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Jean Sartief
traz-nos uma poesia
que abre jardins e céus
em noites de outono
Dossiê ALAMP:
Deus e a sua criação

VERSÃO EM PORTUGUÊS
A presente nota somou suas adesões até segunda-feira, 23/11, à noite e está sendo disponibilizada como
documento de repúdio publicamente em todas as redes que aderiram a ela.
Nota de repúdio
Desde a Rede “Traduzindo as Lutas Antirracistas”, coletivo internacional formado por educadores populares,
professores universitaries e artistas, do Brasil, Argentina e Guiné Bissau, vinculado ao Ciclo 2020 de Ações
Antirracistas da Cátedra UNESCO de Combate ao Racismo no Ensino Superior manifestamos nosso
máximo repúdio ao asassinato de João Alberto Silveira Freitas, homem negro de 40 anos em Porto Alegre.
Na véspera do dia 20 de Novembro de 2020, da Consciência Negra, João Alberto foi espancado até a morte
por dois homens brancos, um segurança e um policial militar temporário em uma unidade do Hipermercado
Carrefour de Porto Alegre.
O linchamento do João Alberto Silveira Freitas conduziu a uma imensa tristeza, revolta e mobilização em
todos os os coletivos antirracistas do Brasil. O crime revela a necropolítica e o racismo estrutural que permeia
as relações de poder instituídas na própria empresa. Como o racismo é compreendido e debatido nos espaços
de formação desta empresa privada? Como se produz e reproduz o racismo no cotidiano da circulação nos
hipermercados, na contratação dos/as trabalhadores/as da empresa, na educação dos/as seguranças e polícias
militares?
Este episódio genocida manifesta a exacerbação do racismo e a desigualdade que existe nos níveis cotidianos
e micropolíticos. A criminalização da pessoa negra, do corpo negro e do corpo pobre se praticam nas
interações cotidianas em defesa da ordem das desigualdades. Ele evidencia também a falta de treinamento
das empresas de segurança contratadas por corporações que agem com leis próprias - não necessariamente
escritas - que fomentam a violência racial e que agem paralelamente às normativas vigentes.
Queremos deixar evidente que a pretensa “política arco-íris” de inclusão superficial das diferenças raciais,
sexuais, de gênero e de deficiência na empresa sem alimentar mudanças mais profundas é típica das
corporações em contextos neoliberais. Neste sentido, exigimos que o Hipermercado Carrefour reorganize
seus espaços laborais para que lhe sejam ministradas aulas de cidadania permanente por parte do movimento
negro educador e outros coletivos sociais orientados à ação afirmativa de caráter étnico-racial. Manifestamos
que um pedido de desculpas não é suficiente para limpar o crime, nem no presente caso nem nos anteriores
já registrados nesta rede. É preciso que a empresa se posicione públicamente em prol de tecer caminhos para
a reparação do povo negro no Brasil através de ações imediatas de apoio, estímulo e inclusão democrática.
O Estado, os movimentos da sociedade civil e a cidadania toda continuaremos atentos para acompanhar,
educar e controlar às grandes empresas, locais onde acontecem cotidianamente crimes racistas, capacitistas e
explorações de classe que cerceiam nosso acesso à cidadania plena como país, continente e humanidade.
Equipe de “Traduzindo as Lutas Antirracistas” - Cátedra UNESCO
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Versão em francês (traduzida pelo Prof. Abdoul Hadi Savadogo)
VERSION FRANÇAISE
La présente note circulera, réunissant des adhésions et disponibilisé comme document de condamnation
publique dans tous les réseaux qui y ont adhéré.
Note de condamnation
À partir du Réseau "Traduisant Les Luttes Antiracistes", collectif international formé d'éducateurs populaires,
de professeurs universitaires et d'artistes du Brésil, d'Argentine et de Guinée Bissau liés au Cycle 2020
d'Actions Antiracistes de la Chaire UNESCO de Lutte Contre le Racisme dans l'Enseignement Supérieur,
nous exprimons notre plus grande condamnation du meurtre de João Alberto Silveira Freitas, homme noir
de 40 ans à Porto Alegre (Brésil). La veille du 20 Novembre 2020, jour-commémoration de La Conscience
Noire, João Alberto a été battu à mort par deux hommes blancs, un agent de sécurité et un policier militaire
temporaire, dans une unité de l'hypermarché Carrefour de Porto Alegre (Brésil).
Le lynchage de João Alberto Silveira Freitas a donné lieu à une immense tristesse, une révolte et une
mobilisation de tous les collectifs antiracistes du Brésil. Le crime révèle la nécropolitique et le racisme
structurel qui imprègnent les relations de pouvoir instituées dans la propre entreprise. Comment le racisme
est-il compris et débattu dans les espaces de formation de cette entreprise privée ? Comment le racisme est-il
produit et reproduit dans la circulation quotidienne dans les hypermarchés, dans l'embauche des travailleurs/
ses de l’entreprise, dans la formation des agents/es de sécurité et de la police militaire?
Cet épisode génocidaire manifeste l'exacerbation du racisme et de l'inégalité qui existe aux niveaux quotidiens
et micropolitiques. La criminalisation de la personne noire, du corps noir et du corps pauvre se pratiquent
dans les interactions quotidiennes en défense de l'ordre des inégalités. Elle met également en évidence, le
manque de formation des entreprises de sécurité engagées par des sociétés qui agissent avec leurs propres lois
- pas nécessairement écrites - qui fomentent la violence raciale et qui agissent parallèlement aux normatives
en vigueur.
Nous voulons rendre évident le fait que la prétendue " politique arc-en-ciel" d’inclusion superficielle des
différences raciales, sexuelles et de handicap dans l'entreprise, sans alimenter de changements plus profonds,
est typique des entreprises dans les contextes néolibéraux. Dans ce sens, nous exigeons que l'Hypermarché
Carrefour réorganise ses espaces de travail de sorte à ce que leurs soient administrés des cours permanents
de citoyenneté de la part du Mouvement Noir Educateur ainsi que d'autres collectifs sociaux orientés vers
l'action affirmative à caractère ethnico-racial. Nous manifestons le fait que présenter des excuses ne suffisent
pas à nettoyer le crime, ni dans le cas présent ni dans les précédents déjà enregistrés dans ce réseau. Il est
nécessaire que l'entreprise se positionne publiquement de sorte à tisser des voies de réparation pour les noirs
au Brésil, à travers des actions immédiates de soutien, de stimulation et d'inclusion démocratique.
L'État, les mouvements de la société civile et la citoyenneté entière, nous continuerons attentifs afin
d'accompagner, éduquer et contrôler les grandes entreprises, lieux où se produisent quotidiennement des
crimes racistes, des violences discriminatoires envers les personnes déficientes ainsi que des explorations de
classe qui restreignent notre accès à la pleine citoyenneté en tant que pays, continent et humanité.
Équipe de "Traduisant Les Luttes Antiracistes" - Chaire UNESCO
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Versão em inglês (Traduzida por Ricardo Rodrigues Amorim)
ENGLISH VERSION
This note will circulate adding memberships until Monday night, 11/23. Then Tuesday it will be made
available as a public disapproval document in all the joined networks.
Disapproval note
Our Network "Translating the Anti-Racist Struggles", is an international collective formed by popular
educators, university professors, and artists, from Brazil, Argentina, and Guinea-Bissau. We are linked to the
2020 Cycle of Anti-Racist Actions of the UNESCO Chair to Combat Racism in Higher Education and we
express our utmost rejection of the murder of João Alberto Silveira Freitas, a 40-year-old black man from
Porto Alegre, Brasil.
On the eve of November 20, 2020, from the Dia da Consciência Negra (Black Consciousness Day), João
Alberto was beaten to death by two white men, a security guard, and a temporary military policeman in a
unit of the Carrefour Hypermarket in Porto Alegre.
The lynching of João Alberto Silveira Freitas led to immense sadness, revolt, and mobilization in all the antiracist collectives in Brazil. The crime reveals the necropolitics and structural racism that permeates the power
relations established in the company itself. How is racism understood and debated in the training spaces
of this private company? How is racism produced and reproduced in the daily of hypermarkets, in hiring
company workers, in the education of security guards and military police of State?
This genocidal episode manifests the exacerbation of racism and the inequality that exists every day at
micropolitical levels. The criminalization of the black person, the black body, and the poor body is practiced
in everyday interactions in defense of the inequalities. It also highlights the lack of training of security
companies hired by corporations that act with their own laws - not necessarily written - that foment racial
violence and act in parallel with the current regulations.
We want to make it clear that the so-called "rainbow policy" of superficial inclusion of racial, sexual,
gender, and disability differences in the company without promoting more profound changes is typical of
corporations in neoliberal contexts. In this sense, we demand that Hipermercado Carrefour reorganize its
workspaces with the inclusion of citizenship classes taught by the black educating movement and other social
collectives oriented by an ethnic-racial character affirmative action. We express that an apology is not enough
to clean up the crime, neither in the present case nor in the previous ones already registered in this network.
It is necessary for the company to publicly position itself in order to weave paths for the repair of the black
people in Brazil through immediate support actions, encouragement, and democratic inclusion.
The State, civil society movements, and all citizens will continue to be attentive to accompany, educate and
control large companies, places where racist, ableist crimes and class exploitation happen daily and restrict
our access to full citizenship as a country, continent, and humanity.
"Translating the Anti-Racist Struggles" team - UNESCO Chair
Apoiam os seguintes coletivos, instituições, projetos e pessoas:
01 - Projeto de Extensão RECânone/UFRN
02 - Projeto de Extensão Encontro de Saberes/UFRN
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03 - RangZen Tibete Livre Natal, RN
04 - Coletivo para Emancipação das Mulheres Guineenses - As Okinkas.
05 - Projeto “Boas Práticas de Enfrentamento à COVID-19” - CNPQ
06 - Oficina “Branquitudes em Perspectiva Interseccional” - Projeto Cuidados em Tempos de Necropolítica/
UFRN
07 - Liliana Tamagno. Laboratorio de investigaciones en antropología social (LIAS) Universidad Nacional de
La Plata ARGENTINA
08 - Claudia Briones, Universidad Nacional de Río Negro y CONICET, Argentina.
09 - Diana Milstein, Centro de Investigaciones Sociales -CONICET/IDES y Red Internacional de Etnografía
con Niñas, NIños y Jóvenes, Argentina
10 - Dayse Fernanda Lima da Silva. Mulher negra, professora da Rede Pública no RN, estudante de Ciências
Sociais na UFRN.
11 - Peti Mama Gomes. Guineense, Doutoranda em Antropologia Social - PPGA - UFPA.
12 - Movimento Nacional População em Situação de Rua-MNPR no Rio Grande do Norte.
13 - Anani Dodji Sanouvi Artista ÈwÈ do Notse- Togo ( oeste Africa ) / Co-fundador e Diretor artistico cia
Kawin. Niteroi -RJ- BRASIL.
14 - Bárbara Altschuler. Observatorio de la Economía Social y Solidaria. Universidad Nacional de Quilmes.
Argentina
15 - Sandra Sassetti Fernandes Erickson, Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras Modernas,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil; Movimento RangZen: Tibete Livre Natal, RN
16 - Alejandro Escobar Hoyos, Mestrando em Antropologia Social - PPGAS UFRN.
17 - Luan Gomes dos Santos de Oliveira, Universidade Federal de Campina Grande - UFCG.
18 - Raúl Zibechi, Uruguay.
19 - Alcida Rita Ramos
Professora Emérita, Departamento de Antropologia, Universidade de Brasília
20 - Patricio Lepe-Carrión, Núcleo de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de la Frontera (Chile).
21 - María Cecilia Carrera- Profesora e investigadora FAHCE-Universidad Nacional de La Plata; Centro de
Antropología Social-IDES, RIENN, Argentina
22 - Liberta Elas - Pernambuco
23 - Maclina maria de lima neta
24 - Noelia Suárez - Licenciada en Psicología (UNSL, Argentina)
25 - Bia Labte PhD, Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos
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26- Diego Dominguez, Grupo Estudios de Ecología Política, Comunidades y Derechos (UBA - Argentina)
27. Yanett Segovia. Red de Etnografías colaborativas y comprometidas. Universidad de Los Andes, Venezuela.
28. Grupo de investigación vidas, violencias y con-vivencias en América Latina y El CAribe, Universidad de
Los Andes, Venezuela.
29. Elena Nava Morales- Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México
(México).
30. Citlali Doljanin Galindez, antropóloga argentina y mexicana.
31. MANOS (Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Social y Artisitico), Salta, Argentina.
32. Grupo de Pesquisa CRIAS: Criança, Sociedade e Cultura da Universidade Federal da Paraíba na pessoa na
sua coordenadora a profa. Flávia Ferreira Pires
33. Olga Rodríguez Sierra, psicóloga, neurocientífica, mexicana.
34. Maria Ochoa Sierra, profesora Universidad de Antioquia
35. Aline de Moura Rodrigues, Atinuké, mulher negra e gaúcha, amefricana, estudante de Ciências Sociais na
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
36. Marta Sahores. Docente jubilada de U N Pat. SJB Esquel, Argentina.
37. Margret Jaeger, professora assistente na Universidade Sigmund Freud, Áustria.
38. Ricardo Verdum, Laced, Museu Nacional, Brasil.
39. Cristina Mateu, docente de la UBA e integrante de la revista La Marea.
40. Fernando García, docente investigador flacso ecuador
41.Stephen Grant Baines, professor titular, LAGERI, Universidade de Brasília
42. Ermeval da Hora professor da Rede pública de Salvador, coordenador do Coletivo LGBTQI DO MNU./
Ba.
43. Soledad Barruti, periodista. Bocado.lat
44. Maraci G. Aubel Mulher negra e baiana, doutoranda in Educational Leadership and Policy Studies at the
University of Kansas.
45. Gonzalo Basile. Director e investigador programa Salud Internacional FLACSO RD, Coord. GT Salud
Internacional CLACSO (Consejo Latinoamericana de Ciencias Sociales)
46. GT Salud Internacional y Soberanía Sanitaria CLACSO(Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales)
47. Red de Sistemas y Políticas de Salud ALAMES (Asociación Latinoamericana de Medicina Social)
48. Juan Wahren, Universidad de Buenos Aires, CONICET
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49. Breno da Silva Carvalho, Departamento de Comunicação Social / UFRN
50. Stella M. García, Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social, Facultad de Ciencias naturales y
Museo, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
51. Pingréwaoga Béma Abdoul Hadi Savadogo. Socioantropólogo / Casa das Áfricas - Amanar (Brasil); 
Pesquisador Associado I - Instituto de Estudos da África IEAf-UFPE / Brasil.
52. Juan Carlos Radovich. Antropólogo Social. Universidad de Buenos Aires. CONICET. Argentina.
53. Jorge Brega. Revista La Marea. Argentina
54. Astrid Ulloa, Universidad Nacional de Colombia
55. Layza Castelo Branco Mendes, professora adjunta da Universidade Estadual do Ceará (UECE),
coordenadora do Laboratório de Sociedades, Subjetividades e Humanismos (Lassu)
56. Mariana Mora, Centro de Investigaciones y Estudios Super
Antropología Social, Ciudad de México, Red de Feminismos Descoloniales - México
57. Guilherme Moura Fagundes. Pós-Doutorando, LACT, Universidade de Brasília.
58. Berenice Morales Aguilar . Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM.
59. Walter Mignolo, Duke University, US
60. Claudia Salomon-Tarquini, Universidad Nacional de La Pampa-CONICET, Argentina
61. Ananda Machado- Universidade Federal de Roraima- UFRr. Brasil
62. Delmy Tania Cruz Hernández-Mujeres Transformando Mundos A.C./UNAM/ Grupo de Trabajo
CLACSO Cuerpos Territorios y Feminismos
63. Thiago Leandro Vieira Cavalcante, Universidade Federal da Grande Dourados, Brasil.
64. Morita Carrasco. UBA- Profesora Jubilada
65. Giovanna De Carli Lopes - Universidade Federal da Bahia (UFBA), Brasil. Pesquisadora do NEGRAS Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero, Raça e Saúde.
66. Irma Ruiz. CONICET -Universidad de Buenos Aires - Profesora consulta
67. Maclina maria de lima neta
68. Lavínia Uchôa Azevedo de Araújo - professora/coordenadora do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva
(NESC/UFRN).
69. Claudia Mura, professora da Universidade Federal de Alagoas, Brasil.
70. Luiz Assunção, professor titular do Departamento de Antropologia, UFRN, Brasil.
71. Liliane de Jesus Bittencourt - docente da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Brasil. Pesquisadora do
NEGRAS - Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero, Raça e Saúde.
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72. Eileen De Monte. Docente de la Universidad Nacional Del Comahue. Misionera por la Paz Mundial Unión de la Hermandad Mundial.
73. Patrícia de Mendonça Rodrigues, antropóloga brasileira.
74. María Rossi Idárraga, doctora en antropología social, UFRJ
75. Marcilânia Gomes Alcântara Figueiredo, Pedagoga , Professora da rede Municipal de Ensino de Sousa,
cigana de etnia Calon.
76. Eliane Tânia Freitas, antropóloga, UFRN, Brasil.
77. Sofia venturoli, Università di Torino, Italia.
78. Valeria Sonna, PhD (UBA, Argentina)
79. Chloé Constant (FLACSO México)
80. Eugx Grotz, docente y becarix doctoral CONICET, Instituto de investigaciones en Ciencias de la
Educación, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina
81. Silvana De Carli Lopes, Artista Plástica, Brasil.
82. Aldalina Ribeiro Freitas, docente do IFRN e membro do NEGEDI - Núcleo de Estudos e Pesquisas em
Gênero e Diversidade.
83. Francisco Javier Antón Burgos, Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid
84. João Victtor Gomes Varjão, mestrando em Antropologia pela Universidade Federal da Bahia.
85. Caroline Siqueira Noal, acadêmica de Psicologia, Universidade Federal de Santa Maria
86. Bruno de Paula Barbosa, professor de Língua Portuguesa do Instituto Federal do Rio Grande do Norte,
Brasil.
87. Eduardo Mattio, docente e investigador, Facultad Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de
Córdoba, Argentina
88. Maite Rodigou. Area Feminismos, Genero y Sexualidades . Centro de Investigaciones Facultad Filosofia y
Humanidades. Universidad Nacional de Cordoba, Argentina
89. Duvan Murillo. Investigador, candidato a PhD en antropología social, IFCH, Unicamp.
90. Laura Taddei Alves Pereira Pinto Berquó Universidade Federal da Paraíba -UFPB - Brasil
91. Olga Lorenia Urbalejo Castorena. Universidad Autónoma de Baja California, México.
92. Marco Antonio Almeida Llarena, Instituto Federal da Paraíba
93. Natalia Cabanillas. Universidade da Integraçao Internacional da Lusofonia Afro-brasileira- UNILAB-CE.
94. Projeto de Extensao Museus itinerantes- UNILAB- CE
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95. Matheus de Holanda, químico industrial.
96. Ciro Caleb, Coletivo Estudantil A UFPB SOMOS NÓS, Centro Acadêmico de História Quebra-Quilos da
Universidade Federal da Paraíba.
97. Mario Rufer, Universidad Autónoma Metropolitana, México.
98. Hans Carrillo Guach, Universidade Federal de Goiás
99. Núcleo de Estudantes Negras e Negros do CCAE/UFPB.
100.Centro de Referência em Direitos Humanos do Agreste - UEPB
101. Grupo de Trabalho em Gênero e Sexualidades e Direitos Humanos do NCDH - UFPB
102. José Baptista de Mello Neto - Professor Efetivo das Universidades Estadual e Federal da Paraíba.
103 María Victoria Vagnoni Poeta Argentina
104. Projeto de Extensão Transgeneridade e Mulher: caminhos da Maria da Penha- CCAE - Campus IV UFPB
105. Tiago Rodrigues Araujo- Poeta, escritor, midiativista, educador, representante do fórum diversidade
religiosa PB/ seccional Campina Grande
106. Mária Santiago de Lima
107. José Felipe dos Santos - Movimento Negro da Paraíba
108. Movimento do Espírito Lilás - MEL (Movimento LGBTQIA+ da Paraíba)
109. Valeria Frank
110. Red Feminismos, Cultura y Poder (México-Argentina-Brasil)
111. Judith Butler, Professor and Author
112. Analia Coccia
113. Arneide Bandeira Cemin. Professora Titular, Departamento de Ciências Sociais, Antropologia,
Universidade Federal de Rondônia
114. Oficina "Branquitudes em Perspectiva Interseccional" - Projeto de Pesquisa Cuidados em Tempos de
Necropolítica - UFRN
115. Rosângela Trajano da Silva, Oficina "Branquitudes em Perspectiva Interseccional" - Projeto de Pesquisa
Cuidados em Tempos de Necropolítica - UFRN
116. Iracema da Silva Trajano, dona de casa
117. Mirta Silvia Guaymas.DNI 25884673, Universidad Nacional de Salta, Argentina.
118. Maíra Araújo Azevedo
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119. Júlio Cézar Dantas de Araújo
120. Roberto Trajano Soares, ASG e Técnico em Segurança do Trabalho
121. Janaína Ramos Alves Campos
122. Edzita SigoViva, matrigestora na SigoViva
123. Dayse Fernanda Lima da Silva. Mulher negra, professora da Rede Pública no RN, estudante de Ciências
Sociais na UFRN.
124. ALAM, AFLAM, que teem como presidente Taniamá Vieira da Silva Barreto
125. Raimunda Audinete de Araújo
126. Maíra Araújo Azevedo
127. Manoel Honorio Romão - Representação Discente da Pós em Educação/UFRN
128. Aline de Moura Mattos
129. Nádia Marota Minó
130. Talita Costa - UFBA
131. Thyago Thayronne Campos Pinheiro
132. Maria Aparecida Dias/UFRN
133. Ariadna Solís
134. Maria Elizabeth Moreira Leite Iacomini
135. Maria José Silvestre da Silva
136. Andréa Leite
137. Antônio de Pádua Elias de Sousa.- Escritor- Formiga-MG
138. Michele Pereira de Souza da Fonseca
LEPIDEFE - Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre Inclusão e Diferenças na Educação Física escolar UFRJ
139. Rosimeri fonseca dos santos
140. Reginaldo Ramos dos Santos
141. Beatriz Cordeiro Bezerra
142. Fátima Teixeira
143. Alexis Papazian, Fundación Luisa Hairabedian / Universidad de Buenos Aires. Argentina.
143. Pietro Rodrigues Corrêa estudante de Educação Física da UERJ
144. Ronaldo Ribeiro Jacobina - Professor Titular de Medicina Preventiva e Social (Aposentado-Propap) da
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Faculdade de Medicina da Bahia- Universidade Federal Da Bahia. Médico Professor e Escritor.
145. Vanda Ligia Alves
146. Graciele Massoli Rodrigues
147. Mariana Peres da Rocha
148. Vera Lucia Teixeira Silva
149. Carlos Alberto de Mattos Ferreira
150. Mirvane Dias de Souza
151. Fernando Rodrigues
152. Rodrigo Roah Rodrigues
153. Lucas Ribeiro de Melo (licenciando em Educação Física pela EEFD-UFRJ e integrante do Laboratório de
Estudos e Pesquisas sobre Inclusão e Diferenças na Educação Física Escolar, ligado à mesma instituição)
154. Elisabete dos Santos Freire
155. Antonio Cabral Filho
156. Angelica castilho alonso
157. Jussara rodrigues bicudo oliva
158. Francymary Beatriz da Silva Bezerra
159. Rodrigo Pedrasssolli
160. Diego Pinto Jabois
161. José Elias
162. Luciana Venâncio
163. Ana Clara de Souza Paiva
164. July Roberta dos Santos Amorim
165. Simone Ap. Rezende
166. Fabille Assumpção (UFRJ)
167. LEPIDEFE - EEFD/UFRJ
168. Monica de Oliveira Gonzaga
169. Monica de Oliveira Gonzaga/SEEDUC
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170. Lucia Helena de Souza Paiva
171. Patrícia Firmino Credidio
172. Francisco Finiz
173. Sirleide Pereira
174. Milena Pedro de Morais
175. Renata Cristina Cabrera
176. Claudia Fernandes do Prado
177. Angela Lobo Costa
178. Tiago Pereira Pontes
179. Felix Fernando Elvas Pequeno.
180. Maria Tereza de Oliveira Soares
181. Alexandra Maria Pinheiro Rosa
182. Dalva A. Gois
183. Mônica Giacomini
184. Wecsley Mariano
185. Mr. Gentleman Barbearia
186. Studio Balagandã
187. Ana Ferreira Santos - Professora Rede Estadual SP
188. Marcelo de Melo Rita
189. Sérgio dos Santos
190. Norma Naharro - docente Universidad Nacional de Salta - ARGENTINA
191. Claudia Fernandes do Prado
192. Jocyele Marinheiro, Oficina "Branquitudes em Perspectiva Interseccional" - Projeto de Pesquisa
Cuidados em Tempos de Necropolítica - UFRN
193. Daiana Machado dos Santos
194. Maria de Fatima Correia Cardoso
195. Reginaldo Ramos dos Santos
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196. Livia S. Fernandes
197. LILIAN APARECIDA GABONI MITHIDIERI
198. Maria Fernanda Gabone
199. MICHELINE SOUZA
200. Maria Cecília Gabone Iacobucci
201. Rita de Cássia Ribeiro de Queiroz
202. monica gaboni
203. Rita Azevedo
204. Dilza Silvestre Galha Matias, assistente social, pesquisadora convidada NCA-SGD Puc/SP
205; Alexandre slowetzky amaro
206. Ratomanocu
207. Angela Brêtas - UFRJ
208. Cely Leal
209. Lesni da Costa Lima
210. Leni da Costa Ribeiro
211. Cleide Maria de Mello
212. Rosana Batalha
213. Ricardo Pavão
214. Silni de Lima (mulher, professora, aposentada e graduanda na UFRRJ)
215. Jessica Kobayashi Corrêa
216. Tania Aguilar
217. Márcia valeria de oliveira andrade
218. Elisabete Campos
219. Heliana Dantas
220. Viviana Eugenia Gualtieri
221. Andréa Rodrigues- UERJ
222. Ana Beatriz Arena
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223. Iza Quelhas
224. Lucia Rottava
225. Elizabeth Miranda de Carvalho
226. Elmar Soero de Almeida
227. Andréa M M F Dias
228. Eloísa Porto
229. Telma de Oliveira Chirosa - psicóloga clínica
230. Tereza Almeida
231. Beatriz Camargo
232. Fabio Peres
234. Catarina Volic
235. Marcos Hoff
236. Rosaura Baião
237. Rosângela Gomes Ferreira
238. Shirley Carreira (UERJ)
239. Beatriz Coutinho Sant Anna
240. Samara Oliveira
241. Janaína Ramos Alves Campos
242. Angelina Avolio
243. Suzana Verissimo
244. Eliana Massih
245. Beatriz Coutinho Sant Anna
246. Tatianna Mattos, LEPIDEFE
247. Celso Machado Ferreira
248. Vladimir Matias
249. Catarina Volic
250. Marisa Narcizo Sampaio
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251. Sandra Monzani
252. Isabel Cristina Moraes Bezerra (UERJ)
253. Natália Pereira Vieira de Souza
254. Daniel Moraes Biancardi
255. Maria Luiza Oswald
256. Sylvain Anagonou
257. Amanda da Silva Santos
258. Inés Miller
259. Carolina de Sá Afonso
260. Luiza Pereira Leonel
261. Rita de Cássia Ribeiro de Queiroz
262. Ana Kfouri, atriz, diretora teatral e professora PUC-Rio
263. Marília Rothier Cardoso
264. Marcia A P Martins
265. Paulo Henriques Britto
266. Maria Cristina Góes
267. Eneida Leal Cunha PUC-Rio
268. Antonio Mattoso Salgado
269. Maria das Graças Dias Pereira
270. Teresa Dias Carneiro
271. Emeli Marques Costa Leite, professora de alunos surdos/as e mãe de filho surdo.
272. Celia Eyer de Araujo
273. Instituto d'O Passo
274. Lucas Ciavatta
275. Christiano Sanches - PUC-Rio
276. Miriam Sutter PUC-RIo
277. Agatha Nascimento dos Santos Dias - PUC-Rio
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278. Pedro Kosovski
279. Leonardo Bérenger
280. Maria Nilza Dias Pereira - Coletivo Teodoras do Cordel Artevistas SP
281. Maria Betânia Almeida Pereira
282. Fred Coelho
283. Rosimeire Rodrigues Garcia
284. Marta Ely Dias Oliveira
285. Letícia Sicuro Correa - PUC-Rio
286. Victoria Wilson da Costa Coelho
287. Fernanda Bond (PUC Rio)
288. Rosana Kohl Bines
289. Júlio César dos Santos Silva
290. Flávia Vieira
291. REDES Rede de Solidariedade
292. Sonia Regina Tomazelli
293. Cleide donizete faustino
294. Monica Spitalnik
295. Márcia de Menezes de Assis Gomes
296. Eliana Yunes
297. Rosinês Vale Veras
298. Ana Paula Costa Barbosa
299. Petronella Maria Boonen, educadora popular, Cdhep, Universidade Federal Fluminense
300. Escola em Transe EAU UFF
301. Luciana Vieira Santos
302. Manoel Santos
303. Lizete Maria de Paula
304. Lúcia Lobato professora aposentada da Universidade Federal da Bahia
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305. Angela cristina silva figueiredo
306. Emory Josephs
307. Irmãs Missionárias Servas do Espírito Santo
308. Vania Ferreira
309. Leila de Lima
310. Paulo Cruz
311. Juliana Alves de Souza
312. Cenira Carvalho
313. Antonio Carlos Fontes dos Santos
314. Maria Cristina Muniz
315. Maria Cristina de Oliveira Freitas
316. Maria Clara Ciloni
317. Cristiano C Rancan
318. Nancy Resende
319. Aline Bezerra da Silva
320. Francisca Rousselot
321. Wallisneria Weigmann da Silva
322. Samuel Benção de Araújo Souza
323. RAFAELA DA SILVA SALES
324. LILIANE DA SILVA SALES
325. SERGIO AZEVEDO SEIXAS
326. Elsebeth Lessa
327. Evando Matos
328. Julia Fraga
329. Leila G Rocha
330. Luciane Branchi- Sócioeducadora em POA/RS
340. "Fórum Goiano em Defesa dos Direitos, da Democracia e Soberania
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341. SINT-IFESgo - Sindicato dos Trabalhadores Técnico-administrativos em Educação das Instituições
Federais de Ensino Superior do Estado de Goiás"
342. Ler Mulher Lucineide Vieira da Silva Cipoli
343. Fernanda Bond (PUC Rio)
344. Luciana Vieira Santos
345. Pedro Ramalho
346. Mirian Fernandes Rosa Ferreira
347. JOÃO PEDRO DA SILVA NETO
348. Ana Carla de Sá
349. Ana Maria Ferreira da Silva
350. Ana Paula Costa Barbosa
351. Claudio Oliveira Muniz
352. Ana m Gilioli
353. Geisa Alchorne de Souza
354. Aline Braga
355. Severino Manoel Honorato
356. Vera Maria Felipe
357. "Teodoras do Cordel, Elielma Maria Coelho Carvalho Lopes"
358. ângela dos santos gomes
359. Valéria G Sellanes
360. Ricardo Chaloub
361. Paulo Roberto Souza de Castro
362. Mônica Buarque
363. Terezinha Jesus Diniz Simões de Medeiros
364. Emanuele Benção
365. Adilson A. Santos
366. Maria Esmeralda da Cruz Forte.
367. Naly Lopes da Costa - congregada da Igreja Batista Betesda de Juazeiro BA
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368. Weber Costa de Souza
369. José Fernandes Januário de Oliveira
370. Alice Compatangello
371. Nêusa Maria Silva Mazza
372. Luci Rufino Bezerra
373. Andréa Lopes
374. Clemens Nunes Dos.Dantos guarda municipal Servidor
375. Camilo Arias
376. Erivaldo Torres Silva
377. Marina Tomasini - Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
378. Valeria Mapelman, documentalista, Red de Investigadores en Genocidio y Politica Indigena
379. Gretel Schneider. Docente, Área de Comunicación Comunitaria. FCEdu, Universidad Nacional de Entre
Ríos. Argentina.
380. Alejandra Bergagna Profesora Adjunta Regular, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional
de Salta
381. Revista Barbante - revistabarbante.com.br
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Palavras aos leitores e às leitoras
A Revista Barbante necessitou publicar duas edições neste finalzinho de ano, devido às muitas
colaborações que recebemos de todas as partes do Brasil, o que só nos enche de felicidade e
de vontade de, cada vez mais, continuarmos neste trabalho tão belo e ímpar de divulgar arte
e a literatura no mundo inteiro. Não citaremos aqui todos os nomes que integram esta edição,
justamente pelo grande número de participantes. Mas contamos com sua curiosidade e sua
viagem por nossas páginas!
Chegamos ao final de um ano difícil, marcado pelo distanciamento social e por um vírus que
nos levou o sossego e a aproximação dos nossos familiares e amigos, mas não podemos nunca
perder a esperança de dias melhores!
Nesta edição, a editora e fotógrafa Christina Ramalho contribui com vinte fotografias da série
“Animais”, de sua autoria, deixando a Barbante cheia de personalidade animal!
Nossa seção “Crônicas” é mais um exemplo do grande número de colaboradores que buscou
participar desta edição, o que só nos deixou mais alegres. Cada um na sua singularidade de
escrita e formas de enxergar as coisas ao seu redor cheias de beleza e esperança. Será também
interessante conferir as crônicas voltadas para a realidade da pandemia.
Na linda seção “tirinhas”, Everton Pessan traz-nos um pouco de humor e esperança para este
Natal.
Na seção “Poemas”, muitos poetas, experientes e novatos, vieram deixar a Barbante mais bonita
e com mais cheiro de pássaros em manhãs de outono. Vale a pena conferir cada poesia, cada
verso, cada estrofe feita com carinho pelos nossos poetas. Dentro da nossa seção “Poemas”
trazemos o novo estilo poético intitulado “Spina”, criado pelo nosso querido poeta Ronnaldo
de Andrade que muito contribui para divulgar a poesia brasileira.
Para celebrarmos o Natal, trazemos especialmente para vocês um dossiê criado pelas mulheres
da ALAMP – Associação Literária e Artística de Mulheres Potiguares, com fotopoemas
maravilhosos.
Desejamos aos nossos leitores um Feliz Natal e Ano Novo! Continuem com a Barbante em
seus corações no ano que vem!

