
José Carlos Limeira, Ed. dos Autores, 1978); “A cor da demanda”
(Letra Capital, RJ, 1997); “O griot
e as muralhas – biografia de Abdias Nascimento” (Ed. Pallas, RJ,
2006) e foi responsável seleção
e edição dos textos do livro “25
anos: 1980-2005 - Movimento
Negro no Brasil” (Januário Garcia, Fundação Cultural Palmares, DF, 2006). Seu último livro
de “Tudo que está solto”, de poesias, foi lançado em 2010. Fez
mais um monte de coisas de lá
até hoje. Em breve se aposentara do movimento negro.
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Assombração
Assombração
E comia as crianças
no coração da noite.
Aos adultos, ele
devastava os sentimentos
e depois mastigava-lhes
os corações em silêncio...
Na nudez da noite dolorida,
Feliz montava em sua
ave agourenta
e voltava para as Terras do Sofrer.
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Filosofia de fundo
O bolso é um buraco costurado.
É um buraco.
O mar é um buraco cheio d’água,
que se olhando da beirada
parece o infinito, que é outro buraco.
O amor é um buraco.
E nada mais.
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Idas e perdas
Poetas não traem, poetas se deixam levar
por essas coisas que de amor se fingem,
como se para sempre fossem.
Poetas acreditam em musas e duendes,
dicionários de rimas, em revoluções,
equinócios e mulas sem cabeça.
Existem alguns que acreditam
que lucrar não faz parte do negócio....
E por isso, quase todos pensam
que poetas não fazem sofrer,
e que podem simplesmente dizer,
como se a vida fosse um verso a ver,
que se arrependem e querem voltar.
Poetas não traem, mas desejam tudo,
e morrem e matam e choram de dar dó
quando têm de escolher,
entre o amor feito e refeito e a ilusão,
o risco, de um amor por fazer,
como se fosse para um filho.
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Toda a raridade
Essa beleza inteira negra,
delicadas tranças e carapinha,
coloridas curvas ímpares
que eu sei pegar com os olhos
não importa a cor da multidão,
faz-me pensar que mulheres
lindas assim, iguais a você,
são mais raras,
como o orvalho é mais miúdo
no meio da caatinga,
como o sabor da água é nobre
na ambição da sede.
Mulher negra, como você,
faz sonhar que o amor
vai sempre me dizer
vem cá. Vem cá agora!
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Póstulas negacionistas
Não houve caos no início e eles apareciam aqui e ali,
nos periódicos, jornais, artigos.
Vez por outra num debate de TV,
dizendo bonito que negro é isso,
todavia a abolição foi aquilo,
que Zumbi foi um preto revoltado...
Mas tudo muito delicado, com beca,
anel e papel timbrado.
Não fiquei preocupado e de coração aberto,
dei depoimentos, fui observado,
virei tema de pesquisas,
de pós-graduação,
de mestrado e doutorado.
Mas com o tempo e lentamente,
foram surgindo, isoladas,
uma ferida aqui, outra pereba acolá,
mas que usando saião e sal grosso
num instante ia sarar.
Argumentei com os meus pares,
negros e negras de todas as lutas,
que era é modismo passageiro,
que é pós-moderno o mundo inteiro,
e que logo os pústulas negacionistas,
da quadrilha que se diz não racista,
vão ver que deram vexame, vão desistir
de perseguir as cotas e as ações afirmativas.
E a postura reativa vai minguar
Igual um a sapo costurado.
continua
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Ledo engano, engano meu!...
Tudo era um plano do mal!
são pústulas planejadas,
estruturadas e financiadas
como partes de uma epidemia real.
Brotam e se expõem de modo sazonal,
manipulam a democracia dum jeito,
que parece, perderam todo o respeito
pelo mestre dos mestres, Maquiavel.
Dispõem de um marketing viral,
são uma praga, um spam nacional,
e na maior cara de pau, cara nociva,
dizem que não querem briga,
desde que a gente siga no nosso lugar
sem tocar em nada dos cem por cento:
dos estudos, dos empregos, da razão de ser,
e do futuro de poder sermos inteiros negros.
Eles não têm ‘medo de feitiço’,
tiram ‘retrato em preto e branco’
e se juntam com pretos assimilados.
Esquisitos, fazem o maior reboliço
nas mídias, no Congresso, nos alienados.
E como se não houvesse senso crítico,
ética, justiça, direito e moral,
metem bronca feito anormais.
Mas sem saber, e em contradição plena e total,
nos fazem o favor de acabar de vez
com o lenga, lenga, da democracia racial.
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Eu e o não eu
Eu nessa minha parcimônia,
vestida com escancarada elegância,
jamais hei de ocultar tão evidentes,
a tribo, o atabaque, o axé,
o orixá, o ori, o ancestral.
Eu e a minha carapinha cheia de bochicho,
minha erva de guiné, minha aroeira,
meu samba no pé e outras literaturas.
Eu nessa parcimônia vestida com toda a vida
e seus acontecimentos,
nem só por um momento quero me perder dessa cor.
O não eu, o outro. Tão fino, tão delicado,
chega a me deixar tonto, encabulado,
com seu vampirismo, seus diabos, suas taras...
Tão racional e exótico nas cerimônias,
esse outro, estranho outro,
faz buracos no céu da Terra,
sente prazer, se lambuza com as guerras,
pensa que respirar é um estorvo,
prende os gestos ao corpo, e berra, e berra, e berra.
Tudo por falta de melanina.
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Destinatário
Esse moleque forjado em pé no bucólico Passeio Público,
aos pés de uma escultura de mestre Valentim,
veio dum gozo apressado, curra de amor por dois iguais,
entre beijos de jujuba e amendoim.
Nem ao menos estava igualado,
entre o aborto e o descaso
no bucho da mãe foi espancado,
com chá de arruda afogado;
tomou banho de buchinha,
foi até estiletado, mas nasceu.
Nasceu bolado, aloprado e ainda assim sorriu
com a cor da pele inteira.
Nasceu subnutrido, subservido,
subtraído, subdetudo.
E embora fosse, não se soube subversivo.
Salvou-se com o colostro e todo aquele subamor
com gosto de tiner, maconha e bala de coco.
Cresceu por ali mesmo, ouvindo tiro de polícia,
esculacho de malandro, rapa fora de comerciantes
e mocas de seguranças.
Assim, num repente, se fez pivete marrento, cabuloso,
e sem saber,
já pilotava uma magrela e também a nau da dor...
continua
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Ferido, ferido, perdeu! Perdeu!
a mãe com três facadas, duas delas nos pulmões.
Quis encarar bicho solto, mas levou uns bofetões.
Agora está moço feito, tem doze conflitos com a lei.
Foi esse o jeito que teve pra poder dar o seu jeito
em tudo que a vida fez.
E olhando assim ninguém diz,
o moleque já quebrou mais de seis.
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ELIZEU MOREIRA PARANAGUÁ

Elizeu Moreira Paranaguá (1963),
filho de mãe camponesa e pai
militar. É natural de Castro Alves/BA. É poeta, escultor, roteirista, livre pensador e produtor
cultural. Estudou filosofia, religião, astrologia e política. Fez
teatro e teste no Esporte Clube
Bahia para ser jogador profissional. Tem ensaios publicados
em revistas e jornais. Idealizador e coordenador dos projetos
Imagem do Verso e Expressão
da Poesia. Começou a publicar
nos anos oitenta no Diário Oficial da Bahia. Foi editor, ao lado
de Germano Machado e José
Inácio Vieira de Melo, da revista

de Arte e Literatura – CEPA/Poesia. Tem poemas publicados na
revista de arte, crítica e literatura Iararana. Participou das antologias Lume e Sinfonia Poética
(Editoração CEPA – Salvador,
1987), Sete Cantares de Amigos (Edições Arpoador – Salvador, 2003) e Concerto Lírico a
Quinze Vozes – uma coletânea
de novos poetas da Bahia (Aboio
Livre Edições, Salvador, 2004).
Publicou os livros Poema Terra
Castro Alves (Editoração CEPA,
1992) e O Fogo do Invisível (Coleção Selo Editorial Letras da
Bahia, 2006).
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Houve de haver perdas
para Dênisson Rosário

Houve de haver pedras
que pintaram o caminho
do céu cor de uvas
de Genebra.
Houve de haver pedras
que atingiram o coração
do caminho do homem.
Houve de haver pedras
que desenharam os planetas
e as estrelas vermelhas
sem risco integral
sem forma transversal.
Houve de haver pedras
que ultrapassaram as linhas amplas
do Egito e da Grécia.
Houve de haver pedras
que cantaram no rosário
de coisas e as coisas
se fizeram na união
com o Todo.
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Lágrimas de Cristo
Flores são lágrimas
de Cristo.
E Cristo tem lágrimas
no jardim da consciência ?
Lágrimas de flores
falam outras coisas
no meio da ciência.
Flores me fazem sentir
a nova idade
e a nova idade
diminui o tempo de vida
que arde na tarde.
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Mentira do mundo
Mentira do mundo
que nos envolve
em códigos opostos.
Opostos aos deuses
entre cavalos loucos.
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Outra visão
Acredito que as coisas ao impossível
nos dão outra visão como tal
porque basta o conteúdo do ser.
Nada me envenena.
Nada me impressiona.
Nada me faz perder o prazer
de ter Ânimo,
porque é preciso se desfazer
das coisas que não tem a força do amor
diante do sublime.
Reconheço que os ventos
que vêm do mar
enganam e atropelam
a existência das coisas
e dos seres.
Reconheço que as ondas
sofrem de depressão
entre o frio e o quente
entre o sim e o sim.
E tudo isso pode
congelar ou inflamar
os elementos internos da Alma
que se projetam em sua construção.
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Linha de conduta
Grito ao extremo
no íntimo do mundo.
Medito ao inverso
do anjo surdo
cujo nome não sei.
Visito os Orixás
ao natural das rochas
cujas cores estão no Arcansul.
Apito o trem do Universo
onde as estrelas esmaecem
onde o espírito do mistério
abraça o espanto do silêncio.
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Pedras e virtudes
Acerco-me de pedras e de virtudes.
O espírito solidifica-se na sombra ideal.
Meu coração não investe contra a verdade.
A sombra vem do Sol que é real.
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Alguma coisa
Tem alguma coisa
no fim da vida.
Alguma presença a exceder-se.
o tempo eleva-se para dentro.
a forma do princípio supera-se.
Caminho para casa
onde alguma coisa
está fora de forma
como a fonte velha
como o vício dos gregos.
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FABRÍCIA MIRANDA

Fabrícia Miranda é carioca, radicada na Bahia desde 1984. Graduou-se em Letras Vernáculas
em 2007, foi pesquisadora na
área de Teoria da Literatura, na
Universidade Federal da Bahia.
Em 2002, ganhou o prêmio
Braskem de Literatura com o livro de poemas Ritos de Espelho.
Participou de Bienais do Livro
em Salvador e, por duas vezes,
do projeto Caruru dos Sete Poetas, do poeta João de Moraes
Filho – no seu primeiro ano e no
segundo, realizado já em Cacho-

eira/BA. Um estudo sobre seu livro foi apresentado e publicado,
em 2009, pelo professor de Literatura Brasileira (UFBA) e mestre pelo CEAO, José Welton Jr.,
na Academia de Letras da Bahia,
com o título Ritos de Espelho:
O sujeito amante no espelho,
na poesia de Fabrícia Miranda.
Distante do cenário literário nos
últimos anos devido a sua ocupação com a área publicitária,
mantém uma página virtual em
que publica novos textos.
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Poema compulsivo
Essa noite é de romances bizarros
Guardo uma navalha no bolso
para o caso de um flagelo.
Por trás do meu rosto um medo
e por trás do medo um rosto.
Hoje estou excepcionalmente bela
com olhos de rímel e lágrimas
e cabeleira desgrenhada.
E agora, de tão tarde, conto apenas comigo
para falar de mim mesma.
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A Insônia de Fedra
– (...); conheço minha infidelidade, Enone, e não sou
dessas mulheres impudentes que tiram do crime uma espécie de
máscara que põe em seu rosto calma e serenidade. Conheço
minhas loucuras, não esqueço nenhuma. Já vejo estes muros e
estas colunas adquirindo vozes para me acusar. (Racine)

Retalho-me em cortes profundos.
Não há nomes que me revelem.
Já me deitei sendo muitas
e eis que acordo e sou apenas Ele.
Coleciono pedras que atiro contra o espelho.
O espelho de dedos em riste
e unhas sujas de corrupções e fluidos de amores torpes.
Filete de vidro agudo fincado por baixo da pele.
Já me escarnei com precisões cirúrgicas
em meio à escuridão e ao sono que não é meu.
Retirado o espinho de vidro,
saberão todos eles como me acostumei aos suicídios.
Abafo o grito que é de todos os cortes.
Peço silêncio à violência que Ele me traz.
Teseu das Guerras dorme
Entre os lençóis frios.
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A Insônia de Lady Macbeth
(Herética)

Retalho-me em cortes profundos.
Não há nomes que me revelem.
Já me deitei sendo muitas
e eis que acordo e sou apenas Ele.
Coleciono pedras que atiro contra o espelho.
O espelho de dedos em riste
e unhas sujas de corrupções e fluidos de amores torpes.
Filete de vidro agudo fincado por baixo da pele.
Já me escarnei com precisões cirúrgicas
em meio à escuridão e ao sono que não é meu.
Retirado o espinho de vidro,
saberão todos eles como me acostumei aos suicídios.
Abafo o grito que é de todos os cortes.
Peço silêncio à violência que Ele me traz.
Teseu das Guerras dorme
Entre os lençóis frios.
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A Casa de Usher
E se a vida não é o centro da sala,
Mas os móveis recolhidos às paredes,
As divisórias, os arcos das portas,
o corredor nu? Os ossos, os cabelos, a pele.
Da mesa de centro, com o mesmo esforço alcanço todos os lados.
E posso estar certa de que tudo se apazigua sendo meu,
Se eu não precisar levar às mãos ao rosto e me dar conta.
E eu penso em quando eu estiver definitivamente só
E as paredes com os móveis recolhidos forem meu único orgulho
Tão humano. O cheiro adocicado e novo que os velhos armários terão,
A angústia morta por ser já tão tarde para dizer
“há risco de que me mate nesta vida”,
Renovada a cada entrada de março.
E ninguém acreditará que tive pais, avós, um berço,
E eu também não saberia dizer com detalhes.
Estou no tempo limite do apego preciso às coisas.
Compro, peça a peça, a minha mobília.
Vou, eu mesma, arrastando-a até as paredes, desde o centro da sala,
Para que nos reconheçamos na final solidão da casa.
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Engenho e Arte
E aqueles que por obras valerosas
Se vão da lei da Morte libertando
(Os Lusíadas – Camões)

Há duas torres ao final da rua.
E há muito pouco na minha janela.
Mesmo a rua é invisível,
e sem ruídos é sua existência.
Não há nada além de um azul pequeno estendido
e palmeiras com suas palhas assombradas,
e árvores cujas copas se erguem mentirosas,
porque se sustentam sobre ruas mais altas
que a minha rua invisível.
De uma outra janela à frente, faz-se um ângulo obtuso,
e o sol a incidir me flecha os olhos.
Sentada sobre a pedra de Colono,
envelheço a par e passo com os insetos que têm a vida inteira num dia
(e gastam contra a luz).
Eu quase choro.
Não há muito que ser contado.
Sobre as duas hastes de ferro e vidro ao final da rua,
fecho as lonas das minhas pálpebras.
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O Cisne
Entre o quarto e o mito de toda valsa calma e noturna,
O cisne branco ainda resiste à morte, de asas escarpadas
Estendidas por sobre as paredes,
e a carne tenra de sua mágica sombra espalhada.
Feliz e líquida é a varanda até a balaustrada envelhecida,
O apartamento levíssimo que não resiste e segue, fantasmático suspense,
Sonda palmilhando o vão para trás deixado, quando todos mudaram,
Adultos e desfeitos, e um pequeno espectro que lhes servia de filha acalentada.
“Apenas eu morro” – dissera a criança ao que se movia na casa,
E era o dia chegado.
E quando desceram as escadas, adultos e desfeitos,
Já eram aquilo que antes tinham sido.
Restara o cisne intenso pousado sendo vestígio
De dois corpos galgos em longa fadiga
De um depois sempre constante,
E o tempo aberto que errara ao ser antes,
Pois há sempre as coisas que se chamam desperdício,
Restando também a casa por inteiro desistida.
Resta agora a pequeníssima cabeça adunca
Formada, pluma por pluma, da ternura e graça
De dois travesseiros ladeados
E de um raro toucador sob os singelos pertences de louça e prata;
Resta o cancro escuro sob os olhinhos duros de um viúvo,
Restam miúdos os injustos dedos de dinossauro
No assoalho, tilintando por toda a casa;
Corredores, quarto e salas de sancas adornadas,
E a varanda tornada líquida, serena, e o denso e amplo vazio e silêncio
Do havido eco de amor humano, dos dias com as noites no encalço.
Puro restante do feliz eterno inseparável.
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Judas
Há sempre essa cor enorme sobre os olhos a que eu chamo de céu,
E eu tão entregue às lembranças do que, em mim,
Sempre esteve inteiro e inalcançável
E era corda e pescoço e equilíbrio tenso;
Resto de balanço voejando no espetáculo de silêncio de uma praça.
Tudo a que meus olhos se destinam,
Casa dispersa, caminho súbito, paisagem traída;
E é suave o que de mim pende das mãos,
O tempo arenoso de redimida espera.
Se o gesto é incompleto e o coração foi imperfeito,
Sendo fiel à infidelidade que compartilhamos – estamos íntimos como dois noivos:
Deus, meu reencontrado, abismo e abismo, e puro tempo restante.
Vedes aquelas portas? Apenas uma poderá ser aberta a cada noite.
Houve quem, trespassando todos os trincos, deixasse de ver que,
No último vestíbulo, a janela, a cadeira deixada de viés e o resto,
Ocupado pelo amplo vazio amoroso e iluminado,
Compunham a cena final de minha alma;
Aquele que nos marcou para sempre com um beijo,
Mais minha que vossa adorada – boca sem qualquer paga.
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FAUSTO JOAQUIM

Nascido no dia 02 de janeiro de
1957 na cidade de Ilhéus – Bahia,
fora acometido de paralisia cerebral Peri-natal. Ainda em tenra idade a sua mãe a senhora
America Moreira da Silva, diagnosticou sinais no seu filho de
inteligência privilegiada e sendo
ela além de formada em professora, provida de grande bagagem intelectual, razão pela qual
o próprio diz que em seu lar podia as vezes faltar dinheiro, mas
sempre sobrava conhecimento,
o alfabetizou como o fez com
os outros quatros filhos. O seu
genitor Fausto Silva, contador e
comerciante, homem esclarecido o incentivou a ler muito, conselho que o mesmo seguiu desde a infância e, por conseguinte
adquiriu conhecimento considerável auto – didaticamente.O
mesmo se tornou militante do
movimento pela inclusão social da pessoa com deficiência
na sua adolescência, viajando o

Brasil inteiro fazendo conferencia sobre a problemática dessas
pessoas. Este esteve a frente
de várias entidades de pessoas
com deficiência, não escondendo a sua paixão pelo movimento
do qual ele é originário: Fraternidade cristão de Pessoas com
deficiência (FCD). Hoje com 55
(cinqüenta e cinco) anos de idade é pai de dois filhos: Iury e
Taiane e casado com Telma Angélica, segundo ele é esposa, secretária, parceira, cúmplice dos
seus ideais e como o próprio
gosta de dizer, em uma romântica declaração: o grande amor
da sua vida.
Além de conferencista Fausto
Joaquim é poeta, escritor com
dois livros lançados e intitulados: Águias sem asas e Diga ao
mundo que sou Deus, e ainda
afirma que tem com maior inspiração a sua primeira paixão, a
vida.
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Cantiga prá ti
Eu quero fazer cantiga prá ti
e cantar ao vento louvando
tua existência em minha
vida...
Eu quero fazer cantiga prá ti
e inscrever o nosso amor na
eternidade...
Eu quero fazer cantiga prá ti
prá que as estrelas saibam
que,quando o brilho delas
se faz mais bonito (!),é
porque estão recebendo
vibrações do nosso amor!
Do impulso dos nossos
desejos,os quais fazem o
sabor (de um beijo),ser
interminável...
Eu quero fazer cantiga prá ti
prá dizer ao mundo quem é
DEUS/mostrando/que ELE
também sou eu.
Assim eu quero fazer cantiga
prá ti...
Eu quero fazer cantiga prá ti
prá dizer ao UNIVERSO
inteiro que, DELE, sou
herdeiro e, que ELE também
é VOCÊ...
Eu quero fazer cantiga prá ti
prá falar de mim e de ti ao
INFINITO; Para dizer que o
meu dia é mais bonito porque
nele, tu existes!
Queria EU
continua
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Queria EU poder
me dividir em pétalas...
E, me ofertar à ti várias
vezes.
Para que
Todas }As vezes que tu
recebesse pétalas}
Fossem pétalas de uma
única flor!
Queria EU fazer
da tua pele um manto,
para me agasalhar
quando sentisse o frio da tua
ausência...
Queria EU ter
o perfume da rosa,
quando fosse ao teu
encontro...
Queria EU ter
o encanto da inocência
para te prender<Sem te
deter>
para te dizer versos de
ternura
-Mesmo sem pronunciar uma
palavra!
Queria EU ser
p. o. e. t. a
Pois assim te teria
EM MIM,
minha p. o. e. s .i. a
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Louvor à VIDA
Voe ou mantenha-se parada,
desça ao mais profundo do
vazio ou suba ao mais alto
do firmamento...
Porque Deus está aqui.
Nesta hora, me sinto uno
com os pássaros que
cantam...
O vento que sopra...
E, o mar que se enfurece e
depois se acalma...
Me sinto uno com a
madrugada que seve de
intermediária entre a noite e
o alvorecer.
Enfim, dou as mãos a tudo e
a
todos...
Para em coro, da forma mais
solene e do modo mais
infantil, tanto através da
música erudita, quanto
brincando de ciranda,
LOUVAR,
a nobreza da vida ,
reconhecendo que a mesma
é:
O AMOR QUE VÊM DO AMOR.
continua
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A rosa da vida
Queria EU
Mãos profundamente ternas
Cantiga prá ti
Anseios de uma alma adulta
e de um cérebro adolescente
Se eu pudesse
O que sou eu sozinho?
Um eterno amigo
Quem és tu?
Te trago em mim
Disfarce
Bastidor do coração de um
palhaço
Fumaça de amor
Se tu soubesses
Brincadeira de amor
Louvor à vida
A arte de voar
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Se tu soubesses
Quando eu me esconder,
por trás da cortina da
eternidade;
E, o silêncio profundo calar
minha voz ,
tu, buscarás,
pelo menos,a minha sombra,
para dar o último adeus e,
nem ela encontrarás;
Quando eu atravessar,
a linha que separa,
a Terra da Eternidade e,
nem mesmo o meu calor
mais profundo,
tu puderes sentir,
-VerificarásQuanto tempo perdestes.
Quanta vida desperdiçastes.
E, nem mesmo a súplica,
mais contrita,
fará o tempo voltar;
Nessa hora,
será asfixiada pela saudade.
Buscarás a rosa da
esperança,
mas dela, só terás os
espinhos.
Pois, por nada, a vida muda
o seu curso...
E, nem cede aos rogos,
dos espíritos que relutam
continua
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Se tu soubesses
Agora,
envolvida ,
pela fantasia da imaturidade;
Vestida,
na máscara,
(Que esconde os olhos,
de todos que optam por não
ver);
Não percebes,
que a dor que invadirá,
o teu peito será lancinante?
Pois a lança que atinge< >
o coração ingrato,
não se detém< >
ENQUANTO NÃO ATINGE
O ÂMAGO DA ALMA.
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A rosa da vida
DEUS
Nos oferta a VIDA
Como uma ROSA em botão
E, nós temos que devolvê-la
DESABROCHADA
Não importa se à esta faltam
algumas pétalas
Pois estas murcham e
morrem
O que realmente vale
É a sua ESSÊNCIA
Porque perfuma
Até o INFINITO
(.)
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GILDEMAR SENA

Nascido no dia 29.07.1957, na
cidade de Juazeiro. Participou
como cenógrafo no curta metragem “Canudos, Numa Longa Curva” um filme em 35 mm
do Cineasta Argentino Carlos
Pronzato. Fez a direção junto
com Marcelo Rabelo e Joel Al-

meida do vídeo documentário:
Calumbis, Pífanos e Zabumbas,
Além de artista plástico e poeta,
é também cenógrafo, aderecista, fotografo escultor, diretor
teatral, roteirista, compositor e
produtor cultural.
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O cordel andou de mula
De navio e de lotação
Andou de trem e a pé
De jegue, e de caminhão
Veio de outras terras
Bem por detrás das serras
E nas feiras fez revolução.
Quem não sabia lê
Prestava muita atenção
Não podia perder a história
Das coisas do sertão
Não pestanejava
E nem cochilava
A fim de aprender a lição.
O cordel faz muita falta
Nessas bandas do sertão
Primeiro o rádio véu
E agora a televisão
Sem honra e sem pudor
Aliena o telespectador
E impõe outra educação.
O cordel precisa voltar
Pros terreiros do sertão
E restabelecer a leitura
No caminho da educação
Ajudando a educar
Facilitando o caminhar
Dando uma boa instrução.
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Na lapa do mundo
Eu já andei
Na lapa do mundo
Corri trechos
E vi muito absurdo
Em São Sarué
Me deram um manué
Café com leite
Queijo e cuscuz.
Sertão a dentro
Vi um outro mundo
Muito mais belo e profundo
Coisa que eu não imaginava
Vi Seu Luiz e povo dançava!
Um baião
Um rojão
Vi nascer uma outra canção.
Andei no ôco do mundo
E o mundo girava
E o povo gritava
Um outro refrão!
E gira
E rola
Na ponta do eixo
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Ser sertão
Sou aroeira
Baraúna e quebra facão
Reio de mangal de boi
Punhal de Lampião
Sou pau ferro
Umburana de cheiro e de cambão
Calumbí que agarra gente
Cafubá, urtiga e cansanção
Sou a coragem do vaqueiro
De perneiras e de gibão
Alpercatas de rabicho
De guiada na mão.
Sou o canto da rolinha
A chuva caindo no chão
Sou riacho transbordando
Nas baixadas do sertão.
Sou a semente brotando
Alimento que vem do chão.
Sou as noites de Junho
E o som do pé de bode
No terreiro e no salão.
Sou alvorada com pífanos
Sou Seu Anísio, Bibito, Seu Auto e Cavachão.
Sou ribanceira de riacho
Vaza barris
Descendo rasgando o chão.

157

TODAS AS MÃOS

10 anos do Caruru dos Sete Poetas: recital com gostinho de dendê

2004 - 2014

Tudo e nada
Tudo
Acima de todos
Nada
Abaixo de todos
Nada prá nada
Tudo
Prá nada
Tudo prá um
Nada prá todos
Tudo é pouco
O nada é muito
Prá quem tem pouco
Pouco é tudo
Prá quem tem tudo
Nada é nada
Prá quem quer tudo
Nada é tudo
Tudo é nada
Nada
Tudo
Ainda assim é pouco
Prá quem quer muito.
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Estrovengas e Facões
Eu tenho um espinho de mandacaru
Na ponta do meu pensamento
E uma zabumba que bate forte
E acorda o sertão.
Um sol a pino
No pino do dia
Que seca os gravetos
E abre feridas no chão.
Um carcará malvado
Furando os olhos
Puxando a língua
Ceifando a vida
Sou gavião!
Tenho um punhal
Sou ligeiro
Sou Lampião!
Faço tocaia
Sou Pajeu, João Abade e Pedrão!
Rasgos editais
Faço Comunhão
Sou Conselheiro e sua legião!
Tenho o rosário no peito
E meu destino na mão!
continua

159

TODAS AS MÃOS

10 anos do Caruru dos Sete Poetas: recital com gostinho de dendê

2004 - 2014

Faço versos
E canto trovas
Aprendi com Patativa,
Jackson do Pandeiro
e o Rei do Baião!
Gosto de xote, xaxado e rojão
Ritmos que ouvir no sertão!
Praia que vira mar
Mar que vira sertão
“O sertão vai virar mar
e o mar vai virar sertão...”
Que “...a terra é de todos
a terra não é de ninguém!”(+)
Ele falou e despertou
Prudente que não era prudente
Mandou expedições
Foram muitos tiros dados
Mataram muitos irmãos!
Ficaram “quatro apenas:
um velho,
dois homens feitos e uma criança,
na frente dos quais
rugiam raivosamente
cinco mil soldados”...(*)
E uma república manchada
com “Sangue de irmãos”.
(+) Prédicas de Antônio Conselheiro
(*) Trecho de “Os Sertões” de Euclides da Cunha.
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GISELLI OLIVEIRA

Mulher, negra nascida e criada
na cidade de Cachoeira no Recôncavo Baiano, mãe de Naima
Ayra e Amana Raha, ativista nas
causas raciais e feministas negra, teve aos 16 anos um espetáculo de dança adiado devido um
acidente automobilístico que a
deixou paraplégica, impossibilitando-a de dançar. Após anos
de depressão viu na poesia uma
possibilidade de expressar seus
sentimentos através da arte.

Devido a isso, foi convidada para
participar da Antologia Canoas
do Paraguaçu lançada pela editora UFRB, foi uma da sete poetas homenageadas no Caruru
dos 7 Poetas do ano de 2013.
Atualmente além de escrever
poesias, é sócia empreendedora
da empresa Quilombelas e graduando do curso de ciências Sociais na Universidade Federal do
Recôncavo da Bahia.
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Alma nua, corpo nú
Olhares e sorrisos, mais olhares e mais sorrisos
Aproximação, timidez, desejo
Palavras, palavras... Soltas palavras
Lançadas para um fim
Seduzir...!
Num impulso, num rompante
Tocam-se!
A pele, a boca, os gestos
De forma “mal intencionada”
Misturados num jogo de troca
Onde o que menos importa é a lucidez
Loucos, mansos, risonhos, maliciosos
Abraçados, envolvendo-se num calor mútuo...
Os lábios nos lábios
Molhados, carnosos, suculentos
Mãos a correr leve como pluma
Percorre...
Cintura, seio, nuca, cabelo...
Puxões!
Nesses crespos cabelos longos
Arrepios, gemidos, suor...
Língua a deslizar
Numa estrada
Onde o asfalta é feito de pele
E as curvas
Levam a lugares provocantes
Êxtase, arrebatamento, fascínio
Corpos colados, aquecidos e suados
Buscam satisfação condicional
Dentro, um do outro
Acesos, raivosos, delirantes, desvairados
Suspiros, gemidos, alucinações
Anseio de mais, apetite pra tudo
Por fim
O gozo, a calma, a alma nua...
Nua como os corpos unidos
A serenar...
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Olhar peculiar para terceiro ver
Ela é toda, boca, pele,suor,suspiros,arrepios
Faz-se de anjo, porém, sempre demônio
Mostra-se e esconde-se
Preferi jogar-se no escuro
A sofrer sem tentar na clareira
Determinada sempre, ansiosa, explosiva,
Dengosa quando convêm
Misteriosa, passiva, aflita
Escorpiana nata
Por isso total erótica
Exótica, misteriosa, provoca
Dar-se de maneira total
Sabe ser natural
Trava lutas internas
Conflitos, guerras, batalhas
Que são vencidas por ímpeto
De não deixar ser vencida
Ser feliz, fazer feliz, está feliz...
Felicidade sempre, onde ela estiver
Ela é pretensiosa...
Fogosa, fogosa, fogosa...
Doce e áspera
Verdadeiro paradoxo
Enfeita-se, ajeita-se, desalinha-se
Embeleza-se
Muitas vezes para esconder
Descontentamentos
Mulher, menina, senhora
Nua, crua, perversa, tirana
Negra, negra, negra
Reinventa-se conforme o momento
Doa-se conforme a necessidade
Transforma-se conforme a natureza da vida
Vive intensamente sempre que lhe é permitido.
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A voz
Pareço sedada
Sendo arrastada por esse turbilhão
Tento despertar
Mas nada me acalora
A ponto de trazer-me de volta
Será que percebe?
Que eu vivo abrandada
Dentro dessa luz que resplende
Diante dessa face que parece infinita
Resplandeça !!!...
Diz-me a voz
De onde vem esse voz ?
Vem daquilo que semeou
Vem dos bons sentimentos
Cultivados dentro do peito
E vividos com aqueles
Que sabem olhar
Além da sua beleza exterior
Além do que os olhos podem enxergar...
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A pele traduz
Na pele
Carrego coragem de mulher guerreira
Suor de combatente
Como o vento
Circulo em todos os cantos
Não me escondo
Não mordo, não apanho
Apesar das amarras
Rescindo
E me enlaço no que confio
Feminina pele
Reflete o que sou
Por ela não me oculto
E nem poderia
Com ela me estampo
Todos os dias
Sou guerreira!
Sou mulher!
Sou Preta!
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A roda
A roda que vês
Não é roda
É vida!
A vida que vê
É levada por roda
Abençoada roda!
Uma das mais belas invenções
A roda!
Hoje é vida
Vida que segue
Sobre rodas...
Talvez
Talvez o amanhã chegue
Talvez ele chegue e eu não mais
Talvez o amanhã chegue
E a felicidade não mais
Talvez a felicidade chegue
E eu não mais
Talvez o hoje esteja aqui
E eu onde estou?
Talvez eu esteja aqui
E a felicidade?
Onde estás?
Talvez eu
Talvez a felicidade
Talvez o amanhã
Talvez o hoje
Talvez...
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Sou África
A África em mim
É ancestralidade, é diáspora
É sangue, suor, resistência
A África em mim
Emite sons, cores, formas, texturas...
A África em mim
É forte
Cada dia mais forte
A África em mim
Dança, encanta, alegra-se
Gargalha para a vida
A África em mim
Pinta-se de cores diversas
E transgredi padrões
A África em mim
Vive livre como um pássaro
Transborda como um vulcão
Que nada e ninguém detêm
A África em mim
É farta de comidas
E arrota na cara de quem a nega
A África em mim
Veste-se com estampas variadas
E quer saber?
Ela é eclética
A África em mim
Não tem apenas norte
Mas nortear- se por si
Pois ela sabe guiar-se
A África em mim
Grita!
Sim, sou livre!
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GUSTAVO TATIS GUERRA

Escritor colombiano, nascido
em Sahagún, Córdoba. Publicou
quatro poemários: Conjuros del
navegante (1988), El edén encendido (1994), Con el perdón de
los pájaros (1996) e He venido a
ver las nubes (2008). Organizou
a antologia da obra poética de
Ibarra Merlano e um ensaio denominado Um humanista frente ao mar. Também é autor de
La ciudad amurallada (crônicas
de Cartagena de Indias, 2002),
Alejandro vino a salvar los peces
(Premio Nacional de Cuento In-

fantil Comfamiliar del Atlántico,
2002), do ensaio sobre Virginia
Wolf Bailaré sobre las piedras
incendiadas (2004). Alguns de
seus poemas tem sido traduzidos para inglês e alemão. É
Premio Nacional de Periodismo
Simón Bolívar, 1992; e nominado em três oportunidades: 1993,
1995 y 1997. Ganhou em 2003 o
Premio de Periodismo “Álvaro
Cepeda Samudio”. É editor cultural do jornal El Universal, de
Cartagena.
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Violín del diablo
Es sabido que el diablo tiene
un violín oculto.
Un violín que cruza el océano en
mitad de la noche.
Quien escuche la voz del agua, la
finura de esos violines
puede salvarse o perderse.
Giusepe Tartini escuchó el violín
y todo fue como la primera noche
del universo.
En duermevela deslizó sus manos
sobre la hoja en blanco como si
alguien le dictara la partitura de su
trino en sol menor.
Gracias al demonio la música sigue
allí fresca y bella en el tiempo.
Siempre habrá un ángel perverso,
un ángel provocador
con un violín en mitad de la
noche.
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HERCULANO NETO

Nasceu em Santo Amaro da Purificação (BA). É poeta, ficcionista e letrista de música popular.
Publicou pela Fundação Casa de
Jorge Amado (Prêmio Braskem
Cultura e Arte) o livro de poesia
CINEMA e pela Coleção Cartas
Bahianas o volume de contos

SALVADOR ABAIXO DE ZERO.
Possui canções gravadas por
Raimundo Fagner, Alcione, Roberto Mendes, entre outros.
Mantém o blogue POR QUE
VOCÊ FAZ POEMA?
herculanoneto.blogspot.com

170

TODAS AS MÃOS

10 anos do Caruru dos Sete Poetas: recital com gostinho de dendê

2004 - 2014

Cinema (novo)
cresci numa cidade
onde não havia mais cinemas
planos sequências se repetiam nas ruas
nos becos
projetados nos muros
cardinales bonitas
se revezavam
no curta-metragem
da minha infância
cresci numa cidade
onde não havia quase nada
apenas história para lembrar
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Aniversário
envelheço sem paciência
têm pressa, meus cabelos brancos
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Urbano
não quero uma casa no campo
com verdes e animais
longe de tudo
quero uma casa na Getúlio Vargas
com vista pro viaduto
a poucas quadras da repartição
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Excessos
carrego nos braços
felicidade e melancolia na medida errada:
em excesso
quem me vê entristecido
na rua
não sabe que descanso o peso da felicidade
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Perecível
recebi o coração de Alice num dezembro
embrulhado com plástico bolha
dentro de uma caixa que dizia:
CUIDADO, FRAGIL! ESTE LADO PARA CIMA
o coração de Alice era pequeno
do tamanho de uma romã
do tamanho de uma alegria
no coração de Alice não cabia o universo
o coração de Alice era simplesmente
bairro e quermesse
o coração de Alice estragou no dezembro seguinte
pouco depois de eu ter recebido
uma nova caixa
o coração de Alice é saudade
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Folia
nem a praça
nem a avenida
nada é meu
nem fantasia
nem um novo amor
nada
eu sou todo alegria
mas Salvador
é ainda mais triste
nesse carnaval
eu sou todo alegria
mas Salvador
não
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Dívida
cumpri todas as sentenças
da minha infância
das banais
às inevitáveis
mas para quem me dizia:
“Menino, se compreenda!”
nada pude fazer
nunca entendi quem sou
nunca entendi ninguém
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ÍNDIA SÔNIA

Conhecida como índia Sônia,
registrada na tribo com o nome
Taynara Amayá, filha de índios
Pataxó e Xucuru Tembequara,
nascida na aldeia de Arytendê
na cidade de Prado no Sul da
Bahia, admira obras literárias da
década de 70 até os dias de hoje,

autora de um livro inédito, no
ano de 1978, escreveu Refúgio
de Boêmio, primeiro poema de
sua autoria. Transforma a fauna
e a flora brasileira em fonte de
inspiração poética e está sempre participando de recitais de
poesias no Recôncavo baiano.
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Contradição de poeta
Sou poeta triste das noites, das madrugadas,
Do romper da alvorada e da luz do amanhecer.
Sou poeta alegre das manhãs ensolaradas,
Das tardes ventiladas, do tudo ou do nada,
Sei lá do que!
Sou refém do espinho da roseira,
Da flor de laranjeira,
Da brisa fagueira do entardecer e da visão distante,
Vou além da mágoa e da gaivota cort’água
De vôos rasantes.
Admiro os namorados, os casais apaixonados,
Os sonhadores e os amantes.
Estou aquém do delírio, da quimera e do martírio,
E da vontade de ter aquilo que ninguém consegue,
Ainda que eu negue.
Sou constante no sonho
E no desejo cálido da absoluta verdade,
Sou ágüem de olhar tristonho,
Que ouve a voz da razão e o clamor do coração,
No refúgio da saudade.
Ah! Sou poeta da flora e da vigésima quinta hora
Oriunda do nada,
Sou poeta de outrora, do hoje, do agora,
ou a sorte lançada,
Enfim, sou poeta insípida, alguém ou ninguém da vida,
Folha seca esquecida na beira de uma estrada,
E o vento me leva pelo mundo afora.
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Briga saborosa
Nunca briguei com ninguém,
Não sou tão brava assim,
Nem pretendo ser,
Quero brigar com alguém,
Na relva, na areia ou na colcha de cetim
E esse alguém é você!
Tigresa madura no auge do cio,
Sabor de maçã,
Amor suculento, sedução pura,
Frescor de hortelã.
Tão-somente a obsessão me enlouquece,
Não sei o que fazer,
Sabe Deus o que acontece,
Porém não consigo entender.
Com um jeito apaixonado,
Te deixo todo arranhado,
No momento exato do máximo prazer,
Depois te guardo em meu peito,
Como um belo talismã,
Nosso delírio perfeito,
Tem as cores da romã,
É segredo a sete chaves,
Que torna as paixões suaves,
Como a brisa da manhã.
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Referência do recôncavo
No recôncavo famoso,
Orgulho do baiano,
Tem negro maravilhoso,
Descendente de africano,
Tão marcante na história
Que seu passado de glória
É lembrado todo ano.
Tem vatapá saboroso,
Com azeite de dendê,
Tem timbau, tem capoeira,
Candomblé e maculelê,
Tem a beleza da negra
Da terra do massapé.
No recôncavo hospitaleiro
Tem religião e fé,
Tem orixá no terreiro,
Tradição do candomblé,
Durante o ano inteiro,
Podemos sentir o cheiro
Do gostoso acarajé.
Visite-nos por bondade,
Lembre-se da nossa gente,
Você vai sentir saudade
E queremos te ver contente.
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Princesinha cachoeira
Princesinha Cachoeira,
No Recôncavo Baiano,
Tem gente hospitaleira,
Humilde cachoeirano,
A sua grande conquista,
É receber o turista,
Em toda época do ano.
Possui seus prédios antigos,
Do tempo colonial,
Tem timbau, tem candomblé,
Capoeira e berimbau,
Cachoeira é uma beleza,
A sua grande riqueza,
É um acervo cultural.
Ao romper da alvorada,
O cantar da passarada,
Desperta a cidade inteira,
O pardal tem liberdade,
No galho da gameleira,
É importante saber,
Como é gostoso viver,
Na pequena Cachoeira.
Cachoeira é um mundo,
Refúgio da plena paz,
Onde se respira fundo,
O cheiro que o vento traz,
Aqui nesta terra santa,
Cheia de amor e carinho,
Enquanto o canário canta,
O sabiá faz seu ninho.
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Objeto sem valor
A discriminação,
Não está ramificando a bondade
No coração de quem ama,
Também não está no sentimento,
Das pessoas humildes,
E muito menos à deriva
Ou galopando nas asas de uma gaivota.
Ela é asquerosa e sem noção,
E está encalhando sua maldade na lama,
Está sempre espalhando sofrimento,
Nas mentes dos inocentes,
E as opiniões se dividem além dos limites.
Essa erva daninha não floresce,
E nem dá fruto,
E quando é cortada não brota,
É uma planta nociva,
Que não nasce da semente do bem,
Procede das atitudes retrogradas,
Do pensamento idiota.
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O juramento e a crença
Sob o firmamento de cor azul,
Sem sorriso amarelo,
Com lágrima incolor,
Perante o verde dos campos,
De Leste a Oeste,
Norte a Sul,
Juramos:
Pelo vermelho sangue,
E pela branca paz.
Em pleno véu da noite negra,
Creiamos:
Que somos iguais,
Neste Brasil tão belo,
Somos uma nação,
Repleta de sentimento,
E vasta sabedoria,
Que concentra os literatos,
Inspira os poetas,
E desperta a poesia.
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Lágrima de adolescente
Nas margens de um rio,
Na região do Sul,
Eu sentia muito frio
E vi meu sonho todo azul,
Foi um sonho simplesmente,
Não tornou realidade,
Fantasia tão-somente
De menina adolescente
Sem rancor e sem maldade...
Comecei a caminhada
Sem saber onde parar,
Muitas pedras no caminho
E espinhos pra pisar.
Posso dizer o que sinto,
É verdade, eu não minto,
Minha vida é um labirinto,
Minha estrela é absinto,
Que amarga e faz chorar.
Fui criança maltratada,
Folha seca desprezada,
Que o vento não levou.
É verdade dura e crua,
Eu sou menina de rua
Que alguém abandonou.
Muitos tempos se passaram,
Hoje não sou mais criança,
Já morreu a esperança
De um dia ser feliz.
Foi tão grande o desengano
Num passo de um trapo humano.
Sou uma planta sem raiz,
Guardo a mágoa no peito,
Essa Pátria não tem jeito,
O Brasil é meu país.
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JOÃO VANDERLEI DE MORAES FILHO

Poeta, Professor de Língua, Cultura e Literatura Brasileira da
Escola Estadual Ministro José
Rabelo. Além de lecionar coordeno o Plano Escolar de Leitura
e Escrita desenvolvido pela Biblioteca Escolar Francisco José
Melo.Sou graduado em Letras
Vernáculas/Literatura Brasileira pela UFBA (2003). No campo
da cultura tenho atuado como
pesquisador e gestor com experiência no terceiro setor e poder público. Mestre em Cultura
e Sociedade pelo IHAC/UFBA.
Pesquisador em formação no
CULT (Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura) onde
desenvolvo pesquisa no campo
das políticas culturais para o
acesso ao livro e promoção leitura na América Latina.Como
poeta publiquei:“Pedra Retor-

cida” (Fundação Casa de Jorge
Amado, Salvador-Ba), vencedor
do Prêmio Braskem de Cultura e
Arte de 2004 (www.pedraretorcida.blogspot.com). “Em Nome dos
Raios” Expressão Editora, Fortaleza - CEARÁ 2009 (www.emnomedosraios.blogspot.com). “Uno
- Tríade para encantamentos”Poemário e intervenção poética
AINDA O MAR (CUCA/UNTREF,
Buenos Aires, Caseros, 2011)
(www.aindaomar.blogspot.com) Em
2005, fundei com Luisa Mahin e
alguns amigos, em Cachoeira,
a ONG “Casa de Barro Cultura
Arte Educação” (www.casadebarro.org), onde atualmente colaboro na área de Literatura, Livro e
Leitura para ações do Programa
de Incentivo à Leitura e Escrita
Oju Aiye.
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Primeira pessoa
à Ya Mi’Omin

A primeira vez que vi a lua
havia um risco entre as estrelas
e uma poesia incandescente
galopando em meu peito.
A primeira vez que o mar
esticou meus olhos para longe
da margem esquerda de meu destino
floresceu um Messias no jardim de meus quintais.
Na primeira vez, havia cinzas
das páginas derradeiras do medo.
Na segunda, a lua ensolarava
o silêncio do universo.
Na terceira, o mar batizava
nossos passos para o infinito.
Desde então, navego habitado
por espelhos e pedras polidas
de onde avistamos
o vazio.
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Hermandas
Para Rómulo Bustos Aguirre
y las putas vírgenes de García Marques.

Estoy en la Plaza del Centenario,
Cartagena de Indias, pero mis pies
caminan en la Heroica Cachoeira,
orilla izquierda del rio Paraguaçu.
Estoy en la Plaza del Reloj,
São Felix, en la otra orilla del rio,
pero camino en Cartagena de Indias.
Estoy en los poemas de Pedro Blás Julio Romero.
Estoy en las calles, en Getsemaní.
Tal vez Raúl Gómez Jatín o un ángel clandestino
me regale colores de vientos, las nubes gris, un
punto de seguimiento .
Estoy amurallado
frente la ventana
donde el silencio habita
puertos de mi cuerpo
lleno de lunas,
danzas y nostalgia.
Sin, escucho el reflejo
de las estrellas foscas
dibujadas en esta canción
atragantada. Ojo hermano,
ya somos silencio
en blanco.
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Pedra da Baleia
à Yemanjá Ogunté e Averequete

A labareda clara da lua incendeia
a solidão da noite, e nada parece
iluminar os olhos do dia. Apenas
uma estrela amarelada apaga
o canto do que poderia ser um samba empretecido
cheio do rio por onde o farol segue o caminho
do azul celeste e branco. De lá, da lua e do farol,
margeiam a bênção em uma só mão navegada:
aquela estendida no leito da fé assentada
em fogo de olhos doces e serenos
de um pescador em busca de alimento.
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Cumplicidade
a Luísa Mahin

Nosso amor
não cabe na monotonia
do dia de amanhã.
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Bogotá
ao poeta Juan Carlos Ensuncho

Guardo a chuva
cotidiana habitada
por caminhos distintos
e insistentes pingos
na frieza da cidade.
Desperto o brilho
do orvalho
regando cores
em jardins
despercebidos.
Sigo pássaros, o tempo eclipsa
nossos olhos lacrimejados,
seqüestra o aroma das ruas,
das casas molhadas com raios soprados
pelo sol.
O tempo encanta o futuro
e semeia a sombra por onde passamos
em silêncio, desenhando à Santa Fé
do verbo inicial.
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Portuário
à Tereza Farias

Nada jamais continua
Tudo vai recomeçar.
Mário Quintana

Tudo faz do tempo criança,
sorrindo. Nada impera
ou recria por trás da janela.
Acreditar no tempo é colher jardins.
Tempo fechado nos olhos;
sobrevive ao fogo, corre
nos quintais e nada espera.
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Convergência de um murilograma cachoeirano
Os livros que não li
costuram infâncias cor de velas apagadas
e esse poema me persegue
infantilmente pela Rua do Riacho Pagão.
Grifou-me apenas,
não o escrevi.
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JOCÉLIA FONSECA

Jocélia Fonseca é graduada em
letras, e leciona em escola pública. É homenageada no livro
Mulheres do Vento Mulheres do
Tempo. Tem seu trabalho literário analisado no livro Vozes
Literárias de Escritoras Negras
de Ana Rita Santiago. Jocélia,
orgulha-se de ter parido duas
belas poesias de carne e osso e
sangue: Sara Fogo e Tatitâmara.
Mulher. Negra. Mãe. Poeta. Arte-educadora. Nasceu às margens do Rio São Francisco em
Juazeiro, Bahia, onde iniciou seu
fazer político-poético teatral e
lá intensificou seus estudos em
artes cênicas. Tornou-se sote-

ropolitana em 1997, ao se apaixonar pelas vistas marítimas
e não nega sua identificação
com a cidade, mas negra fora
do continente africano. Além
de ter alguns dos seus poemas
divulgados em Folhas Literárias
da Fundação Pedro Calmon, foi
coordenadora do evento literário Quartinhas de Aruá e Sarau Canto de Letras na UCSal.
Compõe, junto à Clea Barbosa e
Lutigarde Oliveira o Grupo Performático Importuno Poético, o
qual lançou um livro com o mesmo nome do grupo e já está na
2º edição.
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Ogum iê
Ogum iê
Vencedor de demandas
     tilinta no ar
sua espada de guerra
   ao ressoar
o chamado dos aflitos
    em batalha
Ogum iê
A dança dos fortes
estremece seu pisar
   e faz vibrar
nossos corações
e ordena o levantar
    
  Ogum iê
Desbravador de caminhos
o grito da coragem
da sabedoria em lutar
   lutar
   lutar
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Ori
à Vilma Reis

Muito cuidado
Ori de gente
é coisa séria
Não me toque
esse meu
Minha pele melanina
é de negra se derramando
em sensualidade
mas meu ori
é de mulher ancestralizada
desconstruindo mentiras
de nariz afilado
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Erguida
Nossos sonhos se esbarram na realidade
No cotidiano
Desassossegando os planos de um novo viver
Ah! que felicidade
Ser da tribo dos que sorriem,
Apenas com a possibilidade
De estar e sentir-se vivo
a cada passo
a cada tropeça
o tropeço...
é só um movimento
que verte para frente.

197

TODAS AS MÃOS

10 anos do Caruru dos Sete Poetas: recital com gostinho de dendê

2004 - 2014

Sankofa
Estou de mudança,
Nesse processo de enegrecimento,
A mente não mente,
E numa viagem ao túmulo
Vai buscar o que ficou atrás.
O que foi arrancado
Das nove voltas de olhos vendados
Na árvore do esquecimento...
Que ironia essa re-volta
Volta em mim
Reencontra com toda estrutura
Todas as verdades agora são mentiras.
A descoberta!
Não sou eu, são máscaras adquiridas.
A visão se abre.
Agora vejo.
O negro precisa saber-se negro!
Que seu sorriso é largo
e sua fé se move poderosa!
que sua pele é preta
e a alma, ainda mais.
Que de um navio transportaram
seus sonhos.
O sonho
É o melhor lugar
Para estar firme
Em terras flutuantes.
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Um poema
Um poema que ao abrir dos olhos
Faça-se presente
E se mantenha
Num doce olhar
Que me faça a cabeça
E me aqueça
Quando do contato de pele
Seja o que venha me salvar
Que diga do amor
Me instigue alegria
E seja a dose para animar
Os sonhos cansados
Um poema-espada
Que fira
Apenas quando não suportar
Golpes maldosos que vem na direção
De minha carne
Causando dores que não são minhas.
Um poema-escudo
A se defender de golpes maldosos.

Um poema que rompa fronteiras
Que veja que o horizonte
É o caminho do olhar
Um poema que seja sorte.
Um golpe de sedução
Que dance quando for dito!
Um poema-lança
Que atinja corações
E os faça viver.
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África útero negro flamejante
com Lio Nzambi

África útero negro flamejante!
Ouvem soar sons fortes
Rufares que anunciam
a intermitente resistência maternal,
que se mantém firmada na sua raiz
que pede a benção da terra para fazer jorrar
de suas tetas a seiva que nos mantém de pé
na grande fé que é a própria intenção da vida
África, fera ferida
seja punho de cada filho
que se revolta.
punhos cerrados que se erguem
rumo ao vôo da libertação do corpo,
das amarras da alma e do amor
amor a nossas vidas,
sonhos que a grande máquina insiste em aplastar,
mas somos filhos do grande Olorum,
não há medo capaz de retroceder
a linha de frente de nossa falange
não há medo que nos remova do campo de batalha.
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Autoestima
A beleza
Que nos conduz para a luta
É a mesma que no mantém no dia-a-dia.
Como feras de presas saudáveis
A agarrar o que nos é de direito,
Tomemos o lugar que é nosso,
Que nos tomaram sem licença.
A minha licença, agora,
Será apenas por uma questão
de educação ancestral.
Mas olharei na tua cara,
Através dos teus olhos e direi:
Não mais conduzirás
Meus anseios, meu amor, minha sorte.
Sou dona dos meus belos cachos,
Da minha pele cor de noite
E do meu nariz. Esse nariz
Que não passam nos moldes
que inventaram padrão
Vá se chatear você, quando me vir passar
Com um belo sorriso largo,
Nos meus lábios largos.
Senhores opressores
e preconceituosos da minha vida
Vá você se inferiorizar
Vá você se deprimir
Porque eu vou andar as ruas
Como se fossem passarelas
A receber essa rainha negra
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À guisa de uma provocação
(causada por Lívia Natália)

Minha cabeleira pichaim futucava o ar
E criava correntes de um vento que vinha do Harlem
Como os Brau (Jailson, Vovô, Macalé) antes de Ilês
Ouviam do além como o canto
De James , Tornado, Cassiano, Tim, Dafé
Meu salto era alto, franco
Meu verso era novo e tanto
Poesia negra no Renascença Clube
Eu e Aida Tshirts em blue
dois jovens negros
chocando a opinião com seus blacks
havia Don Filó, Mister e Ladys, Power
até tocar a lenta, momento de amar
armar, contar , tramar
o que são hoje , possíveis dias...
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Bângala
Quando vou para o Bângala, onde morou Caymmi , nasceu Luís Gama
Passo por Santana, Independência e:
Lama desfraldada como flâmula.
Gente, vaga gente, vagas
Pele , ossos , fumaças sem afagos
Entre sucatas e indecências
Contraponto entre Santana e Independência...
Carne, prato exposto, putrefato
Mercado vivo, sociedade de araque
Liberdade, dignidade, só boato
Tudo se resume ao trago do crack
Esqueléticas damas, dissolutas
Quase todas negras, é claro
Imagens vagantes, mortas, quixotescas não raro
Vistas apenas como putas
Os outros, catadores, reciclam a vida em alumínio, papel
Breves furtos, todos brincam
Sob a angústia do mesmo céu
Quando vou para o Bângala, meio demente
Onde morou Caymmi , nasceu Luís Gama
Transito nesta irônica antítese – Independência - de tantos dependentes
E passo pelo quase fim da raça humana.
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Dignidade
De origem a mesma de milhões dos nossos
Mas, quis Omolu, Zazi e Ogum
Que a noite se fizesse clara, e foi assim
Sem pudor rasgou o véu crepúsculo do racismo
e se meteu pelo mundo, e não seria nenhum vagabundo
havia a estrela que acompanha os passos de Oxalá
e seu destino foi brilhar
um brilho maior, pois não dependeu da piedade de quem lhe detesta
muito pelo contrário a alguns sempre deu testa
enxergou além das frestas, foi destemido e abnegado
nunca se vendeu por nada, fez caminho e estrada
e hoje é dono de nosso orgulho
provou a capacidade de um povo
e que nada está perdido
todo honradez, verdade
salve Joaquim Barbosa Dignidade
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fiquei quase parvo ao ver você ali quase ao alcance
nada que canse ou insista
nada que faça com que desista
e sua promessa de vir
inteira e nua, toda e bela
dona da lua
fez-me selenita
fez-se completa
fez-me mais louco
fez-se pouco a pouco
fez-me poeta
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Hacker
Quero espetar o meu pendrive em sua porta
instalar-me em sua memória
Possuir seu HD inteiro, peão, posseiro
Dos documentos ao desktop
Seus arquivos ocultos serão das nossas imagens
E nós o antivírus, indeletável
Salvos um nível acima
Na pasta  do Amor
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Para Fela Anikulapo Kuti
Hei Fela!
Chamo porque posso, ouço
Águas doces de suaves chuvas
E ponho minhas mãos no couro
Para que se façam os calos como são nas mãos
De Gabi, de Giba, de Edinho e de outros tantos que acariciam
Congas , atabaques, dimbês e muitos, muitos tambores
Para rasgar de ritmos, rimas e sons de novo
Clamo por todas as claves, sons agudos e graves
Tons de um tudo
Venham alabês, e baixos e sopros preciso de todos vocês
E de Makotas e outros Ogãs, de Bantu, ketu e Jêje
E todos os Rums, Rumpis e Lês
Venham Coltrane, Tuzé, Letieres, Moura
Temos um compasso e um tempo, contra-tempo
Para fazermos amenos os acertos
Na eternidade presente, sem a pressa da morte...
Senhoras belas, damas da cor de minha pele
Cores e cobres, tintas de contrastes nas faces
Ouro e outros metais tão nobres
Vistam as batas e togas novas
Soltem seus cabelos de muitas e ínfimas ondas
Sejam como sempre o oceano de encanto e dança
Ele está voltando do Orun, pois certa senhora (a dona da morte)
Não pode com ele e outros de lá também não conseguem
Tampouco o digerem
Lá vem ele com seus lábios plenos de sopros, cantos e rimas
E outros tantos versos por poeta
Faz-nos todos cúmplices pelo gosto e por isso posso
Dizer sobre todos os maiores feitiços
Desassossegos de todos os sistemas
Pela proposição de temas todos os temas...
continua
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Senhoras e senhores convido-os a todos
A reedificar nesta noite vadia de promessas tantas
De gritos e escutas
A eterna torre, a República de Kalakuta
E O Santuário
Para tanto faremos um grande banquete
Para o qual convidamos moleques, mendigos e putas
Jogando no limbo do esquecimento
Tiranos e ações e formas fortuitas
Kalakuta é aqui nesta hora que fica
O banquete de honra e glória para fartar
Desejos, meneios e laricas
Cada qual com sua manga rosa, Skank, cabeça de negro
Fazendo um mundo de fumaça e perfume
Folga nego pode folgar, que branco não vem cá
O Falo sagrado de Exú sobre todos, ereto
Pronto para o toque, mexidas, sensualidades
Tesão e dança, de tudo completo
Exu nos distancia dos erros e somos todos acertos
Nesta bela noite escura celebramos sua presença FELA
Não temos só literatura, nem sonho, nem loucura
Na sua eterna bagagem de surpresas belas
Carlos nos trouxe, esta vida puta, música e pretextos
Tons e todas as tinturas, vozes e pinturas
E tudo, muito além do que diz um texto!
Hei Fela!!!!!!!!!!
Chega e seja!
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Musa
Para minha Musa

Musa não tem salário, nem férias, ou décimo terceiro
Musa é por completo é completa por inteiro, tem participação nos lucros
Dona do amor mais verdadeiro
Raça e credo indefinidos, usa como musa, tomar os sentidos
Total ausência de racionalidade
Musa usa da maior e total liberdade
De viver em qualquer país ou cidade
Por vezes atômica, pode em certos casos
Tornar-se platônica ou de verdade
Musa é para sempre
Não pede demissão, nem envelhece
Nem desiste de morar no coração
Musa não desaparece
Musa é sempre bela, mas não depende de maquiagem
Está sempre elegante, independente da roupagem
Musa é utópica e legítima, não pode ser rasurada é política

210

TODAS AS MÃOS

10 anos do Caruru dos Sete Poetas: recital com gostinho de dendê

2004 - 2014

Não pode nem deve tornar-se vítima
Musa ergue-se acima das situações
Causa ciúme pelo charme ou perfume
Não fala palavrões
Musa se não verso, é toda canção
Musa é música, única, cada qual tem a sua
Com seu modo sua versão
E não é nada bom que haja qualquer tentativa de divisão
Há musa que sequer sabe que o é
Não tem escolha nem querer
Portanto de ousado que sou
Faço a proposta a saber
Musa totalmente musa
A minha?
Só pode ser você!
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Poetas não perdem a validade
para Tomas Tranströmer

O Prêmio Nobel de literatura 2011
Um senhor meio sem jeito (talvez perfeito)
Um sueco que já não fala
Aos oitenta e tal
Faz ainda seu texto
Singelo e original
Convenceu-me de uma verdade:
Poetas, apesar de fora do mercado pela idade
Não importa e edição
Nunca perdem a validade
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Conselho
não adianta, moça,
ficar assim tão cabisbaixa,
cultivar pensamentos tão esquisitos,
cada hora uma dor
e uma culpa e um medo;
a vida são mesmo esses conflitos.
deixe o ego e o drama de lado,
não estacione nas caretas.
o mundo é dos elefantes
e das borboletas.
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Escrever a outra infância do horizonte
poema para Henrique Krispim
Inédito, do livro “gritos a dilacerar girassóis”.

nas veias
barro negro
e doze signos a mergulhar no peito
anterior a infância
ela – a morte – bate nos quatro lados do corpo
não sei o trajeto – levo minha alma pra passear1 –
uma bússola a retirar meus ossos bem devagar
águas a separar os braços
a gerar sombras
as portas abertas
– não tenho a cópia da chave
olho do telhado
ela sorri
não sei o trajeto – levo minha alma pra passear –
uma bússola a retirar meus ossos
– quer brincar de ciranda?
– tenho o cabelo grisalho
meus heróis caem no horizonte
sonhos amarrados aos pés
rascunho cartas sem destinatários
o silêncio dorme e devora nuvens
hora de pular no abismo
devagar
escorre dos olhos um pouco de barro
os tecidos de credos e caminhos
1

Releitura do verso da letra “Bossa Nostra”, Nação Zumbi.

continua
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devagar
sou a janela e o cardume de palavras
arrasto uma serpente a criação e o pó
sou profano
sou cicatriz de uma canção
língua além dos mistérios líquidos
nas veias tenho barro negro
guardo no corpo tambores e as cordas de uma guitarra
ela passa por mim
devagar a bússola se dissolve
vejo o relâmpago primeiro
ele deixa apenas o meu nome
e dança comigo
uma criança recolhe nossos pares de sapatos
o sol dentro deles
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Pedras do sol
Inédito, do livro “Um pedaço de chuva no bolso”.