As editoras.

REVISTA BARBANTE - 20

Crônicas
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O medo do monstro invisível
Adriana Santos

Estava, como de costume, no descanso para o almoço, assistindo ao noticiário do jornal do meio dia, quando
ouvi uma notícia um tanto quanto integrante: “Um vírus letal, com alto poder de transmissão tomou conta
da cidade de Wushan, no sul da Ásia, na China, e uma epidemia devastadora começou a se alastrar entre a
população local, acometendo inúmeros doentes e consequentemente várias mortes. Ao escutar essa notícia,
senti um calafrio, uma palpitação angustiante que me levaria a ficar em choque, já prevendo que essa doença
pudesse cruzar os continentes e vim parar no Brasil, precisamente na cidade onde eu resido, Itabaiana.
Não demorou muito para que o indesejável torna-se real, e, após alguns meses, surgiu o primeiro caso no estado
de Sergipe, mesmo com todos os cuidados adotados pela população, seguindo as orientações do ministério
da saúde. Sônia fazia parte do grupo de risco, era obesa e tinha pressão alta e no decorrer dos dias começou a
sentir alguns alguns sintomas, como: febre alta, nariz congestionado, a falta apetite, dores nas articulações,...
entre outros. A dúvida, certamente, invadiu seus pensamentos, e gerou o pavor de não saber se o que tinha era
resultado de resfriado, “gripezinha”, ou se o monstro invisível fatalmente havia lhe encontrado. Como fiquei
sabendo, ela morria de medo só em pensar de estar com a doença, porém seu quadro piorou, e ela foi levada às
pressas por uma vizinha sua ao hospital de campanha perto da sua casa. Chegando lá, foi submetida ao teste
para COVID-19, e antes mesmo de receber o resultado, a falta de ar não deixou ver o dia raiar. Partiu, depois
do ataque cardíaco. O corpo com água que estava segurando caíra no chão.
Adriana Santos é graduanda em Letras-português pela UFS/Itabaiana, contato: adrianasantos76@bol.com.br.
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A pandemia, uma nova era

Alinne Conceição Oliveira

Certo dia vejo passar nos jornais que havia surgido uma nova doença, ainda de natureza desconhecida, começou
a se espalhar lá na China. Em meio ao caos, um corajoso médico descobriu que se tratava de um vírus e acabou
pagando com sua própria vida por tal descoberta. Posteriormente, começaram os rumores de que o tal vírus
estaria se disseminando para os outros países, e a imprensa começou a tratar do assunto com mais assiduidade.
Até que, certo dia, um senhor aproveitou para opinar e trazer a público seu pronunciamento sobre tal assunto,
e disse:
— É um “viruszinho”, que causa uma “gripezinha”, e só acomete aos mais velhos e aqueles que fazem parte
do grupo de risco.
Mas tal pronunciamento ia contra tudo o que a imprensa, os cientistas e a OMS alegavam, pois, até então, o
“viruszinho” já tinha acometido várias vidas. Mas, mesmo com tudo isso, ainda havia os que insistiam em não
acreditar. E o que dizer aos que sentiam na pele o que o vírus era capaz de causar? Esses, sim, tinham como
opinar sobre a tal doença!
As informações que chegavam pela imprensa ainda eram imprecisas. Notícias davam conta de que os
idosos eram os que corriam mais risco, porém, logo, começam a chegar dados mais precisos, baseados nos
atendimentos que estavam sendo realizados pelos médicos, e esses constatavam que a doença atingia a todos,
porém, a incapacidade do sistema de saúde em atender à população fazia esses heróis da saúde escolherem por
aqueles que tinha a maior probabilidade de sobreviverem.
E depressa o viruszinho começou a ganhar proporções gigantescas, e deu início a algo jamais visto no mundo.
Os países começam a promover um isolamento social, uma quarentena, a fim de diminuir a disseminação desse
vírus. Era preciso nos protegermos e protegermos aos que amamos. Dia após dia se passando e o resultado
eram milhares de vidas se perdendo. Chegou um tempo em que as pessoas começaram a ficar preocupadas
com o futuro da humanidade. Mesmo seguindo as recomendações da OMS, o combate à doença não estava
surtindo efeito. O vírus se espalhava de uma forma inimaginável, era necessário intensificar o isolamento para
controlar a disseminação, pois aquele viruszinho não era tão inofensivo como se especulava, e ganhando mais
força, cada vez mais espaço na mídia, tanto se ouviu falar, que os cientistas foram em busca de respostas, e “o
desconhecido” e passou a ser denominado coronavírus, e COVID-19, a doença que causava.
E assim “paramos no tempo”. Pessoas agora se viam isoladas, outras nem tanto, porém, todas viram suas vidas
mudarem. Famílias se viram numa rotina diferente da que estavam acostumados a viverem, famílias sentiram
a doença na pele, famílias tiveram seus entes queridos levados... Muitos Josés e Marias já não eram mais vistos
no nosso meio, e ainda, assim, existiam aqueles que duvidavam da tal doença. O mais difícil foi ter que nos
acostumarmos com a ausência, a falta do contato físico, não estarmos perto de quem amamos.
Quanto a mim, desde o início da pandemia, trabalho no comércio e todos os dias me sinto exposta ao contágio.
E uma dúvida paira sobre meus pensamentos: será que já me contaminei? Não sei, sigo apenas fazendo uso das
recomendações de proteção, afinal, usar máscara, higienizar as mãos, não aglomerar, respeitar o distanciamento
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é uma responsabilidade social que cabe a todos, e assim sigo vivendo a quarentena, o isolamento social.
E o que restou de tudo isso, uma lição? O que aprendemos? Que todas as vidas importam, independente de
quem e quais sejam. O momento em família ganhou outro sentido, pequenos gestos passaram a ter mais valor,
o convívio diário, os momentos juntos se tornaram preciosos nesse momento de confinamento. E a vida hoje
tem mais valor. Nada mais lindo que sabermos que somos a perpetuação do amor de Deus por nós e que
devemos sempre respeitar o amor Dele para conosco, amando ao nosso próximo como a nós mesmos. Sonhase com o momento do abraço apertado, em que não haverá mais máscaras, mas apenas sorrisos.
Alinne Conceição Oliveira é graduanda em Letras- Língua Portuguesa pela UFS, contato: alinnneoliveira@
gmail.com.
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OBRIGADO, COVID-19!
Altamiro Fernandes da Cruz
Desde a criação do Paradisíaco Éden até os dias presentes, o nosso mundo vive sob uma
intensa pressão. Depois que Adão deu a primeira mordida na maçã da Eva – fato esse que
veio a originar a expulsão do casal do Paraíso – os agora, nubentes, foram comer o pão que o
diabo amassou. Então – e depois de inúmeras mordidas na maçã da Eva – geraram dois filhos.
Tiveram outros, claro, mas só se destacaram Abel e Caim. Este Caim era o Cão Chupando
Maçã, mesmo porque – penso eu – a manga ainda não havia nem dentro e nem fora da sua
antiga morada, o Éden. E provado ficou que tão Cão era o Caim que ele veio a perpetrar o
primeiro fratricídio da história da humanidade. A partir daí, o mundo desandou na fomentação
das guerras que deixou o homem com os ‘cabelos em pé’ até hoje.
Agora, estamos vivendo um triste período de uma guerra no qual – bem se sabe – somos
passivos alvos de uma invisível criatura, cujos danos são piores que os provocados pelas
visíveis Bombas Nucleares e Atômicas, sendo elas os preferidos brinquedos com os quais os
tolos governantes gostam de – com elas – fazerem as suas divertidas guerrinhas. Hoje o nosso
inimigo é invisível, mas os seus efeitos são palpáveis, físicos e – claríssimo está – bem visíveis.
Mas convenhamos: a humanidade estava – e ainda está – desumanizada. O homem perdeu
tudo aquilo que lhe fora doado: amor; fraternidade; respeito ao Criador e a solidariedade. Bem
sabemos que o ser humano é um diamante cheio de arestas e sujeiras. Ele precisa ser lapidado,
polido para se transformar em um ofuscante brilhante. Esta crosta de tantas egocêntricas
impurezas – e tantas outras mais – se impregnaram de tal forma nos seres humanos com
uma imensurável intensidade que eles ficaram irreconhecíveis. Então – e por esse motivo –
deixamos a nossa racionalidade de lado e nos transformamos em irracionais tão ferozes que não
fazemos jus nem de sermos tratados como animais. Eles – os que eram por nós denominados
como irracionais – são, na realidade, bem mais racionais que aqueles que julgavam ser o
âmago da racionalidade. Mas convenhamos que dentro do epicentro do “mundo selvagem
dos irracionais” não existe a irracionalidade existente no nosso “mundinho racional”. Porque
no “mundo da irracionalidade” vivem os racionais. No mundo da racionalidade vive o
mais irracional de todos os animais – nós, os homens. Vou repetir o segundo parágrafo. É de
propósito, somente para lembrarmos:
(Agora, estamos vivendo um triste período de uma guerra no qual – bem se sabe – somos
passivos alvos de uma invisível criatura, cujos danos são piores que os provocados pelas
visíveis Bombas Nucleares e Atômicas, sendo elas os preferidos brinquedos com os quais os
tolos governantes gostam de – com elas – fazer as suas divertidas guerrinhas. Hoje o nosso
inimigo é invisível, mas os seus efeitos são palpáveis, físicos e – claríssimo está – bem visíveis.)
Mas tudo isso vai passar. Vagarosamente passará, mas vai deixando as suas marcas
indeléveis em nossas vidas. Porém – e acima de tudo, diga-se – esta pandemia resgatou-nos
o desejo de valorizar as coisas que, até então, estávamos tão acostumados a elas que, delas,
acabamos (de há muito) por esquecê-las por não as valorarmos. E elas, as coisas por nós
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esquecidas, são simples, mas muito importantes em nossas vidas: um aperto de mão, um olhar
no olho do ser amado e ler nesse olhar a sutil e doce mensagem que o coração dele está
transmitindo ao nosso coração, e aquele alegre sorriso que, hoje, é prisioneiro da máscara do
medo que nos tem assolado.
Mesmo assim, vale a pena viver e vencer todas as adversidades que a vida possa nos
apresentar. São esses obstáculos que estarão nos lapidando para nos tornar melhores.
Epílogo:
Estamos no meio do ano/2020. Mas, com o advento da Pandemia que assola o nosso
mundo, está sendo despertado em nós aquele bom ‘Espírito de Solidariedade Natalina’ que,
todos os anos, se hiberna em janeiro para, somente, vir a despertar no final do ano quando
dos festejos natalinos. Durante todo este período de hibernação, o Espírito de Solidariedade
Natalina nos cega – ele não quer ser acordado – impedindo-nos de ver o irmão carente. E
pelo nosso carente irmão, normalmente, passamos todos os dias e não o vemos. Não nos
esbarramos nele, porque o seu corpo é volátil, etéreo e, por ele, nossos corpos insensíveis
transpassam sem se tocarem. O dele anseia em tocar-se com o meu – não se tocam. Pelo meu é
o dele rejeitado. Anseia por um abraço meu – não o dou. Anseia para ser visto, acudido – não o
vejo, não o acudo. O meu corpo, do dele, se esquiva pela cegueira que no meu há. Não vejo os
seus sofrimentos, suas dores, seus anseios. Isso só é possível porque a nossa cega solidariedade
está adormecida – ainda não é Natal, ainda estão hibernando o meu, o seu, os nossos Espíritos
de Solidariedades Natalinas.
E eis que surge o Covid-19 em meio ao período de hibernação, tocando o Toque da
Alvorada. É o alvorecer de uma nova era: a Era da Solidariedade. Os nossos preguiçosos
Espíritos de Solidariedade Natalina – ainda com os olhos semiabertos, sonhando no sono dos
justos por estarem nos braços de Morfeu – procuram uma explicação plausível para serem
acordados ‘tão cedo’. – “Ainda não chegou o Natal, caramba. Arre!”... Resmungam irritados!
E o Espírito de Solidariedade Natalina tem lá as suas razões, porque ainda não é o tempo
de se ser solidário mesmo porque o calendário ainda não marcou. Mas o Covid-19 tem mais
razões (“que a própria razão desconhece”) para acordar o nosso Espírito de Solidariedade.
O egoísta Espírito Natalino pode continuar no seu ‘período hibernatório’. Para ele, pouco
importa. O mais importante é que o Espírito de Solidariedade Humana (o melhor de todos
eles) agora está desperto, vivo e atuante no amparo ao irmão carente, independente de quais
sejam as datas comemorativas – com a permissão, ou não, tanto faz – do “Rei Calendário.”
A minha parva e egoística viseira – que me impedia de ver o óbvio – fora retirada pelo
Covid-19. Agora, posso ver o meu irmão, suas necessidades, suas carências. O seu corpo
carente, agora, não é mais volátil, etéreo. Ele é físico – eu o vejo e lhe dou o abraço, antes, por
mim negado. Tudo isso só fora possível graças a esta minúscula e invisível forma de vida, o
Covid-19. Com ele pude ver o tamanho da minha pequenez (bem menor que a dele) perante o
nosso Deus.
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Noto que a nossa necedade fez criar esta crostas de impurezas humanas – e tantas outras
mais – que se impregnaram em nós, seres humanos, com tamanha intensidade que nos tornamos
irreconhecíveis até mesmo (Imagino!) pelo Criador ao não reconhecer – como sendo Sua obra
prima – a criatura que, hoje, somos!
Pode parecer insano o meu pensar, mas quero ser melhor. Desejo ser lapidado. Quero
melhorar e anseio que: tu, ele, nós, vós e eles, também possam ser lapidados, para que, juntos,
possamos fazer um mundo bem melhor para as nossas futuras gerações.
Desejo melhorar, ser lapidado. Quero retirar de mim esta couraça de impurezas que
impede que o Eu Ser Humano resplandeça, e que – brilhando com toda a minha intensidade e
fulgor – possa me tornar um diamante e ofuscar todos os males que permeiam a humanidade.
Obrigado, Covid-19, por lapidar-me e por ajudar-me a vir a ser um ser humano como o
nosso Deus gostaria que eu fosse, e que fôssemos todos nós!
****************
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O VOO DOS COLIBRIS
Altamiro Fernandes da Cruz
O Rio Todos os Santos – então, muito piscoso – deslizava pelas planícies do município
da minha cidade: Teófilo Otoni – Minas Gerais. Seu destino? O mar! Às suas margens – e
sem muito esforço – podia-se vislumbrar belas e floridas ingazeiras formando as suas matas
ciliares. Dos seus frutos se alimentavam os habitantes do rio, tornando-o ainda mais piscoso
e cheio de abundantes vidas.
Era época da floração das árvores ingazeiras. As suas perfumadas flores eram atrativos
convites para o edaz bando de beija-flores virem participar do “Festival do Néctar”. E ele – o
abundante e doce néctar – era delicioso, gratuito e gracioso!
Moleque, trazendo a tiracolo um bornal cheio de munição (Bolotas feitas de terras
dos formigueiros e queimadas em uma chapa sobre uma trempe feita de tijolos.) para
caçar os preás, habitantes das margens do rio e criadas em meio ao capim meloso. O Eu
Menino sabia que o capim meloso era o formador do habitat natural, bem como, o alimento
preferido desses roedores. Roíam os roedores o tenro capim que lhes saciavam a fome e os
engordavam para a fome do Eu Menino vir a saciar.
Termina o dia. O sol em ocaso se põe por traz das cacundas dos montes e se
esgueirando por entre as coloridas nuvens. Olho-as! Admiro-as com os olhos marejados pela
emoção! Vejo na minha utópica pareidolia de criança as inúmeras formas de carneirinhos
flutuando no éter – e uma enorme variedade de outros bichinhos –, sendo formados pela
lerdice das nuvens passageiras. Imagino que os seus variados e belos formatos foram
esculpidos com o cinzel manuseado pelo Criador Celestial. Extasiei-me ante a imensurável
beleza.
Agora, o bornal carecia de munição – estava lotado com o meu almoço de amanhã: os
gordinhos preás. Estava, pois, garantida a carne para da refeição do dia seguinte – isso era o
mais importante.
Tendo cumprido o compromisso, imaginei-me no sacrossanto direito a um merecido
descanso – o de refestelar-me! E o guerreiro se refestela. Agora, derreado estou sobre
um grosso galho da frondosa ingazeira, de onde me encontrava observando o por do sol
preguiçoso, se escondendo por detrás das cacundas dos montes.
O farfalhar das folhas da ingazeira ao sabor dos ventos, se mesclavam ao estalidar das
asas dos vadios colibris. E o Eu Menino se deliciava com o magistral e mavioso esvoaçar dos
lepidópteros. O meu olhar vagueava lúdico do poente infinito, chegando à outra extremidade
– o finito! E o finito era onde se encontravam os lindos colibris que, agora, pousados sobre
um minúsculo galho – e, por já estarem saciados, com os papinhos cheios –, aproveitavam
das suas proximidades com as águas para se deleitarem em um gostoso banho de despedida
do dia que o ocaso, ora, trazia.
Hoje, o ‘Eu Homem’ (Confesso!) sente vergonha dos atos do ‘Eu Menino’ pela invasão
da privacidade dos pequenos lepidópteros no seu banho ao entardecer. Talvez, aquele seria o
banho de uma provável noite de núpcias a ser vivenciada em um ninho preparado para uma
primeira nidificação e doce proliferação da espécie. Meras elucubrações? Sei não, mas...
REVISTA BARBANTE - 28