Na tempestade sinto seus golpes de cólera, fogo líquido a vestir o céu. Ela traz o rodopio do vento, o açoite do deslocamento do ar, cinzentos são os cabelos do tempo
usa um objeto moldado com gotas da chuva mistério líquido e quente. No corpo as
marcas das palavras impronunciadas. Não, nove partes não. Única. Fogo a inclinar
meu corpo: mergulho sem me importa com a volta. Deixo o machado colado à pele.
Rasgo minhas veias com um golpe único: entra uma borboleta com aroma de amêndoas. Bebo a tempestade, sua água me bebe.
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pedras desembrulham lábios cegos.
Inédito, do livro “gritos a dilacerar girassóis”.

Pássaros sem plumas empinam homens, delicada operação retirá-los do solo, os
pés tímidos resistem aos primeiros movimentos, outros desconhecem a palavra resistência. outros: as raízes se quebram. observo de longe dois suaves pêndulos sulcarem suas carnes: o tempo ainda dorme nas sementes dos ossos. a linha se rompe
no décimo corpo, anjos lambem seus ferimentos, desconhecem a palavra: descanso.
dez horas: a manhã não abre meus pés molhados. um guarda-chuva cor de rosa espera o próximo voo.
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Nas veias do sol
Inédito, do livro “Um pedaço de chuva no bolso”.

O tempo esquecido. Com um tambor preso nos dentes, uma pedreira chega até o
mar, arremessa sem descanso sua rede apanhadora de sonhos: vazio, vazio, vazio.
Na pele as cicatrizes do ofício e o peso da distância do calor de casa. Pintura naufragada sem sapatos e infância. Nos cabelos as lâminas do rufar do tambor. Escuta
o seu nome: arremessa. O barco chega à praia: nem ossos e silêncio. Outra criança
nascerá e assumirá seu lugar: Mostra-me o caminho e me dê um nome inteiro.
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Nas veias do sol
Inédito, do livro “gritos a dilacerar girassóis”.

para subir na árvore grande tem que ter o mar no sangue
o aço não corta a água – ela me ensina a caminhar –
no corpo trago: o segundo nascimento
me chama cachoeira me alimenta
cordão de ouro líquido a escutar pedidos e preces
sou mandinga ventre sou capoeira
                                                abre a gira
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Um oceano separa meus braços
Inédito, do livro “Um pedaço de chuva no bolso”.

Sou os pés descalços a perambular Palmares. A molhar a terra com o suor: as lágrimas são bichos incansáveis, e não servem para plantação. Os pés dançam, dançam a
construir o abrigo de minha liberdade. Sou o velho a olhar dois machados: igual corte
e peso. A infância pula de um galho para outro: não conhece distância, nasce livre
numa palhoça, conhece as histórias antigas que o oceano engole. Tenho as mãos
pequenas, e a uma pedreira a crescer nos olhos. Ganho um arco do velho índio a procurar o lugar onde a paz mora. E quatorze flechas banhadas nas águas da cachoeira,
untadas com guiné, arruda, alecrim, e sal grosso. Antes de sair, recebo as benções
daquela que me trouxe: hoje escuto pela primeira vez a sua voz. Nos meus ouvidos
ela diz um nome: esse é aquele que ninguém mais sabe, nele reside o tempo passado,
o presente, e aquele que ainda estar por nascer. Não caminhe para tão longe: essa é
a segunda vez que escuto a sua voz. Pés descalços, neles: a história que ficou deste
lado do oceano. Sinto pela terceira vez a voz daquela que me deu a vida: ela se desfaz
na terra molhada.
No sangue tenho um quilombo, o mestiço, o caboclo, a cerâmica quebrada, o chocalho, o ferro, a palha, a cabaça, a lança: eles fluem por cada parte do corpo, aquele que
não se diz o nome. Sou o machado, e a folha da erva: um lado cura o outro: ninguém
apaga. A promessa escrita na areia: o vento não consegue juntar as palavras. Inclino
o corpo, dobro os pés, os joelhos no chão, a cabeça toca três vezes: primeiro ao centro, à direita, e à esquerda: meus ancestrais sorriem em meus caminhos. Quando nas
águas, peço em silêncio, também sou água, e nela me renovo: três vezes.
A vida carrega no ventre meus irmãos, no corpo: tinta de guerra, e as marcas do
açoite. A morte não tem olhos, e pés rápidos: o berimbau suas mãos não tocam.
Capoeira, maculelê, e samba de roda: ela mantém distância. Traz nos bolsos folhas
de mamona, o tempo daqueles que não podem ser cicatrizados, antes que fios se
rompam.
Na pedreira estão os machados. Quarta-feira, nas mãos ela tem pedras de raio, e eu
tenho pedra de fogo, mas tenho meus pés descalços. O asfalto quente, outro navio,
o barro permanece: não peço sangue, sinto o cheiro do tabaco, e o som dos atabaques: Zambi me trouxe. Zambi vai me levar.
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A pupila de Narciso
Vestido com a graça da Lua,
um cisne no lago do espaço.
Padece o poeta aos pedaços
no espelho límpido das águas.
Narciso que cintila perdido,
buscando no rosto uma casta.
Até que na espuma dos tempos
salva a legião de afogados.
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Epitáfio para Guinevere
Meus cavalos choram por ti, égua de olhos azuis.
Não mais invadirei o vento montado no teu galope.
Que fique inscrito na tua lápide
o verso de lágrimas dos meus cavalos.
Para tu, que trazias os céus dentro dos olhos,
o relinchar da paixão pagã
dos cavalos que trago dentro de mim.
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Bodas de sangue
Para Cristina Hoyos

Que beleza é essa que tanto me incomoda?
Que olhar de tâmara – sâmaras que se semeiam –
transborda dos cântaros de tua íris?
O que anunciam teus inquisidores e translúcidos olhos?
Tudo em ti é duplo, senhora do amor bruxo.
De tuas mãos multiplicam-se os gestos e as bênçãos
e com tuas mãos dizes mais que cem mil bocas juntas
e essas mesmas mãos prenunciam a beleza de tuas ancas.
Mas, mais do que tudo, o que impera em ti
são esses milagres que são tuas tetas,
dois punhais que a cada instante furam minha paz
e que me ensinaram a amargar a verdadeira sede.
Ah Cristina Hoyos, deusa de Espanha,
vem bailando em nuvens e em versos de Garcia Lorca,
vem com teus punhais para a minha peixeira de 12 polegadas,
pois as nossas bodas só podem ser de sangue.
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Gênese
Sabe, moça da encruzilhada,
quando te encontrei foi um assombro.
Tu trazias estampada no semblante
a indagação que me acompanha.
O mais espantoso é que também
eras a resposta que sempre busquei.
Não aquela resposta exata, matemática.
A verdade que tua chegada me trouxe
foi a das abelhas zunindo no romper da aurora
em busca do mel das flores das algarobeiras,
foi a dos cavalos galopando na boca da noite
sonhando com touceiras de capim e éguas luzidias.
Ah, moça, tu estás no centro da Rosa dos Ventos,
pra onde deres o passo é caminho o que há.
A gente olha pra cima e não vê limite:
é tudo um azulão que não acaba mais.
Mas basta dar meio-dia, o limite aparece,
e não é longe não: bem na boca do estômago.
Sabe, vou te dar um chapéu do tamanho do céu,
que é pra te proteger dos devaneios solares
e pra que todos te percebam e apontem para ti:
“olha lá a moça que sombreia o mundo”.
E todos vão te olhar e todos vão te aplaudir
e o arco-íris vai ficar preto-e-branco de inveja.
Aí, um passarinho, desses bem miudinhos
que trazem uma sanfona de cento e vinte no peito,
vai aparecer e assobiar uma cantiga doce:
e a gente, espiando bem dentro dos olhos,
começa a sentir um monte de estrelas pipocar.
É isso, quando te encontrei, nasci.
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Registro da fala do silêncio
O que mais tem falado em mim é o silêncio,
mas um silêncio plural – de fogo –
que com sua língua escarlate abrasa as palavras
e as queima antes de serem.
Um silêncio de lá, de longe – das plagas interiores –
que fala o tempo todo sem dar nome ao dito.
Em sonho é imagem: e vejo, inebriado,
a sua cara – semblante formidável:
tão formoso quanto pode ser um deus.
O silêncio, este que fala e de que tanto falo,
é um hieroglífico poema,
e estes versos: tradução e codificação.
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Sete irmãs
Para Remedios Varo

Essas sete musas mal-assombradas
de cabeleiras ruivas, encardidas,
são santas de bocetas encarnadas,
trazem entre as mãos minhas sete vidas.
As cabeleiras ruivas dessas musas
são trepadeiras místicas em rito,
um anelo claro como um oráculo
a escalar as formas breves do mito.
São sete noites vividas por Borges,
são sete fadas da ilha de Lesbos,
são sete acordes de Joaquin Rodrigo,
são sete facas de Aderaldo, o Cego.
Ah minhas sete irmãs, filhas de Safo,
lamber vossos céus é meu paraíso!
A plenitude de vossas entranhas
é o aconchego destes meus delírios.
Sete musas grávidas, musas graves,
a gravidade não pesa no abrigo.
A minha voz é um caminho cego
como Borges, Aderaldo e Rodrigo.
Ah minhas sete irmãzinhas serenas,
vamos jogar enquanto há tabuleiro,
sete damas-rainhas, sete Helenas,
sou vosso servo, vosso cavaleiro.
Musas oblongas, ventres salientes,
em vossas carnes quentes eu reparo,
de fora a fora, com prazer e encanto,
as sete faces de Remedios Varo.
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Templo
Das palavras do poeta, as imagens
que captam a multidão ao triunfo.
De sua dimensão nasce o centauro,
veículo e montaria dos mundos.
A loucura das lâmpadas na mente
e o pensamento inquieto, o poeta
bebe e chora ouvindo as vozes do templo:
elementos que o espírito alimentam.
Combate a morte com a poesia.
Violenta o pavor da cristandade.
Seus versos, rebeladas orações,
cânticos de louvor à liberdade.
Na escada do templo, pensando o tempo:
o mundo emergindo dos vastos ventos
para os cascos velozes do centauro.
O poeta é o próprio templo do tempo.
Com os ímpetos dos céus, bebe o vinho.
Indo ou vindo o poeta se embriaga
e iluminado estende aos mercadores
o ardor e o sabor de suas palavras.
Dentro da noite selvagem e bruta,
os lamentos da multidão que sangra.
O poeta em seu plantão salga a carne,
depois revela as fontes da emoção.
Por dentro da nave do mundo existem
rumos crescentes que esperam por gentes.
O poeta entrou no templo, abriu as portas,
acendeu a fogueira e dançou nos tempos.

229

JOTACÊ FREITAS

Jotacê Freitas, é pseudônimo de José Carlos de Freitas,
natural de Senhor do Bonfim,
Bahia, nascido a 06 de março de
1964. Seu interesse pela literatura surgiu aos 15 anos, tendo
conhecido o Cordel através da
mãe, Dona Izabel, que comprava folhetos sobre Padre Cícero,
Lampião e Bocage. Iniciou sua
obra em 1987 com versos livres
e publicou seis livretos em que
experimenta desde o concretismo ao hai-kai. Dez anos depois
recebeu prêmios da ACLASB
– Academia de Ciências, Letras
e Artes de Senhor do Bonfim.
Dirigiu e escreveu espetáculos teatrais recebendo prêmios
por atuação e direção no Grupo Teatral Nós-Nas-Tripas. Publicou mais de 100 folhetos e
venceu o Prêmio Nacional de
Literatura de Cordel – 2005, da
Fundação Cultural do Estado

da Bahia, com “PANVERMINA E
ZABELÊ NAS QUEBRADAS DO
SERTÃO”; foi contemplado com
o Prêmio Mais Cultura de Literatura de Cordel 2010 – Edição
Patativa do Assaré, promovido
pelo MINC, com o romance “O
REI CEGO E OS FILHOS MAUS!”
Lançou em 2011, na X Bienal do
Livro da Bahia, o livro “BAIANICES, AIANADAS E BAIANIDADES”, reunindo 21 dos seus
melhores folhetos. Também foi
repórter nos jornais O Lapa-pau,
Nossa Gente, Correio dos Sertões, Jornal de Juazeiro e colunista do tablóide literário SOPA.
Fez graduação em Pedagogia na
UNEB; iniciou o curso de Letras
na UFBa e foi pesquisador CNPQ
do PEPLP – Programa de Estudos e Pesquisas da Literatura
Popular. É especialista em Artes
na Educação pela FAAC-ES.
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O jumento que entrou na faculdade
Houve um tempo no mundo
Em que os bichos falavam
Usavam terno e gravata
De automóvel andavam
Exerciam profissões
Viajavam de aviões
No mundo eles mandavam.
Fizeram a revolução
Instituíram o poder
Deputados e senadores
Foi preciso eleger
Presidência da república
E defensoria pública
Para todos defender.
Mas nem todos os animais
Tinham tratamento igual
Uns comiam muito açúcar
Outros só comiam sal
Eram apenas engordados
Para serem escravizados
Como trabalhador braçal.
Os bichos ambiciosos
Comandavam o governo
Rato raposa e cobra
Roubavam com muito zelo
Desviando grandes verbas
Tirando ouro das serras
Sem usar do meio termo.
continua
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Os bichos mais valentões
Comandavam as indústrias
Onça galo e cachorro
Agiam com muita astúcia
Na mente dos operários
O trabalho era um calvário
Todos sentiam angústias.
Os bichos conversadores
Comandavam a imprensa
O macaco e o papagaio
Tinham uma vida tensa
Um pula de galho em galho
O outro tem ato falho
Muito fala e pouco pensa.
Os animais pensadores
Assumiram a educação
Cancão-de-fogo e coruja
Fizeram articulação
Um fingia que ensinava
E o outro só comentava
Os erros da sua lição.
Na saúde o sangue-suga
O morcego e o urubu
Criavam diversos planos
Pra todos de norte a sul
Os bichos que não podiam
Pagar em dinheiro morriam
Puxados na tripa do cu.
continua
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E assim eles viviam
Como se fossem humanos
Com intriga e divergência
Sempre debaixo dos panos
Os animais mais pacatos
Que viviam pelos pastos
Não percebiam os enganos.
Foi numa manhã de chuva
Enquanto comia capim
Que o jumento percebeu
Que sua vida era ruim
Olhou pro céu e pensou
– Será que o criador
Está com raiva de mim?
Trabalho todos os dias
E nada recebo em troca
A não ser capim molhado
E chicotada nas costas
Depois sou trancafiado
Num curral encurralado
Fedendo a mijo e bosta.
Quero uma vida melhor
Igual a dos meus senhores
Luxo conforto e folga
Longe dos trabalhadores
Hoje eu fujo daqui
Vou me mandar por aí
Em busca dos meus valores.
continua
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Quando a noite caiu
Toda negra e estrelada
Parecia uma peneira
Na fogueira enfumaçada
A coragem para a fuga
Acorda com quem madruga
E bota o pé na estrada.
O jumento procurou
Uma brecha no cercado
Passou todo espremido
Saiu com o lombo arranhado
Mas relinchou em silêncio
Pois o prazer foi imenso
Ao se ver do outro lado.
Disparou no meio da noite
Mais parecendo um cometa
Atravessou rios e pastos
Na areia da ampulheta
Quando veio raiando o dia
A sua maior alegria
Foi descansar na valeta.
Acordou já meio dia
E decidiu procurar
Uma maneira decente
Para a vida melhorar
Passeou pela cidade
Pensou com agilidade
E decidiu estudar.
continua

234

TODAS AS MÃOS

10 anos do Caruru dos Sete Poetas: recital com gostinho de dendê

2004 - 2014

Marchou pr’uma faculdade
De ciência experimental
Que tinha a filosofia
Como tema principal
E usava a matemática
Como arte numismática
Etecétera e coisa e tal.
Fez vestibular na hora
E passou com nota dez
Pois se analfabeto passa
Com ele é sem viés
Foi para a sala de aula
Apresentou sua fala
E se agarrou aos papéis.

Lia tudo o que mandavam
E o que encontrava também
Pois com a sabedoria
Quanto mais se lê se tem
Debateu com os colegas
Com o pensamento que agrega
Do estudo ficou refém.
Ele aprendeu com Karl Marx
A exigir mais-valia
Pois trabalhador unido
Não teme a sua chefia
Quer um pagamento justo
Maior que o preço de custo
Pra sua benfeitoria.
continua
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Com Platão ele aprendeu
A reconhecer nas sombras
As verdades e mentiras
Na caverna que assombra
Pois quem tá acorrentado
Teme enxergar o outro lado
Sem saber que é tudo lombra.
Psicologicamente
Freud só o complicou
Pois a sexualidade
Dos bichos é sem pudor
O ser humano é que tenta
No sexo botar pimenta
Para ter prazer com dor.
Muita coisa ele aprendeu
E quase que ficou louco
Quando veio a formatura
Ainda acharam foi pouco
Pois a moda de agora
É fazer mestrado fora
E doutorado barroco.
Mas ele se satisfez
E resolveu cair no mundo
Com o canudo no bolso
E o pensamento fecundo
Sonhava em criar escolas
Pregar pelo mundo afora
O conhecimento profundo.
continua
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Encheu o caçuá de livros
Lápis papel e caneta
Borracha régua e giz
Não esqueceu a luneta
Pra enxergar letra grande
Ir pra onde a mente mande
Sem ter medo de careta.
Outras coisas ele sabia
Que precisava uma escola
Não falando da matéria
Que se decora com cola
Mas do sentimento íntimo
Que o estudante distinto
Carrega em sua cachola.
Escola tem que ter arte
Indisciplina e prazer
Cega desobediência
Aos donos do poder
Criar fantasia elástica
Na massa neo-encefálica
Ressuscitando o saber.
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JURACI TAVARES

Caminhar, caminhar, caminhar,
cidadania, poesia, leveza, força
palavras soltas. São pilares que
sustentam a construção filosófica, poética, musical, educativa
de Juraci Tavares que caminha,
caminha, avança, recua sem se
preocupar aonde vai chegar. A
sua poesia traz no seu interior a
gênese da inquietação, reflexão,
historicidade, contemporaneidade, educação, ancestralidade
etc. Estas facetas também são
facilmente encontradas
nas
suas canções populares feitas
para os blocos afros: Ilê Aiyê,
Malê Debalê, Cortejo Afro, Afoxé
Oyáaláxé, ( Recife ) Alafin Oyó e
Oxum Pandá (Olinda ) . A extensão dessas poesias se encontra

no seu livro solo VOCÁBULOS
CAMINHANTES, lançado em junho de 2012, e nas Antologias
Poéticas: FOCUS V 2010, FOCUS VI 2011 e FOCUS VII 2012,
lançados pela COGITO EDITORA. Participou da sexta edição
do Caruru dos Sete Poetas. O
entrelaçamento de todos esses
valores que compõem a obra de
Juraci Tavares que normalmente busca arremessar o seu leitor para fora de si, apresentando-lhe inúmeras possibilidades,
pois coloca-lo-á abraçado ao
não dizível e ao imagético moradores do campo das possibilidades, num intervalo aberto que
também é a morada do Erê, Caruru dos Sete Poetas.
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Chegança
Porto
direção,
navio
palha
casco
cetim
âncora,
ponto
camada,
mar,
revolto
março,
não
tempestade,
espécie
acerto,
rumo
transformação,
só
dissolução,
iceberg
oceano,
vida
temporal,
ondas, traz
rumo cais
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Erê
Mais velho,
bênção
princípio,
crença
raiz
fortaleza
alimenta
Erê
Pinto, corro,
sinto, brinco
adoro ler, livro
me faz crescer
estudo,
rendimento
vivo atento
alegria,
pureza,
magia
travessura,
autoestima
cidadania
Re-tomada
continua
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Recuo,
recuo
avanço
avanço
avanço
volto,
volto,
volto
chegada
acariciamento
mergulho
profundidade
sol
abertura
pétalas
vermelha
amarela
janelas
olhares
corpos
aperto
festividade
intimidade
recuar
avançar
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Xirê, areia
Amorosas, constantes
espumas, brincantes
sobem nas pedras,
correm pra areia,
corpos enleiam
branco, azul, mar,
adjá, agdá, saravá
casa, mãe, louvores,
celebrações,
adjá, agdá, saravá
casa, mãe, louvores
maris, canções, água,
espumas, flores, espelhos,
xirê, areia, xirê areia
Rio Vermelho, Rio Vermelho
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Pé de galinha
Aperto
quintura no corpo
ainda pintinho vivi
pés sobre mim à altura
amor, limite, doçura
vivo memória meu ser
o pé da galinha me fez crescer
vovô, vovó me diziam
maciez, brandura
sabedoria à altura
pisar firme com ternura
cuidado pé da galinha
caminho meu dia-a- dia
saber popular, saber infinito
“ pé de galinha não mata pinto”
saber popular, saber dos antigos
“ pé de galinha não mata pinto”
pintinho embaixo da asa
livre no terreiro
asa, pé da galinha
presente, filosofia
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Normalidade
Diferenças
intimidades
adversidades
heterogêneas
unitárias
diferenças
úteros
jorração
estrelas
luzes
coletivos
limites
transporte
conduto
eletricidade
unidade
alimento
parto
normalidade
dor
prazer
ser
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KARINA RABINOVITZ

É poeta. Lançou “O LIVRO de
água”, em 2013, em parceria com
a artista visual Silvana Rezende.
Um livro-objeto de poemas que
se expande numa exposição de
artes visuais. Lançou o livro “poesinha pra caixinha [de fósforo]”,
em 2012; o “livro do quase invisível”, em 2010, pela coleção Cartas Bahianas, da P55 Edições e o
livro “de tardinha meio azul”, em
2005, pela editora independente infinito publicações. Em 20122013 recebeu a Bolsa de Criação
Literária da Biblioteca Nacional /
Funarte para realizar a pesquisa
e criação do projeto “Poesia de

Diversões ou Parque de Poesia +
Poesia em Quadrinhos”. Trabalha
em parceria com Silvana Rezende desde 2005, experimentando
e realizando interações entre
poesia e artes visuais. Juntas,
criam intervenções urbanas
como o “poesia atravessada [na
garganta da cidade]”, poemas
em faixas de pedestres; o “lambe-lambe poesia”, instalação audiovisual, para ser montada em
praças públicas; entre outras.
O “lambe-lambe poesia” esteve presente no 8º Caruru dos 7
Poetas/2011.
www.karinarabinovitz.blogspot.com
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Currículo
meu nome eu mesma.
meu endereço em mim.
meu cadastro de pessoa física este corpo,
que dentro é céu e é jardim.
meu registro geral não foi registrado
e desde meu nascimento,
numa quarta-feira de cinzas,
nutro certo encantamento,
por tudo que não é numerado.
meu telefone anda ocupado,
uma família de pássaros fez um ninho
bem no fio da minha linha
desde então, ali só se aninha
o canto de uma mãe que espera.
pra falar comigo,
só mesmo depois da primavera,
quando do nascimento do novo passarinho.
minha formação profissional
segue um caminho
amador.
insisto no amor.
continua
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minhas atividades atuais:
pensar na vida
e uma corrida sem fim
à beira-mar...
encontrar saídas e
encontrar entradas,
pra essa vontade desmedida de viver,
de amar.
por fim, minhas referências pessoais,
é melhor que eu não diga
ou que você pergunte a ninguém...
elas serão sempre mais.
mais verdadeiro
é que você descubra,
na convivência comigo,
meu tempero,
minha loucura,
minha ternura,
meu desassossego.
então?
é meu, o emprego?
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Medida da leveza
lição antiga:
pode ser leve o chumbo, se carregado com o coração
e pesado o vento, se empurrado com a barriga.
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A vida não tem ensaio
deixou um all star [um mal estar]
no meio do caminho. trocou por um par
de sonhos. pra mudar o rumo.
cansou de pisar em ovos.
andou, milhas e milhas sem os pés
no chão. vôo de sapatos novos.
refez suas trilhas.
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Rearrumação
minha geladeira,
resolvi colocar embaixo da amendoeira
do quintal do vizinho,
só pra mudar as coisas de lugar!
minha cama,
pus na beira do mar,
e meu sofá,
arrastei pra praça,
onde sento e como pipoca
e vejo tudo que passa.
meu armário, pintei de roxo
e deixei a porta bem aberta.
ele já não guarda mais nada.
liberta.
deixou de ser gaiola.
minha vitrola,
que se entrosa bem com o meu pufe,
está ao lado dele agora,
tocando músicas no meio da avenida,
por entre os carros.
joguei, além, muita coisa fora:
roupas, papéis, talheres, divã...
esta manhã,
acordei cansada de tudo como está
e resolvi simplesmente,
mudar as coisas de lugar!
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Descaso
o destino que me valha!
você deixou seu fósforo aceso
dentro de minha vida de palha.
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Redemoinho meio azul
para desenfileirar os dias,
passei sábado na frente da sexta.
e como não sou besta, nem nada,
depois da sexta deixei outro sábado...
e pra desorganizar o horário,
depois do pôr-do-sol,
a tarde girou ao contrário,
até amanhecer [sem noite] e ser tarde de novo.
o povo, que seguia hipnotizado
pelo meio dos dias,
sacudiu a vida!
nova medida
de tempo espaço.
meio azul, redemoinho.
desenfileirar o passo.
reinventar caminho.
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KATIA BORGES

Kátia Borges, 45, é escritora e
jornalista. Publicou os livros de
poesia “De volta à caixa de abelhas” (2002, Selo As Letras da
Bahia), “Uma Balada para Janis”
(2010, Edições P55) e “Ticket
Zen” (2011, Escrituras) e, de prosa, “Escorpião Amarelo” (2012,
Edições P55). Seus poemas foram publicados ainda nas coletâneas, “Sete Cantares de Amigos”, “Concerto Lírico para 15

vozes”, “Roteiro da Poesia Brasileira - Anos 2000” e Traversée d’Océans – Voix poétiques
de Bretagne et de Bahia, edição
bilíngue organizada por Dominique Stoenesco. Tem ainda poemas incluídos no projeto “Mídia
Poesia” e na peça teatral Batata!, homenagem a Nelson Rodrigues, feita pelo grupo baiano Dimenti. Edita o blog “Madame K”
(www.mmeka.wordpress.com).
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1.
Já estamos todos mortos
quando vivos nessas poses
que emprestam aos retratos
certo ar de documento
do quanto fomos, gente,
para algum arremedo
de posteridade. Já estamos
mesmo todos mortos
quando abrimos os olhos
e arreganhamos os dentes
diante de algum fotógrafo.
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2.
Este mundo não
te pertence, Bandini.
O modo rude como afias
a faca nos teclados
da velha máquina.
Sente, Arturo, a voz doce
da garçonete, a
mexicana de alpercatas
sujas. Fumas unos
chinos en Madrid?
Para viver, é sim,
para viver assim,
com nada além
de palavras.
“No hacías otra cosa
que escribir”. E sonhar,
faca amolada, ao som
da velha máquina,
cravar letras na folha. Olha,
são como estrelas cadentes.
Ouve como gemem, pálidas
de espanto no branco da página.
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3.
Você apenas finge que sente.
Mas que tarde cinza
é essa que traz nos olhos?
Perita em perguntas-disfarce,
deixo a outra entretida
em desarmar armadilhas,
organizar as cores do cubo
mágico, montar o móbile.
Ah, sou poeta, sabe?
Por isso é que sei criar
esses efeitos sentimentais
a partir do ridículo. Não diz
nada, apenas finge que sente,
que esqueceu de escrever
a carta de despedida,
perdeu as chaves e chove.
Ah, eu sei que não chove.
Agora deixa que eu finjo.
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4.
Organizamos um piquenique
dentro do parque da cidade
toalha xadrez, cesta de vime
– a santa ceia –
Convidamos um Judas
de aspecto meio junkie
e um Pedro afeito a negar
todas as coisas. E, claro,
aquele que faria milagres.
Fazia um sol dos diabos,
Tiago levaria anfetaminas.
Ele subiu as alamedas
com as bolinhas coloridas
apertadas entre os dedos,
assobiando um rock.
Quando chegou, vimos,
espantados, o que os
comprimidos derretidos
haviam deixado:
em suas mãos,
uma tela de Pollock.
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5.
Tudo é verão, e nada é
nunca mais. Um dia foi
só em outra encarnação,
se acreditasse. Você
calou, olhando triste.
Tudo é verão, e nada é
a madrugada leva a noite
fria, fogueira, bandeirolas,
e deixa para trás todos
dormindo. Velhas lições,
amar outonos, folhas caídas
amarelando jardins de
inverno, só em sonho,
se acreditasse. Ah, essa
história, a beleza de ser
triste, ler On the road,
beber como se não
existisse um amanhã.
Tudo é verão, e nada é,
esta certeza, fechar a porta,
e entrever, na fosca fresta,
o seu olhar que nada diz,
que apenas olha, olha,
só em poesia, se acreditasse.
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6.
Um dia comum não te guarda.
Há furacões ao sol, nuvens
de azogue prontas a dar o bote.
Um dia comum não te guarda.
O passar das horas esconde o laço
e noites sem alvorada aguardam
em camarilha. Um dia comum
enovela todos os dias no que avessa
o calendário, a armadilha.
E nem Maeve, Miguel Arcanjo ou Exu.
Nem mesmo Exu te guarda.
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7.
Fazendo poesia, vamos, os delicados,
sendo triturados pelas engrenagens
desta grande máquina. Alguns,
mais selvagens, farão versos com sangue,
escrevendo impropérios com a ponta das unhas.
Outros, mais tranqüilos, perseverarão
no lirismo, com o que lhes restar de sanidade.
Fazendo poesia, vamos, os delicados,
sendo triturados pela grande máquina
(até que Deus nos salve).
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LANDE M. MUNZANZU ONAWALE
(Reinaldo Santana Sampaio)