pode, sim, serem (Sei lá!..), por que não?
O migrante Rio Todos os Santos – seguindo o seu volúvel DNA – segue o seu destino.
Lembro-me de ter sentido a vontade de coloca-lo no meu bornal. Por ser pequeno o
bornal, guardeio no seio do meu coração para tê-lo em eternas lembranças! E o Rio Todos
os Santos de mim se despede e segue. O seu destino era os braços do mar que, sempre
abertos, o esperava saudoso para um fraternal abraço. E lá vai o Rio, levando nas suas
águas as sementes do ingá para fazer renascer, em suas outras margens, novas ingazeiras
que alimentarão – com seus frutos – os peixes e com o seu néctar, os famintos e insaciáveis
colibris das outras plagas. E segue o rio. No seu volúvel murmurejo vai levando, frutos,
esperanças e saudades. Saudades que ele – mesmo com a força do seu volúvel DNA – não as
tira de mim!
O Rio é como o inexorável tempo e, como ele, indiferente passa célere! Olho-o
passando e rio do vadio rio que, beija as suas margens e segue na busca de novas margens,
cavando caminhos. O desembestado rio – mesmo tentando – não consegue, todavia, levar
a minha fiel sombra pairando por sobre as suas águas. E ela, a minha sombra, permanecia a
balouçar sob o volteio das marolas, bailando com elas sob os acordes da melodia imortal de
O Lago dos Cisnes.
E como o Rio, o tempo passou. Hoje, o Eu Moleque não mais existe – há, todavia, um
saudoso Eu Homem. Saudoso por lamentar o fato de não mais poder ver o magistral voo
dos colibris porque as ingazeiras não há mais. Matas Ciliares? Também, não há mais. O Rio
Todos os Santos chora porque nem a força de todos os Santos Rios – que eram seus fiéis
afluentes – conseguiram salva-lo. Destruir, matar e depredar é típico da natureza humana! E a
“besta humana” a tudo matou. Matou o Rio Todos os Santos e todos os demais Santos Rios
que eram denominados pelos nomes dos Santos – seus afluentes! (Daí, o nome do Rio Todos
os Santos.) Todos eles se tornaram esgotos a céu aberto, abertos que foram pela ganância e
insensatez dos homens que, sem dó ou piedade, os julgaram em um Tribunal de Exceção,
assassinando-os – sem o devido direito legal à ampla defesa e ao contraditório – a sangue
frio!
Matas Ciliares, as ingazeiras floridas, o habitat natural dos suculentos preás que,
mortos, matavam a fome do Eu Menino – não há mais. Nada mais há! E aonde foram parar o
pairar dos magistrais Voos dos Colibris? Voos dos Colibris não há mais. Nada disso há mais.
E agora? E agora, José? E agora – todos nós – irresponsáveis “Josés”? Quanto a tudo isso
somente há o lamento por nada mais haver!
Epílogo:
O Eu Homem se encontra assentado em frente a uma televisão. Na minha janela –
situada no quarto andar do prédio onde moro – há pequenos vasos onde se encontram
plantados alguns cactos com as suas minúsculas flores. São de uma pequeneza insignificante,
mas, de uma grandeza e significativa beleza por ofertarem o saboroso néctar aos colibris.
Confesso que não conseguia imaginar como elas, tão minúsculas, conseguiram atraí-los –
mas, atraíram sim!
Ouço um estalidar de asas. Olho para a janela, e lá estava um deles. Um belo colibri.
Ele pairou frente à minúscula flor, enfiou o seu agudo biquinho por entre os arremedos
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de pétalas, sugou uma provável gotícula do néctar – se é que néctar havia – engatou uma
“marcha à ré”, pairou, subiu, desceu, volveu-se para a direita, esquerda, deu uma reviravolta
e ‘vupt’, mais uma guinada e ‘vapt’ – se foi! Fiquei encantado com o seu bailado – é algo
incrível, fantástico!
Incrédulo, fui até o peitoral da janela. Queria ver para aonde ele teria ido. As árvores
existentes nas imediações – pude notar: não são floridas, são ornamentais. Para aonde ele
foi? Não sei! Volvo às minhas lamentações por não haver mais árvores floridas; não haver
mais flores e nem os néctares para os famintos Beija-flores se saciarem!
Já sei o que devo fazer e farei. Comprarei um vasilhame apropriado para alimentar aos
colibris. Dito e feito isso – e isso fora feito! Dirigi-me a uma Loja Pet onde comprei um
bebedouro para colibris. Já em casa, perguntei ao Dr. Google:
-Dr. Google, como se prepara o alimento para os colibris?
-“Coloque água no recipiente, cuja dosagem não pode exceder à metade do invólucro.
Adoce-a com uma generosa dosagem de açúcar e, em seguida, acrescente uma ‘pitadinha
de sal’. O bebedouro deverá ser lavado diariamente para evitar que o alimento possa sofrer
alterações químicas, prejudicando a saúde dos colibris” – dissera-me o mestre Dr. Google!
Portanto, ao mestre Dr. Google, com muito carinho – os meus agradecimentos!
Como desejava colocar o bebedouro no parapeito da janela, peguei a furadeira, furei o
concreto, instalei uma bucha e afixei um gancho. Em seguida, arrumei um fio de arame que
sustentaria o bebedouro, já devidamente cheio e preparado com a beberagem – o alimento
dos meus amiguinhos!
Dependurado o bebedouro, refestelei-me (Não em um tronco da saudosa ingazeira
às margens do Rio Todos os Santos.) na poltrona da minha sala e fiquei à espera deles, os
lindos colibris, para as suas primeiras refeições. Não demorou muito para que eles – com
a imensurável alegria e deleites meus – se apresentassem para o repasto cuidadosamente
preparado pelo ‘chef’, o Eu Homem, agora, novamente sendo o Eu Menino, o indomável
Indiana Jones – o valente caçador dos gordos preás e apaixonado pelo Rio Todos os Santos e
pelos voos dos colibris!
Eles fizeram a festa. E eles se banquetearam como esfaimados retirantes da sua seca
região, ante a uma refeição oferecida. Extasiado estava, extasiado estou. Extasiado e
boquiaberto sempre ficarei ante a tão magistral, saudoso, mavioso e inebriante espetáculo
que é o encantador Voo dos Colibris.
Assistindo àquele tão lindo espetáculo, decidi que desligaria a televisão. Desliguei-a!
Nenhum dos artistas (‘Hollywoodiano’ – Global ou não.) mereceria a minha atenção, os
meus aplausos. Somente os meus graciosos e lindos amiguinhos colibris (Com o estalidar das
suas asinhas em “brigas” pelo alimento e manutenção territorial; com seus alegres trinados
e volteios magistrais.) seriam – e sempre serão – os merecedores do Oscar de melhores
bailarinos neste palco da vida, com o seu inigualável ‘Show Business’, ao presentearem-me
com o inesquecível e saudoso Voo dos Colibris!
*********

REVISTA BARBANTE - 30

A Solitária
Altamiro Fernandes da Cruz
A noite era a do dia 24, véspera do dia 25. O local era a Praça da Liberdade, lindamente
iluminada para as datas. O mês era dezembro e, para ser mais preciso, era a Noite de Natal. As
crianças brincavam com os novos brinquedos, enquanto os adultos namoravam ou fotografavam
os encantos do lugar. Papai Noel, Reis Magos, renas e sinos davam o toque à decoração, dando
ênfase às comemorações.
Fotografava o ambiente quando, então, os meus olhos captaram e fotografaram nas retinas
a figura daquela solitária mulher. Ela estava estrategicamente assentada no meio do banco.
Esperava (Quem sabe?) a chegada de alguém. A marcante solidão era visível. À sua volta
não havia ninguém. Bem vestida, ela tinha uma postura de quem sentia frio, naquela quente
noite de verão. As suas mãos estavam se segurando na busca, talvez, das outras mãos que,
outrora, as seguravam, em noutros distantes natais. O seu olhar era triste, vazio, mas percorria
– ávido, diga-se – os arredores na vã esperança de encontrar um rosto amigo. O rosto amigo
não aparecia e a solidão arrefecia as já tênues esperanças.
Pela aparência, era uma senhora que tinha já alguns anos de vida. Vida dedicada aos filhos,
netos, noras e ao marido – imagino – todos, agora, distantes dela. E ela, naquele momento, era
mais solitária que um Robson Crusoé de saias, sozinha, ilhada numa praça, em meio a um mar
de gente que formava aquela multidão que a viam, mas não a enxergavam.
E as solitárias mãos se aqueciam tocando mutuamente uma na outra buscando ávidas,
outras mãos para tocarem, se tocarem, serem, enfim tocadas. Outras mãos não havia. Uma
palavra amiga não havia. Um sorriso amigo que pudesse aquecer mãos e corações não havia.
Nada havia a não ser a dor da solitária mulher.
Duas das crianças, que brincavam em velozes velocípedes, passaram lépidas ao seu lado.
Ela chegou a esboçar um leve sorriso. Devem ser os esperados netinhos – imaginei! Ledo
engano – não eram! Contudo, o riso contagiante das crianças contagiou o sofrido rosto da
solitária mulher – ela sorriu!
Agora, fico imaginando onde poderão estar os filhos, netos, noras e o marido que, por
certo, aqueceram-na nas distantes estações da vida? Onde estarão aqueles entes tão queridos
que, em outras tantas noites foram por ela aquecidos e que, hoje, é por eles esquecida?
Vejo-a levantar-se. O seu andar não era trôpego – era firme. Os risos das crianças em
seus velocípedes foram os incentivos para a mudança que a solitária mulher estava precisando
injetar em sua vida. Ela, sacudindo das vestes as gotículas da fina chuva que começara a cair,
parecia, também, dar uma sacudidela na própria vida.
Fiquei, ali, estático, torcendo por ela e – no fundo do meu coração – esperava que cada
gota d’água que ela retirou das suas vestes simbolizasse uma das muitas mágoas que a corroíam
e que ela, agora, perdoando aos que dela se esqueceram, as jogava fora da sua vida.
A minha câmera digital não captou a sua imagem que se afastava – não era preciso!
A imagem daquela solitária mulher ficou marcada em minha mente, no meu coração. Assim
pensando, desejei que o seu Natal fosse bem feliz e que o Ano Novo pudesse lhe sorrir e
ressorrir com muito amor e paz!
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MATINÊ CIRCENSE

Domingo, quinze horas. A última vez que procurei mudar de rotina na qual
há mais de vinte anos me via subjugado a ela, terminou me custando um preço que não me onerou nas minhas finanças, mas a minha consciência de trabalhador,
acima de tudo. Pois, como todo homem do ofício, eu teria que no dia seguinte,
justificar a falta ao expediente, justamente num dia em que era de suma importância
para instituição na qual sou servidor e que a minha presença não era de suma, mas
de uma importância generalizada do conjunto. Há vinte anos, sempre fazendo a
mesma coisa, terminei por esquecer o dia do aniversário da Patrícia.
Para elucidar melhor, o que digo sobre a mudança de rotina, é que, quando
solteiro condicionei a minha vida inteira a reservar os dias de Domingo para o meu
sagrado repouso das minhas “farras” de finais de semana. Tinha hora para sair, às
sextas-feiras e, como bom católico, hora para retornar ao Domingo, de preferência
pela manhã. Casado, porém, tenho procurado condicionar a mesma rotina de outrora,
que é ter o Domingo, exclusivamente para o descanso, contudo, nem sempre isso
é possível. Visto que, quando se casa não mais se pode ter domínio sobre você
mesmo naquilo que até parecia muito salutar para a vida. Tudo porque você deixa
de ser você mesmo. Você agora é você, mulher e filhos, e estes são os que mais
transgridem a rotina, re-volucionam a vida de tudo e de todos. E adeus “apartamento
azul”, adeus lugar sagrado para se meditar, conversar consigo mesmo. Não, nada
disso existe mais... sem contar as investidas da mulher - eterna revolucionária nos
destinos dos homens - que, com o seu jeito sutil, chega taciturna, como quem nada
quer e de repente estar a dominar a situação. Não são raros os exemplos dessas
investidas femininas. Remoto e presente são os exemplos de Eva, de Cleópatra, de
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Maria Bonita e da Mãe dos pequerruchos. A mulher investe naquilo que é próprio
de seu ethos e menos, e distante do do nosso - homem que sempre se achou dono
da situação -, mas que em nada vem a criar constrangimento ou desentendimento,
porque se a faz, é pela justeza de seu amor e pelo amor de todos.
Mas, afinal, e o matinê circense?
Sim, lá fui eu com mulher e filhos à matinê em pleno Domingo, à tarde. Não
me lembro justamente o dia em que fui a um circo pela última vez, faz tanto tempo
que hesito em dizer se fui mesmo ou se assisti pela tv. Em verdade, se fui ou não,
o que
tenho a dizer é que o tempo, no mundo circense, não mudou muita coisa não. Talvez
para os nossos pequerruchos também estivessem a ocorrer o mesmo, ou seja, a
sentir o que eu estava a sentir, mormente, para o mais novo que não desgruda da
televisão e que está de saco cheio de ver e ouvir falar de “Beto Carreiro”, o dito
circo que havia de se instalar justamente, aqui, na nossa terrinha.
E lá se deu, quinze horas e trinta minutos - meia hora após o previsto - tudo
que eu já esperava e que os nossos filhos já sabiam de cor e salteado do que existe
no mundo circense. A dança do ventre; o equilibrista numa bicicleta com uma
vara sobre um cabo de aço, bem esticado; apresentação dos pobres e coitadi-nhos
animais (os dálmatas, os chimpanzés, os cavalos); os eternos
palhaços com seus risos congelados; os los Quênias; Cristal, a mulher que faz
piruetas pendurada numa enorme cortina, e por fim, a apresentação do barulhento
e ensurdecedor globo da morte.
Entretanto, a todo esse eterno espetáculo do viver circense, algo de insólito
e de enigmático me apareceu - uma atração a parte. Eis que, assim que iniciou a
primeira apresentação, surge entre as arquibancadas uma mulher morena, de cabelos
e olhos pretos; baixinha, magra, um tipo de “Sônia Braga” de circo, com uma
máquina fotográfica nas mãos a fotografar, com certa particularidade, as crianças.
Com uma praticidade de “fotógrafo-repórter” ela procurava registrar a pessoa na
sua intimidade. Ela fazia tudo isso, com uma seriedade de pedra, não se via um
sorriso sequer em sua face, pensei quanto ela carecia de um sorriso congelado de
palhaço.
No final, da última apresentação, reapareceu a “Sônia Braga”, com a mesma
carência de riso. Desta vez, voltava com uma lanterna e uns monóculos. Dirigiase, justamente àquelas crianças que antes ela fotografara com a praticidade de
“fotógrafo-repórter”. O monóculo era um chaveiro, um souvenir, com a foto da
criança, como lembrança do circo no valor de cinco Reais. Não me lembro de ela
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ter nos fotografado com os nossos filhos - mágica circense? Só sei que ela foi à
mãe dos meninos e entregou-lhe um monóculo, que ela (a mãe), também, não o
quis comprar.
Apesar da seriedade da morena, sem dar sequer um sorriso, ela também não
exprimia uma palavra. Chegava, entregava o monóculo e, se alguém comprava,
ela recebia o dinheiro e saía taciturna, a executar a sua tarefa, tão melancólica,
quanto o que está por trás dos risos congelados dos palhaços. Porém, estes, eram
profissionais da felicidade, em que o público dizia com todos os risos que valeria
à pena transgredir as regras, tudo em nome das crianças.
Do Livro CRÔNICAS DE UMA CRÔNICA VIDA de Emecê Garcia, Editora
MMO Graf, Set 2010 – Natal/RN
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A vida na pandemia
Claudia Emylly Silva Barreto

Eu sempre gostei dos sábados, mas, naquele dia em específico, acordei sem disposição. O sol se recolheu, as nuvens
pesadas no céu indicavam o mau tempo. Na TV a repórter, em tom apocalíptico, narra os estragos deixados pela pandemia.
Ao ouvir aquilo, senti um vazio, um arrepio, uma inquietação. Seriam todas essas sensações uma espécie de presságio?
Antes do café ficar pronto, minha mãe recebeu uma ligação, e nos passou a notícia em lágrimas e sem jeito (E lá existe
jeito certo pra anunciar a morte de alguém?). Naquela chamada meu tio, em choro abafado, contou que dona Didi
acabara de falecer no hospital João Alves Filho. Os momentos seguintes foram de choque, surpresa e tristeza. Choramos
juntos na sala de casa, e meu avô chorou sozinho no corredor do hospital a partida da sua companheira de mais de 40
anos. Naquela manhã de Julho perdemos parte de nós de forma rápida, injusta e inesperada.
Mais tarde naquele mesmo dia, ainda assaltados por aquela notícia apenas os três filhos, os netos e os amigos puderam
se posicionar a 20 metros do cemitério e, como no filme mais cruel, assistir o caixão lacrado sendo carregado por dois
homens cobertos dos pés a cabeça. Minha avó partiu sem direito a missa, padre ou vela, sem cerimônia, sem despedida.
Aquela cena ainda me atormenta, o adeus ainda está engasgado.
Algumas horas antes um parente indicou ao coveiro onde ficava o jazigo da família, e ali entrou minha avó carregada por
estranhos, sem o último adeus das tantas pessoas que a amavam. Sentimos Essa dor particular, essa sensação assustadora
de fim de mundo. Para Dona Valdice, aos 63 anos, foi o fim. Para mim e para minha família, tem sido uma saudade diária
incalculável. Mas, para a sociedade, foi mais um número nas estatísticas mais uma vítima da COVID-19, mais uma
morte dentre tantas na pandemia.
Emilly Barreto é poeta cordelista e graduanda em Letras português pela UFS, contato: claudiaemillysilvabarreto@
gmail.com.
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Tempo fortuito
Gabriela Mota
Mal tínhamos superado o ano eleitoral no Brasil, ainda estávamos tentando encontrar forças pra sobreviver
em um país repleto de caos, discursos de ódio e desavenças políticas, dias tenebrosos. Apesar de tudo, ficamos
firmes, enfrentamos. Logo chegaria um novo ano e, como de costume, festejamos a entrada deste com velhas
comemorações, abraços apertados, sorriso no rosto, família reunida e muito desejo de que o ano que chegava
fosse melhor do que o anterior, fé no porvir, eu diria. O ano mal começou e como uma batida do dedo
mindinho do pé na quina de algum móvel, 2020 chegou para fazer história, marcando o início de uma nova
década e, não só isso, marcando o início de um mundo que, em breve, adicionaria ao seu vocabulário uma nova
palavra: pandemia.
Ouvi relatos na televisão de que lá na China havia surgido um vírus originário de uma mutação em morcegos.
A verdade é que apesar de ser uma origem curiosa, ninguém, em sã consciência, imaginaria que as coisas
fossem tomar uma proporção tão grande. Da China, o vírus se espalhou pelo mundo, e eu olhava o início
de um tempo fortuito ainda inocente de o quanto tudo mudaria. Ásia, Europa, afinal, quem escaparia de
uma contaminação? Em breve descobriria, do pior modo, que a distância também é capaz de trazer e levar.
Recordo-me de estar almoçando, tranquilamente, assistindo noticiário na televisão e ouvir bruscamente um
repórter dizer: O Brasil registra o primeiro caso de COVID-19! A inocência de acreditar que a distância não
traria “coisas” foi dissipada. Como uma faísca que cai em uma pilha de palha o vírus se espalhou. O que era
distante agora estava perto, e tudo que estava perto em breve estaria longe.
O contato físico foi restringido e logo as restrições foram se intensificando. Em todos os jornais televisivos,
rádios, redes sociais ouvíamos falar: “USEM MÁSCARA, USEM ÁLCOOL EM GEL, EVITEM
AGLOMERAÇÕES”. Nós nos tornamos prisioneiros em nossas próprias casas. Aos poucos, já não se ouvia falar
em festas, calor humano, aperto de mão, abraço de urso e muito menos turismo. Aqueles encontros entre amigos
nas pizzarias, cafeterias e barzinhos pareciam fazer partes de um mundo utópico. As grandes metrópoles
como Tóquio, Xangai, Nova York, São Paulo nunca ficaram tão vazias de pessoas e cheias de temor como
nesse ano. Um mês, dois meses. Parecia que dias eram anos. Tudo que pensávamos era quando a ciência
encontraria a solução para esse vírus, afinal tantos outros afetaram a humanidade, ceifaram tantas vidas e no
fim criaram vacinas que erradicaram estes. Foi assim em 1796, com a descoberta da primeira vacina do mundo,
que combateu a varíola. Como, em tempos tão avançados e tecnológicos não encontraríamos uma solução
rapidamente? E foi ai que caímos em nós: as coisas levam tempo. Nem tudo é como queremos e às vezes a
vida pede pausas, ou como diria Drummond: a vida necessita de pausas. Pausa para repensar, refletir, entender
que nem sempre aqueles que estão com você fazem questão de estar. Nem sempre aqueles que afirmam estar
com você vão se lembrar da sua existência quando você realmente precisar. Pausa. Pausa para relembrar dias
em que andávamos tranquilamente na rua, sem precisarmos voltar pra casa para pegar um item que se tornou
indispensável, a bendita máscara. Pausa para refletir sobre os quantos rolés aos quais deixamos de ir por coisas
tão pequenas, ou sobre com quantas pessoas deixamos de falar por conta de discussões tolas. Quantos abraços
não dados e apertos negados. Quanto contato físico substituído por contato virtual. Quanta saudade de estar
perto de quem amamos. Quanta saudade de ouvir crianças brincando na rua sem preocupação nenhuma.
Três meses. Quatros meses. Cinco meses. Em meio a um tempo fortuito mais um infortúnio aconteceu, e
eu achava que não podia piorar, me enganei. Minha mãe vivia dizendo: “Quando chegar do trabalho tire as
sandálias e vá direto pro banho, entendeu? Não toque em nada e muito menos no seu irmão”. E, mais uma vez,
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nem tudo foi como a gente queria. O que mais temia aconteceu. Testei positivo para a COVID-19! E, não só
isso, poucos dias depois, minha família quase toda também. Dias trancada. Remédios. Sem ver o pôr-do-sol. O
medo de apresentar sintomas fortes e acabar falecendo. A cada dia as mortes e os casos aumentando. ARGH!
Que desespero! Que saudade de viver! Até aquela tradicional vida corrida de uma proletária universitária
estava fazendo falta, quem diria.
Viver uma pandemia... Eis um grande desafio do ano de 2020. Apesar dos desafios, apesar das perdas, apesar
da saudade de como vivíamos outrora, ganho uma visão totalmente diferente de antes. Essa pausa, esse tempo,
me fez enxergar o que realmente importa e apesar de tudo seguir em frente.
Gabriela S. Mota é graduanda em Letras - Língua portuguesa pela UFS, contato: gabriela-mota08@hotmail.
com.
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A vela mágica
Geóz Rodrigues de Melo