LANDE M. Munzanzu ONAWALE
(Reinaldo S. Sampaio) nasceu
em Salvador, Bahia.
Desde 1996 tem publicado poemas e contos em antologias diversas no Brasil e Exterior. Lançou em 2003 seu primeiro livro
de poemas (O Vento), e o segundo, bilíngue, em 2011 (Kalunga
– poemas de um mar sem fim/
poems of an infinite sea), ambos
em edição do autor. Ainda em

2011 lançou seu primeiro livro
de contos (Sete – diásporas íntimas), pela Mazza Edições, livro
adotado pelo Ministério da Educação (PNBE) para uso no ensino médio. Entre as antologias
ele destaca a Cadernos Negros,
do grupo Quilombhoje, de São
Paulo, uma das mais regulares e
longevas publicações literárias
das américas, e onde primeiro
publicou em livro. Prepara um
segundo livro de contos.
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Canarinhas da vila
o que pode a minha poesia contra isso:
três jovens assassinadas lado a lado?
o que pode a letra morta
da lei, da constituição
contra este costume brasileiro
de matar negros como moscas?
o que pode nossas vozes
ante os estampidos
que despedaçam crianças como nozes?
nossos cupidos sendo brancamente mortos
canarinhas da vila
abatidas pelos badogues de fogo
borboletas da paixão
com o imenso ar
e a intensa vida pela frente
presas na fotografia do jornal
o fim...
mas eu não quero terminar aqui
a juventude da minha palavra
descoberta
quer-se franca e copiosa como lágrimas
e certa
espada concreta do guerreiro-mor
varrendo a tragédia
para longe do lugar comum
continua
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quando abro esta manhã de sol e sábado
e a polícia me lava o rosto
com sangue negro juvenil
penso no genocídio da preta gente
(suicídio inconsciente do brasil...)
o mar malungo me enche os olhos
e o meu coração lança ondas soluçantes
contra a minha alma de rocha masculina
e ela se desfaz e salga meu caminho
e os homens-meninos da rua que criei
levemente me evitam
e eu choro criança sem parar
querendo todo mundo aqui
em torno de mim
da minha dor
eu digo não!
ergo meu poema como um não
outra vez
nesta vida de África sequestrada
quando outros poderiam ser os versos
pra falar de adolescentes semelhantes
àquela minha mesma namorada
preta, pretinha, carapinha
que me acompanha desde que nasci
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Acerto de cotas
depois de nos espremermos
sob as pontes
dividindo pedaços de vão
depois de esquentarmos nossos medos
nos limites de cada prisão
e de disputarmos com todos os bichos
buracos no parmesão
é hora de outras partilhas...
distribuir agasalhos, e não o frio
repartir comida, e não a fome
depois dos lares loteados
pelas botas da violência
e dos empregos cotizados
para servir às aprências
depois dos elencos rateados
nos cabendo a subserviência
é tempo de outros papéis
e – por que não? – de anéis...
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Z de maio
Cravamos um sol
bem no meio do outono!
E afugentamos, sem pena,
aquela pálida sombra.
Agora, há uma letra a mais
			

em maio:
um fonema imprescindível,
como o grito.
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Fissura nuclear (Fukushima)
Para e por Luís Carlos Oliveira

			

à fúria do útero da terra
seguiu-se a fúria do núcleo
de um infinitésimo grão de areia
e essa ira liberta
em chamas
engoliu as chuvas dos homens
e as devolveu águas alteradas, mortíferas
no ar, uma antípoda bomba,
que sem alarde faz tudo arder
fúria mansa que se lança
voraz e corrosiva
ao âmago de tudo... que espera...
e bem no seio de mulheres em pranto
no centro do inexplicável
o homem
calado
impotente
– a ciência não tem um plano “b”
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Mulato lato
se o boom
no bom brasil
é ser mulato
quero ser o prato
e não a comida
e se o paraíso é mesmo isso
não seria o mestiço
de negro com... negro
a maior evidência de que tudo é bom?
de repente
o non-sense do sentido lato
é o Um que não se vê na humanidade
sempre metade, da metade, da metade...
até a áfrica
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Negro mina
na lápide
o pedido de vovô
negro mina, falou:
Tiradentes
consciente
coerente
ele não traiu os seus:
traiu os meus
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Kalunga
A memória do mar me atravessa...
está cravada em mim
como os ferros da grande árvore inesquecível,
são meus poros,
são as voltas da muzenza contornando os cemitérios
- e, é claro, são mistérios.
As ondas que me fazem deixam pegadas belas e profundas
entre o mar de Luanda e os meus olhos de poeta...
mas vejo crustáceos perigosos
nas pedras que calçam meu passado,
vejo tubarões famintos rodando praias abissais.
Há, sim, densas névoas sopradas pelo oceano...
e nestas brumas vem uma revolta!...
a vontade de matar ou morrer por um ar mais puro
(uma paz)
por uma família, um amor.
Balança o mar... balança numa jinga interminável
das florestas de Matamba aos serrados dos brasis.
Balança o mar... balança numa dança incansável com o futuro
(exercício da destreza necessária).
Balança o mar... balança...
é o colo de Kayala que me embala,
são os braços da Kyanda
- onde entrego minhas forças pra sair tão renovado!
continua
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Eu tive sentidos guardados
que se quis afogar em sal e esquecimento...
pois emergiram preservados sob as bênçãos da Mameeto
ofegantes, corajosos, vigilantes.
Preferi os riscos de ter uma dijina
a navegar pelo tempo sem lembrar de mim... dos meus!
Ah! Pude, então, dançar cabula,
evocar minha cabinda,
recriar minha bassula, semba, candombe, mandinga!
...as águas me perpetuam...
nelas, o tempo murmura
- verdades translúcidas, olhos umedecidos.
...a diáspora são ouvidos atentos
e o Atlântico, um eterno gunga,
Kalunga
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LITA PASSOS

Administradora, Gestora de Comunicação, Professora, Poeta e
Atriz. Nascida no recôncavo da
Bahia em Cruz das Almas, publicou ROSÁRIO DE LEMBRANÇAS
– Editora Vento Leste – 2011,
MÃO CHEIA (poesias e contos
) 2005, Fazcultura, FLORES DE
FOGO (Poesias) 1994, ED. Nova
Primavera, NOSOTROS - Antologia Poética Brasil/Espanha
(Editora
Pórtico)1996,MAPA
DAS ILUSÕES com o livro Conteúdo Suspeito (Editora Nova
Primavera)
1992,ANTOLOGIA
CARURÚ DOS SETE POETAS
– Fundação Cultural do Estado da Bahia – 2007, REVISTA
DA ACADÊMIA DE LETRAS DO
RECÔNCAVO - FTC ,REVISTA
DA ACADÊMIA DE LETRAS DO
RECÔNCAVO - FTC – 2010, DICIONÁRIO DE AUTORES BAIA-

NOS – Secult – 2006,COLEÇÃO
MAPA DAS ILUSÕES – CONTEÚDO SUSPEITO – Ed. Nova Primavera – 1988 – Fundação Galeno Dàvelirio, BRASIL RETRATOS
POÉTICOS – 2010, publicou em
Revistas literárias e jornais: Exú
(Bahia), Cepa (Bahia),Reflexus
de Universos (Bahia), A Tarde
Cultural (Bahia) Tribuna Cultural de Feira (Bahia), Jornal Sopa
poesia(Bahia), Correio da Bahia,
Tribuna do Recôncavo. Participou de Projetos Literários no
Estado e é membro da ALER –
Membro da Academia de Letras
do Recôncavo da Bahia – 2007. É
Objeto de Estudo – Instituições
nos mestrados Escritoras Negras da Bahia – Ufba e Mestrado
- Poetas do Recôncavo da Bahia
– Uefs.
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Santa doida
Trago em minhas mãos acesas
Uma santa doida que atiça chamas
Que atiça pedras
Que atiça cheiros
Que atiça sonhos
Trago em meus pés ardentes
Plantados no chão
Lonjuras
Transcendências
Tocaias, cicatrizes.
Trago nos meus olhos de espelhos
Pastagens do Saara
Mares do sertão
Trovão de estrelas
Rebanho de canções
Trago em minhas mãos acesas
Uma santa doida que atiça estrelas
Anjos com infinito fôlego
Mulheres sedentas
Espanto de meninas
Trago em minhas mãos doidas
Uma santa clara que atiça espelhos
Que me vigia
Que me alivia
Que me dá juízo.
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Chocalhos
Quem é essa mulher chão?
Quem é essa mulher fogo?
Essa mulher era uma ave
Que voou do ninho do Sol?
Alguém sonhou em seu peito
Alguém bebeu seu aroma
Mulher reza
Mulher oração
Mulher rosa
Mulher vulcão
Vem do fogo azul da noite
Vem dos sonhos e das eras
Mulher canção
Mulher alma
Mulher coração
Quem é essa mulher chocalhos?
Quem é essa rendeira da fé?
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Evolução
Para Badaró Neto

Trago-te do fundo da fonte do olhar
Mosaico de canções e bichos-da-seda
Pedaços de nascentes
Pedaços de poentes
Pedaços de nuvens pedaços de céus
Que cantam e contam segredos
Trago-te o tempo no estranho bordado de evolução
Mosaico do meu ser insano
Pedaços de letras
Pedaços de espelhos
Pedaços de chinelos galopando ancestralidade
Trago-te raios e trovões e chuvas desatadas
Partículas recicladas da vida
Pedaços de artérias
Pedaços de imaginação
Pedaços do tempo vertendo azul matizado
Trago-te antenas e oráculos de borboletas
Sangue e vertigem de liberdade
Pedaços de pétalas
Pedaços de esperança
Pedaços de sol no jardim da transformação.
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Lilith
LILITH
é meu cão
vampiro de mim
meu amor de guarda-chuva
LILITH
é o abismo
dos meus desejos
o sangue que me lambuzo
o ódio contido
a vontade derramada
LILITH
é o meu Deus
com boca de éter
trancado em cofre
de casca de ovo
e cadeado de pérola
LILITH
é o meu medo
brincando de
esconde-esconde
em canteiros de luas
LILITH
é a moldura
sem espelho
da cara da minha alma.
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Mãe d’água de eu
Mãe d’água de eu
Dá-me uma aliança
Feita de arco-íris
Pra eu ficar bem bonita
No arco desta dança
Dá-me um banho colorido
Na tua boca de fonte
Pra eu ficar bem cheirosa
No jardim da vida
Mãe d’água de eu
Dá-me tua graça, tua dança
Dá-me o melaço do teu olhar
Dá-me tua coragem
Pra eu dançar e ser nada
Pra eu dançar sem medo
Pra eu dançar e ser tudo
Pra eu brincar de beleza
Mãe d’água de eu
Dá-me tua anágua
Pra eu dançar a vida
Dançar com tua graça e molejo
Dançar no leito do teu espelho
Dançar com dengo no teu beijo
Dá-me tua consciência
Pra eu dançar a vida com sabedoria
Pra eu dançar direito
Pra eu dançar do teu jeito
continua
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Mãe d’água de eu
Dá-me a chave de tua casa
A força de tua canção
Pra eu dançar o sagrado
Ao som do teu destino
Pra eu seguir o teu rumo
Pra teu corpo ser meu agasalho
Dá-me tua dança de nascente
Dá-me tua dança de poente
Dá-me tua firme dança
De mulher rainha
Que sabe dançar a vida
Mãe d’água de eu
Dá-me um arco-íris inteiro
Pra guardar teu segredo
Pra emoldurar meu olhar
Pra eu ter direito, pra eu ser direito
Laça meu ser no teu invisível laço
Dá-me o teu azul abraço branco anil
Dá-me o movimento do teu limo de estrela
Faz-me flor d’água no teu arco de luz
Mãe d’água de eu
Acorda, vem dançar mais eu
Enche de tua melodia o ventre meu
Enche de tua canção de dançarina
Infinita, minhas entranhas...
Dá-me a resina do teu coração de mãe
Dá-me a intimidade de tua casa azul
De teu porão azulão
De teus sons vivos,
De teus tons claros
continua
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Inscreve-me nos teus sentidos
Inscreve-me nos teus sonhos
Inscreve-me em tuas cores extremas.
Pra eu saber viver

Mãe d’água de eu
Eleita, danço no teu leito!
Acordo no teu semblante
Danço a vida pelo avesso
Dá-me tua causa essencial
Dá-me teu dom infinito
Dá-me teu corpo firme
De mulher rainha
Azul branco anil no tempo
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Abençoada terça
Aos amigos Xangai, Ferreti, Fabricio, Betinho e Rita Cajaíba.

Neste templo de um tempo ainda em tempo
Impressões digitais da história contemplo
Vejo imagens indizíveis vindas da memória
Escuto gemidos, vozes em oração de escravos
Anjos acendem as lamparinas na torre do nada
Nesta casa abençoada de terças cantantes
Abelhas bebem cassutinga em caneca esmaltada
São canções, cantorias, poemas e cantadores
Este chão iluminando e clareando
São homens de cristal Clarindo este sertão
De ladeiras pedindo a Dércio Marques misericórdia
É o menino Xangai iluminando o centro histórico
Com sua inesperada voz antiga de um mundo novo
Trazendo outros anjos em sua nave de vitória
Sussurrando estrelas nos ouvidos dos sábios
É o menino Fabrício tecendo rios de paz no seu bandolim
É o menino Ferreti tocando sinos nunca ouvidos
Por estas paredes nuas de tijolos, pedras e cristais
É o menino Betinho dedilhando o mais alto acorde do seu baixo
É o menino Bule Bule girando o mundo em tempo
Nos fios brancos de suas barbas de sábio
É o menino Mario Ulloa imprimindo belas digitais
Imprevisíveis acordes vindos de outras eras
É a menina Margareth dançando a vida
Com a língua (des)travada no coco e embolada
É Portugal o Jorge canarinho da terra celebrando
Trinta e um anos da massa da mandioca
continua
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Deste nosso recôncavo de Sodré
É a poesia encantada desta terça abençoada
São os amigos presentes, e de todo dia, e sempre
Impregnados de canções e poesias que vem de longe
E cobrem os telhados da noite desta freguesia
É Rita Cajaíba em perene rio de oração
É a voz única de Evelin prosando Capinã
É a sede do homem é a sede do tempo
De um novo centro histórico renascer
É Salvador pré(enchendo) seus desertos
É a Abençoada Terça acordando homens
- Pergunto a Duvê, cadê João?
Prá sentir e ver
A história cultural da Bahia acontecer!
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Elegia aos transeuntes nas passarelas do Iguatemi e o rio
São muitos os que vão os que vêm
Seguem direções opostas do vento
Gente e mais gente
Rosto e mais rosto
Carregam coisas e mais coisas
Carregam malas e mais malas
Às vezes vendem
Às vezes compram
Vendem anéis, canções vendem.
Vedem fantasias, orações vendem
Vendem sonhos
Vendem pão
São inocentes ou são heróis?
São piratas contentes?
- Fazem bico, são cidadãos
Cruzam prá lá
Cruzam prá cá
Como se desenhasse um labirinto
Como se fosse linhas cruzadas
Como se fosse um novelo de gente
Desfazendo sua esfera
Refazendo sua esfera
Uns com olhos brancos neutros
Outros com olhos apagados
Todos com olhos de passagem
Todos com olhos de abismos
Como se fossem perder o trem
continua
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Carregam densas imaginações
Se arrastando no alto da passarela
Tão numerosas, são presenças
Encobertas apagadas
Difíceis de sentir
Pulverizando de pegadas
Sobre o fio de cimento que
Cruza a podridão social
Marcas frágeis
Sobre um rio cinzento
Sobre um rio de limo podre
Rastejam no chão lembrando répteis
Às vezes, a cauda inquieta de uma serpente
Ocultam o risco sujo das águas que não correm
Que não oculta o seu corpo magro, a sua dor
Só o canto agônico profundo

Inscrição arbitrária, perene no chão
Expressão transfigurada da natureza
Textura contrastada com o infinito
Maldito contraste
Maldita textura
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Lívia Maria Natália de Souza
Santos é baiana de Salvador
(1979) e, como boa filha de Osun,
se criou nas dunas no Abaeté e,
alimentada por Iemanjá, muito
se banhou na poética praia de
Itapuã. Talvez por isto as Águas
sejam seu grande tema em Água
Negra, livro de estreia, ganhador
do Concurso Literário do Banco
Capital(2011) – Categoria Poesia, e de Correntezas, seu próximo livro de poemas. Consagrada a Osun e Odé, a vivência
no Candomblé de fundamento
Ketu é um dos temas mais fortes de sua escrita, na qual comparecem também temáticas
relativas à vivência da mulher
negra com seu corpo, cabelos
e todos os signos etnicorraciais
que atravessam, buscando subverter conceitos e reinventar
modos de ser.
Lívia Natália é Mestre (2005) e
Doutora (2008) em Teorias e
Crítica da Literatura e da Cultu-

ra pela Universidade Federal da
Bahia (UFBA). Atualmente é Professora Adjunta do setor de Teoria da Literatura da UFBA, onde
coordena os grupos de pesquisa
Derivas da Subjetividade na Escrita Contemporânea, no qual
pesquisa literatura contemporânea escrita em Blogues, e
Corpus Dissidente: Poéticas da
Subalternidade em escritas e
estéticas da diferença, no qual
se dedica a estudar a Literatura
Negra escrita por mulheres no
Brasil e nos PALOP, com recorte
em gênero, raça e sexualidades.
Além de ensinar disciplinas ligadas ao campo da Teoria da
Literatura na UFBA, também
coordena e ministra Oficinas
de Criação Literária nesta Universidade e em projetos, para
crianças em situação de risco.
Atualmente, faz formação em
Psicanálise Clínica.
Mantém o blogue: www.outrasaguas.blogspot.com
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Voto
As senhas do meu corpo
Falo nenhum devassa.
Algo da borboleta que trago
Voa
transmutada em asas.
Não há alçapão confuso
ou isca de odores mudos
que arrebate esta minha alma
de ave-fêmea delicada.
Sem santidades
me anuncio em boas-novas:
mordo com dentes brutos
o fruto que era meu,
bendito,
e esfarelo seu sumo.
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Enterrado vivo
O corpo do morto tem uma presença indecisa
que remói o mundo entorno
com dentes de ruído fragoroso.
O corpo morto devora o mundo sobrante
como se mordesse a uma maçã:
dela tirando o grânulo fino de cada espera.
O morto, que passeia carregado
como uma criança rediviva
traz nas mãos,
que lhe vão cruzadas sobre o estômago,
o signo claro de sua fome sem fruto.
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Oriki para Osun
O rio se cala,
mas há quem não saiba
que ele é fundo.
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Rastro
Somos todos feitos da poeira de estrelas.
Elas apenas tangenciam nossos sonhos
inscrevendo-os na pele do infinito.
O grão de brilho puro
rouba sua luz da memória do sol.
E, em sendo lembrança só,
gira fugidio à orla do céu imenso.
Há, na trama retecida da minha alma,
um ressoar silente como o das estrelas,
a que chamo angústia,
apesar da poeira luminosa e viva
que trago debaixo dos pés.
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Água negra
Chove muito na cidade.
No asfalto betumoso um sangue transparente,
ora de um rubro desencarnado,
ora encardido de um cinza nebuloso,
é vomitado em cólicas
por toda a parte.
Das paredes duras vaza um mais escuro que,
imagino,
seja a água mordendo as estruturas.
A água é assim:
atiçada do céu,
infinita no mar,
nômade no chão pedregoso,
presa no fundo de um poço imenso.
A água devora tudo
com seus dentes intangíveis.
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Metonímia
Meu pai colocou meu nome num barquinho que comprou.
É miúdo.
Uma insignificância no meio do oceano de vaga vaga.
É reles.
De uma cruel e desleixada vileza.
De uma pequenez quase lírica.
É reles.
Mal cabem nele dois homens e o isopor para a pescaria.
Mal cabem dois homens.
Talvez somente ele - solitário - e o isopor.
Mas, como no milagre,
o barco que leva o meu nome caminha sobre as águas.
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Asé
Sou uma árvore de tronco grosso.
Minha raiz é forte,
nodosa,
originária,
betumosa como a noite.
O sangue,
ejé que corre caudaloso,
lava o mundo e alimenta
o ventre poderoso de meus Orixás.
A cada um deles dou de comer,
um grânulo vivo do que sou
com uma fé escura,
(borrão na escrita do deus de olhos docemente azuis).
Minha fé é negra,
e minha alma enegresce a terra
no ilá
que de minha boca escapa.
Sou uma árvore negra de raiz nodosa.
Sou um rio de profundidade limosa e calma.
Sou a seta e seu alcance antes do grito.
E mais o fogo, o sal das águas, a tempestade
e o ferro das armas.
E ainda luto em horas de sol obtuso
nas encruzilhadas.
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Poeta, Escritor, Compositor,
Autor, Cantador, Romancista,
Cordelista, Roteirista, Biógrafo
e ligado a diversas áreas de arte,
cultura e educação. Como ambientalista conquistou o título
de Conselheiro das Águas, pelo
então SRH, hoje INGÁ (Instituto de Gestão das Águas). Título
de Griô, Mestre de Cultura Oral,
(Ministério da Cultura). Autor
dos cordéis “ABC da Boca do
Rio”, “O Sebastianismo no Bra-

sil”, “João Requizado, o Cangaceiro Solitário”, “A saga da Pedra
do Bendegó”, “A peleja do Boi Valente Com o Menino Aboiador”,
“Montalvânia, Uma Cidade Diferente”; entre muitos outros.Autor de 12 livros publicados, e de
mais quatro livros aguardando
publicação. Também possui poemas publicados em coletâneas
e revistas, no Brasil e em Portugal, além de escrever roteiros e
peças.
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Confrade Radiante
Para Josafá Maia da Costa

Qual espectro, azul e florescente
Num lampejo de aurora fulgurante
Eis então este lorde triunfante
De centelhas de amores gloriosos
Sertanejos de galopes não ditosos
Num versejo de alhures ruminado
Cavalgando um martelo agalopado
Sendo simples com seus olhos de brilhante
Vira estrela meu confrade radiante!
Nos mistérios deste céu todo estrelado.
Sejas sempre moleque amalucado
Com rompantes de ode declamada
Seja pétala de sonho amalgamada
E regalo de amores suntuosos
Num repente de riachos caudalosos
Seja pedra por Baco edificada.
Sinto falta da letra rabiscada
Um poema de lirismo qual infante
Num remoto atual rápido instante
Mais um brilho nesta noite estrelada.
Verso lasso num compasso diamante
Desmantelo de cenário e nevoeiro
Sentimento de um rastro forasteiro
E tristeza do vazio já dominante
A presença me faz falta doravante
Desde o olho cruzado então primeiro
Tire este meu coração de tal aceiro
Antes que a tristeza nossa então me mate.
Temo que não me socorra amigo vate
Caso eu precise do teu paradeiro.
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Quando estou em silêncio
A única coisa que não trago em mim é Silêncio.
A solidão dos coqueirais me traz você
E nada é silêncio em meu calar
Nada há de quietude em minha serenidade
Só o sereno, trazendo chuva e saudade
Só a cidade...Rugindo louca e procaz
Quando me ponho em silêncio...
É a última coisa que tenho.
É a última coisa que trago.
Quando estou em silêncio choro calado
Sinto calado, grito calado...
Quando choro em silêncio...
Quando sou em silêncio...
só trago em mim...
Esse Lenço.
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Sabe... Eu tenho um rio
Sou seu amigo desde moleque
Conheço suas curvas, seus risos...
Sei quando baixa e quando sobe
Vejo como e quando se move
Por vezes me afasto dele em voo longo
Fico por meses distante
Mas volto sempre a sua boca, a sua foz.
Eu tenho um rio... Ele me tem também
Mas ele não envelhece como eu.
Quando a chuva vem na cabeceira...
Ele renova... E eu envelheço.
Envelheço a cada chuva.
(Já dito... Não gosto de finais com chuva)
A cada gota ordenhada pela noite...
Ele se rejuvenesce! E eu envelheço.
Eu tenho um rio desde moleque...
E ele me tem a mim...
Sou diferente, nasci assim.
Sou mutante... Sou mutável.
Só envelheço quando chove no meu rio.
Eu hoje envelheço...
Chove nas curvas do rio das pedras
Descem águas novas...
...Das barrancas do rio Pituaçu.
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Parecia prece presa
Preparada pra penar
Penando paralisia
Permanente pra parar
Pensando pirava Pedro
Perplexo para poder
Perceber porque parece
Parede, prédio parece...
Paralelo proceder.
Parando para pensar
Pedro perde pouco passo
Penando pena pacata
Pra poeta parecer
Parece polidamente
Paradigma poético
Parece porta, parede...
Pedra, pau, pão, poder
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Os versos moram nas covas
Nas covinhas do rosto
Eles dançam na pele dela
Eles cabem em sorrisos
Quando o sorriso rima com os olhos.
Eles moram nos olhos também
Nos olhares, nos falares, nos dizeres...
Caminham pelos cabelos pretos como os olhos.
Os versos, eles vivem no gosto
No fosco e no brilho
O verso, ele não anda no trilho
Ele escapa, pula, escapole para ser feliz.
O verso vive nas suas curvas
Nas turvas águas do Vaza Barris.
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Dois olhos...
Sobre dois olhos
Dois corações.
Duas mãos...
Sobre duas mãos
Dois corações.
Dois pés...
Junto a dois pés
Dois caminhos.
Dois ouvidos...
ouvindo a dois ouvidos
Duas canções.
Duas escovas... Dois versos...
Dois planos... Dois metros...
Dois corpos...
Sob dois corpos
Celestes.
Dois meses...
Sob dois meses
De amor.
Dois filhos...
Sob dois quilos
De dengo.
Uma família... Um dia...
Um fim... Um adeus...
Um poema.
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É Lua... Ela é Lua.
É noite, brilha Alba...
As cores gritam em sua pele.
Seus olhos fauces! Lagos perenes.
Ela é noite, Cavalga estrelas.
Um doce inferno, um calmo inverno.
Ela é poema também... É poesia.
Seu silêncio tem métrica e rima
Ela é agulha... Escorpião...
O mel guardado num aguilhão
Inoculado por seu ferrão...
Ela é Lua... É noite a menina.
Preciso ver seus pés descalços
Pisando areia... A minha areia.
Eu vejo água nos seu sorriso
Mas fogo encontro em teu olhar
Seus pés caminham os seus caminhos
Só ela manda em seu caminhar
Mas preciso ver os seus pés descalços
Pisando areia... A minha areia...
E meu caminhar.
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Nascido em Salvador, Bahia
em 20 de agosto; 1º lugar em
concurso literário promovido
pela SELIBA – Semana do livro
baiano em 1971, no Colégio Estadual Presidente Costa e Silva
com o conto O Casamento da
Filha da Dona Baleia. Publica no
Recanto das Letras, Colaborador do jornal virtual Correio do
Pantanal, Coxim Mato Grosso,
Projeto Fala Escritor, CEPA Circulo de Estudo Pensamento e
Ação, Institutos Amantes do
Conhecimento, Colaborador da
Revista Artpoesia, Beco dos Poetas, Poesia Baiana, Movimento

Poetas além das 7 Praças - Salvador. Antologias Quem canta o
amor se encanta, COXIM – MT
– 2007, Antologia poética Focus
– Cogito. 2010 /2011/2012, Antologia Nacional de Interface de
Amor e PAZ – CAPAZ, Confraria
CAPAZ/ Participação como poeta convidado e homenageia no
Caruru dos 7 poeta, em Cachoeira – Ba. Lança no mês de agosto o seu primeiro livro intitulado
“Cabaré in Poema.” Editora Pimenta Malagueta.
luizluis280@hotmail.com

luipoeta.

menezesdemiranda@gmail.com
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De dentro para fora
Quando te dou o meu tempo,
estou te dando um pouco de mim,
e muito da minha vida.
Sou pessoa de dentro pra fora
O que lhe dei, nunca mais vou ter de volta
Por isso não me jogue fora.
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Cabaré
No deslumbre da noite
Existe um lado oposto.
Cidade deserta
Uma rua qualquer
Há sempre uma entrada
Porta, entre aberta.
Penumbra.
Ambiente discreto, secreto.
Homens, mulheres
Faces ocultas
Troca de olhares
Nomes anônimos
Silêncio,
Há somente uma dúvida
Magnitude ou verdade?
Eis o manto da vergonha.
Prazeres e sobrevivência
Cabaré
Ali se é permitido
Ali se é servido
Doses maciças de falso amor
E mulheres verdadeiras.
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Sonhos
Se eu tivesse um céu
Iria colorir ele com todas as cores do mundo
Se eu tivesse uma chão
Cobriria, com os mais belos tecidos
Pintaria de azul escuro, rosa, prateado, dourado.
Ou melhor, usaria as cores do arco-íris.
Esperaria a noite
E pediria um favor às estrelas
Poder gravar em cada uma delas uma letra do teu nome
Recolheria tudo isso e colocaria em baixo dos teus pés
Mas, sou poetas e sou pobre.
E a única coisa que tenho, são meus sonhos.
E todos eles estão espalhados em baixo dos teus pés
Quando for pisa, pise devagarzinho.
Pise com carinho, pois estará pisado nos meus sonhos.
Pise com amor, para que eu não lhe mate dentro de mim.

302

TODAS AS MÃOS

10 anos do Caruru dos Sete Poetas: recital com gostinho de dendê

2004 - 2014

Ser poeta
Ser poeta é ter inspiração
Criar imagens, rimas e fantasias.
Viver de sonhos glórias e utopias.
Ser poeta
É tonaliza tristezas e alegrias
Provar a vida em emoções
Tremer a terra, uivar o mar.
Evitar que a lágrima
Escorra do coração
Ser poeta é deslumbrar o belo
O canto o encanto o vazio e o nada
Fazer florescer de dentro de uma pedra
Os mais belos dos belos que encante a vida
Ser poeta é abrir os braços
Encher o peito
E dizer, vai versos.
Ser poeta é não ter nome
Ser um anônimo
Mesmo sendo sinônimo
Entre milhares de versos
Ser poeta é dom
É ter a rima, canta, recita
Ínsita, instiga mensura.
Somente o belo.
Ser poeta é ser poeta
Diante de tantos
Que ver de forma diferente
O diferente de uma vida.
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Briga no alfabeto
Em uma briga alfabética
Para compor as estrofes
De uma obra literária
Letras se espalharam ao chão
Como a vírgula estava no meio
Certos versos perderam o sentido
Acentos, alheios a tudo.
Apenas observavam a discórdia
A oração de mãos juntas
Dizia para a poesia
Só nos resta rezar
Eis que de repente
Surge o travessão
E na sua interlocução
Em discurso direto
Em pose de substituição
Dos parênteses, vírgulas e dois-pontos.
Determina.
Ponto final
Componha-se o Poema.
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Autobiografia
Eu sou um poema
Nascido de uma poesia
No palco da vida
Vou ser sempre recital
Sou composto
De várias partículas
Feitos de gozos
Delírios e amor
Eu sou utopia
Eu sou um poema
Que nessa mistura
Transborda ternura
Fazendo loucuras
No palco da vida
Eu sou um poema
Ousado, atrevido
Com minhas metáforas
Enganam-se quem quer
Eu sou o meu poema.
Meu nome tem versos
Nasci de um ato liberto
De um orgasmo secreto
De dois corpos unidos
Lápis e papel
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Pseudopersona
Ah! duplo caráter, rouba o que é meu
rouba o meu espaço, rouba o meu passo
mas a minha dignidade continua intacta
usa tua farsa, mas nunca te aposses
da minha personalidade
usa das asas do meu pássaro,
mesmo assim, afirmo,
não aprendes a voar.
O meu pareta é mito, que criei nutrido
alimentado pelo essência da minha poesia.
Olha aqui, seu pulha,
tenta romper o céu com tua miopia,
mas sua farsa morta deixa teu roubo triste
livra o meu pássaro, das tuas amarguras
cura-te, canalha, da tua falsa poesia.
Vem, meu pareta, rasga essa mortalha
quebra o teu encanto,
canto o teu canto meu pássaro triste
infeliz pela farsa de um falso poeta
que lhe alimenta com seus versos corrompidos.
Volta meu pareta,
volta a teu seio e canta sem receio
volta ao teu ninho.
volta a ser o meu pardal-poeta
meu eterno poeta passarinho.
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MANUELA BARRETO

Manuela Barreto é mestre em
Literatura e Diversidade Cultural, pela Universidade Estadual
de Feira de Santana, formada
em Letras Vernáculas, pela Universidade Federal da Bahia, é
blogueira desde 2009, com um
blog intitulado Rótulos Poéticos, onde publica contos e alguns poemas. Além de ser seu
primeiro blog, Rótulos Poéticos
é um espaço de interação com
o leitor, cujo título deriva do
termo rótulos, que nos estudos
linguísticos são considerados
elementos anafóricos, os quais
dão coesão, respectivamente,
intrínseca e extrínseca ao discurso, ou seja, o texto literário
escrito, como qualquer outro,

é também um discurso sobre o
universo sociocultural que permeia a existência do homem enquanto ser social.
Acredita que toda linguagem
artística se diferencia no olhar
formado pelos elementos extrínsecos tidos como referência
individual: cada leitor interpreta
os signos culturais e sociais em
função de seu repertório e da
bagagem que escolhe carregar
consigo. Após publicado, o texto
não é mais propriedade do sujeito artístico, ele adquire vida
própria no espaço da representação, e o sentido fica sujeito a
diversas significações.
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Amor à queima-roupa
Roupas vagam solitárias
por entre as rotas
da ilusão,
incertas dos meios
que levam à razão.
É o amor, este infortúnio,
que traceja o infinito
de sentidos descabidos.
Aconchegos retirados
de encantos,
outrora, enfados.
As tais roupas por si vagam
Tão vazias, em naufrágios,
Tão perdidas na multidão!
Essas vestes imaginárias
Velhas, sujas, desbotadas
Transitam errantes, saudosas.
Há roupas tristes!
Outras, amarguradas!
Suas cores são variadas.
Seus tons, nuances ávidas.
Roupas pretas, roupas translúcidas.
continua
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Enganam-se os corpos encarnados.
Algumas têm cheiro de passado,
recordam sombrias os seus fados,
fatídicas no amor, violam desejos,
negam o ato.
Tais roupas tão vivas e famintas
Inflamam corações desavisados.
Ah! as roupas quando inspiram fome!
Abrasam os corpos desnudos dos homens!
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Ofícios da arte
Cale-se
Crianças dormem nos becos
E os boêmios brindam suas desilusões
Malfeitores fuçam as portas.
Viajantes carregam bagagens.
Ninguém se atreve ao discurso.
Todos sorriem por hábito.
Cale-se
Há comício em praça pública
Eles falam sobre violência
Mas a praça está vazia
Transeuntes mendigam moradia.
Cale-se
A senhora está na porta
A observar a benfazeja
Ela passa contando histórias
Tristes e trágicas sobre seus homens.
Cale-se
A cidade suplica silêncio,
habitantes perfilam costumes
O verbo é força bruta
que viola ouvidos reticentes.
É um tempo consagrado,
contemporâneo de si mesmo
indivíduos sorvem veneno
enfadados em seus ninhos.
continua
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Virtuosos os que se calam
Não suplicam outra ordem
Não imperam seus pecados
Sustentam o reinado invisível
Sustem-se na cerca do prestígio.
Cale-se diante da empáfia
Cale-se perante a multidão
Cale-se agora ou fale para sempre
Ponha-se de pronto na contramão.
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Fuxicos
Divinos bordados
de cores vivas e cálidas
espertam as Ninfas
que emergem sob as águas.
Cada uma tece, tece
os fios da vida,
da linha ao linho.
Nesse tecer, tecido teso,
O linho nodal, palavra dita
É chama acesa, fogo-fátuo.
Tece-se o outro, objeto vago.
O tecido fiado é verbo solto:
desfila casos, estórias, vaidades
desfia fio a fio outra realidade.
Redonda e rota, a boca suspeita
costura-se de pronto uma na outra
despontam colchas, adereços, artefatos
futricam as bocas os ouvidos excitados.
Delito feito, a perícia do acaso
desvela a desordem
do remendo malfeito:
revela-se Atenas,
imponente e sábia,
ajusta tramas
adorna destinos
desvela almas.
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Vendi meu refrigerador
Das carnes fiz o verbo.
Afiei a faca e cortei
algumas sintaxes.
As palavras frescas
foram congeladas
em sacos plásticos.
A plástica da poética
ficou mais afinada.
Tirei os excessos
de gordura.
Palavras compostas
tornaram-se unas.
Arranquei a pele adjetiva
e os nervos da contravenção.
Parti os ossos do ofício,
restaram verbos e substantivos.
Joguei os restos no lixo
e reciclaram minha ilusão.
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Desalmados
Das folhas secas construo meu talismã,
histórias do tempo em que estive sã.
Tempo de dores, de carne exporta,
do corpo alheio, de visagens mortas.

Busquei estações numa terra rota,
havia o nada, crua verdade torta,
havia o mundo, a inércia, a derrota.
Vejo seres brutos a caminho de casa.
Seria eu todo o corpo em volta?
Vaga em lembrança, desvio-me de vultos vis.
Cerro a porta, recuso moradas inóspitas.
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Retirantes
Pés descalços, maltrapilhos.
Calcanhares desprezados,
por Zeus desprotegidos.
Que deus festejaria suas jornadas?
Calejados e secos
desgastam-se no nada,
em caminhos de lama,
de asfalto e pedras retorcidas.
A pele a endurecer
sente cada pisada,
cada dor de estar
na amarga margem da estrada.
Pé ante pé pisam rotas,
atalhos mal traçados.
Qual indivíduo cauteloso
desvendaria esse tato?
Sem olhos, nem asas,
dessemelham seguir rumo
à estrada anônima.
Rostos ressequidos.
Acessos censurados.
São Aquiles negados.
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Ode urbana
Roer a rima que toca
as paredes do portão.
Atos amorfos
nas raspas do patrão.
Contrastam-se os rostos
em proliferação.
Os arranha-céus remoem
sobre o terremoto
de seres em explosão.
Reis sucedem-se no trono,
os ratos no porão,
homens, farrapos do mundo,
rotos em profusão:
Rodeiam, roem, laboram
outra urbanização.
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Marcos Peralta é poeta, arte-educador e ativista cultural do
Coletivo Poesia Além das Sete
Praças, um dos fundadores do
Movimento Artístico Cultural
dos Coqueiros Azuis sobre o
Concreto Alfasto – MACCACA,
realiza de forma performática pedagógica o poeta Antônio Frederico de Castro Alves.
Todas estas atividades se entrelaçam e convergem como
semeadoras da solidariedade,
cidadania, indignação resgate
da auto-estima e o incentivo
a leitura emancipadoras do ser
humano nas praças, escolas,
ônibus, universidades, entre outros espaços de Salvador, Bahia,
Brasil e mundos outros por mais
de 15 anos. Lançou-se como

poeta com a Coletânea Floresta Encantada em 1997, em 2008
lançou seu livro Uns Cantos do
Viva Maccaca e desde 2004 difunde os Livretos de Poesia do
MACCACA, que publica poesia
de autores emergentes dos movimentos que participa, a partir
de uma folha de papel oficio, o
qual já se encontra na sua décima terceira edição. Participa do
Caruru dos 7 Poetas como apresentador nos anos 2009/2010 e
em 2011 foi um dos poetas homenageados, neste ano de 2013
é um dos parceiros realizadores
deste evento culinário, místico e
literário por acreditar e vivenciá-lo como parte integrante do
calendário da baianidade universal de nossa literatura brasileira.
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Descarrilhar
Descarrego de ideias
Figuras de imagens
Quem descobriu
Qual floresta, mata, aresta a fresta
que ainda lhe cerca ou aglutina?
Qual a diferença da semelhança
Excesso do elastecer de um pedaço de poesia
Compartilhai a minha desdita
Policial à tua memória
Qual discórdia a teus sentimentos
Remendos de corolários
Vizinhos à petulância de achar e procurar
Corroer os laços à toa
que invadem a perspectiva
de novas outras palavras
Emparelham
Não querem dormir
Tácteis já tropeçam
Engasgam e repetem o rijo
Flexível chão que te recobre e alimenta.
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Trilogia do vento - I
Eu quero os versos mais molhados
que não cansaram de incendiar
as faíscas empoeiradas
pela sapiência curva do tempo
chamada VENTO.
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Trilogia do vento - III
Depois de sorver
o pão das migalhas obtusas
Retratado pelos coveiros de sonhos
por entre rasteiras carcomidas
de vossas carcaças
Rebelemo-nos e
voemos para o infinito
Semeado por sementes
e semeando-as
Sem medo de espraiar e
conquistar o grito do silêncio
molhado pelo vento.
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Espelho d’água do Paraguaçu
Nesse espelho d’água
hipnotizante do Paraguaçu
nas margens exageradas
bem próximas de músicas
Encontro estradas, estadas
que se confundem
com barcos sem velas
navegados por braços silenciosos
uivando luas
Sementes regadas
como sagradas
nuas serpentes
colorindo árvores.
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Excessos de gente
Enquanto eles derramam
seus estoques de restos
de carros
ou carcaças
pelas calçadas
Nós declamamos
nossos excessos de gente
pelas praças
calças sem alças
andadas pelas luas
estradas do meio-dia.
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Jamais pálido ou vendido
O que foi vivido
e construído
como belo,
transeunte
e transgressivo
Jamais será formatado
Como feio,
esquálido
pálido ou vendido.
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O amor
O amor é como água costumeira
do pão nosso de cada dia
que respiramos
seguindo a rosa dos ventos
Portanto e tampouco
preservemos o silêncio
para ganharmos fôlego no próximo grito
E escutemos a chuva
enquanto aguardamos o sonoro sopro das trovoadas:
- Cantos tantos
dos encantos
mais urgente de nossos lábios.
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MARLON MARCOS

Nasceu no Centro Histórico da
velha Cidade da Bahia. Desde
criança se apaixonou pela história de sua terra e sempre foi
um adepto inteiro das religiões
de matrizes africanas, sendo um
filho de Iemanjá e Oxoguian, a
quem reverencia vitalmente.
Um contemplador do mar e seus
mistérios, sua escrita se auto
navega porque se faz aquática.
Um poeta de riso e lágrimas que
valoriza a tristeza, mas adora a
alegria. Tem um único livro de
poesia publicado, o Memórias do
Mar, nascido de textos escritos
em seu blog homônimo, deixou
para lançar seu segundo livro
de poemas, que já está pronto e

teve a seleção feita pelo jornalista Claudio Leal, em maio de
2015.
Segue a vida como ávido amante da palavra, sendo professor,
às vezes jornalista, outras vezes
como pesquisador na área da
antropologia, ciência pela qual
é apaixonado e faz doutorado na
UFBA. Um amante das linguagens artísticas que se norteia,
fruindo, 7 artistas mais detidamente, os donos e as donas de
sua paixão: Clarice Lispector,
Maria Bethânia, Caetano Veloso, Fernando Pessoa, Billie Holiday, Hilda Hilst, Caio Fernando
Abreu.
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Iyá Ogunté
Soberano amálgama do meu destino
O que sempre esteve e não se esvairá
O que me faz presente nesse instante
O que me traz inteiro para as coisas do estar.
Amálgama de flores e águas marítimas
Que me banha de cheiro, desejo e esperança
Espada maior da minha confiança
O que não me deixa desistir de lutar.
Rainha-menina das minhas conquistas
Meu olho verde-azul ao espelho
Mãe-mulher – asas do meu caminho
Magnitude negra motriz da minha fé.
Deusa acima de qualquer religião
Um ser eu mesmo que me nina
E eu nunca estou sozinho.
Um ser eu que me anima
E me encanta no colorido do seu canto
Trazendo-me azul turquesa
Para a sua sonorização.
Minha Senhora Menina
Música celeste saída das águas
Entrada infalível para o meu consolo.
Menina,
Rodante espectro das forças que tenho
Gravemente salgada, docemente aguerrida
Intensamente aquática.
Mulher que me olha e que me cala
Falando mistérios ao profundo da minha alma
Dominando a minha consciência.
Me fazendo acreditar na vida
Que desenho melhor
Por ELA estar no âmago de mim.
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Voo livre azul
Me inspiro a calar dizendo com os olhos que não vou por aí...
Tenho duas janelas, poucas certezas, muitas dúvidas mas, não vou por aí...
Sei o que devo, o que desejo, o que espero e peço merecimento...
Meu corpo trajado em azul à beira-mar ventando sob sol...
Dizeres diminutos de mim comigo mesmo...
Bons pensamentos e o melhor dizer:
Não vou por aí.
Me lanço livre de uma das janelas...
Vinde-me meu prosseguir...
Quero sossego para me abraçar neste tempo...
Jeito da vida dos surfistas,
Aqueles que sabem voar.
Calo inspirado pelo silêncio e o meu olhar em solturas...
Palavras já me bastam...
Minha amplidão é do tamanho do que percebo,
E assim,
Sou uma espécie de horizonte no século 21.
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Da tirania
Eu procuro novidades
Com a alma em carne viva,
Em outra cidade,
Sangrando de raiva e cansaço
Sobre os não dos mandatários
Do lugar onde nasci.
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Cool jazz
Ainda ouvindo o sentido mudo do destino
Catando alegorias em um canto mínimo
Que renova a paz do lugar.
Ainda subindo escadas
Rolando ladeiras na alvorada
Bêbado sem lar...
Ainda cool jazz
E samba regado à luz
Por trás do muro
Preso a uma parede negro-azul
Como escudo anti-amoroso.
Cintila a história da cantora
Na fonte áspera do grande poeta.
Eu subindo escadas na alvorada
Dentro de um recanto escuro.
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Da luz
A lua no céu de hoje
está um absurdo.
Como absurdo é
a falta de luz
no chão da existência
nos marcando
aqui embaixo.
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Arritmia
Algo acontece em acordo com o que vejo,
silencia o dia entre o frio da alma e o de Deus.
Concordata dos projetos da humanidade
sob as incertezas do tempo dançando.
O que vejo não é espelho para mim,
pois realiza o contrário do que sonho.
Ver deixa de ser sentir,
e a frase só se sabe em dificuldades.
Nada fala, tudo falta
ao desenho do coração sem sangue.
Mas não há morte ainda.
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Convite
O que fazer para ter uma tardinha secreta com você
e lhe escrever na pele poemas da minha língua?
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MARTIN SALAS

Martin Salas Avila natural de
Montería, Colombia, vive atualmente em Cartagena. É profissional universitário, advogado,
ator, carinhoso, perna-de-pau,
escritor, poeta, Naturovegetarista, ecologista e gestor cultural Afrocolombiano. Diretor do
Festival Internacional de Poesia
e da Oficina de poesia Siembra
na Cartagena das Índias, com
experiência de 30 anos em ges-

tão de projetos socioculturais,
promoção da leitura e escrita
através de oficinas e revistas.
Com um grande sentido de pertencimento e identidade cultural com o Caribe. Autor de 4
livros de poesia, tem participado
de Festivais em Cuba, Venezuela
e El Salvador. Martin é um dos
poetas homenageados no 10°
Caruru dos 7 Poetas.
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América
El escritorio y un poco de calor
Llega la cumparsita y toda la tristeza
para quien habita la penumbra
Pero algo se alegra en
el corazón del hombre
Las voces que cantan,
son negros, indios, blancos
y vendrían a ser verdes, azules,
en el mar y la montaña
Algo fue sustraído del árbol y del agua
Y la piedra, testigo de todo silencio
nos trae la enseñanza del pez,
de aquel pájaro cansado en el crepúsculo
Eso somos en la América que respira,
en cada hombre y en cada mujer:
cumbia, candombe
o canto de niños muertos.
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Marrón
Y yo que he podido ser,
uno de esos campesinos,
que se persignan cuando truena.
Luis Carlos López

Esta es la noche. La que anda en el rostro de taxistas
y vendedores. La que siento fría en las verjas de las
casas y quieta en los árboles de mango.
Cuando la luna baja, juega con los moribundos
y si hay ron, rompe techos y ventanas.
Se requiere una dosis de vacío, un alma
y cuerpo dispuestos a partirse en dos
y resucitar en la brisa, en los que se cabecean
y luchan con el sueño; los constructores
de este paisaje de luces, donde la fiesta acaba
y comienza la demencia, el lugar exacto del que no cabe
del que se sabe en la calle,
fuera de todo hogar y de todo paraíso.
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Descansa la isla bajo el cielo
También descansan las piernas,
los pechos y todos los sexos
Pero la isla es un ojo despierto
constatando las nubes:
“esto somos: un cielo azul
que para toda la vida será gris”
Y en mitad de lo que existe
la voz de un joven que canta champeta
Su voz también es la noche,
el olvido de las piernas,
los pechos y todos los sexos
que a esta hora descansan en la isla
Sólo queda el ruido del mar,
la oscuridad,
y una isla olvidada en el tiempo.
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La lluvia palpa el espejo, lo penetra
La imagen futura, me hace retomar el alfabeto,
esa manera extraña de la belleza
Es un tiempo de agua (en el cielo)
Los niños correrán bajo la lluvia:
extraño esa alegría, la inocente carrera,
el grito bajo un chorro
Alguien ha volteado el espejo
La lluvia ha sido crucificada sobre la ceniza
Ningún silencio puede renunciar a este cielo nublado
Ningún silencio puede renunciar al vacío,
que la soledad implora.
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Ahorcarse
a las 4:20 a.m.
A las 7 a.m.
tu mujer lo descubre;
llama a tu hijo, él llora,
ella no se lamenta.
A las 7.5 a.m.
llaman por teléfono a tu madre.
A las 8.10 a.m.
todos los vecinos llenan la casa.
Alguien quiere saber a que hueles;
otros mirarán tus zapatos.
Por eso, para ahorcarse,
lo mejor es bañarse,
tener un vestido nuevo
y lustrar los zapatos
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¿Dónde está el amor?
Esa droga que convierte la ciudad en un hermoso laberinto,
pero también hace que un medico mate
con un cuchillo de cocina a su mujer.
Mejor olvidar, y que los pequeños ojos de mi hijo
sean el talismán, el gnomo, que asuste a los dragones.
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La emisora te recuerda Gilmour
También a morrison, en el centro de esta mañana
Soy un montuno en medio del dolor de la guitarra
Y nombro las estaciones
Pero de verdad lo que busco en esta ciudad fría, es el mar
Un punteo que dice:
Como desearía que estuvieras aquí
Qué decir de la batería cálida,
la voz del que habla de la muerte
¿Eres tú, Jim?
Sí, es él y también soy yo entre sus manos
Parecerá extraño, pero lo tuyo es la oración
Creer en tu corazón
en la sinceridad de tus palabras
Cómo decirlo
Es la misma estación y no es la misma
Tú cantas y no estallo, escribo
Que rápida esta batería, al final; sí, el final.
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MARTHA GALRÃO

Nasceu em Salvador, Ba. Participou das antologias poetas@
independentes(2007) e pórtico
3 (2009). É autora de A Chuva
de Maria(Kalango, 2011), Muadiê

Maria, Coleção Cartas Bahianas(P55 Edições, 2013) e Um rio
entre as ancas, Coleção Pedra
Palavra (2013).
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Urrava. O esforço era sobre-humano.
O gato olhava de soslaio aquele animal
tentando ser bicho.
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Dizem
que os mais sensíveis
passaram de loucos mansos
a doidos varridos.
Quando vi o vendaval
pensei:
o mundo vai começar.
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queria ser só
o que de vento se veste:
poeira, grão, semente, algodão.
queria ser só
o que flutua:
pena, flauta, balão.
no dia ser borboleta
na noite ser mariposa,
só delicadeza eu seria:
vaga-lume, orvalho, seixo, lágrima, canção.
mas também sou tudo
que padece:
pedra, amargura, solidão.
mas também sou tudo
que afunda:
pedra, cadáver, escuridão.
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Daqui de casa
seguro a noite em meu peito.
Agarro a noite à unha
como um grande e velho touro negro.
Com um fio de voz
mantenho a lua suspensa
(imensa).
Se eu dormir
a noite desmorona.
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O dia em que eu vi Ibeji
Num rumorejo alegre
as moças cuidadoras
aveludaram a senhora
arrumaram seus cabelos
escolheram seu vestido
e pintaram suas unhas
cor de rosa.
Foi assim adocicada
que a mulher sentou-se
frente ao bolo perolado
entre firme e desvanecido
em cascatas de açúcar.
As velas pulsando 80
e o batuque vigoroso dos corações
bordeando a mesa
atordoaram a menina.
Os mais atentos viram,
apesar da inexatidão dessa hora,
quando ibeji ventou sorrindo
roubando doces da mesa
e fazendo brotar dos olhos dela
a nascente de um rio.
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involuntariamente,
nascem asas
voluntariosas
em minhas costas
tento escondê-las
elas se mostram
grandes, macias, felizes
minhas asas parecem tigres
parecem águias
querendo o azul do céu
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Você sabe que vai cair
e se debruça.
Você quer a vertigem.
Se joga
e
voa
até o solo.
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MIGUEL CARNEIRO

Miguel Antônio Carneiro nasceu
em Riachão do Jacuípe em 14
de Junho de 1957. Poeta, ficcionista e dramaturgo. Publicou, na
França, Poémes (1977), com tradução de Pedro Vianna. Publicou
os livros de poesia Pelas Lupas
do Jaguaracambé e Outros Poemas (1986), Os Cânticos (1993)
e Boca do Tempo (2002). Pela
Editora do Brasil publicou o
opúsculo infantil No País dos
Kiriris (1991). E os livros de contos Esconso e Outras Histórias (Selo Letras da Bahia, 1994)

e O Diabo em Desordem (Coleção Apoio, 1999), Sete Cantares
de Amigos (Edições Arpoador,
2003), Trancelim de incrédulos(Virtualbooks, 2010) e Corisco
vermelho em casa caiada (Virtualbooks,
2011),Revelações
do Grotão(Editora Mondrongo,
2012). Inserido com verbete na
página 438 volume I da Enciclopédia de Literatura Brasileira de
Afrânio Coutinho e J. Galante
de Sousa, Editora Global, São
Paulo, 2001.
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Pernambucanamente
Eu quero me pernambucar
andar por Olinda
para ver o Homem da Meia-Noite desfilar
caminhar pela Rua da Aurora
onde aquela morena ficou a me esperar
ir no sebo do Brandão
correr tudo que é estação
e procurar a primeira edição
de Bandeira, Carlos Pena e Jomar
Eu quero me pernambucar
cair na bagaceira
até o Galo da Madrugada passar
procurar pelos meus parentes
os Carneiros Leão que vivem por lá
Pedir a Lia
que me cante uma ciranda de Baracho
e uma outra da Ilha de Itamaracá
vou conhecer o filho de Samico
dá um pulo em Bezerros
para ver J. Borges me desenhar
Eu quero é me pernambucar
quero revisitar Miguel Arraes de Alencar
que governou à contragosto dos militar
vou passear por Cabrobó, Tacaratu, Orocó,
Carnaubeira, Penha, Itacuruba,
Afogados de Ingazeira, Exu, Inajá
vou até Limoeiro, Lagoa do Ouro,
Santa Maria do Cambucá
continua
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Vou pedir a Luiz
para me cantar um baião,
aquele de José Dantas
e visitar Tamandaré, Cacimba do Padre,
Morro do Pico, Coroa do Avião,
vou zanzar pela Zona da Mata,
pelo o Agreste e pelo Sertão
Quero reler Avalovara,
vou mudar a minha cara
quero dançar com os índios Kapinawá,
Pankararu, Xucuru, Truxá
Quero viver em Pernambuco
Quero me pernambucar
Recordar Gregório Bezerra
rumar pra Serrita
e beijar Dom Hélder
para eu poder me humanizar
Quero viver em Pernambuco
Quero, quero me pernambucar
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Balada da minha dor
Para minha amiga Maria da Conceição Paranhos

Eu sou um cão vadio sobre a face da terra,
Farejando no ar tanto indignação.
Eu lambi as feridas de São Roque,
Levei o seu precioso pão.
Eu fui o cão de caça do palácio de Gotardo.
Transitei num tempo de peste,
e nas colinas ao Leste,
quando me buscaram,
eu estava distante cravejando minha presa no calcanhar do Cão.
Eu estive com São Lázaro,
e testemunhei a sua ressurreição
Por longas décadas andei de pelo caído,
de sardas espalhadas pelo chão.
E nem por isso abaixei o meu focinho,
nem deixei que o carinho,
diluísse nesses tempos de completa podridão.
Eu permaneci ligado,
Algumas vezes travado:
de haxixe, maconha e bom bocado.
Nesse condado repleto por putas, veados e ladrões.
Eu vi a miséria tomar conta de meu país
e nem assim me exilei,
eu aqui fiquei.
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Canção para ninar Gaiaku Luíza
Para o poeta Damário da Cruz

Eu
não sei dos mistérios,
e nem ousaria desvendar.
Dentro de mim correm negros
que me fazem de ti aproximar.
Trago, porém, de longe
guardado em meu peito
teu doce nome para te louvar.
Minha Mãe dos Caminhos
me embale até eu sonhar.
Ò Gaiaku Luíza
Teu povo jeje veio nos tumbeiros a penar
Transportados feitos animais,
chicoteados, humilhados.
Renascem por tuas mãos,
na longa luta,
através de teus Orixás.
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A degola em Canudos
Para João Bá

Foi uma guerra sangrenta
Que rompeu no sertão,
Quatro exércitos mobilizados:
De baionetas, fuzis e canhão.
E meu Bom Jesus Conselheiro
dando testa a tanto capitão.
Degolaram criancinhas, mulheres e ancião.
O sangue dos inocentes
espalhou-se pelo chão.
E a sordidez da covardia
se instaurou na Nação.
Valei-me, valei-me, valei-me,
Valei-me meu São Sebastião.
Salvai as almas dos degolados,
mandai os degoladores
para as profundezas do Cão.
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Plan de la rue Nicolas-Charlet dans le 11e arrondissement
Il est trois heures à Paris.
Sur les quais de la Seine
un homme marche.
Pedro Vianna, in À Paris

I
As ruas por onde um dia eu passei
escondem nas entranhas
em cada pedra que pisei
os meus passos ligeiros.
Foram passadas ignávias
que o tempo não cuidou de apagá-las.
Qual pedra ainda guarda
aquela passada tímida
quase indefesa
quando buscava meu verdadeiro pouso?
Creio que naqueles frios granitos
de ruas parisienses
ainda ressoa meu andar apressado
sepultado por outros passos
imersos em profundo isolamento.
O peso do mundo sobre minhas costas
eu coxo de tanto lutar
cravava na rocha ígnea
passadas sérias como se fosse um militar.
Ruas por onde um dia eu passei
retumba no ar o cheiro dos meus pés,
no basalto duro moldado pela picola
banhado a sangue e suor,
nas pedreiras azuis dos Pirineus.
continua

355

TODAS AS MÃOS

10 anos do Caruru dos Sete Poetas: recital com gostinho de dendê

2004 - 2014

Estrangeiro de mim mesmo
comboiava solitário sem cais de atracação
com um verso clandestino na memória
e a alma impregnada de dispersão.
II
Em que pedras guardas o caminhar de minha amada
na tarde ensolarada de Printemps parisiense?
Ò Pórfiro,
com qual delicadeza amalgamaste
na poeira esquecida
as pisadas pequenas de minha flor
entre o boulevard Malesherbes
e a place de La Madeleine?
III
Sob os meus pés,
no território dos sonhos,
dirijo-me a ti,
Reino Mineral,
na esperança de que guardaste em clave
o troar macio da marcha de minha doce namorada,
naquele distante inverno
sombrio de Setenta e Seis.
Pois
a memória dos homens padece de celebração.
Vão eles no porvir das auroras
expurgando sem compromisso
continua
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qualquer tipo de recordação.
Só tu,
Rocha!
Agasalhas a minha estranha lembrança.
E sob os meus pés
a memorável pátria da liberdade
eterniza-se em fôrma de bronze.
E por essas ruas, praças, bulevares
guardas minhas passadas
e também a poeira de nosso tropel
que não mais advirão.