Havia chegado pontualmente à festa de aniversário de uns dos amigos de meu filho, me arrependi imensamente, pois
tive que esperar mais de uma hora para a festa realmente começar. Festa de criança é a coisa mais chata do mundo, pelo
menos para os adultos. Comecei a observar a maneira como o aniversariante esbugalhava os olhos em todo presente
que ele estava por receber, tinha que me conter para não rir daquela situação cômica. Meu filho se divertia com seus
amiguinhos, diferente de mim, que nunca fui muito sociável. De vez em quando algum convidado vinha bater um papo,
dizia uma dezena de palavras sobre o tempo, a bela arrumação da festa ou algo semelhante. Mas, para meu azar, havia
acontecido alguma partida de futebol no dia anterior e apareceu um torcedor para comentar sobre esse fato comigo, e
saiu no mínimo decepcionado por eu não entender nada do assunto.
Na hora do “parabéns”, minha fisionomia começava lentamente a mudar, pois já me via em casa livre daquela chateação.
Várias vezes o mesmo processo aconteceu, chamando atenção do meu filho: a pequena vela recém-apagada se acendia
sozinha sendo novamente apagada pelo aniversariante. Um pouco impressionado, ele me perguntou por que isso
acontecia. Eu, como não tinha uma resposta, voltei a minha mente ao tempo de criança e disse a conclusão a que havia
chegado nesse tempo: “– É mágica!”. Ele não ficou muito convencido da minha resposta, me olhou com uma cara de
quem não sabe nada e saiu insatisfeito. Na era dos smartphones, as crianças já não acreditam em mágica.
Quando criança, terminei por associar uma simples vela se acendendo sozinha a algo mágico. A vela, e principalmente
sua chama, sua luz, é um símbolo de iluminação por isso é usada em diversos rituais de várias religiões. É interessante
notar que algumas pessoas de ciência afirmam veementemente que são contra a religião, mas fazem uso da expressão
“à luz do conhecimento” ou “à luz da ciência” sem saber que essa expressão tem um teor religioso. O próprio Cristo
afirmou: “Eu sou a luz do mundo”.
Para um devoto é muito comum acender uma vela em momento de dificuldade ou para fazer uma oferta ao sagrado. Ela
também servirá para iluminar seu caminho no além-vida de um ente querido falecido. Na alegoria filosófica narrada por
Platão conhecida como Mito da Caverna, podemos interpretar a luz como o conhecimento. Esses significados ofertados
pela religião e filosofia não são excludentes, mas complementares. Há ainda os significados íntimos e pessoais que
podemos lhe atribuir. Desconheço o que uma vela evoca no íntimo do meu filho, mas com certeza não se relaciona à
mágica.
Sinto saudades da maneira como via as coisas quando era criança, e por mais que tente não consigo ver com olhos de
criança. Uma onda nostálgica me arrebata. Passada essa onda, por fim para responder à pergunta do meu filho, e para
saciar minha curiosidade, digito no Google: “Por que as velas de aniversário se acendem várias vezes?”, sabendo que,
não importa o que descubra, a vela continuará tendo esse significado mágico para mim.

Geóz Rodrigues de Melo nasceu na cidade pernambucana de Águas Belas, onde ainda reside. Leciona no Ensino
Fundamental há mais de 20 anos. Adentrou no universo da leitura desde pequeno. Passa essa paixão para seus alunos.
Em momentos de descontração escreveu contos, poemas e uma fábula, assim como um livro infantojuvenil ainda não
publicado.
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Do exercício de escrever
Assunto: Crônica
Maria das Graças de Menezes Venâncio
Graça Venâncio
Mestre em Administração pela Ebap/FGV Especialista em
Turismo e Metodologia de Pesquisa. Participação em livros e
livros publicados tendo como temas políticas públicas, turismo e
urbano, cidadania e hotelaria dentre outros.
Professora aposentada da UFRN/DEPAD/CCSA Professora
aposentada da UFRN
e-mail: gracave@yahoo.com.br
Para escrever um trabalho científico é preciso inspiração e motivação. Este princípio
se aplica também a elaboração de uma crônica, seja ela derivada de reflexões sobre
a nossa área e/ou áreas de interesse ou então quando escrevemos crônicas sobre o
cotidiano, resgatando lembranças ou falamos sobre o presente.
Em se tratando de um artigo científico é preciso rigor científico que envolve
conhecimentos metodológicos e escolhas desde o referencial teórico, ou seja,
os autores que fundamentam melhor aquela tese defendida até a argumentação
escolhida, material pesquisado – dados secundários e primários, o que inclui
métodos inovadores como a consulta a matérias lidas e/ou escolhidas nas imprensas
escrita e televisiva e hoje em dia na internet.
Contudo, escrever uma crônica sobre o cotidiano é diferente porque ela pode ir
pelo lado de compartilhar conhecimentos e a experiências que temos sobre um
assunto, fruto do nosso trabalho, ficando a expectativa de agradar a alguns gregos
e parte dos troianos, ou então nem a gregos e nem a troianos. As duas alternativas
não são fáceis, porque para publicar dependemos de conselhos editoriais, enquanto
à alternativa da crônica depende do acesso aos meios que se mostram mais abertos
ao que temos para comunicar seja parte de um trabalho científico que fazemos, seja
uma crônica do cotidiano.
Como se pode ver é uma questão que envolve tanto resultados de trabalhos
científicos como quando tentamos enveredar pela literatura. Em ambos os casos
abrange posturas pessoais diante das escolhas metodológicas que fizemos e que
derivam da nossa formação acadêmica como das áreas de interesse, assim como
das posturas que temos diante da vida.
Há uma interligação com o nosso comprometimento com a ética, questão esta que
me parece afetar todos os profissionais indistintamente.
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Sou nascida e moradora do cotidiano de uma das cidades mais desconcertantes e
controversas do Nordeste brasileiro: Natal. Por isto, e certamente por isto muito
rica de possibilidades de temas e assuntos para a escrita, incluindo a literatura.
Nasci em Natal, fui criada aqui e para aqui volto, não abrindo mão de nela morar
de jeito nenhum.
Mas, que a cidade é surreal e desconcertante, isto é. Material para a literatura até
que tenho, mas ainda não me sinto com condições de entrar nesta seara e sempre
acreditei que a minha seara até então seria outra, embora recentemente tenha
enveredado por este caminho, em três crônicas publicadas no Jornal de Hoje, ou
outros trabalhos escritos que despertaram leitores para suas reflexões acerca da
vida, do ambiente social em que vivem.
Acho que é por isto que nos identificamos com alguns escritores locais e mantemos
assinatura de jornais locais e somos assinantes de televisões fechadas para nos
antenar com diferentes temas, evidentemente além das abertas.
Depois disto venho escrevendo havendo sido parte da Associação das Mulheres
Literatas Potiguar (ALAMP), ao mesmo tempo que continuo escrevendo e
publicando meus artigos científicos.
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O MEU PENSAR ...
Achava eu que o meu pensar era leve como uma pluma, mas aos poucos fui
descobrindo que ele apenas flutua em um mar de incertezas.
(Iêda Chaves Freitas)
Certo dia conversando com amigos sobre vários temas do cotidiano, ouvi uma
frase que dias depois me fez refletir. Dentre os assuntos que vieram à tona estava a
política atual – e os seus meios esdrúxulos de administrá-la –, a literatura em época
de leitura virtual, a educação na modalidade de oferta remota e, naturalmente,
os diferentes alcances das tecnologias e os aspectos mutantes da sociedade no
contexto da modernidade.
Nessa conversa, em determinado momento, um dos interlocutores opinando sobre
um dos assuntos em pauta, disse assim: “É o meu pensar”. Na hora apenas ponderei
com um ponto de vista, assim como os demais colegas, que seguiram cada um com
o seu modo de enxergar a situação em foco.
Alguns dias depois, fiz-me a seguinte indagação: – o que diz “o meu pensar” sobre
algumas inquietações que insistem em querer me apontar a possibilidade de eu
repensá-las? Lembrei-me, talvez orientada por alguma leitura recente, que quando
se emite uma opinião, o fazemos a partir do conhecimento que se tem sobre aquele
assunto.
Como sou curiosa e, para não ficar apenas no nível dos devaneios, resolvi fazer
algumas leituras sobre os temas que tem me causado inquietações, haja vista as
diferentes interpretações como são abordados. Portanto, para que me sinta mais
segura no atual meio social, ponderei que seria oportuno relembrar teorias ou
conceitos aprendidos, que podem ter sido modificados com as mudanças nesta
sociedade do conhecimento e da informação.
Como de praxe, escrevi as perguntas para as quais queria obter respostas “ao meu
pensar”. Neste sentido, quis testar a minha capacidade de julgar, conceber ou
deduzir, sobre o que, notadamente, em relação aos temas específicos, possa estar
cometendo erros na escolha do agir ou no de expressar.
E assim, essa busca por explicações, para alguns aspectos do meu pensar ganhou
perspectivas relevantes, melhores do que pensei inicialmente, quando apenas
vislumbrei descortinar conhecimentos sobre temas corriqueiros, mas que sobre eles
posso ter verbalizado opiniões de modo equivocado. Essa minha inquietação tem
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a ver, também, com o fato de que, cada vez mais me convenço ser indispensável
praticar o que se diz, e esta é uma marca que tento fortalecer.
Confesso que o exercício foi mais difícil do que eu pensava, pois quando nos
sentimos incomodados com alguma coisa é porque há razões para procurar ajustes,
não só no conhecimento, mas em relação a mudança de postura, e sair da zona de
conforto não é uma tarefa fácil.
Pois bem, nessa aventura fui descobrindo que, o que eu sabia sobre um determinado
tema, não tinha mais como eu sustentar numa hipótese ou conjectura, pois o contexto
se encarregou de mudar os conceitos que havia aprendido e, nesse sentido, minhas
opiniões seriam mesmo na base do “eu acho”, ou seja, não importa ou não tem
valor para quem detém conhecimentos atualizados e válidos sobre o assunto.
Com o avançar das respostas aos meus questionamentos iniciais fui descobrindo
outras questões que me incomodavam, e eu ainda não havia me dado conta.
Algumas delas são assuntos do cotidiano, sobre os quais não quero que comentários
ignorantes possam interferir na minha imagem, posto que ainda tenho e desejo
contribuir com a sociedade, pois, sou uma educadora.
Há dimensões socioculturais que não tem um único conceito ou base de sustentação
teórica, ou de acordo com o que aprendi há tempos. No atual contexto de um
“mundo líquido”1 algumas das minhas concepções de vida e de sociedade já não
mais convergem. No entanto, como disse Platão, “a vida é para ser questionada se
não for, não merece ser vivida”.
E assim continuei com minhas indagações filosóficas, questionadoras, em busca
de reaprender novos conceitos e buscar compreender as concepções atuais sobre
as quais moldam-se alguns temas, como educação, política e economia, já que
fazem parte do complexo tecido social que constrói e reconstrói o comportamento
da sociedade.
O que enfim descobri, com essa imersão na perspectiva de atualização do saber,
foi que vivemos em mundo cada dia mais complexo, posto que muda de forma
rápida e imprevisível, de modo que será preciso um constante repensar, com base
nas diferentes concepções teóricas e nas diversas áreas do conhecimento, para que,
no mínimo, tenha-se uma compreensão se não, necessariamente, harmônica, pelo
menos possa permitir um bom diálogo.
1 Conceito apresentado por Zygmunt Bauman.

Iêda Maria Araújo Chaves Freitas, natural de Portalegre – RN, é professora (aposentada) pela Universidade
do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Economista, mestre em Administração e doutora em Engenharia
de Produção. Tem artigos e livros publicados, sendo um livro de Crônicas “Nas Entrelinhas da Vida” (Sarau
das Letras, 2020); escreve para Antologias e é coautora no livro Verso e Prosa – Poesia na escola (Editora
Palavra é Arte, 2020). Reside em Florianópolis -SC.
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Vela de aniversário
Jeane Carozo Rocha

Em festas de aniversário, ao longo das décadas, todos os adornos são modificados. Entretanto, a vela permanece
a mesma desde sempre e até que se complete uma idade que o número se repita, ela poderá ser reutilizada. No
último dia 5, data do meu aniversário, lembrei que poderia utilizar uma das velas acesas em pelo menos cinco
das minhas comemorações anteriores. A arrumação do espaço e da mesa começou. Minha prima enchia bolas
em formato de flores. Ela disse que esse formato era a última moda. Minha irmã chegou com doces nas cores
azul, amarelo, rosa e verde, todos em tons bebês. Ela comentou que doces tradicionais não se comiam há anos.
Fiquei imaginando o formato e a aparência do bolo.

Sou uma pessoa muito simples e confesso que a falta de um brigadeiro torna uma festa de aniversário sem
graça. E eu tinha razão. O pedido desse doce era feito a todo momento pela maioria dos convidados.

Passadas duas horas, meu bolo chegou. A doceria do bairro justificou o atraso da entrega porque nunca tinha
recebido um pedido de um bolo em um formato tão inusitado: um livro aberto mostrando escritos das páginas
20 e 21. Eu também não entendi. Não lembrava de nenhum livro que li, cujos escritos dessas páginas tivessem
algum significado para mim. Mas isso agora não tinha mais importância. Meu desejo era pegar minha vela
utilizada em festas anteriores, colocar no bolo e relembrar como fui feliz pelos momentos, pessoas, músicas e
gostos que vivi, vi, ouvi e senti. Eu sabia que aquela vela simples, branca e em formato arábico me remeteria
a 35, 25, 15, 5 anos. Dessas idades, as festas foram diferentes e a vela carregava com ela essa memória.

Ao final da festa, fiquei sozinha observando todos os adornos ao meu redor. Mais uma vez pude constatar todas
as mudanças sofridas por cada um deles, mas a vela permanecia a mesma e ao pegá-la do bolo para guardá-la
para ser reutilizada daqui a 5 anos, pude então ler o que estava escrito nas páginas 20 e 21 do meu bolo: que
essa vela seja acesa por pelo menos mais 20 vezes. Esse escrito era meu. Minha mãe me fez cobrir esta frase
em um diário, nas páginas 20 e 21 quando a acendi pela primeira vez em 5 de outubro de 1975.

Jeane Carozo Rocha é mestranda em Letras pela Universidade Federal de Sergipe; Especialista em Metodologia de
Ensino de Língua Portuguesa, Literatura e Artes pela Faculdade FAVENI; Especialista em Didática e Metodologia do
Ensino Superior pela Faculdade São Luiz de França e Licenciada em Letras Português e Francês pela Universidade
Federal de Sergipe. E-mail: jcarozorocha@yahoo.com.br.

REVISTA BARBANTE - 43

Reflexos de uma pandemia
Karolaine Lima Andrade

Por volta de março de 2020, vi tudo mudar de uma forma que nunca havia visto antes. Não só eu como pessoas
mais vividas que diziam também nunca ter acontecido algo assim. As aulas das universidades e das escolas
foram suspensas, as igrejas e as empresas comerciais foram fechadas, as pessoas tiveram que ficar isoladas
dentro de suas casas, de modo que não houvesse, por nenhuma hipótese, pessoas próximas umas das outras.
Tudo isso por causa de um vírus que surgiu no fim de 2019, e alastrou-se por vários países ao redor do mundo
até que chegou ao Brasil, gerando a pandemia do novo coronavírus.
Até então, não esperava que chegaria ao ponto de o mundo inteiro parar. No início, imaginei que seria por
pouco tempo, mas, no entanto, passaram vários meses. Parecia um filme de terror sem fim. Cheguei ao ponto
de não conseguir assistir os jornais televisivos. Era angustiante, assustador e preocupante. A quantidade de
pessoas que tiveram suas vidas roubadas pela tal COVID-19. Meu Deus, chegava a doer!
Minha mãe não teve sua vida roubada por esse vírus maldito, mas foi vítima dele. Ela não conseguia respirar,
seus pulmões foram infectados, por pouco não ficou internada como tantas outras pessoas que, infelizmente,
tiveram que ficar solitárias nos leitos dos hospitais. Foi um período muito difícil, fiquei estarrecida, a aflição
só aumentava, o medo de perdê-la era imenso, pois via milhares de pessoas perdendo seus entes queridos.
Todos deviam seguir as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde), mantendo o uso obrigatório de
máscara, de álcool gel e o distanciamento social para evitar aglomerações. Ouvi tanto falar nisso que fiquei
perplexa, mas percebi o quanto era necessário. Era preciso penetrar essas informações no consciente das pessoas. Mesmo assim, enquanto muitos seguiam, outros não davam a menor importância, como se não passasse
de uma invenção. Via o quanto muitas pessoas estavam aflitas, nervosas, frenéticas, pois carregavam consigo
uma infinidade de medos. Medo de não resistir, principalmente as que já tinham doenças crônicas, medo de
perder pessoas próximas, medo de serem contaminadas pelo vírus e contaminar as pessoas de sua convivência,
medo de não ter restado um balão de oxigênio para suprir ao menos parte do ar que faltava, medo de não mais
respirar, medo de não ter nem mesmo onde ficar, medo de ficar longe das pessoas amadas, medo de ficarem
sequeladas por toda vida, medo de perder o emprego, de não poder sustentar os seus, medo que os alimentos
faltassem, afinal como haveriam de ser transportados se o mundo parou. Quantos medos, meu Deus! Foi estarrecedor.
Lembro-me da música de Raul Seixas, “O dia em que a terra parou”, que parecia ser uma previsão do futuro. O
sonho que ele disse ter tido acabou tornando-se realidade, mas que sonho! Está mais para pesadelo. Confesso
que fiquei estupefata ao observar a letra dessa canção. Como pode ter descrito exatamente o que é viver uma
pandemia? Nunca imaginei que não pudesse ir à igreja, ouvia muitas pessoas dizerem isso, inclusive aquelas
com mais idade, e nem sequer poder comprar pão na padaria da esquina.
O abraço passou a ser proibido, conversar olhando nos olhos, ficar perto dos pais, dos filhos, dos amigos, o
beijo então nem se fala. Na verdade, era preciso evitar. Se muita gente já sofria com transtornos de ansiedade
e depressão, imagine depois desse caos? Não tenho dúvidas de que os problemas psicológicos, a fome e o
desemprego se intensificaram. São reflexos que essa tal pandemia da COVID-19 nos trouxe. Infelizmente!
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Acredito que devo mencionar também nesse espaço, a falta de empatia para com o próximo. Não é fácil viver
uma pandemia. Não mesmo!
Aos poucos, as empresas comerciais puderam retornar suas atividades desde que cumprissem as exigências
da OMS. As igrejas, que antes transmitiam os cultos religiosos através de suas redes sociais, abriram as portas
para os fiéis após um bom tempo, porém seguindo algumas restrições para evitar aglomerações dentro dos
templos. Já as escolas e as universidades ainda continuam vazias, de modo que as aulas passaram a ser forma
remota. É fato que essa pandemia afetou a vida de milhões de pessoas no mundo inteiro, e ainda continua a
afetar...
Karolaine Lima Andrade é graduanda em Letras/Português pela UFS. Contato: karolaine.lima23@outlook.
com.
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Nunes
Era como enxergar através do espelho. Ela estava ali conversando, rindo, flertando
(mesmo sem perceber), abraçando e sendo genuinamente feliz com outra pessoa.
Enquanto eu lavava a louça do nosso almoço e ouvia sua futura sogra falar sobre
a vida dos filósofos na Grécia antiga. Tudo em mim doeu quando percebi que
havíamos nos perdido. Tudo em mim se quebrou ao perceber que já não era eu
quem te fazia feliz. Tudo em mim estremeceu em um misto de angústia, tristeza e
inveja por te ver alegre como eu jamais seria sem você.
Eu as vi pelo janelão da cozinha, enquanto pegavam morangos direto do pé para
ser a sobremesa de vocês. Era tudo pateticamente romântico.
Nunca gostei de morangos. Mas eu sempre te amei, algumas vezes até mais que a
mim...Um erro também pateticamente romântico.
Sua futura sogra também percebeu, inclusive, foi ela quem segurou minha mão
molhada. Foi ela a primeira e única pessoa quem me viu chorar a dor de não
sermos mais nós. Foi uma lágrima. Uma única, solitária e cheia de raiva.
Você não percebeu. Aliás, há quanto tempo não me percebia? Nos tornamos
estranhas dentro da mesma casa. Você me evitando, eu me excluindo. Você rindo
em sussurros até de madrugada, se esgueirando pelos cantos como quem tem um
segredo – e tinha, não é? Amava outra pessoa - saindo mais que de costume, não
se importando com nada relacionada a nós duas, se irritando por coisas pequenas e
me negando carinho ao mesmo em que pouco suportava meu toque.
Amanhã completa dois meses da última vez que transamos. Nosso último beijo
foi a duas semanas atrás. O último abraço há três dias. Parei de te procurar. Você
notou? Se importou? Ou simplesmente sentiu-se aliviada?
Estou quebrada em tantos pedaços e de tantas formas diferentes que mal consigo
respirar.
Dói admitir que acabamos. Há em mim um buraco oco que ecoa essa dor sem
cessar. Isso me tira o ar.
Três dias depois estava você trocando de roupa, eu te olhava da porta do quarto.
Quanta saudade pode caber em alguém? Eu não sei, mas eu sentia. Procurei tanto
seu toque até aceitar que já não era mais possível, até aceitar que você não me
amava mais e tudo bem sabe? Relacionamentos não são infinitos. Eu sei. Mas a
gente não começa algo esperando seu fim. São as fatídicas mentiras sinceras que a
gente conta na frente do espelho e repete para si mesmo no elevador enquanto está
indo para uma consulta odontológica.
Deixei o envelope com minha parte das despesas referente aquele mês em cima
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da mesinha amarela. Você não me encarou quando me ouviu. Continuou a abotoar
aquele vestido vermelho de caimento perfeito no seu corpo. Não via mais seu
reflexo no espelho, seu delineado perfeito, o batom nos lábios, mas ainda sentia
seu cheiro no quarto. Limitou-se a perguntar quando eu iria embora.
- Fui a dois dias atrás. – Olhou-me assustada. Não tinha terminado de abotoar
o vestido e parte dos seus seios estavam a mostra juntamente com seu sutiã, era
aquele de renda branca que praticamente esculpia seu corpo o deixando ainda mais
atraente. Até então eu não tinha imaginado vocês transando, na verdade achei que
você ainda tivesse guardado algum tipo de respeito para comigo e que ao menos
esperaria ter coragem para me deixar e só então ficaria com ela. Na minha cabeça
isso seria o justo. Mas não...Espero que ela faça suas pernas tremerem enquanto
você geme segurando a cabeça dela enfiada entre suas pernas com a boca encaixada
na sua buceta, te chupando enquanto você rebola pra ela, que te foda de quatro e
te faça gozar segurando o lençol, mordendo o travesseiro, repetidas vezes até que
se acostume com isso, com ela, com o cheiro e a mania de tirar a casquinha do
pão toda manhã, só para depois te largar deixando um vazio tão grande a ponto de
fazer você se perder dentro dele sentindo-se engolida e vomitada para então voltar
a reconstruir sua vida
- Como assim? – Perguntou abrindo a minha parte do guarda-roupa, ficando ainda
mais surpresa ao perceber que não tinha uma única peça de roupa minha lá. Seus
olhos encheram de lágrimas e me encararam. Os meus choraram. Porque ainda
doía e iria doer por um bom tempo. Você ensaiou um pedido desculpas gaguejado,
cheio de surpresa e inesperado.
- Tudo bem. – Respondi – Ninguém planeja esse tipo de coisa.
Oito meses depois vi que estão noivas.
Senti inveja, eu acho. Finalmente encontrou alguém para amar. Não sinto mais raiva
e te desejo felicidade. Finalmente comecei a dar mais passos para relacionamentos.
Estou conhecendo alguém e comecei a fazer esculturas de barro. Eu sei, ainda sou
um pouco aleatória como aquela gaveta no armário da cozinha em que a gente
conseguia achar qualquer coisa. É, eu sei, algumas lembranças ainda estão aqui.
Mas tudo bem, faz parte da minha vida e do processo de “desgrudar-se”. Aprendi
na terapia. Não, não fui ao psicólogo por conta de nosso término, é que ainda acho
que não mereço ser feliz e bom, isso não é certo, não é?
Até mais, Ana Catarina.
Espero que fique bem.
Mayara Freire
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Sentimentos

Paula Andreyna Almeida de Souza

Em nove meses da pandemia, senti na pele o desabrochar de diversos sentimentos, sentimentos bons e ruins,
levando-me quase todos os dias ao pico extremo da felicidade e ao abismo da alma. A distância de pessoas
queridas veio como um golpe, mas também mostrou de forma nítida a importância de cada uma delas. Ver os
dias passando deitada na cama, em pé na sala ou até mesmo trabalhando mostrou a inutilidade do ser, a eficácia
do corpo, a fraqueza e a força de estar sozinha. Amadureci, retrocedi e amadureci novamente, passei a ter um
olhar crítico sobre algumas situações, com clareza, revi falas e busquei não me deixar abater pela ansiedade.
Conheci melhor quem convive comigo, vi suas necessidades, dores, traumas e amores. Vivendo um dia após
o outro, fui me descobrindo. No decorrer desses dias, no percorrer desses meses, venho me refazendo e
me reconstruindo. Com o passar dos dias, cresce a esperança de que tudo volte ao “normal” e prevalecem a
vontade abraçar e a saudade que tomou conta do peito. Mas a melhor experiência foi aprender a ficar bem com
bem com minha própria presença.

Paula Andreyna Almeida de Souza é graduanda em pelas pela UFS. Contato: almeidapaulaandreyna@gmail.
com.
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Pandemia: o início do fim ou o fim do início?
		

Raiany Brunielly

Há quase um ano estamos vivendo algo inimaginável, algo de que só ouvíamos falar quando frequentávamos as
aulas de história ou assistíamos a documentários. Hoje, só no Brasil, as vítimas da Covid-19 já ultrapassaram o
total de habitantes do munícipio onde eu moro. E sabe o que me comove? A não comoção da grande maioria.
Pais perdendo filhos, filhos perdendo pais, pessoas saudáveis que, em frações de dias, simplesmente se foram.
Enquanto uns lutam pela vida, alguns lutavam pela volta das festas e comércio. E se todos, no começo,
respeitassem a quarentena? Quantos pais estariam sorrindo com seus filhos, quantos filhos não estariam
sorrindo com seus pais. Isso seria mesmo fim? Mas, será que, mesmo antes da pandemia, os filhos já não
sorriam com seus pais? Será que, antes da pandemia, ninguém dava mesmo atenção a ninguém? E, antes da
pandemia, não seria você apenas um amontoado de likes? E, antes da pandemia, já não existiam várias mortes
por estupro, latrocínio, suicídio... e mesmo assim ninguém se comovia? Já não estávamos há tempos em um
início devastador? Mas, e se eu disser que, no decorrer dessa loucura chamada pandemia, várias pessoas
mudaram seu pensamento e estilo de vida? Que começaram a sorrir com seus pais e aprenderam a valorizar
cada segundo da sua vida? Isso valeria a pena? Pois é, para mim foi o fim do início.

Raiany Brunielly Souza de Andrade é graduanda em Letras-Português UFS, campus Itabaiana. E-mail:
raianybrunielly@yahoo.com.
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Dia 29
Júlia Renata Pereira
Requento o café e o cuscuz que mainha preparou às 6. Penso: “tem gente que nem a água pra ferver tem”.
Mais um dia na rotina de isolamento tentando não enlouquecer porque não posso sair. Sento à mesa e ligo
o computador, estou lendo Quarto de Despejo. Penso: “como ficar sem comer por dias? Tomar banho?”,
“160 casos de pessoas com doenças parasitárias e o governo não disponibiliza uma medicação pra verme?”,
“estamos tão miseráveis que nem comprimido pra verme tem?”. Pelo menos tenho os encontros virtuais que
me deixam próxima da rotina que eu tinha antes. Hoje é dia 29, dia em que o auxílio emergencial é depositado
na conta. Eu sou dependente do meu irmão, pois é ele quem tem carteira assinada, não gosto de pedir nada a
ele. Não somos pobres de marré, mas entramos na cota de baixa renda porque somos em 5 e apenas 2 salários.
Esse dinheiro tem me ajudado a comprar uns materiais de pintura, ferramentas e uns livros pra pesquisa. Pego
o cartão e vou para o banco, penso que ao meio dia terá menos gente. Pois. Uma fila gigantesca de pessoas.
Faz um mormaço terrível. É insuportável respirar e com essa máscara então... as crianças pequenas não usam
máscara. Mães com bebês, idosos, deficientes, vejo o suor escorrendo da face até o pescoço e depois pingando
na camiseta da mulher que está sentada com um barrigão que bate no queixo, me sinto sufocada só de olhar.
Ela também está sem máscara. Vou-me embora, mais tarde venho tirar. Vem chegando Jackson, aspirante a
jornalista, apresentador, com um celular gravando o espetáculo de gente negra e pobre formando fila pra sacar
o próprio dinheiro de impostos pagos. Tenho nojo deste homem, o senso passou longe. Todo mundo já não
sabe que o governo nos presenteou estendendo o pagamento do auxílio até dezembro? Precisa ficar gravando
sempre? Faz isso pra dizer que o Governo é bom, uma bênção de Deus, mas o Governo ignora o que os
médicos dizem, diz que é uma “gripezinha” e sai nas ruas da cidade dos ladrões fazendo aglomeração. Um
desequilibrado. Duas crianças pedem dinheiro pra comer, dou 2 reais a cada uma, é o que tenho na bolsa. Uma
chuva de fogos, o candidato a prefeito para substituir o prefeito atual está subindo nas pesquisas, os cachorros
da rua correm desembestados pra se esconder debaixo das barracas da feira, tadinhos! Fico de coração partido
quando vejo estas cenas. Coração de cachorro saltando pela boca de tanto susto, estômago de homem vazio.
Júlia Renata Pereira é graduanda em Letras-português pela UFS, contato: juliaacademicoufs@gmail.
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Sobre a quarentena
Taynara Menezes dos Santos
No início de 2020, mexendo no Twitter, eu li algumas informações que pareciam ter saído do enredo de
alguma obra de ficção científica: uma cidade estava em isolamento por causa de um vírus; ninguém entrava
e ninguém saía. Naquela época, mesmo vendo algumas notícias transmitidas em veículos de comunicação,
custei para assimilar e acreditar nos fatos que lia sobre o que estava acontecendo do outro lado do mundo.
Fiquei incrédula ao ver pessoas sendo impedidas de ir e vir por causa de uma doença contagiosa. Embora
estivesse preocupada naquele momento, meu lado otimista tomou conta do meu ser e voltei para minhas
atividades do dia-a-dia sem pensar que um surto mundial pudesse eclodir a qualquer momento. Alguma parte
de mim, bem lá no fundo, não queria pensar sobre o que poderia vir a acontecer.
Não tardou até que a distância entre aquela realidade apocalíptica e a minha realidade pacífica diminuísse e,
consequentemente, a distância entre mim e algumas pessoas aumentasse. Lembro-me bem como tudo começou:
no meu trabalho, poucos meses após meu primeiro contato com informações sobre o vírus, vislumbrei uma
notícia na TV de que nós, brasileiros, iríamos entrar em estado de quarentena. Depois daquele momento,
minha rotina virou de cabeça para baixo; alguns projetos e trabalhos foram interrompidos e algumas pessoas,
que antes faziam parte do meu dia-a-dia, passaram a ser vistas somente através da tela do meu celular. E isto
foi o mais difícil: evitar me aproximar, tocar ou sentir o calor de algumas pessoas queridas. Mas não havia para
onde correr, somente seguir as recomendações para que tudo se normatizasse logo.
E não é que no início eu e alguns membros da minha família nos apegamos à ideia de que a situação seria
controlada em pouco tempo? Olha só a medida contra o desespero: no caos nos apegamos à esperança. Nos
primeiros dias, a positividade reinava, pensávamos que em alguns dias, no máximo algumas semanas, as
pessoas poderiam retornar as suas rotinas como se nada tivesse acontecido, talvez lembrando o episódio como
um delírio coletivo. O único membro com visão pessimista era meu pai. Em algumas conversas, ele dizia
que o coelhinho da Pascoa ficaria em sua toca e se bobeasse a fogueira de São João seria na sala de estar.
Todo mundo olhava feio para ele sem dar muita bola para a visão excessivamente negativa sobre o futuro
do país. Mas, no fim, não é que ele estava parcialmente certo? Somente faltou dizer que o isolamento social
chegaria até para o Papai Noel e suas renas. É, meu caro leitor, alguns dias atrás, a positividade foi seguir as
recomendações de distanciamento e se isolar da minha família. Estou achando que o bom velhinho e seu trenó
não aparecerão neste ano para festejarmos o seu dia. Bem, só espero estar enganada mais uma vez.
Enfim, 2020 seguiu assim. Os dias e os meses foram passando, os casos de infectados e de mortes aumentando,
e nada de o final da quarentena se aproximar. Tristemente, o ano foi reduzido à quarentena, em que os meses
e as esperanças de pessoas positivas foram se esvaindo e a pandemia permanecendo.
Taynara Menezes dos Santos é graduanda em Letras-Português pela UFS, campus Itabaiana. E-mail para
contato: taynaramenesee2000@gmail.com.
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Prisioneiros do ar
Temistocles Farias Neto

Viver no ano de 2020 não está sendo nada fácil, não falo por conta das correrias diárias entre trabalho, estudo,
vida social e familiar, mas de algo que, de uma hora para outra, fez com que toda essa correria desse uma
pausa. Falo da chegada de algo nocivo que não conseguimos enxergar a olho nu, mas que, de maneira drástica,
vem mudando a vida de várias pessoas em todo o mundo.
Conviver em um mundo em que a covid-19 anda brincando de ser a toda poderosa não é para os fracos. Ruas
que viviam repletas de pessoas do nada se esvaziaram, comércios fecharam suas portas, e mentes ficaram
perturbadas, por conta do tal isolamento social.
Até um simples ato como respirar se tornou algo trabalhoso, e não me refiro aqui aos que, infelizmente,
contraíram o vírus e que lutam a cada segundo pela vida em um respirador artificial de hospital, mas para
aqueles que se sentem sufocados para fazer qualquer atividade comum no seu dia a dia, sufocados por um
medo terrível de baixar suas máscaras impostas de forma obrigatória.
O calor humano de repente se tornou algo nocivo à saúde. Abraços? Apertos de mão? Pode esquecer! As
regras do distanciamento social ao mesmo tempo em que nos previnem de uma doença nos levam a diversas
outras que não são contraídas por vírus nenhum, mas que acabam com o nosso psicológico e eliminam a
racionalidade de muitos.
Podemos, sim, dizer que no ano de 2020 somos prisioneiros do ar, e que não se sabe até quando viveremos
sufocados e com medo até podermos respirar de forma segura outra vez.
Temistocles F. Neto é contista e graduando em Letras - Língua portuguesa pela UFS, contato: temistoclesfariasn@
gmail.com.
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Tirinhas
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Poemas
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DESPEDIDA*
Adélia Costa
É tarde
Não houve aquela pescaria
Aquele riso desinteressado
Nem as piadas da escadaria
É tarde
Não tivemos o devido convívio
Não tivemos um segundo tempo
Meus olhos encheram-se de martírio
É tarde
Não sei se irei me despedir
A ponte há muito quebrou
Quantas voltas daria para eu ir?
É tarde
Teu riso em mim não calou
Aqui não mais nos veremos
Teu apressado passo serenou
É tarde
Mas eis que ficaram as lembranças
Os abraços e poucos encontros,
E as histórias de tuas andanças
*(De um neto se despedindo de seu avô)
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DAMA NUA
Adélia Costa
Quero você aqui dentro
Dando-me teu líquido
Derramando jato quente,
Grunindo, em mim, latente
Até a última deliciosa gota
Num movimento que voa
Como uma pomba na praça
Meus espaços, vem, povoa!
Vai e vem que me entrelaça
Fazendo-me sua dama nua
Que bebe em tua rija taça
E revisita contigo a lua
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Tecendo a vida

No exílio de suas reminiscências reina a solidão.
Retalhos de angústia em pensamentos.
Na luz das palavras remendou a escuridão.
Sozinho a escrever linhas de sentimentos.
Nos versos se enveredou e costurou o seu lugar.
Foi pássaro a voar na liberdade por todo horizonte.
Com barbante fez flor, descobriu o verbo amar.
No ciclo vital da água foi mar, rio e fonte.
Da poesia sem rimas foi tecendo a sua vida,
a saudade escorreu em lágrimas bordadas.
Dos nós da vida construiu remendos para a ferida.
E ao seu redor, prosa e poesia ao vento
alinhavados pelo universo cósmico inteiro.
Com versos, teceu seu lugar na vida com talento.

Agnes Izumi Nagashima
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O GRINGO - PANTUM
Numa tarde de domingo
Viajando pelo delta
Seguia um formoso gringo
Professor de asa-delta
Viajando pelo delta
Encantado com a visão
Professor de asa-delta
Se imagina um faisão
Encantado com a visão
Envolvido na aventura
Se imagina um faisão
Ilustrando a pintura
Envolvido na aventura
Cada pássaro que via
Ilustrando a pintura
Revoar também queria
Cada pássaro que via
À lembrança registrada
Revoar também queria
Junto àquela passarada
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À lembrança registrada
Voando entre as arás
Junto àquela passarada
Revoada de guarás
Voando entre as arás
Saudoso do seu flamingo
Revoada de guarás
Numa tarde de domingo.
Aila Brito   
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ELA - FLOR DE TERNURA
Ao despertar na Terra, a bela flor,
trazia em sua essência, o dom do amor,
humildade e ternura.
Fez-se botão, cresceu, desabrochou...
No âmago, o amor consolidou.
- Um anjo de candura!
Quis Deus, que a Flor, surgisse em meu jardim!
- Gratidão...! Ela é tudo para mim;
(e aos outros filhos seus).
Flor-mulher, traz nas pétalas, bondade,
no coração, a paz e a caridade...
Grata, Senhor meu Deus!
  
Dedicado à minha querida mãe, flor formosa,
com muito amor; do tamanho do infinito.
23 - 09 - 19
91 primaveras
Aila Brito
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CHUVAS E SAUDADES
A chuva cai,
E lá fora o tempo sorri;
E ela... Descalça e desnuda d’alma,
[Chora
Chove; e as flores se alegram,
Enquanto na alcova,
Ela... Tristonha sorri.
E o tempo implacável,
Desnuda os mistérios...
Descalça o prazer!
Saudades embalam...
[Chove
O rosto molha... Uma, duas gotas...
Filetes d›água ensopam lençóis;
Réstias...
Saudades, chuvas e amores!
Aila Brito
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Pano bordado
Se irreal não fosse, voaria...
Com movimentos delicados,
Nos múltiplos fios coloridos,
Decorando uma manhã fria.
Por entre as rosas de seda,
Gracejando muito faceira...
Deslizando sempre ligeira...
Seguindo sua breve vereda.
Graciosa e inanimada borboleta!
Perpetuamente, no pano afixada.
Por muitos ainda serás admirada,
Pousada em sua afetuosa roseta.
Encantadora paisagem surreal!
Na profusa imaginação viveria,
Da bordadeira que a vivificaria,
Com o seu trabalho artesanal.
Aline Bischoff

REVISTA BARBANTE - 67

PESSOA DIFÍCIL
Não caibo em caixas
Não tenho rótulos
Nem trago bulas
De como me “utilizar”
Venho me forjando
No calor de muitas batalhas
Reconstrução e desmonta
Destino é eufemismo
Pra quem desistiu de lutar
Não sou uma pessoa fácil
Sou de muitas verdades
Mentiras me fazem irar
Não sou uma pessoa fácil
Gosto de franqueza
E minha sinceridade
Costuma incomodar
Não sou uma pessoa fácil
Respeito individualidades
Não consigo conviver
Com quem nasceu pra rotular
Não caibo em caixas
Não tenho rótulos
Não trago bulas
Talvez seja melhor me evitar
Ana Cláudia Gonçalves
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JESUS - FONTE, PONTE, LUZ, SALVAÇÃO.
Jesus é fonte que jorra
Água da vida!
Quem dEle bebe
Nunca sede terá.
Jesus é ponte!
Que une,
Que junta,
Que liga e religa.
Luz no deserto da dor!
Ele é salvação!
Do mundo,
Da vida,
Do coração que confia
Em Seu incondicional amor.
Ana Moura
26/11/2020
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O SALVADOR
A sua família tão simples,
Escolhida por Deus foi.
Nosso Senhor Jesus Cristo
Veio ao mundo num estábulo, entre ovelha, jumento e boi.
Nasceu predestinado a cedo logo morrer.
Cresceu, e através dEle muito milagre se viu acontecer.
A vontade do Pai celestial
No devido tempo se cumpriu
Jesus, seu único filho amado
Foi julgado e maltratado,
À morte de cruz sucumbiu.
E o que seria da humanidade
Se não fosse este sofrimento e morte?
Cristo levou sobre si
Peso maior que a cruz.
Levou nosso pecado
Para através de sua morte
Nos justificar diante de Deus.
Ao crer e receber Jesus Cristo
Abrindo a porta do seu coração
Jesus não só lhe dá vida eterna,
Como também salvação.
Por isso digo, com o peito cheio de amor
Que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador.
Ana Moura
06/12/2020
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NOITE FELIZ, NOITE DE PAZ
Esse aniversário é diferente
Dos outros que eu já vi
As pessoas festejam a data
Na noite antecede ao Seu nascimento.
Juntam a família,
Vão à igreja ouvir
A história de Jesus Cristo
Que ao mundo teve que vir
Trazendo amor, esperança
E paz aos homens de boa vontade.
O Espírito Santo deve ser também convidado
Pois com Ele e Jesus na festança
Fará com cresça cada vez mais a esperança
De um mundo cheio de destemperança.
Parabéns ao aniversariante
Que com seu incondicional amor
Mudou o destino dos povos
E o coração de quem o aceitou e ainda
Podemos comemorar
Essa noite feliz e de paz
Doando seu tempo a outros
Que às vezes na tristeza jaz.
Ana Moura
06/12/2020
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A VELHA BUGRA
E a velha bugra se viu só...
Porque só são todas as mulheres bugras valentes,
Forjadas entre unhas e dentes!
E a velha bugra se viu forte...
Porque fortes são todas as mulheres bugras
Desprovidas de sorte!
E a velha bugra se viu na luta,
Só e forte!
Porque sendo bugra, só conhecia a labuta!
Eximir-se, seria a morte!
E a velha bugra se fez rocha
Porque rocha é toda a mulher bugra
Que não enverga com o vento!
É da terra, a raiz que não afrouxa!
_____angela trier
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Amuleto da sorte
Você que ontem me amou
Levou consigo minha senha d’ paz
Quem junto a mim, tanto sonhou
Hoje é outra, deixou-me pra traz
Reclamo da sorte e culpo o coração
Tateio a saída nesse túnel sem fim
Sentindo seu perfume, ainda em mim
Chega assim... outra vez a solidão
Quem era o amuleto da sorte
Que só coisas boas me trazia
Hoje, me faz pensar na morte
Ainda amo tudo que fazias
Éramos felizes todos os dias
Mas o destino, apontou outro norte
_______________
Antônio Souza
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Angústia Noturna
E quando o Sol se põe
O meu peito toca flauta
Meus pés doridos descansam
Meu corpo exausto se acalma
Minha mente flutua noutro espaço
As noites silentes me esperam
Elas sabem d’minhas comédias
O que faço e como sempre as trato
Quase sempre tudo igual
A mesma reza o mesmo prato
O cãozinho comigo se alegra
Dividimos o mesmo teto
Eu o sirvo a comida rotineira
Ele me traz alegria do afeto
Brinca comigo e espera um abraço
Logo me ocupo ele não liga
Só quer ficar por perto, não briga
A chuva que cai e molha o sobrado
Trazem vontades em lençóis calados
Mais um dia findo que se torna passado
-----------------Antônio Souza
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DESTINO
Por incontáveis acasos,
o segredo do destino me foi pouco afável.
Tal como as águas curvas que perpassam o rio,
muitas vezes abrindo descaminhos,
e, incólume, ele continua o mesmo.
Por dias a fio eu gritei a te chamar,
implorando, silencioso, por teu nome.
Visei umbras do claro céu e o leite das escuras noites.
Enfim, nunca te vi, a não ser em ermos és,
ou em velhos saltos em pés a imaginar.
Demais distante o teu rosto inerte,
e meu coração sem saber sequer pulsar.
Não te conheço em calada inquietude,
muito menos em agradável descanso.
Então, é melhor amar e contemplar
as ondas de abertos mares e de tormentos sóis.
Quem sabe as nuvens grisalhas de figuras diversas.
É que a razão sobre mim puramente sei em ti:
a minha morada é o santuário do teu peito.
Antonio Queiroz – São Paulo
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FESTEJOS NATALINOS
Estamos vivenciando
Neste momento
Um lado Cristão
Humanizado, feliz.
Sim!
Muito feliz.
Reviveremos
O nascimento do menino Jesus
Que nasceu pobre
Numa manjedoura
Cercado por animais
Tendo a noite estrelada
Por testemunhas
O nosso Jesus menino
Recebeu visitas
Dos pastores
Pessoas humildes
Do campo.
Que vieram para:
Adorar, amar, festejar.
Esse menino Jesus
Recebeu também
A visita
Dos reis magos
Que vieram
Do oriente
Para adorá-lo
Significando assim:
A realeza e majestade
Do menino Jesus
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Que chega a este mundo
Quando o sol
Brilha mais forte
Jesus- menino
Filho de Deus
Tens como
Pais adotivos
Maria e José
Santa missão.
Festejamos com alegrias...
Louvores, orações
Reunião familiares
Ao menino Jesus
Que nasce todos
Os dias em nosso
Coração.
E que tem o seu nascimento
Escrito no brilho
Das estrelas
É Natal!
Natal de Jesus!
Apresentação Oliveira.
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LUMINOSA
À noite eu vejo, a lua
No céu brilhante
Luminosa
Dizem que São Jorge
Mora lá
Será?
Então ele está
Bem mais perto
Da luminosa lua
Que brilha
Linda!
Nesta noite
Para toda a
Humanidade.
Ah! luminosa lua.

Apresentação Oliveira.
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SAUDADE
Saudade tem nome
Saudade é ruim
Saudade é coisa
Que dói, arde
Demais em mim.
Saudade tem nome
Tem nome sim
De pessoas
Que gosto
E já não
Estão mais aqui
Aqui do meu lado
Sinto dor no peito
Seu nome é saudade
Que sangra
Aqui dentro de mim.