IV
A saudade encharca
o meu peito estrangeiro
quando debruço de cansaço nos Jardins du Luxembourg.
E, com um exemplar atrasado do Libération,
aguardo ansioso o teu advento.
Mas sem carte Orange,
burlando a fiscalização,
caminho por essas gares em busca de teu rosto.
Ó Chantal!
diva de minha estação.
E, no entanto,
eu sei onde te encontrar:
no Bois de Boulogne,
luminosa,
de cabelos longos,
perto de Mouffetard.
continua
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V
Um imigrante senegalês morto de frio,
deitado ao chão.
Um totem africano espantando o inevitável infortúnio,
e os homens de quepes azuis caçando algozes, passam...
Disfarço-me de europeu,
numa terra povoada por argelinos.
Busco comprar num marroquino
um haxixe bom
fumado num narguilé.
VI
Eu sei que a França poderia ser a minha pátria
e nela eu me inteiro encerrar.
Mas com tantos sertões no meu lombo
torna-se difícil me acostumar.
Sou das pelejas de caminhos tiranos,
sofrer não escolhe lugar.
VII
No Marché aux Puces,
procuro pelo vidro de perfume patchuli.
Mas a passagem aérea
perdida num vagabundo vagão
onde um mutilado de guerra
escarra as minhas costas
vem de chofre a me atormentar.
Aqui por tudo se pede:
continua
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‘S’il vous plaît!’,
nessa terra repleta
de amabilidade e comoção.
Telefono, então,
para o poeta Pedro Vianna,
da place de Clichy.
Em Châtelet,
dois clochards se encharcam de vinho
à entrada da estação.
Descortina a Île-de-France,
e os diabinhos do pórtico
da Catedral Notre Dame
chamam-me as atenções.
Eu te desejo ò cidade!
Eu te conclamo no meu canto
nessas tardes de completa solidão.
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Diário de classe
Para Adelmo Oliveira e Maria da Conceição Paranhos,
plenos em meu coração
Nosso pecado é firme, a contrição subtil;
Vendemos a bom preço as nossas confissões,
E vamos pela lama a chafurdar canções,
Julgando lavar toda a mancha em choro vil.
(Charles Baudelaire, tradução de Sephi Alter)

Eu sempre andei solitário
no meio de pouco chão
fico na vigília de Tempo                                                       
busco alento ao coração                                       
Carlos Anysius Melhor
vislumbrando nas auroras
de coração combalido
tofranil – alucinação.
                                                                                       
Sempre fui anacoreta
no meio da multidão
embriagado nas quadras
em plena luz de verão
Paulo Garcez de Senna
barbas longas de profeta
rindo-se da podridão.
Sempre fiquei ermitão
no meio daqueles eleitos
encontrando mil defeitos
corja de laureação
José de Oliveira Falcón
que esteve sempre proscrito
na Bahia de tanto picão.
continua
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Eu sempre estive eremita
na poética marginal:
Haroldo Nunes,
Zeca de Magalhães,
dando testa a cambada oficial
sem gozar de nenhuma tradução
A província sempre politiqueira
o poema servindo de ornato
cerimônia de condecoração.
Sempre me fiz anacrônico
em meio a décadas, geração:
Dori e Agenor Campos...
Zanzando por entre bares
meota – pé de balcão.
Eu sempre estarei isolado
tangendo meus próprios dias
na mesma aporrinhação
Manoel de Almeida Cruz
escorado em mesa de bar
o silêncio estampado nos jornais
malta de medíocres exibindo-se
em meio à esculhambação.
Sempre viverei sozinho
igual a um cão sem coleira
fazendo meus versos quebrados
sem me importar com besteira
– manuais de versificação...
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Alfarrábios sentimentais
Eu também pertenci a Cachoeira
quando Riachão era um diminuto
termo encravado no Sertão
Trago a cidade heróica
dentro do meu peito
semelhante como um verdadeiro brasão
Tanta gente embalada
guardada em meu velho coração:
Neco de Liquita, Luiza Gaiaku,
Mateus e Dadinho,
Damário da Cruz,
João de Moraes Filho,
Alzira Power, Lu ...
A ponte de madeira
gemendo na tarde
O Jacuípe se encontrando
com o Paraguassu
Ò Cachoeira,
sou teu filho
desde os tempos em que andava nu.
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NELSON SANTANA

Nesce o poeta Nelson Santana dos Santos em 25 de dezembro de 1952 em casa na rua
Nilo Peçanha, Bairro Bom gosto
da Calçada Salvador-Ba, filho
do ferroviário Herminio Atanazio dos Santos e da Costureira
Arlinda Neves de Santana. Em
1962, aos 5 anos balbucia os
primeiros versos poéticos {pi-

menta malagueta/como essa
nunca ví/um cabo de caneta/
nunca mais escrevi},é alfabetizado na Escola da Associação
dos Ferroviário da Bahia. Divide
sua atenção entre a literatura e
a política, foi vereador da capital
baiana no mandato iniciado em
2002.
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Preconceitasse assim
Me machucou profundamente
Pensar que eu pensasse
Que o carro andasse
Que a cama dormisse
Que a casa morasse
Que a mesa comesse
Que o rádio falasse.
Me maguou profundamente
Sentir que eu sentisse
Que o dinheiro comprasse
Que a escola ensinasse
Que a fábrica fisesse
Que a estrada levasse
Que o templo orasse.
Me reprimio profundamente
Achar que eu achasse
Que o corpo vestisse
Que a pedra jogasse
Que o barco navegasse
Que o fogo acendesse
Que agente se ofendesse.
Me entresteceu profundamente
Querer que eu quertesse
O que a mim não pertencesse
Não que’não merecesse
O que é do meu interesse.
Não faria por isso morresse,
Não acho com isso vivesse.
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Sorte mórbida
A sina do poeta é viver em solidão
Morar em qualquer cabeça
Dormir em qualquer coração.
Andarilho do tempo
Vive ao relento
Dos seus sentimentos
Sussurrando os pensamentos.
O poeta é solitário
Em meio a multidão
Q’nem criança perdida
Qual saudade inesquecida
causa-lhe tanta emoção?
É o que o faz visionário.
A ilusão do poeta
É pensar que a lua o ama,
Que uma rosa pra ti sorriu,
Que a terra é sua cama,
O céu é feito de anil,
Que uma porta está sempre aberta.
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Resistência
Resistimos ao frio
Resistimos a dor
Resistimos ao mêdo
Resistimos ao calafrio
Na hora ingrata do terror.
Resistimos ao desemprego
Resistimos a violência
Resistimos ao desagrego,
Noites sem sono...doenças.
Resistimos às malidicências.
Resistimos as pingueiras,
Chuvas, água invadindo, goteira.
Resistimos a fome
Enquanto tantos consomem
Como se fosse brincadeira
Resistimos as ladeiras da vida
Das subidas e pirambeiras.
O que não me sai da lembrança
É que acreditamos
Na possível esperança
Sobre o foco da confiança
Reconstruiremos o mundo
Da paz que a fé alcança.
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Luz tão bela
Uma estrela prateada incandescente
Despencou do firmanto,
Arrastada pelo vento
Pegou carona na fresta da lua,
Saltou na janela do meu quarto
Posou sobre o meu corpo dormente.
A luz do seu corpo alumínio
Me toca como um fogo derretente
Mesmo eu duro aço quente,
Derreti vermelho maciçamente.
Derramei minha larva lentamente
Como um vulcão ejaculando do aice-bergue
Fiz-me ferro metálico que se ergue
Derretido em tua fenda que se ferve.
Os meus olhos se abriram lentamente,
Quando a estrela despencava na janela
Com se o dia não pertencesse mais a ela
Do meu quarto vi sumindo luz tão bela.
Da janela do meu quarto eterna aberta
Espero o momento e a hora certa
Do retorno da estrela que a mim desperta
Paixão e desejo que assim disserta.
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Madrugada
Encontrei você
Em silêncio
Na Rua vazia,
Fria de um
Sereno fúnebre,
Noturnamente
Fiquei com você.
Fiquei vaga-lume
Do teu mundo sem luz,
Fluorescendo os
Teus cantos noturnos
Dos meninos mudos
Furtados do grito.
Fiquei lua
Fiquei estrela
Fiquei sol
Até de manhã.
Madrugada...
Volto mais tarde
Talvez amanhã.
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Coração da esperança
Coração cheio de vontade
De felicidade, humildade
Esperança certa aperta o peito,
Coração teimoso carinhoso
Não tem jeito, Único jeito esperar.
Coração tranquilo dispara ligeiro
Do jeito maneiro, ás vezes grosseiro
Nera?
Coração inquieto,
Correto, certo, reto, perto.
coração assim não pode colar.
Coração martelo, ponteiro sem elo,
Coração sirena despertador assíduo,
Madruga assustado calado, trancado
Rebenta as cordas, tinca dispara
N’ora certa ele retumba.
Repica, suplica fora do eito;
_Quero bater dentro do seu peito
Minha esperança.
Quero saber se com você estou,
_Minha esperança, postei uma carta
Para a saudade dizendo que você chegou.
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Ode a todas as mães
TODOS OS DIAS SÃO DIAS DE MÃES,
SÃO DIAS DE FILHAS E FILHOS
EM TODAS AS MANHÃS
O abraço, o apressado passo
O corre-corre suportável porre
O dia-a-dia, as agonias...alegrias!
O até logo-mas... volto logo
Do apertado laço.
O carinho, o amor pela crença,
Alô, alô mãe? bença!
A saudade faz postagem a lembrança
Quando em luta, na labuta a esperança.
Festas! aniversários, formaturas,
Fazer a vontade, desejos, felicidade pura.
A partida, viagens, o casamento...
O desabraço, a despedida o sentimento.
Cuidado, a noite, o medo, acordar cedo
A confiança, troca de experiência, segredo.
O cordão umbilical como espiral inquebrável
Um afeto louco! nunca foi pouco esse amor inexplicável.
A dor no parto num quarto vazio.
O pânico, choro,gritos e calafrio
Uma lágrima escorre calada e molha o riso
Rebentando um botão de flôr humana ao paraíso.
_Ho! meu Deus! sou mãe! amar é preciso.
Então gente; deite aqui no meu peito o meu pequeno briso.
TODOS OS DIAS SÃO DIAS DE MÃES,
SÃO DIAS DE FILHAS E FILHOS
EM TODAS AS MANHÃS.
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Adultério
A voz amanheceu arranhada
O riso ragente, enferrujado
Olhar agudo quebrado
Audição auto-arrolhada.
Sentimento desgastado
Pensamento distraído
Paixão proprietária
O dom do amor traído.
Atenção ignorada
Desejo novo no arquivo
De mármore frio pervertido
Páginas sem letras, sem livro.
Desejo justificado
Inquilino do compromisso
_Tem que fazer a vontade?
A vontade não morro por isso.
Atitude imposta, a posta.
Regulamento sem critério
Duas almas, dois espíritos
Dois corpos em adultério.
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NUNO GONÇALVES

Aprendiz e poeta.
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Eu e outras ausências
eu,
que nunca fui concretista
que nunca fui marginal
que cheguei demasiado tarde à todas as festas e modernidades
que fui obrigado a interrogar a cerca quando o pássaro voava
que ninei meus fantasmas como se fossem meus únicos contemporâneos
que desperdicei todos os ventos em nome de uma divindade morta
que acumulei os dias entre outros vestígios e anomalias
que nunca me deixei satisfazer nem quando a espreita parecia total
que vi meus melhores delírios se afogando num mar de promessas estúpidas
que deixei de acreditar antes que a noite atingisse seu ápice
que perdi meus dedos na umidade dos úteros
que nunca cheguei a compreender a lógica dos preços
que estagnei quando necessitava me movimentar
que amordacei onças com silêncios arrancados às pedras
que fugi da guerra quando a batalha foi contra o mar
que me separei de mim mesmo pra poder respirar
que sobrevivi a todos os naufrágios
que parei de escrever quando amanheceu
que cantei e cantei e cantei até águas de não mais parar
eu,
que há muito tempo invento falésias em meio às falácias
que desisti dos orgasmos e das quaresmas
que nunca acreditei em vitórias ou proletariados
despertei com uma preguiça de alegrar os olhos
e uma vontade irresistível de nada a declarar.
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I.
a metamorfose agreste de meu canto despovoa
a imensidão do pasto em meu peito se devora
o relógio geme à algazarra que provoca
em cruz das almas encontro a polis de outrora
perdi os versos fascinados à meia-noite
num clone de palavras & arbustos
meu nome é foice ou príncipe da morte
e pela terra caminho como um vulto
não descreio de nada nem abrigo entulhos
pois nestas águas o que vejo é apenas sombra
da flor do esperma, pesadelo radiatômico
sem violinos brasões ou ferraduras
esta cidade é extensão daquela outra
paisagens cinzas onde galopam éguas russas
II.
em busca dos ossos do jaguar assassinado
tornei-me um canto sem sementes ou compassos
deixo partir para os sertões os meus cavalos
com suas múmias esmigalhadas em frangalhos
ao pé da cruz invoco as almas em pó desfeitas
e o rio que tão longe ainda corre
continua
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o desejo é o pássaro sem agouro
que mastiga e fere a pedra deseducada
não há mais hinos ou portais nestas cidades
encruzilhadas em seus próprios desesperos
somos deuses nas esquinas destas fábulas
ou o abismo entre o nada e o desterro
III.
sigo de automóvel rumo ao norte
onde a noite é imensa como a estrela
não trago terços espadas ou rosários
apenas uma mochila com esterco
meus olhos vêm vendados pelo fogo
destilando a luz do veneno das serpentes
não sinto a brisa, a terra geme,
o sereno ferve a palavra no recôncavo dos dementes
a chapada do apodi está distante
mas com um gesto a alcanço com os dentes
e o mormaço em minha língua se faz sina
a chapada do apodi está tão próxima
sem esforço posso ouvir os seus lamentos
nas laranjas no tabaco na fumaça – na angústia que exala o fermento
IV.
são bernardo caminha sobre as águas
ao som de um martelo agalopado
continua
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na escuridão da loucura sem mistérios
me despeço deste mito perfurado
sobre os escombros da matriz ergue-se uma praça
com as ruínas dos fantasmas e suas náuseas
as pessoas caminham ao meu lado
como fantoches de um teatro entediado
ainda resta o blues e a decadente atmosfera
a poesia destes rios sem nascentes
farejando a poluição do mar já morto, esta fera,
e a luz que resta do arcaico sol poente
V.
não sei quantas léguas separam essas cidades
nem quantos dias se caminha de uma à outra
não sei quantas pessoas nelas encontram abrigo
nem quantos mortos em seus campos vivem
na memória sonolenta destas urbes
uiva o esqueleto do espantalho emparedado
entre o susto e a melancolia do destino
invoca a ilha: sua espreita, sua sina.
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O morto
só o morto está pronto e acabado
com suas fronteiras e seu sol definitivo
a terra árida lhe sufoca o sono eterno
alimentando o pesadelo sem sentido
só o morto em sua anestesia
escapa às tiranias deste mundo
aos vermes de alimento serve o pranto
de todos os que choram o defunto
o morto está morto e só por isso
não estranha as delícias desta vida
não delira os desejos proibidos
nem deseja os prazeres dos delírios
o morto está morto e ainda assim
falamos dele como se falássemos de um vivo
com suas cinzas entalhamos nossos mitos
e em suas órbitas emplumamos nossos deuses de marfim
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ORLANDO PINHO

Orlando Pinheiro da Silva, Orlando Pinho (forma como assina
textos). Nasceu em Sta. Bárbara, interior da Bahia, no dia 10
de março de 1950. Autodidata,
com interesses, estudos e atuação, dirigidos para as produções de linguagem artístico-contemporâneas no espaço
de intervenção da poesia, da
música, da cultura, num amplo
espectro relativo à sua difusão.
Participou do Grupo de Estudos
de Linguagem da Bahia ao lado
de Haroldo Cazajeiras Alves,
Nivalda Costa, Almandrade, e
Julio César Lobo. O grupo realizava explorações no campo
da Semiótica, Poema-processo,
Arte conceitual. Integrou o Movimento Internacional de Arte
Postal com participação em

inúmeras publicações e exposições voltadas para esta tendência no Brasil e no exterior.
Poemas editados em: Processo:
Linguagem e comunicação de
Wladimir Dias-Pino; Poética e
Visualidade de Philadelfo Menezes; Jornais: A Tarde; Tribuna da
Bahia; Jornal da Bahia. Revistas:
Semiótica; Revista de Cultura Vozes; Arjuna; Biscoitos Finos; Totem, dentre outras. Num
arco que vai dos anos 70 aos 90.
Depois de anos de silêncio e
ausência deliberados põe-se à
partir de 2008 a insinuar-se por
espaços físicos e virtuais por
onde encenam-se poemúsicas.
Endereços net:
http://pensapulsa.blogspot.com.br/
https://www.facebook.com/orpinho
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1.
aqui
indivisível
nenhum depósito
de esperança
nenhum armazém
de desespero
aqui
incendeio
me
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2.
nada está no seu lugar
garças nos céus
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3.
vôo
sem
pre
ssa
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4.
de mim me expulso
por onde passo
fantasmas
de mim
descolando-se
quem fui
não mais é
a cada dia
de mim me expulso
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5.
clarescuro
ouço em mim
o aqui milênios
todo trajeto do medo
anexado por
ou anexando poderes
o desencontro dos seres
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6.
vid
objeto
vid
abjeta
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7.
da sombra do medo
inventaram linguagem
impuseram-se
nomeando tudo
apagando paisagens
exterminando o vivo
matando a si mesmos
fantasmas fazendo algazarra
desmantelando restos
do que inventaram e do que não
- mestres da extinção continuam - em festa
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PEDRO BLAS JULIO ROMERO

Pedro Blas Julio Romero nació
en Cartagena en 1949. Vive en
Getsemaní, barrio emblemático
de las luchas sociales, al que llama “solemne desorden untado
de vida”. Al lado de su producción
literaria, dirige un taller de poesía, presenta un espacio en una
emisora cultural universitaria y
hace parte de un programa enciclopédico investigativo acerca
del latin jazz y la música afroantillana. A comienzos de los años
sesenta sostuvo un intercambio
epistolar con los poetas nadaístas y vivió con intensidad la
revolución juvenil de esa época.
Con el libro “Rumbos” obtuvo el
premio nacional de poesía Jorge
Artel en 1993. “Cartas del solda-

do desconocido” (1971), “Poemas
de Calle Lomba” (1988), “Obra
poética” (2009), “ que incluye
“Rumbos”, conforman este volumen. Componen una creación crítica frente al orden social,
reinvindicativa de las libertades
individuales y poblada de referentes populares. Su estética
neobarroca y su entramado africano y amerindio dan cuenta de
una memoria de resistencia en
el microcosmos de Getsemaní,
al equiparar este barrio-arrabal
de Cartagena con el continente
americano. El delito de su héroe
es ser negro, costeño, hijo natural, proceder de un barrio pobre
y, sobre todo, haber soñado un
cuerpo.
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A ésta reina virgen negra de faldas de maretas
le brilla multitud con sus rostros de procesión
ya se va el estandarte azul
Yemayá asesú
Asesú Yemayá
Para que no sea fácil acordarse
para cuando si fallamos y nos capturan una vez frente a los torturadores sobre
todo si se han comprado varios frascos de bisulfuro de carbono con la intención
de mezclarlo con fósforo vivo en el patio de algún vecino, Fabio y el negro director
de la Escuela de Explosivistas de Santa Rita, esos vehementes arquitectos del saber del estruendo constructores sacros hijos de virgen negra Yemayá, constructores de ingredientes de toda detonación  Fabio y Lascario saben bien lo suyo, estos
bellos hijos de Yemayá estos poetas ingenieros de los inflamantes como un bello
Fabio de Mastellanos, quien debe robar al gobierno
por los medicamentos
para la esquizofrenia padecida en la hacedora de sus días
Ay mire comandante  Beny Morè que banda tiene usted
No es fácil olvidarse
entonces por la Cachoeira de Salvador de Bahía
de su poeta, mi hermano,
porque la verdad
yo no tengo amigos
yo tengo verdaderos hermanos
Que a esta misma hora  Ella sobre coche tirado por corceles
ha de continuar ella al Pelhurihno
donde ella por su cuenta ella sola sube
El mar esta sereno esta mañana de septiembre
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Un día una mujer negra va descubriendo un
muerto en la orilla de un río
decide llevarlo a una cueva
permanece atendiéndole con aceite sobre aquellos labios
desconocidos.
Un día la mujer negra termina descubierta por su esposo,
la descubre su esposo
muerta
sobre el muerto
los labios de su mujer aprensados sobre aquellos labios desconocidos,
entonces aquel esposo ordena altares
con adoraciones de presentes frutales
con sacrifico de carneros
por esparcir sobre esos amantes
aquel bermellón de caliente sangre
ofrecido a los dos
hasta elaborar entre los sacerdotes
de manera acuciosa por ir obteniendo
de aquel beso de labios desconocidos
donde se hallaba el beso aprensado de su mujer
algo como de lecho cuerdofano
dijéramos casi
que un enigma de hermosura tempestuosa
de enigmático bajo pantano
de un jazz
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Un cohiba, aquel puro a un cachao
Y como por de intimar
con respecto a un tabaco puro habanero
siendo como en este caso
la urgencia sea el servírselo a un don Israel
deba ser entonces todo un Cohíba….aquel puro
y eso que acá en Miami usted aun no se ha muerto
me gustaría preguntar cuando eso suceda,
ya que a estas alturas de tierra llamadora
esta cilíndrica y terraquea tamboril de agua azul
esta otra mujer del tambor mayor del sol
junto con tamborosa luna hembra
desde lo cual una reina de las olas Yemaya baila
Yo quiero decirle a usted Don Israel, que pronto usted
después de haber sido infumbe o aquel digno difunto
usted ya devino en santo
Pensar en aquella anterior cantidad
yendose hacía la otra orilla
aunque usted don Israel,usted va y regresa
sin dejar de invitarme usted ahora
donde aquí nunca voy a olvidar
a éste sacrosanto relevo del secreto de la muerte
con báculo igual al de Benny Moré
ya le veremos
su carcajada sentado a sus anchas
sobre su propio ataúd igual a Papa Montero
Aunque no cesan los festejos en osarios
festejos de clarinete en güira punzándoles corneta
Pensar que ya usted era un muerto y sonreía Don Israel
y se le observaba en el andar aquel
a bordo de su secreto
desde lo suyo bien aferrado en báculo
continua

389

TODAS AS MÃOS

10 anos do Caruru dos Sete Poetas: recital com gostinho de dendê

2004 - 2014

aferrrado en paso sin adjetivos
tan orondo usted ahora posesionado de algo
por lo tanto sepa usted golpear fuerte
sobre éste tambor terráqueo
con su Ikubambaya
un bastón ikubambaya
solicitado al árbol flamboyan
el de una virgen reina negra bailarina
decanatura ella de rumbiones  entre cementerios
Ahora ruego a usted San Israel el santiguarnos
pero a plenitud de cuerdafana dote suya
la vida
en la medida de llegar balsámicos saludadores a la muerte
y sírvase usted recibirnos el puro habanero tabaco
un Coiba San Israel
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Las hebras de un enmoñado Congo de un randolphharlem
o cuando te descamisabas vecindario
después de toda ésta vida acrecentada en balaceras
Ahora por algún desgraciado motivo se nos llena de nupcias
el mugre
un sucio a veces de amigos queriéndote demasiado
En eso se le escucha al cantante boricua Ismael Miranda que
cuando empezó el tiroteo quedó Cipriano Armenteros salvado
siendo estos discos la música predilecta de otro respetable sayón
la eminencia de respetado asesino y defensa del barrio
el pistolero A’l Samir sultán del caos
extendiéndole A’l Samir legado a uno al que llaman  camarón  
su herencia de una pistola semiautomática la fiveseven
que perfora chaleco antibalas
chicos más dignos que nuestra honorable pústula
de preclaros  concejales con trapacería  de senadores
junto a la otra desgracia de sucesivos alcaldes ladrones
vendiéndole la ciudad a unos abigeos que venían a de saquear su abatidas regiones
sabaneras
hasta dejarnos estos ahora la ciudad sin puerto
hecha la pobre sus faldas ya raídas
desdentada
ahogándose en poza séptica rodeada de hipócritas
Al menos aquí
a todos nos vibra la voz de aguardiente de  pistolero
una que otra pistola sobre la ingle
aunque un  treintayochosmithandweison
nos brinda otro cáliz ambarino
con tal
la mente no bebiera resignaciones
Cuando  este camarón ojos de gato
nunca  permite  le invadan su territorio
continua
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ayer  por ejemplo
en una escena  de Tarantino
en plena plazatrinidad
va éste asesinando  a uno de bahía las quintas
un hijo de cantones
Chicos duros
los de mi barrio
nuestros chicos
a quienes unos  brujos suelen rezarles luna en camposanto
Nuestro baile
suele permanecer de a fragancia de luneada ambarina
O los ardores de una rumba con hembras sin matrimonio
desde donde llevabas randolharlem
aquel enmoñado Congo
Voy a vengar la mañana de la emboscada
aquella
la de ir haciéndonos ahora vender las casas
y en medio de  balacera  hay que irse como Cipriano…de golpe
chicos sin esa vestidura del horror que es la patria
creo randolharlem, creo  en esa luna tuya herida de jazz
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Habrá otra rumia de librería
de unos cleretianos y curia literaria
que entre sorbos de café
los mismos  andróginos y taciturnos
sacando su rencor desde los esfínteres
esta misma rumia que ridiculizando
entre café y café
descalifica
hasta sacar ronchas  con infundio
maricones que ni ellos mismos saben que son maricas
después Te sonríe otra raza sin lágrimas
echas polen u olmo las varoniles hembras
por ello la tarde tuya Cartagena lleva linos alejandrinos
oliendo esos linos alejandrinos a un melodioso  néctar de Filadelfia
flauta mayor el Orlando junto a un trombón de pueblo embrujado
áulicos de la monja carnívora su atormentada anal
iracunda dote
agresiva y solitaria ella
esta monja tenebrosa comisaria de la literatura
la decomisadora de testículos a la entrada de los bailes
la monja y su sanedrín hipócrita
con estas rumias del café literario llegué a envilecerme
con su asamblea de castigos
el infundio su episcopado
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PULUCA PIRES

Nasceu em Ipirá, é professor,
funcionário público da Justiça
e ativista da cultura popular.
Além de poeta atua com ator e
diretor de teatro amador. Tem
participado de recitais nos territórios de indentidade, em espe-

cial o Caruru dos Sete Poetas e
da Semana de Cultura de Ipurá.
Seus poemas estão publicados
em diversas revistas e jornais
da Bahia além de musicados
por Raimundo Sodré e Heuvécio
Santana.
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Nativo
Voa, voa mandaçaia
Imperatriz da caatinga,
Na terra dos paiaiás,
Suga flor da caçutinga;
Beira rio, rio do peixe
Pedra do trapiá
Barragem do encantado
Puro mel de ipirá;
Voa, voa mandaçaia
Encanto do meu sertão
Do oco do teu cortiço
Delícias do camisão;
Mas o mel da mandaçaia
É da pedra do trapiá,
Seus primeiros habitantes,
Foram os índios paiaiás,
E a caatinga, o que é que é?
A vegetação de lá,
E o antigo camisão
Hoje chama ipirá!
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Por que?