Apresentação Oliveira.
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Estranho amor
Nunca te vi
nunca te senti
nunca ao vivo
sempre em sonhos
muito já te curti
como um bom vinho
sempre te amei,
amei sem ver você
com seu toques reais
insanos de desejos
como ondas as ondas do mar
quando nos toca
isso sempre acontece
quando estamos juntos
na casa da praia
com cortinas de voal
sobre o lençol todo branco
isso nunca esqueço,
esqueço o mundo
me perco no seu olhar
nos seu braços
no nosso estranho amor,
amor sem fim.
Ariê de Moraes
poeta das flores
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Teus olhos
Não quero dormir
sem ver teus olhos
quero que me olhes
com seus olhos esverdeados
olhos misteriosos
de um brilho intenso
sigo essa luz,
luz que ilumina meus dias
e nas noites são minhas estrelas
que me orientam nas madrugadas
frias e solitárias
para que eu possa ao menos sonhar
sendo agasalhado pelo seu olhar,
espero que um dia aconteça
o encontro dos nossos olhares
e nossos olhos não ficarão mudos.
Ariê de Moraes
poeta das flores
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Ninfa
Perambulando pelo tempo
mais precisamente no século XVIII
percorrendo vielas escuras
apenas com um archote na mão
entro em estábulos e tabernas
procuro por uma dama
de beleza extravagante
que apareceu no século XXI.
Parece estranho ou loucura,
a imagem dela está presente
desde sua magica aparição,
pode ser coisa de poeta
mergulho a sua procura
pela vestimenta, cabelos
pintura e adereços
ela é do século XVIII.
O meu tempo urge, esgotado de procurar
descubro quem procuro,
procuro por uma Ninfa
a última que havia sobrado
devido a sua beleza,
Hera a transforma em urso
que deu origem a constelação
Ursa Maior.
Ariê de Moraes  
Poeta das flores
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Obsceno
Madrugada, o calor queimava
rolava na cama, o sono não vinha
algo me atormentava,
estava inquieto, tremia, suava
saia do meu estado normal
me sentia um animal.
O cheiro da tua carne fresca
inundava o quarto,
um aroma libidinoso
sentia uma fome voraz,
fome carnal, não me segurei
te apalpei de todas as formas
enroscava nossas pernas
dando nó, nos prendendo
num ato devasso.
Nada indecente, consentimento mutuo
na forma de amar, até beijos na boca
me dava de colher
Garimpei teu sexo
ate achar o prazer.
Arie V. Moraes
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Dezembro....
meu corpo dói de melancolia
esconde-se não sei onde
a alegria de todo dia
peço a Deus proteção
no que falhei, peço perdão
é torturante a saudade
energia se esvai de mim
perco-me nos atalhos da vida
são tantos os sentimentos
injustiça social se agiganta
trânsito me estressa
lojas abarrotadas de consumismo
Menino Jesus renasce em meio
à tristeza de famílias sem união
à fome persistente de um irmão
desapego quase não vejo
dezembro-me nesses versos loucos
não quero tirar a alegria de poucos
Dezembro... me lembro mais
dos que já não habitam meu cotidiano
sinto-me órfã de carinho
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de repente dou um salto
é que a gratidão fala mais alto
não admito me perder do caminho
faço a minha parte, será mesmo? respondo
à pergunta da minha filha num segundo
o que desejaria no Natal? Salvar o mundo
Beth Iacomini
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FOR BETH2
Querida, quero ser
teu porto seguro
esta amiga
que te devolve o rumo
um lugar de paz
e não deixar, jamais
que acabe o teu riso
querida, estou contigo
não tens nada a temer
a gente sabe
depois da escuridão
sempre vem
um novo sol
um novo brilho
está a te esperar
é só esperançar
cantarei, e tu também
cantarás
e a luz que achavas perdida
brilhará como chama
que ilumina o mundo inteiro
de mãos dadas, junto a ti
quero caminhar
compartilhar a fé
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que nunca cessa
descobrirás
que no meu coração
sempre haverá lugar
pra te amar
conta comigo
quero ter o poder
de feliz te ver
te darei o melhor de mim
e minha voz
junto a tantas
que também te amam
será ouvida
por Deus, no universo inteiro
que o amor
tenha sentido verdadeiro
só ele inspire tuas ações
que a vida seja tua
pra ti, um cântico de beleza!
Elizabeth Iacomini
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AMOR ÓRFÃO
mais um amor
órfão
desamparado
que fazer, então
poesia cirurgiada
não conhece
outra inspiração
precisa descobrir
um porto seguro
pra deitar a solidão
foram ridículas
as promessas
a desencantar noites
que muito prometiam
mas, as marés
não respeitam
castelos de areia
pura ilusão
agora, insone
fica o coração
no compasso das horas
remendando
pedaços de sonhos
tatuagens internas
fazem nele
uma grande explosão
Beth Iacomini
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INSENSATEZ
coração badala
hora mais imprópria
a me perturbar
desenho de mandala
faz-me meditar
fada madrinha
quer me abençoar
que vou pedir, medir
insistir, ouvir, sentir
depois de flutuar
nas águas serenas
deste imenso mar
ternurante, teu olhar
um céu aprazível
suaves belezas
eterno encantar
sorriso invisível
faz-me inteira canção
harpas de anjo
entoam hinos de paixão
emoção de jardim
um não sem fim
despertando em mim
desejos surpreendentes
um querer independente
vai e volta, sem cessar
imponente verso
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sai das brumas a brilhar
nada é certo do que se sente
já é madrugada
coração a badalar
insensato, já nem sou gente
sou um pássaro a voar
permanente mania de sonhar
transpor horizontes
espaços alargar
carregando nas asas
a magia do teu olhar
Beth Iacomini
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Cantigas Desestruturadas de Amigo Amor, Quase Moderno
Ode à beleza nobre de sua tez, caro cara quase donzelo.
Ode à paixão deste pobre vassalo
Que vaga por todo o bairro, cujo vosso feudo.
Batendo perna por toda imensidão
que me toma os olhos,
Por tua beleza que é o auge, de quase susserana.
Ode à mim, solitário trovador quase cancelado.
Que adentro em ciladas,
no mais profundo rio que me inunda o peito...
Oh! Se deságuo no mar de teus ranços e desgostos
Oh! Se a eterna coita pertenço.
Oh! Satírico amor
Ode à lírica vida.
Entrego-lhe a cantiga de amigo amor,
Para que não se cubra por mim, inteiramente pistola,
me dando canções modernas
de amigo irmão, escárnio e maldizer.
(Bhenício Junior)
CANTIGAS DESESTRUTURADAS DE AMIGO AMOR, QUASE MODERNO
Ator, Produtor artístico e Dramaturgo. Nascido em Lagarto/SE em 23 de novembro de 1995.
Iniciei as atividades artísticas ainda na infância, costumo até dizer que sou artista desde 95.
Desenvolvi grande parte dos meus trabalhos artísticos na Cia de Teatro Cobras e Lagartos e
no 7Panos Coletivo de Artes Integradas, desde 2012. Atualmente, desenvolvo o meu primeiro
livro intitulado “Romances Comuns – Intensidades e Outros Vícios” no qual, o texto acima
está atrelado.
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NADA DEMAIS OU DE MENOS...
Não sonhe alto demais para frustrar-se menos, mas não deixe de sonhar
senão vegetarás.
Mantenha sempre a esperança dentro das possibilidades... Não seja ambicioso
demais para agir sem escrúpulos, nem seja tão desapegado, que se acomode à
miséria. Contente-se apenas com uma vida digna.
Não seja exigente demais, pois, ninguém é perfeito, nem tão imperfeito,
que se torne desajustado. Não seja impulsivo demais para agir sem pensar,
também não pense demais, que te impeça de agir.
Não seja aberto demais para se proteger,
e nem tão fechado, que não se deixe conhecer. Não seja sincero demais
para não ferir a outrem, e nem esconda a verdade, que deve prevalecer...
Não seja doce demais pra não se tornar enjoativo e nem tão amargo que
afugente as pessoas... Muito menos insípido, que se torne insuportável.
Seja sempre temperado...
Não ame demais ao ponto de anular-se
e nem ame de menos, que torne o outro infeliz. Enfim, tudo que seja demais
ou de menos prejudica. É necessário o equilíbrio para não pecar
por excesso ou por escassez.
Bryzza
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VIVA A VIDA
O tempo é irreversível, a morte é certa,
inexorável, sem escapatória. Viva plenamente
o aqui e agora,
enquanto a vida canta e encanta a sua história.
Brinde a amizade,
louve o amor,
suspire de saudade
e aceite a dor,
faz parte do momento e tudo tem valor.
Invista nos seus sonhos, realize seus projetos,
pois, somos objetos
nas mãos do tempo.
Somos como folhas
vagando ao léu......
...........................
Vivamos cá na terra
como se fosse o céu.
Bryzza
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Porta dos Fundos
Olhei a porta
e a saída era pelos fundos,
e não pela porta de entrada.
Dos fundos saíam
as ideias bem elaboradas,
tinha o cheiro do café na cozinha.
Olhei dos fundos para o sofá
no vão da sala,
e havia nostalgia espalhada.
Uma tv ligada no jornal das seis,
pessoas recostadas em almofadas,
e com certa ânsia esperavam...
As delícias de mãos de fada
que nos fundos se perpetuavam,
num maravilhoso aroma familiar.
Por isso tanto se fala,
olhe de dentro para fora
que no íntimo profundo...
Está os fundos do saber,
do antes e do agora avivados,
adornados por uma porta aberta.
Carla Bezerra
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Flor que desabrocha exala
Dona de um olhar iluminado
A mulher de sorriso alargado
Anuncia sua graça e reinado
Desejosa como somente ela
Afirma a meiguice de donzela
Mas amor nenhum escapa dela
Sagrada como anjo querubim
Forte e íntegra como marfim
Mistura de rosa com jasmim.
Brilhante por toda redondeza
Beldade moldada de riqueza
Matutina, vespertina beleza
Sem disfarçar a sua vontade
Ela exala desejo de verdade
E carrega no corpo dignidade
Nas suas entranhas solução
Sua natureza chama a razão
Na boca, no beijo sensação.
Menina, senhora, envolvente
Conduz sua vida firmemente
Sem ser chamada de indecente
Na calada da noite ou amanhecer
A mulher deslumbrante a querer
Sente na carne, a alma florescer
E parecendo avesso do avesso
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Reveste-se na vida com apreço
Permitindo-se do fim ao começo.
Talentosa ao amar diz apenas não
Para quem tenta rabiscar o coração
Mais vale o término que ingratidão
A paixão transborda o pensamento
Chama acesa se espalha no vento
Sensualidade matura com o tempo
A voz que tão latente se torna coro
Ecoa um grito presente e vindouro
Desabrocha a flor imune a decoro.
Carla Bezerra

REVISTA BARBANTE - 96

Prazer Cobiçado
Mereciam que eu lhes dissesse uns desaforos
Ela despida ali possuída pelo galanteador
Os dois em estado de êxtase sem decoros
Resultantes da carnal comoção do amor.
Perambulavam noturnos impregnados de tesão
Zombeteiros aguçando murmúrios crus
Naquela cena exótica e invejável de paixão
Os corpos exaltavam a conectividade nus.
Deveria acender a vergonha de ambos amantes
Arruinando as escuras que por entre luzes projetei
Inebriante natureza revestida do tom fumê que incorporei....
Quem me dera ser a dama despojada por instantes
Ensandecida com tantos orifícios e uma boca rubra
Queixo-me de existir apenas convidativa, sou a penumbra!
Carla Bezerra
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Palavra
Pala
Ala
     Lavra
       Ara
        Vala
          Rala
            Ar

Carlos Alexandre N. Aragão
Professor e Membro da Academia Gloriense de Letras
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Caminho

Luz
     Reluz
             Conduz.
Luz
     Traduz
               Seduz.
Luz
     Reduz
              luz.

Carlos Alexandre N. Aragão
Professor e Membro da Academia Gloriense de Letras

Carlos Alexandre Nascimento Aragão é graduado em Letras Português/Inglês (UNIT), Mestre em Letras (UFS), leciona
Língua Portuguesa no Centro de Excelência 28 de janeiro, Monte Alegre de Sergipe, e na FAPIDE. Trabalha com
pesquisa na área de Língua Portuguesa com ênfase em Análise do Discurso. É Membro Efetivo da Academia Gloriense
de Letras (AGL) e da Academia Aquidabãenses de Letras, Cultura e Arte (AALCA). Coordenador dos projetos “A Poesia
indo à Escola”, “De Mãos Dadas com a Poesia”, “Sarau no Coreto”, “Plêiade Cavalo do Cão”, Coordenador Adjunto
do projeto de Criação Literária “Jovens Cronistas do Sertão”, um dos organizadores do Encontro de Escritores MonteAlegrenses & Convidados e do Concurso Literário de Monte Alegre de Sergipe. Idealizador dos projetos “Encontro de
Jovens Escritores do Alto Sertão Sergipano” e “Seminário das Academias Literárias de Sergipe” junto com a Academia
Gloriense de Letras. Em 2017, lançou o seu primeiro livro “O professor de Língua Portuguesa e as imagens de sim: uma
abordagem discursiva”.
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Medo

Medo
Do tempo real
Do vindouro
Do mundo
Do meu eu
Do desumano
Do preconceito
Do ato de amar
Do pensar
Medo.

Carlos Alexandre N. Aragão
Professor e Membro da Academia Gloriense de Letras
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dez tercetos filopoéticos
carlos vilarinho

ele aéreo
ela grave
bola na trave

agir e variar
aviar
validar a vida

nos salvaria a compaixão
toda dor
nossa dor

liberdade sob jugo
sangue pinga
das mãos do verdugo

antes de transcender
o muro
o concreto em luz se reflete
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enquanto estiver
proponha
não fuja da ronha
nunca sucumbiremos
além da ponte
têm outros horizontes

olhava-me o monstro
do abismo
no fundo do meu sismo

termo sem eco
ermo
no olhar enfermo

a cada encontro
outro
na química do confronto
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A CONSCIÊNCIA DA VERGONHA
“Quem não tem vergonha não tem consciência”
(Thomas Fuller)

Quão grande ofensa que à ela então se faz!
Do que se segue, como vagabundo, neste seu modo de vida
Tão diverso à real ética... e ao darma da Vida
Pelo que não dela bem trata ou dignamente cuida
É como diz a popular gíria:
«Não está nem aí!»
Ai! Impossível, pela frente, não ouvir a voz da sentença:
«Culpado»
Deve-se, pois à Vida a quem não a trata com dignidade ou brio
No entanto, vede tantos que assim nela atravessam
(Sem nenhuma honra)
E, assim, com loucos, permitem a que deles fujam... a Vida
Ou, em verdade... vivos não s›encontram?
Por piedade (de vós mesmos), oh! não deixem a Vida dar o fora
Vós que, sempre, ao mal cegamente... s›entregam
Como a se crer que a Vida não os vê...
E, deste modo, abrem em vossas almas a chaga do tiro
[que contra vós mesmos deram... por viverem... «de qualquer jeito»
Oh! Poderia morrer de vergonha a alma pelo que ignominioso s›é?
E, acaso teria alma quem só vive... «vergonhosamente»?
Do que não tem vergonha do que se faz ou como... se vive
(Ou diz que vive!)
Cássio Palhares
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O PERDÃO E A DESCULPA
“Pode-se perdoar, mas esquecer, isso, é impossível”
(Honoré de Balzac)

Deixaria, pois de perdoar a quem então não desculpei?
Ou não haverá diferenç›alguma entre a desculpa e o perdão?
Cruel açoite a machucar a minha pobre alma
A que se arde nest›hora em sua mágoa
E, deste modo, serena não mais s›encontra
Quanta tortura, meu Deus! Quanto veneno! Quanto inferno!
A corroê-la qual implacável verme em minhas entranhas
Ao qu›ela se sacode como que mordida por uma serpente
Todavia, ah! o tempo passa...!
Perdoar a quem injustamente me feriu?
No que, pois rogaria num›hora o meu perdão?
Ah! E por que não?
Perdoá-lo-ei... então!
(Caso o diz qu›em verdade, se arrependeu)
Porém, desculpar, oh, não! não desculpo... não!
Por que culpado s›é no mal uso de sua liberdade
E vede, portanto, a merecer o seu soldo
Embora não venha tanto por mim,
[contudo, pela Justiça... da própria Vida
Ou será qu›em verdade perdoamos somente
[depois que punimos a quem nos feriu?
(Humanamente falando)
De quem não s›esqueceu a bofetada recebida
Visto que a guarda em su’alma... (triste e agredida)
Obcecadamente
Embora há também quem, pois suplica o nosso perdão,
[para que, outra vez, se dê ao direito de nos ofender
(Já que crê que tal direito o tem)
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Ah! Sei lá por que estou isto a dizer
(Talvez, mais por desabafo!)
Mas, verdade é que quanta diferença há... entre desculpar e perdoar!
Contudo... deixa isto pr›á lá!
Seguirei o meu caminho... então
É o que melhor nest›hora farei!
Cássio Palhares

MEDO URBANO...! MAS, AFINAL... É REAL?
“Nos perigos grandes, o temor é muitas vezes
maior que o perigo»
(Luís Vaz de Camões)

Os medos ... do mundo!
Mas, afinal... de quê?
E... são reais... ou seriam, quem sabe, apenas fictícios?
(Dos mil fantasmas que, desde o berço, o tempo nos ensina a temer!)
Tenebrosa e inquieta urbanidade!
Dos que nest›hora tropeçam uns aos outros... sem rumo
Concreto Samsara?
Ai! Quanta saudade do Nirvana... dos infantes tempos!
E, seus pés a s›embaraçarem nas ruas e avenidas da cidade
Dos milhares que agora como estão ali a correr...!
Todavia, sem saber... par›aonde
E, destarte, nada percorrem... e para lugar algum chegam
E, portanto, vede aquela neurótica e torpe multidão:
Desesperada... histérica... atormentada... apavorada...
E cada um com sua calça... molhada!
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Como num presídio a incendiar-se...!
E seus detentos a pisarem uns sobre os outros
A que trancafiados s›encontram em suas jaulas lotadas
Que inferno!
Dos que saem de suas casas... ao compasso de seus turvos passos
A cambalearem por suas vistas que nada distinguem...
E por suas almas a que obnubiladas eis qu›estão...
E, igualmente, ei-las como a s›escutar em todos os cantos:
«Salve-se quem puder!»
Mas... quem poderá se salvar?
«Até o profeta e o sacerdote perambulam sem rumo pela terra»
(Jeremias 14:18)
Oh! Extinta paz dos tempos d›outrora!
Quem a roubou de nós?... Quem a nos tirou?
Ou, quem, em verdade, a matou?
E, deste modo... todos correm... e se atropelam
E, por isso... não avançam...!
Mas, afinal, correm de quê?
E por que querem fugir?
Ah! Decerto que neste momento a Vida de nós ri
E todos os anjos do Inferno, certamente, gargalheiam
[e se aprazem de nosso nefasto infortúnio
Do desespero que a todos nest›hora se apodera... (e como nos domina!)
Ao contemplar esta triste humana massa
Dos que «morrem de medo»... de morrer!
Cássio Palhares
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Poetrix
Quem sabe?
Quando
o amor vai embora,
o que fica?
Chico Legal  

INDRISO
Tu e Eu
E
foram felizes
para sempre.
Para o amor,
a distância
não existe.
Não juntos... Tu e Eu.
A vida tem dessas coisas...
Chico Legal  

REVISTA BARBANTE - 107

Pedras no meio do caminho. Não mais.
Já não sou mais uma pedra no meio do caminho de alguém que conviveu
comigo durante tantos anos.
E eu (a pedra), aceitei sair daquele lugar sem precisar ser levado por quem quer
que seja.
Só estava; só, fui buscar outro caminho.
Nada mais...
Chico Legal
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Eu vejo Deus

Vejo Deus nas flores,
No milagre do desabrochar!
E quando suas pétalas caem,
mesmo morta, converte-se em adubo
Para outras, vida dar.

Vejo Deus no Céu anil
E também na tempestade.
Quanto temo o trovão
Me diz: “Sou Eu, regando o mundo!”
E me afaga com Sua mão.

Na porta que se abre
e também na que se fecha;
vejo a mão de Deus em tudo!
Me traz oportunidades
Também livra-me da flecha.

Vejo Deus no teu sorriso
E igualmente no lamento.
Alegria traz renovo,
formoseia mais o rosto,
e o chorar traz crescimento.

Vejo Deus quando alguém nasce
e também quando Ele colhe;
só mudamos de endereço.
Ao nascer, festa na Terra
E no Céu, quando se morre.

Claudia Lundgren
REVISTA BARBANTE - 109

ENTÃO É NATAL
Então chegou o Natal!
As luzes brilham em cada casa
Por todos os caminhos.
As mãos se unem
No amor divino
Onde o Deus menino
Nos guia numa só nação.
As estrelas no céu
Iluminam as noites natalinas
Emanando um clima
De carinho, amor e motivação.
É Natal! É Natal! É Natal!
Clécia Santos

PENSAMENTO
Não fica quieto
Vibra todo instante
Poético, inspirado.
Clécia Santos
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Ainda assim é NATAL
Colly Holanda
Muito além da neve sobre telhados
Muito além das renas, do trenó
Muito além do bom velhinho
Muito além das mesas fartas
Muito além dos milhões de presentes
Muito além das grutinhas enfeitadas
Muito além dos comerciais
Muito além do sino a tocar
Muito além das igrejas repletas
Muito além de tudo que é festa
É Natal porque a teimosia de Deus insiste em nascer dentro de mim.
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Dezembro chegou
Colly Holanda
Mês do nascimento
Da ternura natalina
Do reconhecimento
Da Criação divina
Do dono da festa esquecido
Desde os tempos de menina
Dezembro mês querido
De fé e Oração
Do presépio estendido
Guardados no coração.
De Maria, José e seu filho
Doado para nossa salvação.
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Salve o Natal
Colly Holanda
Natal da esperança
Das doces lembranças
Natal do Menino Jesus
Das reuniões e dos abraços
Das famílias em laços
Do dono da festa esquecido
Da mesa farta para alguns
Do pobre sem comida
Na vida a sofrer
De Maria mãe sofrida
Vendo o filho nascer em tanta pobreza
Natal do comércio
Natal do lucro para alguns
Natal da partilha de uns poucos com os muitos que nada têm
Natal da noite feliz pela chegada do Deus menino
Natal de esperança em dias melhores
Natal da gente melhor
Natal para sempre
Sempre Natal.
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Minha querida
Na beleza do teu lindo olhar
Veio-me a minha inspiração
Quero a ti poder expressar
Minha profunda admiração.
Frente a tua enorme beleza
Não podia sequer imaginar
O tamanho desta riqueza
Que me veio reencontrar.
O tempo voou feito furacão
Destruindo tudo pela frente
Ficou marcado no coração
O que existiu entre a gente.
Há momentos de nossa vida
Que nunca serão esquecidos
Porque tu és a minha querida
Os meus carinhos preferidos.
Daniel Bezerra
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Sou poeta
Sou poeta que canta
As canções da brisa
Os sussurros do mar
Ouço o vento soprar.
Sou a luz das estrelas
Sou o sol que insinua
Sou a direção incerta
Perdido na imensidão.
Sou o poeta dos vales
Vejo as águas caindo
A cachoeira surgindo
As lágrimas sumindo.
Sou poeta da solidão
E sozinho eu repenso
Vejo a vida passando
Fico aqui versejando.
Daniel Bezerra
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Princesa de ébano
Ó rosa mulher cor de ébano
flor que floresce no campo
desabrocha na chuva ou sol
não espera dias melhores.
Sua voz soa como música
de olhos negros e os lábios
carnudos me fazem desejar
seus doces e quentes beijos.
Como é grande tua beleza
chocolate é cor da tua pele
cuja beleza infinita do teu
corpo esculpido em ébano.
Caminha com seus passos
e rebolado frenético e uma
dança suave e sensual que
enfeitiça com seu encanto.
Ó meiga princesa de Ébano
à noite tua pele brilha como
a estrela cadente que guia
o caminho deste navegante.
Daniel Bezerra
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SEIS TERCETOS À LOUCURA
Lua cheia. Anda pela rua,
entoando sua canção
insone - a Loucura.
A loucura, certa noite, me disse seu nome
com seu sorriso amarelo-madrugada
inteligível - para minha sorte.
Uma poeta
cavalga a noite-corcel
- sonhos pisoteados.
Com a palavra na mão
lima a poeta lima
um poema burila.
Quixotesca, lanço poesias ao vento
movendo moinhos antigos
moendo versos e tempo.
A Loucura veio me ver
e trouxe algumas paranoias
etílicas - tim tim - para beber.

Diana Pilatti.
Professora. Poeta. Autora dos livros “Palavras Avulsas” (2019) e Palavras Póstumas” (2020).
Mora em Campo Grande/MS. @dianapilatti dianapilatti.blogspot.com.br
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Factual
Diulinda Garcia
No delírio de cercanias
impuras
cada esquina escura
cospe medo
em pura agonia
frente ao clarão dos faróis
meninos sozinhos
sem guarda
e sem teto
em pleno abandono
na contramão da vida
vazios de sonhos
iguais na sina
e na morte.
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Derramares
Diulinda Garcia
Embora as minhas
mazelas
fossem qual fratura
exposta
guardava os meus
derramares
quase sempre a sete chaves...
Não queria derramados
ver assim
meus desamores
entre fins
e recomeços
guardavam lembranças
bestas
que só a mim
pertenciam.
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Marias sem manto
Diulinda Garcia
Dormem silêncios
Dobram os sinos
As dores
Onde doem as vivências
Das Marias das dores
Da vida mundana
Das Marias não santas
De muitos temores
E tantos horrores
Morrem enfim
Sem amores
Sem sonho
E sem manto
As Marias das dores.

REVISTA BARBANTE - 120

Hoje Acordei Primavera
Eu hoje acordei primavera
As flores subiram a minha cabeça
Exalei orquídeas.
As xananas bateram a minha porta
Desabrochei begônia
E os bem-te-vis,
Ah, os bem-te-vis!
cantaram as manhãs floradas de néctar
Hoje acordei primavera
Meu corpo exaltou a dança das acácias soltas ao vento.
Minhas mãos se debruçaram na leveza dos brancos lírios
E os meus pés crisantearam-se no infinito...
Hoje sou primavera
A Maria das Dôres
Hoje acordou Maria das Flores.

Dorinha Timóteo
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Mulher Consonante
Então Deus tirou a costela do homem
Moldou a mulher e a colocou ao Seu lado.
Ao amanhecer, ela estava assim:
Vestida de paixão, com olhos brilhantes
Mãos corajosas, lábios melodiantes
Cabeça erguida, cabelos cantantes
E, a cada anoitecer, ela fica mais exuberante!
E o que o Senhor falou?
Eis minha melhor criação!!!
Dorinha Timóteo

REVISTA BARBANTE - 122

Azul Navegação
Sonho navegação
Vento, voa, navega
Vejo vários voantes
Voa, voa visão
Canto me leva ao longe
Me traz o sonho, a canção
Navego azul distante
Navego a tua canção
Cantigo, minha vida
Dançarilha, solidão
Navegada de sonhos
Ausento-me.
Na minha ausentia,
sou água, sou chão!!!
Dorinha Timóteo
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Um dia deixei de ser fada
Montei na vassoura e virei bruxa
Neste dia conheci dos homens
Os sonhos
Os desejos
Os medos
Os mistérios
Os .....
Sobrevoei as ruínas da humanidade
E vi que a vida é um eterno recomeçar
Vi que não somos só fadas ou bruxas
Somos o que a vida exige!
Hoje sou bruxa!
Amanhã?
Sei lá!
Dorinha Timóteo

Dorinha Timóteo é poetisa, cordelista, contadora de Histórias, professora. Casada
com o poeta e declamador Barroca. Mãe de Bellkis Karinine e Diego Samuel.
Avó de William Tacnan e Bella Sophie.
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Guardiã das estrelas
(Para Danda Trajano)
Ela fitava as estrelas
Com olhar de criança
E se encantava,
Se acolhia
E se amava
Como quem brinca de
ciranda cirandinha
Bailando na luz
Na ponta dos pés.
Ela era guardiã das estrelas,
Do riso,
Do pranto
Que molhava suave
A Flor.
Ela nem se deu conta
Que o céu inteiro
Viu o seu pranto
E a chuva caiu,
O dia raiou,
O arco-íris surgiu
E sussurrou:
«Vai passar...»
(Edilene Bandeira)
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Chove lá fora
A chuva cai
E observo pela janela.
Meu rosto cola
E embaça o vidro.
Lágrimas rolam
Com saudade de mim.
Alguém se aproxima.
Fujo.
Corro para a rua
E me molho na chuva que cai.
As lágrimas se misturam
E ouço alguém a gritar:
« ficou maluca!?»
E meu olhar responde:
«Sinto saudades de mim.»
E apenas eu sei
Que o rosto molhado
É salgado
De mais uma lágrima
Que caiu com saudades de mim.
(Edilene Bandeira)
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Com sentidos
Quero escrever um poema
Com a visão que
Globaliza,
Neutraliza,
Analisa,
Internaliza todos os meus sentimentos.
Com a audição que
Socializa,
Harmoniza,
Sintetiza,
Concretiza o mais profundo silêncio.
Com o tato que
Avisa,
Traumatiza,
Realiza todas as sensações
Que ousar sentir.
Com o olfato que
Aromatiza,
Sistematiza,
Singulariza,
Civiliza até o que não sinto.
Com o paladar que
Sensibiliza,
Saturaliza,
Organiza,
Finaliza o poema que não comecei a escrever.
Então, desisto de fazê-lo
Porque com palavras simplesmente o tornaria sem sentido.
(Edilene Bandeira)
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SONHEI COM VOCÊ
Esse teu sorriso,
Tira meu controle.
É amor aflorando,
O céu flui cor-de-rosa,
Meu sangue borbulha,
Suspiros de desejos
Quero teu rosto no meu,
Esses lábios me chamam,
Beijos sempre desejados,
Braços enlaçam meu ser.
Somos como abelhas,
Vestidos de puro mel.
Nosso desejo explode,
Tal rolha em pressão,
Libera bolhas de paixão,
Corpos desalinhados,
Roupas jogadas no chão
Caricias muito ensaiadas
Garras, afiadas, prendem,
Sua presa que se entrega.
Há orgasmos interrompidos,
Mordiscos vampirescos.
Nada é proíbido, tudo é amor.
Acordo em total torpor.
Sonhei que nos amávamos.
EDITH VARGAS
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CHEGUEI CHEGANDO
Sou estrangeira sem procedência,
Idioma indefinido já do ventre,
Corpo transformado em vida,
Mente ligeira e voraz que capta tudo.
Digere o prato que lhe servirem,
Tendo gosto do amor materno,
Aquece o estômago e o coração.
Sei rir, só não vejo os porquês.
Sinto as dores do abandono,
O cheiro da falta que o carinho faz,
Sou um repertório de causas vãs.
Mala de imprevistos e fantasias,
Sou chuva de meteoros coloridos
Quebrando coberturas do passado,
Derrubam segredos de frágeis seres.
Transito sonhos de espuma cálida,
Levo comigo a garra de fluidificar
O sofrer e solidificar o meu sorrir.
Sou criança, quero vencer a fome,
Ganhar as cores dos balões inflados,
E a leveza das pipas em alvoroço.
EDITH VARGAS
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O AMOR EM TEMPOS DE PANDEMIA.
Corpos lânguidos, faltam-lhes ar,
Solidão imposta pela quarentena.
Sorriso no olhar, bocas estampadas,
Alegria às escondidas, mascarada.
Rotina inexiste, vida serve em etapas,
O amor à distância, sem seus beijos,
Sem o verde do mar e o azul do céu.
Pandemia, manto que cobre, igualando,
Midia, barbantes, guias dos fantoches,
Somos marionetes ajustando a rotina.
O amor fervilha nas veias dos amantes,
Das profissões de frente de trabalho,
Isoladas por amor ao ente querido.
Amor, palavra ampla na pandemia,
Chora-se muito, abraços contidos,
Beijos guardados na vida que pulsa.
Sentidos abafados na cruz vermelha,
Com sua sirene girando vida e morte.
Somos resilientes em decomposição.
Queremos ser completos de nós.
EDITH VARGAS
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Perene Flor
Pelos caminhos de minha meninice
Deleitava-me altear a perene alva flor
Lua cheia espalmada em minhas mãos
Ao sentir meu sopro, desprendia-se
Desfazia-se e espalhava-se lentamente
Deixando ser envolvida...levada ao vento
Pétalas em pluma, voavam sobre mim
Reverdecendo...florescendo...vivendo
Embarcavam em sua nova jornada
Aspirando alcançar as nuvens do céu.
Elizandra Sabino.
Elizandra Sabino nasceu em São Pedro de Turvo/SP e mora em Ourinhos/SP. É professora na Secretaria
Estadual do Estado de São Paulo. Cursou Letras/Inglês nas Faculdades Integradas de Ourinhos (FIO) e
Pedagogia na Universidade Nove de Julho (UNINOVE) e concluiu a Pós-Graduação, especializando-se em
Estudos Linguísticos e Literários na Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) e Gestão Escolar na
Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE).
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MEU SILÊNCIO
Meu silêncio...
clama por você.
Quem é você?
Não vi o seu rosto,
nem a sua altura.
Saio à busca da sua imagem
nas loucas paisagens,
fantasmas dos meus sonhos,
partículas do meu silêncio.
Na sua sombra...
esbugalho os meus olhos,
derramo meus sorrisos,
mas o meu perturbador silêncio
priva-me dos seus tons,
dos seus sons.
Saio à procura...
nas nuvens
na noite escura,
nos ecos do meu silêncio
povoados de você.
O meu silêncio...
dialético silêncio,
não decifra o mistério
da sublimação do meu querer!
Elza Francisco - Lavrinhas SP
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CANTO DA AGONIA

Suspiros da intuição.
A história caminha sinuosa.
Vira roda.
Roda vira...
aponta o mesmo refrão.
O perfume das vozes
busca o horizonte.
A enxurrada levou a ponte
entre a razão
e a sensatez.
Sem lucidez...
impera a loucura
nos meandros da noite escura.
Chora a poesia.
Chora o canto da agonia!

Elza Francisco - Lavrinhas SP

REVISTA BARBANTE - 133

DIALÉTICA VOADORA

Não sei voar...
sozinha.
O ser humano é gregário.
Além do imaginário...
a alma voa sem algemas.
Junto ao canto confinado
e isolado
a auréola do destino se aproxima.
Não há rima...
onde a poesia soa dialética.
Dialética voadora...
espanta a réplica
para um coração enclausurado!...

Elza Francisco - Lavrinhas SP
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Emecê Garcia é poeta, contista, filósofo, professor formado em Letras e pósgraduado em Literatura Brasileira pela UFRN e criador do Novo Estilo Literário
denominado de TRITROVIN.

UM NOVO ESTILO
Estilo TRITROVIN
Belo poemeto
Nasceu bem pequeno
Menor que um soneto.
Maior que um haicai
Menor que um cordel
Pois este é seu pai
Por ser menestrel.
TRITROVIN é trovinha
Bem menor que a trova
É também quadrinha
Linha que se aprova.
É de cinco sílabas
Esse estilo novo
Menor, redondilha
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Em busca de aprovo...
Poeta Emecê
Garcia é seu nome
Criou pra você
Criar sem ter fome.
Nasceu em Natal
Terra Potiguar
Métrica normal
Legal poetar!
04/10/2020

DECLAME NA HORA
Se sente saudade
De quem já morreu
Pois viva a bondade
Daquele que é seu...
Saudade se sente
Quando não se quer
Pois vem de repente
Pro homem e mulher.
Por isso só ame
Pra sempre o agora
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Choro não derrame
Declame na hora!
02/11/2020

VIDA EM LATÊNCIA
Estava latente
Bem dentro de mim
Uma dor iminente
Querendo meu fim...
Vai ser sempre assim
No fim da jornada
E todo o ruim
Vem sempre do nada...
Só basta tá vivo
Pra uma desculpa
Há sempre incentivo
Motivo sem culpa?...
03/10/2020
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Liberdade que me prende...
Flores desabrocham dentro de mim
E numa eterna primavera
Passeia minha alma
Se entregando ao abraço do vento
Quando assim estou a caminhar
Livre é meu pensar...
Livre pra voar
Livre pra chorar
Livre pra viver
Livre pra amar
E nessa liberdade
Estou presa...
A magnitude deste viver
Seduz meu sensível coração
E essa liberdade...
Prende-me!
E por isso todo dia me enlaço
A cada dia mais e mais...
Presa por pétalas de bem-querer
Presa por laços de sangue carmim
Presa por algemas feitas de amor
Presa por simplesmente...
Conviver com a liberdade
E encontrar em cada espaço
Laços de amizade que me enlaçam.
***
Natal, 20.05.09
Fátima Alves
Poetisa da Caatinga
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Sopra o vento...
No fim da tarde
Sopra o vento
Desfaço em pétalas
Tua saudade...
E lá se vão...
Minhas vontades
Voando em pétalas
Pra te encontrar
Pétalas cheirosas
De muitas cores
Já foram flores
E me encantaram
Mas resolveram
Voar com o vento
Para levar meu coração
A te sentir nessa saudade
***
Natal,11.05.09
Para minha filha Ana Sara
Fátima Alves
Poetisa da Caatinga
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Ao cair da última folha
É final de uma última tarde de outono
As árvores estão se preparando
Para adormecerem
E suportarem a solidão do rigoroso inverno
Mas ainda há uma folha, uma única folha
Que ainda não caiu de sua árvore
E por mais que o vento tenha lhe soprado
Deus lhe deixou por último...
Neste ano, será ela, quem sentirá
A dor de ficar sozinha na árvore
No início, quando o vento começou a soprar
Ninguém queria ser a primeira a cair
Mas Deus, foi indicando uma a uma
Para ele com sua força, levar ao solo
E assim, aconteceu...
Milhares de folhas foram caindo dia a dia
Até que, finalmente só restava uma
E esta ficou apavorada
Porque para ela, ficar sozinha
Parecia doer mais, bem mais...
Do que cair e ficar junto as outras
Mas, era a vontade de Deus
E no entanto, a folha nada podia fazer
Só lhe restava, esperar o tempo de Deus
Angustiada por estar só
E sentindo o gélido frio do inverno se aproximar
A folha adormeceu e não viu quando caiu
No dia seguinte, quando acordou
Estava sendo levada por pequenas formigas
Que apressadas corriam para o seu formigueiro
A folha havia sido escolhida para alimentar
Aquela singela sociedade
Na ocasião, ela era a preferida das formigas
Por ter seus nutrientes mais frescos
A folha, ao perceber sua importância
Criou coragem...
E já tendo consciência da sua função na terra
Se acalmou, preparou seu coração
E ficou orgulhosa do destino
Que Deus com certeza
Havia reservado para ela cumprir
E assim, cumprindo a vontade de Deus
Termina e recomeça...
A vida breve da última folha que caiu...
***
Natal,10.09.08
Fátima Alves
Poetisa da Caatinga
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O NATAL
Fátima Leite
Natal é todo dia...
É aquele momento
Em que se abre a porta,
E você acolhe um vizinho em agonia...
Natal é quando se ouve
Um choro escondido de alguém,
E você vai lá, abraça,
Enxugando as lágrimas contidas
Que explodiram ressentidas...
Natal é quando levantamos
Com apenas um simples gesto,
Um olhar ferido,
Afagando um coração partido,
Fazendo carinho na alma
Em uma vida, ainda sem sentido...
Natal é quando.
Mesmo com tantos problemas,
Ouvimos o próximo que nos chega,
Tão triste, e, que apenas,
Precisamos deixá-lo falar...
Desabafar a sua dor.
Natal, celebração de vida!
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Nem sempre tão feliz...
Às vezes de muita dor...
Mas sobretudo,
Vida celebrada com amor.
Todos os dias é natal
Quando se procura reduzir
E aplacar a dor de alguém...
Então viva o natal!
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A FAMILIA NASCMENTO
Quanta honra em fazer parte
Da família Nascimento!
Povo forte que trabalha
Com Deus, em primeiro momento,
Tendo como lemas em seu íntimo,
Nobreza de alma, honradez,
Muita dignidade como mandamentos,
Também bom caráter e sensatez.
Pessoas que a natureza
Através do bom deus agraciou,
Desde pequenos, desde muito jovens,
Com o prazer pelo labor!
Muitos sonhos alcançados
Pela grande força interior...
Somos um povo iluminado
Pela luz do próprio criador.
Família de grandiosidade
Que abraça á todos
Ofertando o seu calor,
Usando da generosidade
Para com todos
Com muito amor...
Aos que já se foram,
Os que aqui estão,
E ainda, aos que virão,
A todos a minha eterna gratidão,
Por fazer parte dessa família
De tão enorme coração!
Fátima NASCIMENTO Leite
08 – 12 - 2020
Dia da Família
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NATAL DE LUZ
Fátima Leite
Uma luz radiante
Brilha sobre a Terra,
Inundando com a sua grandiosidade
O mais intrínseco ser.
Chegando a tocar
Nas profundezas da alma,
E de lá resgatando
Sem pressa, com calma,
Toda a sua generosidade,
Contida, escondida,
No mundo da desigualdade...
Atrás dela, muitas outras luzes
Vem chegando,
Alinhadas, iluminadas,
Trazem uma missão:
Resgatar o maior número possível
De pessoas na multidão.
E na aglomeração que sem perceber,
São observadas na amplidão,
Alvos mantos são jogados
Resgatando seres da subversão,
Levantando irmãos pela união,
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Momento unânime nessa geração,
Gerados pelas inúmeras vozes
E súplicas em oração
É natal...
E o resgate chegou,
Pleno de luz
Harmonia e amor!
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VIVA AS DIFERENÇAS!!!
Se tudo fosse igual
Beleza não existiria!
Tudo seria sem graça
Um mundo sem alegria!
As Marias todas iguais
Os Josés seriam também!
A natureza de uma só cor
Que encanto isso tem?
Como iríamos saber
Quem é Joaquim ou João?
Que coisa sem graça seria
Onde ficava a atração?
Brinquedos seriam um só
Só uma comida havia...
Animais de uma só espécie
Diferentes não existia!
Todos da mesma cor
Todos do mesmo tamanho!
Olhos e cabelos iguais
Veja que coisa estranha!
Gosto mesmo das diferenças
Vê cada coisa de um jeito!
Quando Deus criou o mundo
Fez mesmo foi tudo perfeito!
O legal é sermos assim
Cada um bem diferente!
Só o que deve ser igual
É o Amor dentro da gente!
Profª Fatuca Silva - 2019
Trabalhando as diferenças!

REVISTA BARBANTE - 146

NOVEMBRO AZUL
Azul é o céu
Azul é o mar
Novembro chegou
Para anunciar...
Que um toque de leve
Faz a diferença
Previne a todos
De graves doenças!
O outubro é “rosa”
Para a “mulher” alertar
Que o câncer de mama
Podemos evitar!
O novembro é “azul”
Do “homem” é a vez
Deixar o machismo de lado
É sim... A sensatez!
Fatuca Silva - 2020
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SER EM EVOLUÇÃO
Às vezes sou flor
Outrora botão
Sou um «ser»
Em evolução!
Às vezes sou lua
Outrora estrela
Às vezes alegria
Outrora tristeza!
Às vezes sou doçura
Outrora espinho
Às vezes sou rude
Outrora carinho!
Às vezes edifico
Outrora destruo
Às vezes sou moda
Outrora desuso!
Às vezes sou fraca
Outrora forte
Às vezes sou nada
Outrora um norte!
Às vezes sou divina
Outrora defeito
Pois nenhum «ser humano»
No mundo é «perfeito»!
Profª Fatuca Silva - 2020
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Especial

Um dos mais sublimes dons da vida
É um ser professor...
Pois é um caminhar junto
Semeando e colhendo amor
Vai e sai a caminhar iluminando,
A sua luz é a leitura
Segue sempre orientando
E espalhando a cultura,
Entende de tudo um pouco,
Faz questão de repassar
Compartilha com carinho
E sai para educar.
De mãos dadas com os alunos
Faz feliz seu caminhar.
Você que será mestre do saber
Venha também sentir prazer
Na doçura do ensinar.
E para vocês que me vêem
Deixo aqui minha opinião,
O ser professor é missão,
Que nos traz contentamento
Transborda-nos em emoção,
Nos faz feliz sem medidas
Faz palpitar coração...
Vem?!

Flauzineide de Moura
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Anjos
Anjos coloridos
Cantam ao meu redor,
São anjos;
Azuis,
Brancos,
Rosas,
Amarelos,
Verdes.
Esperança!
Dias melhores virão
Eu verei paz,
Sossego, união
No outono, primavera,
Inverno e verão.
Todos verão!..
E com os anjos
Cantaremos louvores,
Paz na terra aos seres
De todas as cores
Que juntos aos anjos
Coloridos gritarão
Aleluia!
E todos felizes dirão
Amém!
Flauzineide de Moura
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Trabalha, trabalhador
Êta vida sofrida,
Do pobre trabalhador!
Trabalha, trabalha de dia,
A noite trabalha a dor.
Doem as costas,
Às costelas,
Doi o dente,
Dói a mente,
Essa gente é diferente,
Falo do agricultor.
Que Deus do céu
Tome conta,
Pois em Deus
Ele espera,
É uma vida singela,
Mas é cheia de amor,
De fé e de esperança.
No acalanto à criança,
Ele cumpre seu papel,
Para Deus, tira o chapéu
Numa grande devoção.
Ao clamar sente emoção,
Pede a Deus em oração
Pra em sua vida dar jeito.
É temente tem respeito,
Com sua religião,
Agradece a Deus o pão
Que ganha com seu suor.
Flauzineide de Moura
Natal - 2001
Do meu livro - Poética Minha
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POEMA DE FRANCY LILIANA DÍAZ ROZO (COLÔMBIA)

Majuy días sin fin
Bajo el montículo de piedras
Yace la cuna del niño sol
Del niño agua
Del niño viento
Del niño tierra

El padre cavó con sus manos
Un lugar para la placenta
Dentro del útero mismo de la tierra.

Días atrás
Majuy vestido de estrellas
Era la casa del amor y los recuerdos
Nada allí es accidental
Todo allí es memoria y huella

El anciano reza sus plegarias de augurios
Para el recién llegado hijo de la tribu
La abuela ofrenda sus inciensos
Purificando el aire y las palabras.

La madre arrulla y cuida de lejos
Cada segundo del ritual de bienvenida.

Cada hijo que nace es una estrella que regresa
Una voz antigua que se encarna
Una esperanza que se renueva
Un grito legítimo de resistencia.
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Majuy dias sem fim
Sob o montículo de pedras
Jaz o berço do menino sol
Do menino água
Do menino vento
Do menino terra
O pai cavou com as mãos
Um lugar para a placenta
Dentro do próprio útero da terra.
Dias atrás
Majuy vestido de estrelas
Era a casa do amor e das recordações
Nada ali é acidental
Tudo ali é memória e vestígio
O ancião reza suas orações de augúrios
Para o recém-chegado filho da tribo
A avó oferece seus incensos
Purificando o ar e as palavras.
A mãe arrulha e cuida de longe
Cada segundo do ritual de boas-vindas.
Cada filho que nasce é uma estrela que regressa
Uma voz antiga que se encarna
Uma esperança que se renova
Um grito legítimo de resistência.
Observação: Majuy é uma montanha sagrada, onde se realizam oferendas e rituais. Ela se localiza no povoado
de Facatativá. Colômbia.
(Tradução Christina Ramalho)
Francy Liliana Díaz Rozo nasceu em Facatativá, Cundinamarca, Colômbia, no dia 8 de julho de 1980.
Estudou Língua Espanhola e Comunicação na Universidade de Pamplona Norte de Santander. Ativista política
em defesa dos Direitos Humanos e do Ambiente, subdiretora da Corporación Cultural Hicha Guaia e da
comunidade muísca. Membro do Colectivo Literario Poetiza e da Corporación Ie Sua Hijos de Manjui. Primeiro
lugar na 6ª Semana Cultural Internacional Facatativá. Participou de encontros nacionais e internacionais, como
os de Manabí, Equador; Chañaral, Chile, Feira do Livro de Havana, Cuba 2011. Menção honrosa outorgada
pela Casa del Poeta Peruano, Representación Chile, concurso Hispanoamericano de Poesia Gabriela Mistral,
XVII Encuentro Internacional de Poetas Zamora, Michoacán, México 2013.
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POEMAS DE GIGIA TALARICO
Partida
La vida
de mi madre se fue
como un collar roto
de forma inoportuna
sus sueños cayeron
en desorden
en una cesta sutil
apuñada
por el tiempo

Como
viento del sur
la borrasca me trae
sus diáfanas palabras
algunas diluidas
que nunca se dijeron

La vida
de mi madre se fue
trayendo lenta
mi propia muerte
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Engaño
Cada mañana
el espejo me devuelve
una imagen engañosa
de mi
igual a la de siempre
pero es otra
cada día es otra
otra que cuidadosamente
me ocupo de borrar
antes de la noche
para poder dormir
sin mucho pensar
que estoy atrapada
entre un ejercito
de días

REVISTA BARBANTE - 155

Atrapados
Florecían ardientes
las palabras
encendían las bocas
brotaban
y rodaban por los cuerpos
germinando los espacios
después de cada
pequeña muerte
compartida

Con el paso del tiempo
quedamos atrapados
perdidos
en esta selva
inmensa compartida
que recorro
buscando
esas palabras iniciales
brotando como
flores encendidas

Sobre a autora

Poetisa e ficcionista, nasceu em Santiago, Chile, e estudou Arte (França), Literatura (Suécia) e Educação Universitária
(EUA). Viveu vários anos na Bolívia, onde publicou oito livros de histórias infantis e um romance para jovens. Nessa
categoria ganhou o Premio Nacional de la Reforma Educativa, (1997), publicou um romance em 2010 e em 2012
publicou El espíritu de la palabra (Proa - Argentina) e colaborou com aquela revista argentina por 8 anos. É responsável
por algumas antologias do gênero e sua obra é lida em escolas, faculdades e universidades. Publicou os livros de
poemas, Ángeles de fuego (2001), Púrpura (PLURAL 2008), com os quais obteve algumas menções (Itália, Argentina
e Junín País), La manzana dorada (PLURAL 2013), com o qual ganhou o Primer Premio Municipal de Poesía 2013
e o Premio Único Nacional Dante Alighieri versión Poesía 2014. (Melhor livro de poesia publicado naquele ano no
país), e Grietas del tempo (2020), que é uma coedição de Prosa, da Argentina e de Andesground, Chile. Está presente em
várias antologias de poesia na Bolívia, Argentina e Chile, e também em antologias narrativas e algumas de microficção
(Brevarius, Lilian Elphic, Microficcionistas Bolivianos, Microficcionistas pandemicos). Tem um livro de poemas ainda
inédito. Recentemente, junto com um grupo de amigos, criou a página de poesia Poetas del Mar Interior de América.
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SARA POESIA

(Gisela Lopes Peçanha)

Havia, o mundo dolorido
as rugas da minha face, o meu pranto escondido;
por isso, me tornei poeta:
a sarar as cicatrizes fundas
blindando o caos do coração ferido.
E, no desague dessas perdas tantas
fui montando (letra a letra)
um livre mundo, longe das sombras.