Poema musicado em parceria com Raimundo Sodré

Água pura e cristalina
Num sem fim de correnteza
A sede dos desalmados
Estragou toda beleza
Devastaram, assorearam,
Detruiram a natureza
De tudo que tinha lá
So restou desolação
Chora, chora ipirá
Lamenta meu camisão!
Na bica da caboronga
Fio d`água a escorrer
Às margens do rio do peixe
Água suja de se ver
Tanque velho, tanque novo
Nosso tanque de beber;
De ver tanta água secar
Já secou meu coração
Chora, chora ipirá
Lamenta meu camisão!
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Homem da caboronga

Poema musicado em parceria com Helvécio Santana

Num átimo de desatino
Vejo-me, de novo, menino
Correndo bem pequenino
Pelo sítio de seu faustino;
Seu pomar tinha maracujina
Jaca, manga, graviola,
Abacate, jenipapo, tangerina,
Caju, goiaba e carambola;
Era tempo de fartura
Na serra da caboronga
Povo rico de ternura
Canto forte de araponga;
Respeitava-se a natureza,
Contemplava-se a amplidão,
Respirava-se uma certeza,
Vida sem poluição;
Lá nada tinha de chique,
Cerca, era de pau a pique,
Água doce, pequenique,
Seu faustino, grande cacique!
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O bêbado sem a equilibrista
À Cleberton Santos

Tecer passo, descompasso
Tarde, noite, dia, manhã,
Do amanhã
Que poderá não vir.
Qual rítmo anseias?
Olhos turvos, obnubilados
Mente que lateja delirante
Compasso profícuo de poeta
Em linha tênue, delgada
Na louca procura do rítmo
Numa lucidez silenciosa
Que a tudo descortina
Num poema ausente.
Psiu! Silêncio
Poesia!
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Você e a lua
A lua está cheia,
Você está longe,
Acho que houve combinação
Entre você e a lua,
Para que eu fique mais louco.
Gostosa loucura!
Vivo me atormentando,
Vontade de te ver,
Então olho pra lua,
Está resplandecente,
Parece me dizer:
“ Eu já estou cheia,
Ela já está longe,
Houve combinação
Entre ela e eu,
Para que você fique mais louco.”
Gostosa loucura!
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No joão velho

Poema musicado em parceria com Helvécio Santana

I
A firmeza dos idosos
Revela coragem
De quem sabe esperar.
Safra boa! Tempo bom! Safra boa!
II
A fibra dos jovens
Descortina a luta
Que o tempo recompensa.
Safra boa! Tempo bom! Safra boa!
III
A força dos meninos
Enxerga esperança
De que dias melhores virão.
Safra boa! Tempo bom! Safra boa!
IV
Esteiras fartas de grãos
Enfeitam passeios e varandas
Caxixes, batatas e abóboras
Embelezam os quintais.
Setembro se aproximando
E a chuva contrariando
Não foi embora
Açude transbordando
Tanque e presas sangrando
Camponês, alegre satisfeito
continua
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Na mais perfeita harmonia
Com a mãe natureza,
De felicidade chora
Na lagoa do canto, na segunda, no boi vaca
Na flor roxa, na jurema, no rio seco
Na serra das vacas, na jurubeba, na grande vista,
Na candeias, no nambi, no sítio novo.
Safra boa! Tempo bom! Safra boa!
V
A fé da humanidade
Persevera crença
De amor com o criador.
Safra boa! Tempo bom! Safra boa!
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Arapuca
Tu disse que me gostava
Eu já te gostava também
Na hora da despedida
Te jurei eterno bem.
Segui vida adiante
Te levei no coração
Menina com cheiro de flor
Formosura do sertão.
A saudade me apertava
Cabra preso em solidão
Corrente com cadeado
Passarinho no alçapão.
Calafrios, tremedeiras
Febre alta sem razão,
Labaredas, claridade
Loucura alucinação.
Voltei pra casa correndo
Tu me pareceu uma visão
Mulher inteira se fez
Explodiu tudo em tesão.
Noite adentro, amor intenso,
Fogo ardente da paixão,
Amantes ensegueirados,
Perdidos na sedução.
Tu disse que me gostava
Eu já te gostava também
Vida inteira te querendo
Desconheço outro bem!
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RAIMUNDO CERQUEIRA

Professor e poeta. Nasceu em
Cachoeira no São João de 1940,
em 22 de juho. Casado, pai de
quatro filhos. Formou-se na
Escola Técnica Federal de Curitiba em Fotografia. Estudou teatro com Naum Alves de Souza.
Atuou nos filmes Paraguassu,
rio da Vida e Jubiabá. Foi presidente da Associação dos Artistas e Animadores Culturais
de Cachoeira entre os anos de
1988 e 1990; da Filarmônica Lyra
Ceciliana entre os anos de 2005
e 2011, neste período a Filarmônica foi Bicampeã do Festival de
Filarmônica do Recôncavo, or-

ganizado pela Fundação Cultural
Dannemam. Tal reconhecimento
reverberou na participação da
Lyra na Minissérie portuguesa
“Equador”. Em 2010 recebeu das
mãos do Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva o Título Medalha de
Ordem ao Mérito Cultural, pela
história e atuação da Lyra Ceciliana. Como poeta tem participado dos recitais do Pouso da
Palavra, Casa de Barro através
do Caruru dos sete Poetas, em
2010. Atualmente, se dedica a
poesia, às leituras e criação de
abelhas e boas energias.
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Valeu a utopia
Pulsa, pulsa Recôncavo
Castro Alves bem sabia
o silêncio do banzo explode
com luta quilombo
e magia.
Samba? Roda vibrante:
capoeira rodopia
atabaques repercutem
despertando novas utopias.
Livre, leve, solta.
Negra, negro, mestiço.
Pinta, canta, dança
no arco-íris da etnia
do Brasil na Bahia.
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Gotechão
Depois do relâmpago
Goteja pingos de chuva
Com cheiro de chão.
Depois do relâmpago
Goteja na cabeça
Sementes verdes,
Plantação.
Depois do relâmpago
Gotejou nos olhos
Imaginário pião.
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Mutação
Fogo sobe
Água escore:
Vertical, horizontal.
Moto contínuo,
mistério de vida
fenomenal
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RITA SANTANA

Nasceu em Ilhéus, Bahia, a 22 de
agosto de 1969. É graduada em
Letras com habilitação em língua francesa pela Universidade
Estadual de Santa Cruz (1997).
Especialização em História Social e Cultura Afro-Brasileira,
pós graduação “Lato Sensu”
(UNIME/2007). Publicou seus
contos no Diário da Tarde, de
Ilhéus e no suplemento cultural
do jornal A Tarde, de Salvador;
foi uma das coordenadoras do
projeto Universidade em Verso
na UESC (Universidade Estadual
de Santa Cruz); 2004 publicou o
livro de contos “Tramela” através da Fundação Casa de Jorge
Amado, com o prêmio Braskem
de Cultura e Arte - Literatura
– 2004, para autores inéditos.
Em 2005 participa da antologia
“Mão Cheia”. Em 2006 publica
o livro de poesia “Tratado das
Veias”, através de seleção feita pelo selo As Letras da Bahia,
Fundação Cultural do Estado.
Em 2005 participa da Bienal do
Livro da Bahia no projeto Porto
da Poesia, organizado pela revista Iararana; em 2006 consta do
Dicionário de Autores Baianos,
uma publicação da Secretaria
de Cultura; 2007 participa da

Bienal do Livro da Bahia no Café
Literário; tem poemas publicados nos sites: http://www.germinaliteratura.com.br/ e no http://
www.escritorassuicidas.com.br/ ;
em homenagem ao dia Internacional da Mulher publicou na
Folha Literária o poema Armada. - Convidada a participar do
Projeto Encontro com o Escritor, ocorrida na Biblioteca Anísio Teixeira em agosto de 2008.
Em 2009 – Participa da antologia poética Diálogos – Panorama
da nova poesia Grapiúna (Org.
Gustavo Felicíssimo), que terá
sua 2ª edição revista e ampliada
em 2010 - Participa da agenda
Brasil Retratos Poéticos 2010,
Ed. Escrituras, cuja seleção de
textos é de José Inácio Vieira de
Melo. Em 2011 participa da Praça
de Cordel e Poesia com os escritores Daniela Galdino e Edmar
Vieira de Melo, na 10ª Bienal do
Livro da Bahia. Lança Alforrias
em Ilhéus no Festival Ler Amado
- dia 11 de agosto/2012, durante
as comemorações do centenário de Jorge Amado – Feira do
Livro de Ilhéus - no Terreiro da
Poesia, espaço coordenado por
Gustavo Felicíssimo e Daniela
Galdino.
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Severidade das horas
Que lei cega avizinha meus pesares
Nestas sevícias das Horas!
Severidade das ausências mortas
Em que o tempo e seus fiapos de aço
Abocanham os meus dias.
Enquanto as Horas dançam
Ao som de uma lira apolínea
Entre Musas que presidem
A devassa do pensamento.
Enquanto também eu canto
Meu pranto doce de Escriba.
Enquanto em minha barriga
O tempo descansa sua Lança,
E o seu Cansaço.
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Selva
Banho teu corpo de Deus
Nos cuidados dos meus caldos quentes.
Banho-te de Nardo, óleo das Olivas,
Aroma do Lótus.
Acendo-te incensos de mirra,
Cozo alecrim nas carnes para teu regaço.
Adianto os anos para perecer
Mais rápido de velhice
E encontrar teus dias
No crepusculário dos desejos.
Adejar de banjos e tulipas
Sobre nossa cama de incêndios.
Vivo à espera de dezembros que não chegam.
À espera de janeiros,
À espera de abris cheios de março,
À espera de maios nunca tidos
À espera de uns raios da Sicília.
E volto a rendar tua pele gasta
Com meus dedos de menina, Selva.
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Mortes cotidianas
Chove na promessa remissa do feriado
E a migração não cessa.
Entristeci há dias
E o espelho, somente ele,
Revelou o embranquecer dos pelos,
O cansaço da voz,
E a desidratação da esperança.
Chove nos confins da minha alegria.
Virei moça triste sem vontade de sorrir.
Não tenho nada!
E nada resta do ser, senão, securas.
Artroses na atriz, reumatismos no feminino
E uma alergia de afetos.
Há anos não gozo, por puro desgosto!
Há anos não canto, por desencanto!
Há anos não vivo, só tenho banzo!
Por pura preguiça
De subir tantas ladeiras,
E descer tanto Morro,
Morro, morro, morro, morro...
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Inclemências
A pedra seca abriga resíduos
Fósseis da saudade extinta.
O tempo roga inclemências Ermas
Nas fibras do meu desespero.
E pinta dor de espátulas
No desconsolo das vésperas.
Diante destes navios,
Minha janela se cansa.
E eu, fruta peca,
Flor sem pétalas,
Coração de máculas,
Mergulho muda
Num mundo-mar de vastidões.
Cansei de ser triste
Cansei desta matéria
Que alimenta e devora
A Poeta,
A Porta da minha casa,
A Puta da avenida Sete.
Aos demônios o cacete
Dos homens demasiadamente
Homens!
Infensos à demência réptil
Da minha esperança Yerma.
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Ílio
Osso meu,
Na ilicitude dos meus requintes.
Cravado em terreno fértil de flamas,
Abnegado esterco na orgia
Dos meus desacertos correntes,
Corpórea mácula na vértebra do meu querer.
Homem Ilíaco!
Indagam sobre minhas adegas
E meus repastos de fêmea acometida
Pelas danosidades da carne.
Indagam sobre minhas vestes e os meus vexames.
Apontam-me entre as professas
Enquanto devassam meus pergaminhos
De mulher conhecedora de homem.
Indagam sobre os meus tormentos
Indagam sobre certas Adagas
Fincadas no lastro da minha cama.
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Ácaros e culpas
Eu descobri entre ácaros e culpas
Que não sorrio há muitos rios e embarcações.
O meu nome ficou entre o limo das pedras
E você seguiu sem mim em diáspora sem par.
Cavando velhos fósseis entre as lembranças
Dos remorsos que carcomem a seiva dos sobreviventes.
Deixando a herança inflada dos cansanções
E a ira das ressacas deixadas pelos olhos de Capitu.
Você seguiu mascando urtigas no meu velório.
E eu, como esta máquina de datilografia,
Estou entregue, há anos, ao desamor
Das coisas apropriadas ao Abandono.
O meu sol, consolo não tem!
Nem manchas vermelhas sobre a pele,
Nem resfriamentos no inverno da carne,
Nem meras subjetividades de palavras vazias.
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Andorinha
As andorinhas existem!
Saíram das páginas do livro
E resolveram viver
Nas alvenarias
Do invisível.
Mas a tua ausência dentro de mim é puríssima dor.
Não há vôo que dissipe minha esperança.
Nem vento, nem rosa, nem crença
Que suavize a melancolia parasita nos ossos.
Alheios desejos nos levaram
Para ilhas opostas:
Tu foste para Creta.
Eu, para o Crato.
E do anonimato dos dias
Tenho feito poesia secreta
E prosadura.
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Nasceu em Cachoeira, em sete
de setembro de setenta. Poeta, artista visual e restaurador.
Graduando em museologia pela
URFB. Como poeta participou
em 1992 da Antologia Quadrado Poético, tem participado de
diversos encontros literários,
destacando-se no 2° Caruru dos
Sete Poetas; Sambando na Poesia e Poesia Ouvida. Como artista plástico participou em 1988
com a série CAMPO MINADO,
exposição coletiva do Solar Ferrão-Salvador; 7° Bienal de Arte
do Recôncavo com a obra Depois de Cristo, no Centro Cultural Dannemman (2004), São

Félix, neste mesmo ano expôs na
Casa do Maranhão e na Universidade Federal do Maranhão, em
São Luis; em 2008 com ZYLON
B, resina e óleo sobre tela, participou da 9° Bienal de Arte do
Recôncavo- Centro Cultural
Dannemman, São Félix. Embora
já tenha reconhecimento cultural, teve várias obras recusadas,
onde julga ter sido “incompreendido”, e ainda não tem nenhum
livro publicado, situação que se
depender da atuação dos integrantes da arte do recôncavo,
deve mudar no futuro, por mais
que ele pareça incerto.
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Identidade
É porque você
não repara
a distância que
nos separa
na imagem frente
ao espelho
e na mentira
expressa na fala
mas quando você
se depara com
uma realidade
que não se compara
não há justiça
que se querendo
fazer vistas grossas
com a verdade
estampada na cara.
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Banquete
Não tinha nem sabão
na verdade
pra lavar o prato
Não tinha nem sal
na verdade
pra temperar o prato
Não tinha nem prato
na verdade
pra ser exato
Só cabeças flutuavam
pelos cômodos
da casa vazia
Sem pão
sem água
sem Deus
sem o Diabo
Não tinha nada mesmo
de fato.
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Tá na cara
O pior de tudo
é que já sabemos
de tudo
e ficamos mudos
e ficamos cegos
e ficamos surdos
O pior de tudo
de todos os absurdos
é que não somos mudos
é que não somos cegos
é que não somos surdos
E o pior dos piores
de todos os absurdos
é que não falamos
é que não enxergamos
é que não escutamos
e nos omitimos pra tudo
conseguindo... tudo.
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Prato do dia
Prepara a comida
dos teus dias Maria
e alimenta de esperanças
o novo dia de amanhã
porque é chegada a hora
que não haverá mais
tempo pra nada
o mundo explodirá
de alegria
enquanto você chora
o lamento dos teus passos
que não foram dados.
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H menor
O problema
da minha magreza,
não é produto
da inanição.
É que existem
coisas, de fato,
que não dá
para engolir.
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Poesia – Crônica – Descamisada
Camisas suadas, surradas, sujas,
não são mais camisas.
O que é mesmo que se usa?
Paletó, terno, gravata?
Não é a mesma camisa.
Existem outras,
ou é só uma farsa?
A minha camisa é
suada, surrada, suja.
Ih! Olha a sua cara!
É a cara da minha camisa.
A minha camisa é de força,
é de Vênus, é de eleições passadas,
não há nada em minha camisa,
são mentiras suas frases impressas.
Verdade mesmo é o suor,
que transpira do meu corpo e
molha toda minha camisa,
que apesar de suada, surrada
e suja,
tem no corpo de quem usa,
o eterno sonho
de não precisar mais
de nenhuma camisa!
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Todo Todo
Te procuro num plano
e não queres aparecer.
N’outra parte do plano,
não consigo te ver.
Dividido o plano,
não posso te achar.
Sub-dividido o plano,
é mais difícil encontrar.
Entre planos e enganos
aonde tu estás?
Num abismo tamanho,
Onde nada mais há?
Ou num céu de improvisos
entre Deus, a vagar?
Não é teu o meu juízo,
o que mais posso pensar?
N’outro planos mais lisos
aonde tu possas estar.
Condições e estados,
dimensões e espaços,
simplesmente um lugar.
Se eu estou nos teus planos,
em que plano tu estais.

422

SÉRGIO BAHIALISTA

Nasceu em 23 de janeiro de
1980 em São Paulo. Aos 3 anos
mudou-se para Salvador e não
mais saiu da sua Bahia de todos
os santos e sertões. Define-se como “solteiro no civil, mas
comprometidíssimo com BELA
Flor”. Mestre em educação e
Contemporaneidade, Pedagogo,
psicopedagogo por formação e
arte educador/Agente de Histórias por essência. Cordelista

que sempre escreve sobre temas polêmicos e atuais também
desenvolve a arte de ser músico.
Tornou-se Agente de Histórias a
partir do CRIA – Centro de Referência Integral de Adolescente. Também é pesquisador do
PRODESE – Programa Descolonização e Educação, do CNPQ/
UNEB e Coordenador Pedagógico EJA no SESI – Serviço Social
da Indústria.
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Primeira estrada: Cordelizando o
perfil azeviche da Rainha Noite
A noite é tão danada!!
Que merece um versinho
Tudo brilha quando chega
E traz a lua de mansinho
Disso eu me orgulho
Faço é muito barulho
Por ela tenho carinho
Me digam uma coisa:
Que verso você já fez
Para a Lua “buxuda”
Mulher retada a mais de três?
Pois aqui eu fiz um
Verso maduro e não deves
Aonde chega o Luar abre
Sua maleta poética
Brilha no céu e na terra
Duma forma profética
Exercita palavrinha
Uma coisa miudinha
É gigante e atlética
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Segunda estrada:
Amor virado na peste
Vira mundo, vira ano
Vira tudo com alegria
Viramos o ano ao avesso
Pra chegar um novo dia
E fazer isso com uma flor
É seguir uma boa via
Como esse destino vira
É vira-mundo virado
E as cores que o mundo dá
Dão sabores encantados
O amargo da saudade
Vira doce sem vaidade
Com gostinho colorado
E no abraço forte
Se carrega o viver
Um pouquinho de cada um
Especial, cor de nascer
Cada abraço traz a cor
Da amizade com o sabor
Que o ser não vá esquecer
Me leve aos seus
Os seus me leva a ela
Nos caminhos do coração
Fininhos feito vielas
Buscam a BELA vida
Por ela choro na ida
Acendendo linda vela
continua
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Vive solto no futuro
O presente já não cabe
Só cabe o coração
De quem segue de verdade.
Voar nele por ai
BELA passa, Bem te vi
Coração daqui já sabe
Se declaro que amo
O amor diz pra que veio
Se de tu sinto falta
O amor faz arrudeio
Mas depois ele te acha
No meu peito, bem no meio
Ainda sente o gostinho
Da tão BELA flor
Passeando na tua boca
Com o mais puro sabor
Saltitando tão alegre
Exalando cheiro e febre
Da saudade cheia de dor
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Terceira estrada:
Kzé e o pesadelo com a palavra (para Zeca de Magalhães)
Leva seus livros molhados
Da chuva da caminhada
Mas deixa aqui poesia
Que semeou na estrada
Nela e em tantos
Que guardam seu encanto
Sua palavra encantada
Pois andar a versar
Pelo meio dos mortais
É tarefa que admiro
E que pouca gente faz
Por isso que admiro
O Vinicius da Moraes
Coisa boa, camarada...
Pois na nossa viagem
Sobre as palavras que voam
Criamos nossa imagem
Pois o outro é espelho
E nós, ficção selvagem
Pra fechar vou agradecer
Isso com muito respeito
A Zeca de Magalhães
Cabra doido, mas direito.
E com ele pude assar
A Poesia no espeto
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Quarta estrada:
Paradoxo Mortal
Por que a tal Dona Morte
Abala todo mundo
Traz impactos distintos
Em alguns, muito profundo.
Amy Whinehouse morreu
Alguns, nada aconteceu
Mas pra muitos, o poço é fundo
Para outros, outras mortes
Trazem muito mais tristeza
Amy Whinehouse e nada
É tudo igual, certeza.
Mas Kelly Cyclone baleada
É periferia parada
Na UTI do Caos ilesa.
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Quinta estrada:
Menino Joel toma rasteira da violência
A boca, roda da palavra
Abre espaço pro chorar
Palavra doída que vai
E volta sem encantar
Ê, mundo dá Volta
Leva Joel e traz revolta
Volta do mundo, camará.
Rabo de arraia, queixada
AU, batido por uma bala
Nossa, pra onde vamos?
Ação antecede a fala.
O verso hoje é feito fel
Mas na roda, por Joel
Nunca, nunca se cala.
Se existe a capoeira
Na roda do meu dizer
Dei logo uma rasteira
Na violência do viver
Que levou os meus meninos
Tão lindos e traquinos
Deste mundo intricado.
Foi assim que sem lamento

PUS NO MAR DO ESQUECIMENTO AS COISAS DO MEU PASSADO
Vai Joel! Vai jogar em outras rodas o viver e a esperança.
Quem sabe de lá venham novas magias do viver.
Inté!
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Sexta estrada:
Mergulhei no meu brincar
Um mergulho mais que
Profundo no meu brincar
Cores e suas formas
Penetram no meu olhar
Que olhou pro passado
E o seu boneco foi buscar
Quantas cores e belezas
Você não vê no Brasil
Recolhe no coração
Da infância varonil
Ah! Esta menina
Que a inocência pariu
Obrigado por trazer
Pra brincar na gandaia
O meu lindo passado
Que empinava arraia
E jogava minha gude.
Nadava no açude
Pra tristeza dava vaia
Que a tristeza na sua vida
Seja maré vazante
Nunca encha sua praia
De feiura no semblante
E daqui eu saio novo
Pois o brincar do povo
Seguirá sempre adiante
Obrigado, Salua Chequer, amiga e cumadre arretada!
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Sétima estrada:
O vingador de Lampião
Do passado a revolução
Poeira não se assenta
Mexe terra, corpo, alma
Inté o diabo atenta
Pois é na Terra do Sol
Que a vingança se apresenta
O convite inesperado
Vento leva sua fala
Justiça com as próprias mãos
Coragem dinheiro e bala
Convido meu vingador
Largue a cozinha e sua dor
Para ocupar a sala
Que Deus guie nosso coração
E a nossa caminhada
E que o diabo guie
Nossa cabeça armada
Pois cabeça fora do corpo
Não me fez alma penada
Pois matar cabra safado
É plantar uma linda flor
Semear a tal justiça
Que a terra nunca viu a cor
Minha enxada é a bala
Que abre a terra cheia de dor
continua
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Independente de sua arma
Te desejo o renascer
Que o fogo do coração
Um Lampião venha a ser
Vá em frente guerreiro
Pois no seu paradeiro
Jesus tá com você!
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SHIRLEY CAMPBELL BARR

Shirley Campbell Barr tem publicado cinco livros de poesia e
tem dezenas de poemas e artigos publicados em revistas,
antologias e jornais em vários
países. Suas obras já foram traduzidas para o Inglês o Francês
e o Português. Antropóloga de
formação, tem mestrado em
cooperação Internacional. Esta
Afro Costarriquenha além de
morar em sua terra natal, já viveu em Zimbabwe, El Salvador,
Honduras, Jamaica, EUA e Brasil. Foi atriz, professora, consultora em direitos humanos,
gênero, HIV- SIDA e através de
recitais periódicos e palestras,

tem sido uma ativista permanente na causa dos afro descendentes.
Sua poesia incorpora conteúdos altamente autobiográficos
mostrando grande preocupação com as crianças, a família e
um forte interesse em questões
de gênero e mulheres negras e
um grande orgulho por suas raízes africanas e sua história. Sua
poesia revela uma força formidável, onde através de imagens
sensuais e linguagem concisa,
a poeta aborda questões que
envolvem o nascimento, morte,
migração e religião entre outros.
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Tiffany
Tiffany me mira con ojos asustados
y suelta un llanto triste
que no comprendo
hace solo unos días
aprendió a dar besos
y me besa
con su boca abierta
y sin hacer ruido
lo hace y entonces creo que la vida
se confabuló para armarme el tiempo
como era necesario
yo la miro y la siento
y le explico que el tiempo éste
que nos tocó vivir
tiene que ver con soledad, dictadores
computadoras y guerras.
Ella a la larga no me entiende
pero me mira y la amo
me besa y no hace ruido
y besa a cuantos se lo piden
yo le explico que no
que los besos no se entregan así
como quien entrega insultos
en una guerra
yo le explico
que los besos son solamente
para quienes tienen la virtud
de recibirlos con las manos limpias.
continua
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Ella es probable que no me entienda
entonces la amo más
y entiendo más mi existencia
y mis manos
y mi piel
indisolubles de este camino
en donde me encuentro
y te encuentro
dándome juguetes
y papeles
y adornos quebrados
y sonrisas
y besos
me encuentro
contándote de pronto
que somos negras
y esa es la tarea encomendada
el fin de nuestro camino.
Somos negras
y mientras lo entendamos
tendremos siempre besos para dar
y las manos limpias
para ser besadas.
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Te estare esperando
Prometo estarte esperando
el día en que regreses
no te digo sin embargo
que ese día
habré pensado en ti
no creo tampoco
haberme acordado de los pobres
no creo haber tenido tiempo
de llorar las muertes a mí alrededor
si creo
a pesar de todo
estarte esperando
y es que
cuando se es así
como nosotros
no hace falta acordarse de los pobres
porque así somos
no hace falta orar
es de por si
el sufrimiento
si prometo estarte esperando
no te aseguro eso si
esperarte sentada en el umbral de la puerta
confesando mis pecados
te aseguro como los míos
haberme batido el pecho
contra los injustos
haber querido tanto
continua
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como para saber morir
haber visto
caer la tarde
llena de sangre
junto a los nuestros
haber sentido
caer la vida
llena de sangre
junto a sus sueños.
Te aseguro Dios mío
que aunque yo haya muerto
y mi rostro sea indescifrable
que aunque tus hijos como hoy
mueran por ser iguales
que aunque tenga sangre en los ojos
y una Biblia destrozada en la casa
y un poema sin empezar
que te quiera decir
que no te creo…
yo te juro Dios mío
que a pesar de todo
he de estarte esperando.
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Desde el principio
Primero se nace
y se nace mujer
y se tienen manos y se tiene menos
se tienen ojos y se tienen hijos
se tienen besos y se tienen sueños
dije que se nace y se nace mujer
se tiene sexo de mujer
se tienen manos de mujer
se tienen palabras de mujer
se nace mujer.
Luego una crece
y sigue siendo mujer
y aprende a vivir como una mujer
amar como una mujer
cuidar del mundo entero como toda una mujer
soñar los sueños con sueños de mujer.
Y mientras una sigue creciendo
se hace cada vez más mujer
y aprende de libertad
de castillos con reyes
de finales felices
se aprende amar como una mujer.
Y de pronto una descubre
que las manos las tiene vacías.
continua
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Y entonces un día
una no quiere ser mas una mujer
porque serlo
no es siempre tan bueno
ni tan dulce
porque serlo
es a veces amargo y duro
entonces una se subleva
se ve el cuerpo y las manos
se ve el sexo
se descubre toda
como una mujer
entonces niega y reniega
maldice y discute
entonces se subleva y denuncia
y entonces no
no renuncia a ser
solo piensa, decide, habla
y le avisa a todos
que a partir de ahora será
una mujer.
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Sone
Soñé
que tenía los ojos, y las manos y los senos de un pájaro
que tenía la voz y la mirada y las alas del mismo pájaro
que tenía las memorias y los kilómetros y la libertad
de muchos pájaros.
Soñé
que tenía la luz y la sencillez de un pájaro
que vivía en los árboles
y miraba hacia delante
y hacia abajo
y podía divisar el futuro
y los kilómetros y el mar.
Yo soñé
que era un pájaro
y en la mañana cuando desperté
solo era yo
con la misma soledad
y sin las alas
como siempre.
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Desde el centro del alma
No nací
me inventé los sueños y la vulva
me armé los ojos y el sexo desde adentro
desde el centro del alma.
No nací
me hice de torturas y amenazas
me construí de a tiros y sueños insoñables
me hice mujer a partir de la hija primera
y del segundo parto
del dolor insostenible
y de la estancia fría y sola
me hice a partir de la rebelión exacta
la rebelión constante
la rebelión posible.
me inventé aun antes de la preñez
y del amor primero
ese que como ardiente espada
se introdujo con valiente cobardía
en el centro de mi flecha.
No nací
desaprendí la historia escrita
y me inventé la piel
desde las primeras letras
y rompí la luz a gritos desenfrenados
rompí el vacío
para llenarlo de mí.
continua
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Es que yo no nací
me fui creando entre los silencios
haciéndome… ser
desde el silencio exacto de la abuela primera
desde el bautizo mismo
de la primera criatura.
Me fui haciendo mujer de a palitos y señales
me fui dibujando libre
de a caricias
y de aplausos
y de hermanas y de madres
y de padres y de hijos.

Yo no nací
me inventé el sexo
de a sensaciones y besos
de a caricias nocturnas
insomnios
locuras
maldiciones
me inicié como quien inventa
el placer por vez primera
me inicié en el arte de la pasión…a solas
con las piernas abiertas como flechas
apuntando al grito perpetuo
al orgasmo llorado
a la libertad.
continua
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Porque yo no nací
y necesité de siglos
y puñales
de siglos y de sangre
necesité de abiertos ojos para ser
de Dioses y de mapas
para encontrar el camino
necesité de amantes
y de puentes
de rituales y de santos
de santos y candelas
de limpias
y de hechizos.
Nací sin cuerpo
sin ojos y sin manos
sin alma
sin sexo y sin señales
sin alma
nací con una luz en la piel
que me alumbró el camino
hacia el centro
de mi ser.
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Rotundamente negra
Me niego rotundamente
a negar mi voz mi sangre y mi piel
y me niego rotundamente
a dejar de ser yo
a dejar de sentirme bien
cuando miro mi rostro en el espejo
con mi boca rotundamente grande
y mi nariz
rotundamente hermosa
y mis dientes
rotundamente blancos
y mi piel
valientemente negra
Y me niego categóricamente
a dejar de hablar
mi lengua
mi acento
y mi historia
y me niego absolutamente
a ser de los que se callan
de los que temen de los que lloran
porque me acepto
rotundamente libre
rotundamente negra
rotundamente hermosa.
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TIAGO OLIVEIRA

Santamarense criado no pelourinho,um filho de obaluaê com
oxossi que se encantou com os
versos dos poetas da praça. Que
conheceu a anarquia com o poeta Walter Cézar e percebeu que
o mundo era mais do que palavras: era palavra em movimento.
Pai de Iago e benjahmin, filho de
Grácia e roberto, neto de Nestor e de glória.Ator, compositor,
intérprete, escritor, contista,
espiritualista. Militante dos movimentos sociais da Bahia desde

1992, hoje é militante do movimento dos sem teto da Bahia, ,
Sindicato dos Artesãos da Bahia,
Associação baiana dos poetas
além das sete praças.Atualmente desenvolve um projeto com
crianças do centro histórico de
Salvador e participa do coletivo
da poesia além das sete praças, percorrendo várias cidades
da Bahia e do brasil mostrando
o poder da literatura na vida
das pessoas especialmente às
crianças.
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Fernanda
Prateado o teu sorriso,
Teus cabelos flutuam ao vento
Na mocidade acompanha o momento,
Encantando até os olhos de narciso
Estás longe, do outro lado do mundo, da terra,
Entre aborígines e prédios monstruosos
Aqui vivo momentos tortuosos,
Lembrando os beijos que teus lábios não me deram
Espero que lembres,
Do teu sorriso em direção ao meu
E dessa vontade,
De tê-la em meus braços.
Sei que voltas e que estarei aqui,
Ainda vivendo entre os loucos,
A lembrar do teu sorriso prateado
E cada vez que olho para as estrelas,
Vejo o brilho das constelações,
Como se me mandassem teu recado.
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Vinho
Te dei um banho de vinho e me embriaguei de ti.
Senti o prazer da ressaca,
Deitei-te na praia e fizemos amor.
Versos ficaram escritos nas areias.
As águas do mar,
Te levaram menina e te trouxeram mulher.
Devo isso a lua,
Ao mar,
Ao vento,
Ao vinho,
E a você....
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Brinde
Escrevo dores,
Passagens, amores, viagens.
Escrevo vidas perdidas, lágrimas caídas,
Que gritam cada vez mais alto após cada soluço.
Assim escrevo...
Orgasmos, prazer, loucuras e absurdos.
Escrevo e voô cada vez mais longe,
Morrendo e renascendo a cada dia.
Lembrando, vivendo e voando.
Brindando a cada amanhecer....
A Iasnaia
Quero tocar teu corpo,
Como um luthier ao violino.
Ver-te nua como da vinci viu a monalisa
Suavidade, amor e perfeição...
Mergulhar em teus negros olhos,
A procura do mais belo diamante,
Escondido no fundo da tu’alma.
Ouvir nossos gemidos,
Como se ouvisse um velho blues
Dar a volta ao mundo velejando em tuas ancas
E assistir teu sono como se visse chaplin.
A lua então voltará a ter beleza,
O pôr do sol voltará a ter sentido.
E nossos sentidos serão ouvidos a quilômetros,
Através das batidas de nossos corações.
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Prazer e pecado
Como negar que os teus olhos me induzem ao pecado
que teus lábios me induzem a loucura,
que teu sorriso me arrasta pelos sonhos,
e que toda madrugada me tortura.
como lembrar desta noite sem sorrir,
da embriaguez , da insanidade e sua calma,
dos teus cabelos no meu corpo, uma só alma,
da lua a nos guiar e perseguir.
teu corpo no meu corpo é um só cheiro,
num estado de prazer extasiado,
dormindo com um anjo indiabrado,
orgasmos e lembrança o dia inteiro.
talvez me tortura ver-te sem tocar-te,
será como da Vinci sem a arte
talvez seja o real, o necessário, o decidido.
mas teu olhar dará respostas ao meu chamado,
e a lua me dará o teu recado,
enquanto ainda ouço os seus gemidos.
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Luar das madrugadas
Se afasta de mim, anjo de lúcifer!
Pois teu sorriso age em mim como um imã,
Me fazendo suplicar diante os teus pés,
Meu talismã......
Se afasta de mim deusa maldita!
Por que não foges do meu pensamento?
Por que não me abandona em meus tormentos?
Se afasta de mim, linda criança!
Sua inocência provocante são terríveis tentações,
Masoquismo, crueldade, inimizades, traições.
Te desejo e aí posso prever!
Sonharei contigo ao meu lado por toda a madrugada,
Sou seu escravo ainda a sorrir e tu lua acordada.
Beijando o chão que você pisa por prazer.
Falta um pouco de mim em tua vida,oh! Deusa era!
És agora como a sede sem a água,
Sou agora como o rio que não deságua,
Como a flor que não se abre em primavera!
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O martírio da dor!

“Observações de uns cantos do viva maccaca”

O pesquisador,
um tipo que pesquisa a dor
... Tentando achar uma cura
para sarar sua dor
no auge da sua insônia
resolve procurar o curador
o curador,
dizendo-se destemido
chama pelo aviador
pergunta aonde havia dor
naquele peito sofrido.
O aviador confirmando,
falou da dor que havia,
que quando se tenta pegar,
ela rapidamente partia
esperta e veloz a trotar
e como um mistério sumia
tentaram o comendador,
que em outros tempos vivia,
comendo a dor noite e dia
ele disse já faz tempo
já foi-se a dor de maria
por fim ela abandonou-me
mas vou dizer quem sabia...
continua
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Chegaram ao procurador,
e esse já bem cansado,
procura a dor no passado,
mas não consegue a achar,
apelam para o matador,
que tenta matar a dor,
mas morre sem a alcançar.
A dor corre, corre e pára
para um velho jogador
que no corredor da morte
já sem patrocinador
correndo da sua sorte,
mata-se no elevador.
Elevam a dor ao martírio,
a loucura, ao clamor
e... Acham a dor na tortura
na dor do trabalhador,
com a grana do empregador,
entregue ao torturador,
esse diz-se vencedor
e prega a dor numa cruz,
dizendo-se vingador
julgando vencer a dor
como já venceu jesus,
Que como bom salvador,
para o mundo libertar
torna-se libertador.
E incita o povo pra luz
continua
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morre em nome do amor
entrega ao poeta a dor
pois para o poeta faz jus
sendo o poeta amador
promete amar a dor
amar pela vida inteira
um louco que sonha a dor
torna-se-á pecador
em busca da dor vindeira
“O poeta é um fingidor,
Finge tão completamente
Que chega a fingir ser dor
A dor que deveras sente
Disse um dia um sábio escritor,
Toda dor tem seu valor
E alguém sem dor é doente”
A dor joga-se no mar,
sentindo uma culpa cruel
tenta inutil afogar-se
ignora o seu papel
pois como a praça é do povo,
e é do condor todo céu.
A dor tem um gosto amargo
um gosto amargo de fel
continua
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Fisgada pelo pescador,
que como bom mercador,
pra uns contos angariar
eis que ele vende a dor,
ao triste navegador
quando ainda em alto mar
o triste navegador
na solidão faz seu ninho
sempre em busca de uma rota
no mar viaja sozinho
só ele e nenhum amor,
torna-se conhecedor
que a origem de toda a dor
é a falta de um caminho.
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URÂNIA MUNZANZU

Urânia Munzanzu: produtora,
jornalista e escritora; Soteropolitana nascida no Pelourinho,
foi fundadora junto com outros
escritores, do primeiro sarau de
literatura negra de Salvador, As
Quartinhas de Aruá, movimento
que levantou a bandeira da literatura negra e fomentou o debate sobre a produção literária
e publicações de escritores(as)
negros. Integrou antologias de
Mulheres Negras: Coletivo Lou-

va Deusas(SP) e Vozes Literárias
de Escritoras Negras(Ba), seus
poemas já foram publicados em
jornais de Moçambique e na Folha Literária da Fundação Pedro
Calmon. Em 2011 ganhou do Ministério da Cultura Prêmio de
Fomento a Leitura por esenvolver ações de incentivo a leitura
e literatura no Estado da Bahia.
Fotógrafa no livro MULHERES
NEGRAS DO BRASIL (prêmio
Jabuti de Literatura em 2008).
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Benzedeiro

(agosto 2013)

encantador
hábito de búzio e marfim
Cabaça guardiã da colheita
sementes, fartura, fortuna
depois de Orixá Okô a Terra não me basta
é preciso arar cultivar cultuar frutificar
de plantar e respeitar o tempo
semear
bem aventurado rezador dos Pretos dos pardos dos seus dos meus dos que sabem
e dos que nunca saberão
face de Deus em nós tirador de quebranto
espada de arruda que nos levanta
bondade espalhada
elá encantado nos olhos da criança
e no corpo daquela moça BELINHA lá do ALAKETU redenção
Okô para vida prosperar
Okô para acreditar
que haverá sempre um hundemi onde será finita
nossa sede de paz
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Meu benzinho

Para Lúcia in memorian (abril 2013)

nossa jornada de mistérios
lágrimas singularidades misturadas
estrada de águas salgadas reinventando família
pertencimento em silêncio
a cada duká, um ensinamento
e agora
nosso BARCO a deriva…
leme abandonado
Mawú convidou minha dofona
para uma festa, no Orun.
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Salinas
(abril 2013)

quando o sol docemente beijar o horizonte
lembre de nós a recomeçar
se o frio das noites sem você salgar os sonhos, os planos
e nossa dançar se perder no ar das desconfianças
dos medos
se eu quiser desistir de nós
molhe de esperança e lembranças minhas entranhas
se encaixe em minhas pernas
Invada minha escuridão
Durma comigo.
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Vai ter meladinha!
desde que eu conheço Miranda
é assim que anda
dizendo que vai casar
ora omi quá!
é bom tomar tento
quem casa quer casa
e desde ontem
O que tem para hoje é desabrigo
se tem marido nunca é seu por inteiro
e se é, o povo faz um salseiro
quem casa quer um lar
o que tem para hoje é roupa para lavar
quem casa, quer filhos
e a ordem para nós, é abortar
incomodar Oxum para depois não sustentar
a promessa do rebento sacrificar
quem casa merece aconchego
e para nós só chega desassossego
laje para bater, reboco para fazer
e o fino acabamento não vai ter
se quiser só meladinha para beber
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Orí

(janeiro 2014)

de palha barro e água eu sou
não duvido
sou devota
minha coragem é medo seguindo em frente
o medo do preço é coragem para não ter
minha marcha não é lenta
é fúnebre
dá três passos atrás e traz
avança
arranca
faz Sihun
em minha alma de Terra
o silêncio é festa
onde morre-se para re- viver
e quem menos anda
avoa…

460

TODAS AS MÃOS

10 anos do Caruru dos Sete Poetas: recital com gostinho de dendê

2004 - 2014

Gestação
(abril 2014)

falo
feito parto;
do princípio
farta
aborto a idéia de infelicidade
não vou parir para necessidade
sangrará de mim expectativas
e quentura da sua presença...
falo feito faca
a cortar sonhos?
parto
a parte que me cabe
eu quero inteiro
falo
das madrugadas de prazeres
e das fraldas molhadas
falo porque abriguei
e briguei!
e venci
para parir,
prosperidade
abrigar em meu corpo
felicidade
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Casa de azulejo
É sim, de verdade
um encontro...
pernas, pêlos e salivas
um cheiro de atitudes ilícitas perfumando o ar
A voz que estremece as convicções
desejo suplantando medo
a possibilidade de conhecer outros caminhos
caminhos de errar
de atar
de comemorar os acertos em segredo
um brinde a vida que faz pulsar nossos corações
intimidades fora da lei dentro do corpo
fora de padrões
dentro da urgência de viver
não há planos
não há certezas
Só eu e você
É assim que é
De verdade
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VADECK ALMEIDA DE JESUS

Valdeck Almeida De Jesus (1966)
é jornalista, editor, escritor e
poeta. Embaixador da Divine
Académie Française des Arts,
Lettres et Culture, Embaixador
Universal da Paz, Membro da
Academia de Letras do Brasil
(Seccional Suíça), Academia de
Letras de Jequié, Academia de
Cultura da Bahia, Academia de
Letras de Teófilo Otoni, Acade-

mia Nevense de Letras, Ciências
e Artes – ANELCA, Poetas del
Mundo, Fala Escritor, Confraria
dos Artistas e Poetas pela Paz,
da União Brasileira de Escritores
– UBE e União Baiana de Escritores - Ubesc. Publicou quinze
livros e participa de mais de 100
antologias.
Site: www.galinhapulando.com
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Manada

(11 de abril de 2014)

O zumbido de sempre
Pra sempre
Não há mais lugar na cova
Mas todos querem entrar
De capacete, mãos no volante
Olhos vidrados
Não ouvem o ‘bom dia’
O trânsito para
Mas eles prosseguem
Surdos, cegos, fingidos
Nada os detém
Nem mesmo o
Engarrafamento
Mais um morto
Amém!
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Tem muros dentro de mim
Estou longe de mim, com saudade,
querendo me ver no espelho
ou no reflexo da janela do ônibus.
Estou longe de mim,
sem sentir ao menos o ataque cardíaco
que me espera na esquina.
Estou longe de mim,
sem saber se tenho fome,
dor, nostalgia ou vontade de aparecer.
Estou longe de mim,
sem saber pra que direção seguir,
que igreja entrar, que prostituta apedrejar.
Estou longe de mim,
sem dar a mão a quem precisa,
sem chutar o rabo de quem me enche o saco.
Vou ali, me procurar.
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Imagem e semelhança
(Jequié, 01 de janeiro de 2013)

Porco tem deus com focinho
Galinha tem deus com pé de galinha
Burro tem deus com rabo
Boi tem deus com chifre
Elefante tem deus com tromba
Gambá tem deus fedorento
Zebra tem deus listrado
Jegue tem deus bem dotado
Siri tem deus que anda de lado
Cobra tem deus rastejante
Homem tem o deus que quiser
Mas prefere à imagem e semelhança
Resolvi acabar com a festinha
Quebrei o espelho.
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Equação difícil de resolver:
Amor
Fidelidade
Sexo
Prazer
Tesão
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Carne fresca

(23 de novembro de 2012)

Adoro carne fresca
Assada, cozida, crua,
Tostada, queimadinha,
Estendida na cama, nua.
Carne jovem, morena,
Carinhosa, saborosa,
Macia, quente, suculenta,
Marrom, vermelha, rosa.
Tatuada ou toda limpa,
Lisa, crespa, enrugada;
Mas que seja bem amada.
Fatiada ou peça inteira,
Peças pequenas ou postas;
Seja de frente ou de costas.
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(Praia Sebo dos Livros, 22 de novembro de 2012)

Meu
Verso
Não tem
Movimento
Nem rima;
Meu verso morreu
Na cronologia
Da legitimação;
Não é tradição
Nem inovação.
Não rompe com o “status quo”
Nem propõe caminhos;
Só pedras
E pedras.
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Nudez

(17de outubro de 2012)

Me tire a pele
Arranque minha alma
Me desnude por inteiro
E me condene depois.
Mas não fale
Não julgue
Não imagine
Nem desconfie.
Estou pronto ao martírio
A ser crucificado
Morto e sepultado
Após você me conhecer.
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VANESSA BUFFONE

“Não me resumo em nada do que faço. Escrevo poesia, publico, advogo,
pesquiso, traduzo, produzo e atuo em poesia & teatro, exerço a maternidade,
tenho algumas vitórias na luta pela sobrevivência, atividades que venho realizando em diferentes culturas, em diferentes partes do planeta, atividades
que vão mudando comigo, e eu não sei para onde isso tudo vai, eu apenas
vou. De acordo com o que se encontra disponível, faço escolhas e executo.
O prazer e o hábito da solidão, casa de minha paz. O prazer e o hábito de
viver natureza. O prazer de viver e descobrir quem sou, a vida em nome do
que acredito, meu radicalismo, os panfleto necessários, como viver sem
bandeiras e estandartes? existir, a isso me consagro”. Vanessa Buffone

Vanessa se formou em 1998, em
Direito, pela UFBA, profissão
que exerce desde então em conjunto com a Literatura, o Teatro
e a Performance, na realização
de suas idéias, sua arte, suas
ações sociais. Seu primeiro livro,
“As casas onde eu morei” (poesia), foi publicado em 2005,
após ganhar o prêmio Braskem,
o prêmio Banco Capital, e receber o reconhecimento público do Governo da Bahia, como
poesia representativa da arte e
da cultura do Estado. Em 2009,

publicou “Aqui” (poesia), Ed. P55.
Integra a coleção Roteiro da
Poesia Brasileira – Anos 2000
(18 volumes), Ed. Global. Desde
2006, tem vivido em diferentes
cidades do mundo, onde realiza
suas diversas atividades. Tem
residência oficial em Luxemburgo, e porto seguro em Ibiza,
onde mantém o atelier de escritura nos presídios locais, um
espaço para a dúvida, a crítica,
a discussão, o pensamento, a
leitura e a escritura, um espaço
para liberdade de espírito.
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sea
sun
sex
as I wish
not for glory
not for power
not for pleasure
for freedom.
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real freedom is within
the real work is inside
humans cut corners when denying poetic duties
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Passante
– Nada, já disse
uma atônita
pasma diante do fato
existo, existes, é real!
horror, beleza, mundo
não é incrível?
mas os corpos não são o que parecem
nem eu o que me sinto
nadar nua longe das praias
baixar a dez, doze metros
sea, sun & sex
é pura distração do espírito
a natureza da qual sou parte é sem tamanho
ser muito mais do que sou
quer pior humilhação?
mas, afinal, a culpa não é minha
é do universo
que é paradoxal
pensar é o que me resta
sentir
esperar
por mais ligeira que seja a vista
só vê o lado virado para ela
continua

474

TODAS AS MÃOS

10 anos do Caruru dos Sete Poetas: recital com gostinho de dendê

2004 - 2014

sobrevivo
aprecio a aurora
a tarde
a noite
olho a vida como se fosse minha
relação alma a alma
e é essa minha visão
mesmo assim tão limitada
a que me permite toda esta intensidade
esplendor, êxtase, catarse
estar aqui é absurdamente lindo
quero inteiramente este instante
sorver cada segundo
até um tempo atrás
desejava saber além
um dia fui
subi para ver
subi, subi, subi
e aquilo foi me invadindo
invadindo
avassalando
e quando já bem alto distante
senti que explodia
que minha cabeça estourava
meu corpo virava pó
tudo para os ares dilacerado
gritei
continua
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para, para, para
volta, volta, volta
e desci aterrorizada
nunca mais desejei subir de novo
desejar o que mais depois dessa?
desde então, sou modesta
uma irmã mais velha da natureza
amo o leito de pedra em que me deito
com a mesma intensidade
que recebo o sol na pele
e rio solto com as águas
não vivo
sou vivida
deus, quem é deus?
quem sou eu?
que é a vida?
na falta de saída
me divirto sem grandes planos
quando os faço, são gerais
para todo o corpo
não vivo com
nem nela
vivo natureza
natureza é corpo
meu pensamento mais tolo é tão real quanto a estrela que me bronzeia
tanto quanto o que me concebeu

continua
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talvez o que morre não morra
saia deste mundo
vá para outro
há muitos espaços
isto é claro
onde corpos de outro gênero
que vivem além deste espaço
e chegam até mim
por uma visão diferente
longe e aqui
onde vou, onde vem, onde sou
obscura correspondência
não explico, não entendo, não pergunto
não sei
nem mesmo se não sei
eu me transcendo
eu não me entendo
deus é nós
escrito por tudo quanto é lado
corpo é alma
a alma é real
gozar é esplendor
você chora diante de uma cor?
eu choro por poucas coisas
quase sempre as mesmas
as coisas são seres
todas as teorias são verdadeiras
nada a si próprio se compreende
ser parte sem saber como
tragar-se sem mais remédio
continua

477

TODAS AS MÃOS

10 anos do Caruru dos Sete Poetas: recital com gostinho de dendê

2004 - 2014

a morte é o desembaraçar-se da visão deste espaço
não sei se é lucro ou prejuízo
bom ou mal negócio
deixar de ver as coisas como as vejo
ver diferente?
ver em alma?
tenho provado um pouco de tudo que se me aparece.
Disse isso e parou de falar
levantou do chão
dobrou a manta
colocou na sacola
calçou as sandálias
se afastou
subiu a encosta
sumiu entre as primeiras árvores do caminho
era um fim de tarde.
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Lados
Pedra
ilha
e portanto espera
Pedra só
Silêncio por todos os lados.
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VÂNIA MELO

Vânia Melo nasceu e vive em Salvador, por ela, por Oxum e seus
cuidados, mas entregue a mundos possíveis. Graduada em Letras Vernáculas pela Universidade Federal da Bahia, é professora
de Redação, Literatura e Língua
Portuguesa, coordena eventos
literários nas instituições em
que atua e trabalha com publicidade como revisora de textos e
assessora de imprensa. Em 2011,
lançou, como coautora, seus
primeiros poemas eróticos, na
coletânea “Sangue Novo: 21 poetas baianos do século XXI”. Es-

pecialista em História e Cultura
Afro-brasileira, e guardada por
Benedito, seu amigo Preto Velho, lançou recentemente (2012)
seus poemas afro-brasileiros na
coletânea “Cadernos Negros”.
Vem participando como convidada de eventos de poesia como
Bienal do Livro Bahia ( desde
2005), Projeto “Poesia na Boca
da Noite” e Caruru dos Sete
Poetas em Cachoeira, Bahia
(2009). Seduzida pela Literatura
Erótica, soma coragem, vence a
si e tira seus escritos das gavetas assustadas.
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Poetisa
Conto nos dedos as palavras que tocam meu coração
Toda vez que me pego rindo
É certamente meu eu na contramão
Que dobra uma esquina em minha cabeça
Que salta entre os dedos de minha mão
Que corre entre curvas de minha cama
Que nunca chega de fato em meu coração!
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Made in rua
Dedos prontos
Na mão esquerda, uma faca
Na ponta dos dedos, um cigarro
Dentro da mão direita, uma lata
Dedos ágeis, é assim que cozinho
Sou princesa da calçada
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TOC
Meu salto cruza o asfalto
Meu salto, toque meu salto!
TOC repetitivo, meu salto compulsivo.
Meu salto cruza a cidade
Seu toque me tira o salto
Um toque de perversidade...
Seu toque me cobre um defeito
Meu salto te toca de um jeito...
TOC, TOC e vou morrendo de ansiedade...
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Acesa
Senta a princesa sem modos, nem regras
Senta a princesa de pernas abertas
Cruza suas pernas assim, meio torta
Senta a princesa, depois de abrir a porta
Não reza, nem chora, não entende, nem volta
Diz ele: “puta transa de luz acesa”
Diz ela: “então acenda sua puta princesa”
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Novatos
Cansado, quase morto, não está acostumado
Respire fundo, tá situado?
Isso aqui em cima é meu rosto maquiado
Embaixo é meu trono, o asfalto.
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Trampo
Não quero que me queira
Não quero que se espante
Não quero o amor ou seus feitiços
Não penso em nada disso
Não quero ser amante
Meu preço é um serviço
Não quero ir adiante
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É só
Não penso nos pecados
Não penso em descansar
E fico de olhos fechados
Até tudo acabar.
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WANCIR SALES

Nascida em Santo Amaro - BA.
Pedagoga, editora, escritora,
poeta e produtora. Lancei meu
primeiro livro de poesias “Explicar o Quê?” em 2013, e o meu
segundo livro de poesias intitulado “Alma de Poeta” no dia
09-08-2014. Desenvolvo um
projeto social, voluntário nas
escolas das redes públicas e
privadas levando a poesia contemporânea, com versos livres

e soltos de natureza intimista.
Objetivando também descobrir
novos poetas. Reavivando assim a poesia em Santo Amaro.
Onde comecei a escrever desde os meus 10 anos de idade, e
hoje registrando a minha “Alma
de Poeta” em todos os detalhes
de uma forma suave, sensível e
perspicaz. Santo Amaro voltou a
Respirar Poesia.
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A culpa
A culpa oculta o passo
e o laço?
Aperta mais com a culpa,
que não desenlaça,
só aperta o laço.
A culpa, quando há culpa,
Perde-se o sono,
vem a insônia,
perde-se o brilho,
o riso.
O amor nem se aproxima,
A morte anda lado a lado de quem tem culpa,
e o laço aperta mais,
aperta até sufocar,
aperta até se calar,
aperta até ofegante ficar.
Se não houver culpa,
é claro como neve.
Se tem sono de anjo,
não há insônia.
Tem brilho, tem riso,
é límpido como água, como uma manhã primaveril,
não há culpa,
não se ocupa,
não há laço,
há paços de danças,
há um canto belo, um sono eterno,
sem culpa, se escuta,
se vive, se ama,
sem culpa, se morre,
no tempo certo.
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Surdez do mundo
Andar ao lado
Ficar parado, acanhado,
Ao lado,
Calado.
E vozes mudas a ecoar em um vento,
Num tempo que pára,
Que passa,
Tão apressado o tempo.
A surdez do mundo não ouve
O grito que desperta o galo,
Que levanta o vôo do pássaro.
Um grito surdo,
Tão surdo quanto teus ouvidos,
Tão cego quanto teus olhos
Que me olham, mas não me vêem de verdade como sou,
Quem sou,
Não vê tal beleza exprimida,
Não vê tanta tristeza escondida.
Mal percebes minha presença,
Nem sentes minha ausência.
Todo o mundo
É surdo,
É cego,
Para o mundo
Em que se vive.
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Alucinação
Amanheci com o céu azulado,
Falei com o sol,
Cantei pro vento
E neste momento uma brisa seca meu pranto
E num canto recolho-me a escrever-te outra vez.
Bate um desespero, uma aflição,
Depois que lhe vi em meus sonhos.
Pego-me sempre dividida quando tenho que escolher algo.
Tento me manter adormecida,
Busco uma saída, para encontrar-te outra vez
Como eu não queria ter acordado com aquele céu azulado
Resolvi te procurar, remexi minhas coisas,
Achei um pergaminho,
Farejei teu rastro,
Retruquei teu passo,
Fui para a rua,
Comprei um pombo, um pássaro
E ainda assim não te acho.
Procurei tua poeira,
Falei besteira,
Tudo em vão, você ausente ainda se encontra.
Olhei mais uma vez para o pergaminho.
Bebi na tua taça o meu vinho,
Ouvi tua canção favorita,
Comi uma lingüiça,
Tudo em vão.
Fiz vários bilhetes, coloquei-os um a um nas garrafas.
Amarrei alguns no pombo, no pássaro,
Passei pela praça vi um vulto senti tua presença.
continua
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Parece pirraça,
Uma trapaça.
O pombo e o pássaro bateram asas a te procurar,
As garrafas coloquei-as na correnteza para que vezes
Deixei o tempo correr,
Esperei outro amanhecer, sem fechar os olhos.
Esperei que chegasses a qualquer momento,
Em seguida fui à padaria,
Comi um pão,
Pensei te ver na televisão.
Meus olhos ardiam,
Eu já não dormia mais.
A ânsia de te ver, estava retirando minha razão.
Vivo só na ilusão de um sonho,
Um sonho onde te encontrei
E o trouxe para a realidade.
Mas você...
Sumiu até de meus sonhos.
Vi um cão igual ao teu,
Corri atrás, ele se apressou de mais.
Vi tua sombra,
Cai no chão...
Tudo isso é uma
Alucinação.
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Definição do amor
Amor à pátria,
amor artístico,
amor divino,
amor filial,
amor fraternal,
amor carnal.
Amo-te de qualquer maneira.
É uma besteira tentar descrever tal sentimento.
O que mais lamento
é o que vêm depois do amor.
Em amor?
A dor sem cura, a loucura de ter lhe perdido,
loucura sem remédio
Que nem um médico, pode sarar,
nem diagnosticar, tal moléstia,
que dilacera o meu peito,
de tal jeito,
que nem consigo mais me levantar.
meus ossos tão frágeis...
Não consigo caminhar,
Outrora eu era tão belo e tão viçoso,
mas o amor passou:
E o que veio depois,
depois a dor do amor,
Que passou e levou meu riso, meu brilho, meu querer.
O depois passou e levou,
meu viver.
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Face
Face a face,
Minha face na tua face.
Amar a ti como a mim mesmo,
amar a ti como amar a Deus,
como amar a vida.
Amor...
Amar algo,
amar tudo,
amar nada,
amar o amor.
Amar até a dor, o sofrimento e lamento,
pois no amor, na dor, no sofrimento,
Deus lá estará em todos os momentos.
basta nele acreditar,
basta a ele se entregar de coração aberto,
basta fechar os olhos na simplicidade sem maldade,
e acima de tudo amar,
amar incondicionalmente a cada dia,
a cada face,
amar a cada rosto,
amar a todos como a si mesmo.
Se ver no outro,
pois é assim que Deus te vê,
Deus se vê
em ti.
Então ame,
se ame,
Apenas ame.
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Será fácil
Será fácil,
reconhecer a nossa felicidade,
não pelos nossos nomes
e sim pelo nosso sorriso, estampado no rosto.
Será fácil,
saber identificar um dia triste entre nós dois,
pois nossa alegria se ofusca momentaneamente,
mas no amanhecer de um novo dia veríamos que tudo não passou de engano.
Será fácil,
descobrir o nosso futuro.
Olhe para o presente que ele lhe dará a resposta.
De que o amor verdadeiro é eterno,
e eternamente viveremos juntos,
a cada amanhecer.
E a cada anoitecer.

495

TODAS AS MÃOS

10 anos do Caruru dos Sete Poetas: recital com gostinho de dendê

2004 - 2014

Amor
Amor, não é apenas um sentimento,
Nem um sofrimento.
Tentar explicar o amor
É pensar em ir de encontro ao infinito,
É rabiscar uma forma única à expressão de Deus,
É tentar dar respostas
Para o quê não há perguntas.
Tudo é em vão
Há qualquer tentativa
Há qualquer explicação do amor
Amar é um mistério,
É tão belo
Amar...
É divino,
É o destino de todos nós.
Ainda que se recuses a amar
Amarás em pensar em amar
Amarás mesmo que não queiras
Conhecerás o amor através da dor,
Mas amarás.
Ninguém passa pela vida sem amor
Ou sem
Amar
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Nasceu na cidade de Cruz das
Almas, Bahia. Estudou a ciência
das Letras na Universidade Estadual de Feira de Santana, realizando projetos na área de língua
e literatura. Durante a graduação, viajou muitos estados do
país, apresentando em universidades sua pesquisa em Estudos
culturais: Literatura e Gênero.
Em seguida, cursou o mestrado em Literatura e Diversidade
Cultural, também na UEFS, onde
defendeu dissertação sobre o
poeta Ferreira Gullar. É autor
do livro “Pausa para um beijo e
outros poemas” além de participar como poeta e ficcionista

de coletâneas. Foi professor de
Literatura Brasileira da Universidade do Estado da Bahia e foi
um dos poetas convidados a representar o Brasil no XI Festival
Latino-americano de Poesia em
Dezembro de 2007 (Colômbia).
Em 2009, integra a coletânea
Carlos Drummond de Andrade
produzida pela fundação SESC-DF com o poema “Estudo sobre
café”. Atualmente, é doutorando
em Estudos Étnicos e Africanos
pela Universidade Federal da
Bahia, e professor do Instituto
Federal de Ciência, Educação e
Tecnologia da Bahia – IFBa.
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Calango
O céu de estrelas
é fosco.
A luz da casa pobre,
pobre luz distante,
é um imenso farol azul
a subverter todas as lógicas.
Teu verso raro,
incognoscível,
que força traz?
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Moira
Ela desfiou o xale
e fez do corpo um novelo de lã.
Seus olhos, agora, são o mistério.

499

TODAS AS MÃOS

10 anos do Caruru dos Sete Poetas: recital com gostinho de dendê

2004 - 2014

Canção de amor para uma mulher ingrata
é que teu cheiro,
ou pelo menos a memória dele,
insiste em me invalidar.
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Poema perdido
De mel e susto,
aquele poema se perdeu.
Habita campos nevoentos,
habita no estranho dos medos,
habita porque, já nômade,
torna-se cativo da prisão sem tranca.
De epifania e catarse,
aquele poema o que era?
Corpo de mulher ou
os olhos da besta-fera?
É que ele se me rasga por dentro
e eu finjo não dar por conta.
É que ele ainda afia a ponta
e sangra os corações sem sangue.
O irrevelado poema sangrento:
eu é que me perco nele!

501

TODAS AS MÃOS

10 anos do Caruru dos Sete Poetas: recital com gostinho de dendê

2004 - 2014

Enigma
O centro da vida é doce
e é vida para onde tudo gravita.
Minha mãe deve nascer de mim,
porque na experiência de sê-la
é que devo perdoá-la.
E meu pai, deste já não se pode dizer.
O colo de minha Vó é também doce,
sua voz é um sôfrego acalanto.
Minha Vó, seu corpo, sua voz,
embora se conte com espanto,
é um misto de coisas que dão prazer.
Desejo conhecer o sabor
e o cheiro destas palavras.
Desejo, ainda, saber-me.
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Onírica
Ai, minha égua luxuosa,
quando te pões de véu negro e diamantes
e pareces bem lamentosa,
aí é quando mais te desejo.
O bêbado levita sobre teu dorso macio
de égua bravia e tu relinchas.
Ele guarda na mão direita
o redemoinho das caatingas impossíveis
e traz no pé esquerdo
o Décimo Nono Arcano Maior,
seus olhos são de serpente alada reluzente.
Tu galopas,
eu bebo os mares,
o bêbado ri das profecias.
A vida é sentinela.
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O pranto de Marcus Vinícius
É que depois de tanto lutar,
desbravar florestas,
afundar navios,
sabotar tanques de guerra,
volto, calado,
ao mais dentro do que sou.
Vejo o monstro apocalíptico,
choroso e solitário,
temer o juízo final.
Vejo o rei dissimular
e me sorrir um riso raso
a fim de garantir a dinastia.
Vejo a eterna madrugada
de filosofias e agonia,
de repente, sobressaltada,
se fazer em dia.
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