Palavras, linhas, estrofes...
rimas, devaneios, pontos.
Floradas de mim mesmo, brotando.
Pérolas cultivadas: meu âmago.

Hoje, não me açoito nem me encerro:
sou nascitura,
sou fecunda,
pétala desnuda.

Pena que tem vida e me revela:

eu continuo...
Pois, a minha dor é um parto escrito
sangue que amamenta o meu delírio
placenta: das lágrimas engolidas.
Berço do embrião (de vida viva!)
Nascendo do meu ventre grávido, trágico:
— Rebento amado... meus versos.
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QUIMERA

(Gisela Lopes Peçanha)

Doçuras perdidas:
onde achá-las, se extintas foram todas?
Pelo cimento do fel
pela lâmina da espada
o sal ácido das lágrimas;
tantas as despedidas
de paixões turvas, salivando mágoas.
Eu corto as minhas correntes
lanço ao mar, minhas saudades...
Para o fundo, o cal dos sonhos
o maciço dos desgostos
— Mas para o céu, um olhar ilusionado:
É doce se perder de amor.
Mais doce, o ter inventado.
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ANIMA

(Gisela Lopes Peçanha)

Eu sou um homem, mas tenho os olhos úmidos;
quando vejo um pássaro azul, enxergo liberdade
se encontro uma foto amarela, me dói saudade.
Sou assim: um homem de barba de ferro, e coração de casca.
O mundo me açoitou e me expulsou da arena
eu não era um cavaleiro nem um samurai, ou um cangaceiro:
preferia poemas, e vinho branco derramando sobre a seda.
Me sentia um cume final, no escuro do planeta.
E, por ser assim, homem terminal
vaguei pelo meu mundo, olhando para tudo
buscando a mim mesmo, descortinando espelho
sem encontrar quem morava em mim.
Minha alma...
uma ninfa, uma dama, água viva bailando
no oceano bravio,
procurando pérolas em espumas macias
nadando, voando, percorrendo léguas de mar!
Na ribalta iluminada, aonde bebi o meu luar.
Minha couraça não é de sal, é de mármore
minha casca, hóstia rasgada pelo anzol
e eu, sou um peixe que vaga
ou apenas, uma mulher que se guarda:
água doce em meus sonhos e veias
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dentro da moça que me mora dentro
— Vestida com as joias do reino.
Morada na água, canto de amor refinado
solitária, em sua vida de aquário.
E eu, submergindo por ela:
ora sem rumo, ora encontrado
partindo correntes, soltando meus mastros!
Sem coturnos, botas ou arreios
sem pernas a caminhar nas areias...
Serei-a?
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OLHOS NEGROS
Pelas andanças na vida,
Na chegada e, ou, na partida
Do mel e fel tenho provado.
Tenho tido alguns amores,
Também alguns dissabores
Na vida tenho encontrado.
Mas você tem a nobreza
De deter rara beleza
Que é por mim preferida:
Ohos negros envolventes,
Cativantes e reluzentes,
Olhar que encanta a vida.
Espírito alegre, leve e sério,
Remete a um ar de mistério
Em cada gota de emoção.
Quem dera elevar o nível,
Superar o intransponível,
Conhecer seu coração.
Olhos negros que insistem
Serem meigos e transmitem
O profundo de sua alma,
Onde está a pura essência
E com ares de inocência
Emanam luz, brilho e calma.
Qual aos olhos escurecidos
Os seus cabelos escorridos
Contrastam na pele a cor,
Antônimo que só completa
A beleza mais repleta
Do universo de uma flor.
Quem sabe um dia, quem sabe,
Antes que o mundo se acabe,
Decifrar essa incógnita:
Na ótica, o seu coração,
Na lógica os seus olhos são
De uma beleza insólita!
GSFreire
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POR AONDE ANDAM OS SEUS OLHOS
Por aonde andam os seus olhos
Que aos meus tanto encantavam,
Que tanto a mim seduziam,
Brilho estelar emanavam.
Eram como duas pérolas
Que se metamorfoseavam
Entre o azul vivo do oceano
Ao verde das matas, espelhavam.
Os seus olhos, saudade infinda,
Que fizeram me apaixonar
Por você, mulher tão linda.
Na vida, entre ida e vinda,
Já sonhei e vivo a sonhar,
Um dia lhe encontrar, ainda!
GSFreire
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PARA AONDE FORAM AS FLORES
Onde estão os jardins,
Para aonde foram as flores
Que coloriram minha infância
Com as suas mais belas cores
Nos campos aonde eu corria,
Pulava, brincava e ria
Olhando no céu, beija-flores.
O arco-íris ao longe eu via,
Pairava lá no horizonte
E sempre que a aurora rompia
Vinha o sol de traz do monte
Nos verdejantes arredores,
Eram aqueles dias melhores,
Lembro-me como fosse ontem.
Para aonde foram as flores,
As rosas, o olor dos jasmins,
As plantas com seus orvalhos,
Onde estão esses jardins
Que me enchem de saudade
Desde a minha tenra idade,
Tempos bons, tiveram fim.
As flores das quais recordo
Lembram amor naqueles dias,
Havia ainda a inocência
E maldade eu desconhecia,
Espinham agora a terra
Rumores de guerra e guerras,
Lágrimas e sangue, isso não via.
E as flores que hoje vejo
Enfeitam jardins de pedra,
Beleza que espelha a dor
Em cruz de mármore, não quebra,
Falta amor e sobra violência,
Mundo hoje em decadência,
Tristeza ri, dança e requebra.
Amarguras que bem traduzem,
Revelam maldade nua ou velada
No mundo e falta empatia
E a luz da paz que foi apagada
Na “selva de pedra”, seus frutos,
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Onde “brutas feras” plantam lutos
Mas flores não são plantadas.
De ver ainda tenho esperança
Melhor o mundo que estou,
Por isso busco com o vento
As flores por aonde eu vou,
Sonhar é bom e é preciso,
Sonho com aquele paraíso
Que tive e o tempo levou.
Onde estão aquelas flores
Que eram fontes de alegrias
De quando eu era criança
E felizes eram os meus dias?
Cresci e vi o fel da cidade,
Do doce campo: saudade,
Mas sou forte, Deus me guia!
GSFreire
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O melhor de mim...
Melhor é ser quem eu sou
vou muito, mas muito além de mim
Eu sou o amor resplandecente
Um beija-flor que beija cada flor
Pelos magníficos jardins da vida
Uma estrela a brilhar constantemente
quando as trevas teimam em chegar
seja na minha vida ou na sua
Um pássaro feliz a voar
sem o medo de cada pouso
Borboleta colorida que embeleza a vida
Ingrid Mohr
Voejar de ideias...
Que nunca me falte
asas para voar
no mundo das ideias
onde projeto meu mundo
para um local desejado
de onde lanço dardos de amor
e sopro a mais doce alegria
embebecida em um beijo
que se entrega vivamente
no aconchego de um abraço
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Ingrid Mohr
Amigos de jornada...
Na
multiplicidade
dos
trajetos
escolhemos
companhias
umas vão
outras ficam
prevalece a harmonia
se destoa, logo voa
sem deixar saudades
e seguimos a vida
com o melhor em nós
Ingrid Mohr
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FADAS EXISTEM
Isinha Loraf

MENINA, MULHER
QUE SABE O QUE QUER
QUE ENSINA, FASCINA
SUA VOZ É SUAVE
SUA FORÇA É VORAZ.

MENINA, MULHER
MESMO FRACA, OU DOENTE
NÃO PERDE A MAGIA,
PRA AJUDAR É VALENTE
CURA À SUA DOR
DISTRIBUINDO AMOR.

MENINAS, MULHERES
QUE AGEM ASSIM,
SÃO FADAS MODERNAS
DESSE MUNDO RUIM
PROVANDO QUE À PAZ
É POSSÍVEL SIM.

SE FADAS EXISTEM?
EU DIGO QUE SIM
CONHEÇO VÁRIAS DE REINOS SEM FIM
CONTANDO, CANTANDO, ENCANTANDO
E BRILHANDO COMO PÓ
DE PIRLIMPLIMPLIM.
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BARCO DA SAUDADE
Isinha Loraf

VER O BARCO DA SAUDADE PARTIR
NA CERTEZA DE NÃO TER VOCÊ ALI
É COMO NAVEGAR E MERGULHAR,
NUM OCEANO E NA DESILUSÃO IMERGIR.

VER O BARCO DA SAUDADE CHEGAR
É FESTEJAR À VIDA,
É ACARICIAR OS SONHOS MAIS LINDOS
E A MELODIA MAIS DOCE.

VER O BARCO DA SAUDADE
E NADA PODER FAZER,
NADA PODER DIZER
APENAS RIR E CHORAR DE PRAZER.

VER O BARCO DA SAUDADE SAUDANDO
A TODOS QUE DELE SE APROXIMOU,
ENVOLVENDO DE EMOÇÃO E ESPALHANDO
VIDA, ESPERANÇA E A TRISTEZA? ACABOU!

VER O BARCO DA SAUDADE
QUE DE MANSINHO ANCOROU,
SUSSUROU PALAVRAS DOCE
QUE MEU CORAÇÃO VIBROU!
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POEMAS ÍTALO DE MELO RAMALHO

ator-rede

O elástico ator
desdobra-se
em shakespeare
desesperado

redobra-se em
caixas
de papelão
fibra
reciclável

dobra-se em
fiel servidão
à matemática
financeira

o ator
mais que origami
é aranha e malho
da sua técnica
(in)visível
de representar.

(Nocaute das horas. Penalux, 2020, p. 19).
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Poética I

II.

contra-dança:
quotidianamente
a tortura
do papel
preenchido
de riscos
sem forma
linha
sem gema

o sacrifício ortográfico é letal
veste
de carne
a derme
da celulose.
sangria verbal
confluindo nos rios
do lácio
a gota
que
irrompe
da mão.
(Segunda parte do poema “poética I”. Nocaute das horas. Penalux, 2020, p. 62-63)
Ítalo de Melo Ramalho nasceu em 1974 no estado de Paraíba. É advogado e mestre em Antropologia pela
Universidade Federal de Sergipe. Autor de O inusitado amor do Catingueira e da Brucha (e-book, 2018, com
Christina Ramalho); organizador do livro de crônicas Todas as águas (e-book, 2019, com Christina Ramalho
e Rafael Senra; e autor do livro de poemas Nocaute das horas (2020). Email: italodemeloramalho@gmail.
com.
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POEMAS DE IVANILDO A. NUNES
TRAGÉDIAS
FANTASMA
Ouça-me filho irrequieto
Ver-me lhe treme na face o tecido
Refletes meu rosto envelhecido
E nos olhos os seus desafetos

Não maquines o mal em secreto
Os que de amor tem lhe munido
Como ébrio, louco ou retraído
Escuta... assim serás incompleto!

Sei que honrarás o nosso trato
E vingarás o infame assassinato
Mas, sua alma não encontrará cura

A vingança é um artifício magnético
Que atrai todos para o rio morfético
E em cada passo terás uma sepultura

MERCÚCIO
Sim Romeu, eu zombo das feridas
Dos sonhos inflamados dos mancebos
Dos nobres precoces que amancebo
Da paz dos amantes que é sorvida

Não vês que abrevias sua vida
Os afetos extasiantes são placebos
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És um jovem-ancião que apercebo
Tu te inclinas ainda mais em sua descida

E eu lhe dizia, com o bom vinho ao lado:
“Escutem fidalgos esse meu brado,
As mãos não alcançam o horizonte,

Os vates são sedutores infecundos,
aprofundam-se em seu próprio mundo,
até irem para o Aqueronte”

BRUXAS
Pobre Macbeth, saudações lhe demos
Barão e monarca imaturo
Subtraímos seus dias com auguro
Nos seus declínios todas gozemos

O destino que as três tolhemos
A ambição revelou o quanto impuro
és. Alucinado, vistes o obscuro
Fostes um mero títere do demo

Pavonei e agite-se, sombra errante
O futuro te forjou beligerante
A ti e a tua dama de luxúria

Sua cobiça transmitida por contágio
Ecoou a floresta do presságio
Berro repleto de som e fúria
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IAGO
Em uma Veneza escarlate, odor funério
Estavam corpos vazios na friúra
Lânguida, Desdêmona, cuja brancura
A serpe, acusou-lhe de adultério

Influenciado, Othelo, criatura
Que exaltava, Desdêmona – “ser etéreo”
Esposo que em atroz mistério
Arquitetou: “a morte lhe será a cura”

Inebriada pelo canção do salgueiro
Asfixiada injustamente pelo amor
Transbordaram os canais e os barqueiros

O esposo então lavado em choro
Extraiu a verdade do ardil mentor
E de culpa morreu o tolo Mouro.
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Notas de um encontro
Tenho um grande encontro com a felicidade, pensei em usar uma roupa básica, o
amor. Nada de exagero, resolvi não sair da margem de segurança e correr o risco
de colocar muitos enfeites, apesar da ocasião ser especial. Nas orelhas os brincos
da atenção farão toda diferença, na boca um batom silencioso, mas o que vai
arrasar é o perfume da paz.
Na pirâmide olfativa, as notas de cabeça terão o frescor da compreensão que é
para marcar a minha entrada e o momento ser inesquecível.
Nas notas do corpo, o adocicado do desejo e a sensação do querer mais serão a
minha arma secreta, mas são as notas de saída que irão selar o compromisso, e
um toque amadeirado de certeza é suficiente para não deixar subentendidos. O
próximo item dará uma impressão de elegância e bom gosto, um par de sandálias
da humildade. Sim, porque sem elas a arrogância e a soberba irão contaminar o
ambiente e, adeus novas possibilidades.
Os cabelos irão soltos ao vento para demonstrar a liberdade das escolhas. Nas
mãos vou levar uma bolsa pequena de esperança e nos dedos uma aliança de
alegria. Acho, que tudo está perfeito, só resta o coração ter coragem e aceitar o
convite.
Jaciara Santos Souza Dias
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O ópio do povo
O mundo está cheio de vencedores e perdedores, ao menos na ótica do status
quo. Um grupo seleto é vencedor porque nasceu num ambiente fértil e cresce em
condições favoráveis.
Tudo parece conspirar a favor e o vento da prosperidade uiva sucesso. A
expressão “o rio só corre para o mar”, é bem empregado, não tem como desviar a
água do seu curso natural,
excetuando, os grandes produtores.
Mas a natureza reage, o indivíduo também. A maioria não pertence à classe
privilegiada, não tem recursos, tudo é sacrifício e nada vem da sorte. Em solo
árido, a vida insiste e coexiste, e
apesar de escassa, vale a pena ter um espaço.
Assim são as pessoas, por mais que o sistema seja uma peneira, os grãos de areia
vão passar.
Isto é possível porque alguns criam suas oportunidades e não desistem de seus
objetivos. (Não utilizo a palavra sonhos, pois muitos não saem da cama).
Não é fácil ser um “vencedor” vindo do nada, sem ter prestígio e sem ser
filho “de”. Neste caso, a vitória tem um sabor de sangue, suor e lágrimas. E,
a sensação é diferente, afinal romper a trincheira da exclusividade requer uma
maratona de concessões.
Não se pode ter tudo na vida, nem ganhar sempre. Já os “perdedores” são aqueles
que desistiram sem lutar, sem gritar, e vão ficando pelo caminho quietinhos.
São ignorados pela sociedade, invisíveis aos olhos e inaceitáveis na cultura
da barganha. Contam com a fé, e a esperança é um tipo de ópio para aliviar as
tensões.

Jaciara Santos Souza Dias

REVISTA BARBANTE - 175

A corrida do tempo
O tempo é tão veloz, que alcançá-lo é impossível. E quando ele começa a
desacelerar, é sinal de game over para o homem. Sabendo de sua condição
limitada e efêmera, aproveitar cada
dia é a grande sacada. Não criar expectativas evita sofrimento desnecessário,
ainda mais, que os fatores externos são incontroláveis e imprevisíveis. E, não
procurar saber o que as pessoas falam ou pensam de você enfraquece a teoria do
juízo de valor. Ninguém é parâmetro de verdade, e o mundo não pode ser guiado
pelas teorias, afinal, nada é estático. As vivências e
experiências são pessoais e intransferíveis, uma amostragem não representa
o todo, mas fração de uma possibilidade. Viver em função das pessoas e seus
reflexos podem atrasar suas horas de felicidade. Vale salientar, que a vida é
bonita, mas o adjetivo empregado não assegura sobrevivência. É preciso muito
mais que estética, que definição poética e dialética.
Ela requer tratamento contínuo da mente para sustentabilidade do corpo e
evolução da alma.

Jaciara Santos Souza Dias
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DESDOBRAMENTO ESPIRITUAL
Transitando dimensões desconhecidas,
Pude ver-me habitando outro universo.
Assustou-me esta visão enlouquecida,
Até entender os planos do multiverso...
Cada vez que penso o que seja a vida,
Veem mil coisas que jamais confesso...
Transitando dimensões desconhecidas,
Pude ver-me habitando outro universo.
Nesse cosmos, com leis estabelecidas,
E factível em qualquer plano mental,
Aventurei-me nessas buscas genocidas,
Que só será factível a um ser mortal,
Transitando dimensões desconhecidas.
Jacó Filho
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AMOR SEM FRONTEIRAS
Rompemos amarras que no amor limita,
Ao tê-la tão perto que o céu me outorga
Alçar belos sonhos, que na luz, prorroga
A paixão infinda, que teu pudor, permita...
Pra ter a alma leve e sentir transparente...
O amor imenso, que rompe nosso tempo.
Flameja na mente loucuras e bom senso,
Que fazem do amor um bem permanente.
Voltamos em essência pra vermos no Pai,
Os átomos e astros, que num amor influi,
Pra sermos estrelas, que juntas contribui,
Pra ver em realidade, todo bem que atrai,
Um amor sem fronteiras cujo dom possui,
O Poder infinito, que em Deus, nos inclui...
Jacó Filho
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DECIFRASTE O AMOR
Sob o véu que o protege dos ímpios,
Vistes escrito em línguas simbólicas,
Sobre chama, para o leigo Diabólica,
Que pra nós, torna os seres, íntimos...
Se meu corpo tem as mesmas letras,
Que criam suas ideias quando pensa,
É sinal que, nessa afinidade, imensa,
Decifro seus segredos, e faço extras...
Prazeres, que nos levam ao Paraíso,
Transcendem qualquer poder fictício,
Fazem da cama, o altar de sacrifício...
A sensação de se ter, sendo narciso,
Faz-nos UM e ardendo nos solstícios,
Libertando dos pecados e malefícios...
Jacó Filho
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Epistemológico
O tédio no infinito tempo
A loucura imensa no alento
Vivemos um vão momento
Lapso no contratempo
A verdade que nos envolve
Um alastro infectológico
Momento epistemológico
Há esperança que nos comove
Encontro meu alento
Na bondade de cada ser
Num caminho infinito
Em casa, na rua, o cuidado
Sussurramos nossa voz
Felizmente conseguimos vencer
Janderley Costa de Lima
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Meu passarinho
Num dia comum dei por mim
E estava a cuidar de você
Tão pequenino assim
Meu passarinho bebê
E o tempo foi passando, passando
E fui te vendo crescer
Cantando, gritando ou falando
Fazendo-me feliz, pode crer
Cada passo que eu dava
Sempre falando de você
Onde saía ou chegava
Outro assunto não podia ter
Seu assobio me fascinava
Enchia meu coração de Amor
Seu canto me animava
Às vezes até me tirava a dor
E hoje meu menininho
Já não o tenho comigo
Meu coração pequenininho
Chora ao lembrar do seu Pio
E consola-me a certeza
De que és o meu anjo da guarda
E que a sua sabedoria e beleza
Está em mim enraizada!
Janycley Fonseca
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ilhas
entre as ilhas afundadas
ajoelho-me
e rogo para que tudo
não tenha sido em vão
sinalizadores
nas sepulturas
para indicar o caminho
e saber como voltar das sombras
entre as ilhas afundadas
o subterrâneo é mais doce
porque é memória.
tudo o o que ele pede
tudo o que ele pede
é: “entregue-se”
e faço de conta
que já dei tudo
porque nunca acreditei
em contos de fada.
ardência
meteu-se pela porta errada
a sorrir
com mãos trêmulas
cheio dos excessos de sempre
com sua armadura
a tocar-me entre as pernas.

Jean Sartief, poeta e artista visual, Porto, Portugal.
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A NATAL DE CANINDÉ SOARES
Não cante tua cidade, deixa- a em paz
Drummond
São cento e cinquenta retratos
De um caso de amor com
A Cidade de Natal
O Livro de Canindé
Cidade quatrocentão
Trago-te no coração
O fotógrafo nos revela
Uma Natal que não vemos
Vivendo na planície
O mar de Ponta com sua careca
Via costeira e parque das dunas
Que a lente de Canindé acaricia
E a cidade se revela inteira
Pipa Amostrada
Os cães da redinha
E pratos apetitosos
Igrejas e pouca fé
A ponte Newton Navarro
E o galo cantando
lá na torre de Toinho
Nos convida a um carinho
Na pedra do rosário
Onde Caninde mostra
O mais belo Pôr-do-Sol
Cidade outrora presépio
Foi assaltada de prédios
Pirulitada de falos
A vida sobe e eu calo
Natal for all
NATAL Uma Amante
Que também compartilho
João da Mata
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20:141
Imagine eu e você,
ávidos pelo navegar,
rompendo as correntes que
nos mantém ancorados ao cais ...
Remamos, inicialmente,
num ritmo lendo e receoso,
Mas firmes, indo cada
vez para águas mais profundas...
E, depois de um tempo, na
imensidão do oceano,
percebemos como ali
É tão nosso,
como se fôssemos parte
também desse mar...
Percebemos, nesse tempo,
que o barco é espaçoso e que
cabe mais alguém...
Já não estamos sós...
E o nosso velejar trouxe frutos,
legado de nós dois.
Os dias não são mais os mesmos,
e no que antes era eu
e você, agora sou há o «nós»
e, nas muitas coisas

1 José Domingos Angelo Santos é graduado em Letras Português pela UFS e mestrando em Letras pela mesma universidade. De quando em quando rascunha pensamentos soltos, aos quais aqui e acolá possuem traços de poesia.
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que fazemos juntos e são parte
da rotina nossa,
nós estamos indo caminhar,
numa manhã fria de inverno;
Eu, preocupado com seu agasalho,
pois não quero que se resfrie...
Ao voltar, depois de muitas coisas,
pego a caneta e volto a escrever...
Não uma linha de página
ou numa folha de rosto,
em seu nome,
mas uma página ou capítulo
Inteiros,
pois, merecemos mais
do que apenas estilhaços
e o céu é meu e céu
E temos muitos mares para navegar...
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Cuida da mulher que esteve ao seu lado1
Cuide da mulher que esteve ao seu lado
quando você nada era,
nada tinha;
Quando pensou em desistir
de tudo e ela disse que
estaria ao seu lado e assim o fez;
Mesmo quando os que
diziam-se amigos
deram-lhe as costas,
ocupados demais
com as ocupações da vida.
A Mulher que olha e vê
em você, no fundo dos
teus olhos,
a dor, a mágoa, a tristeza...
Mas que também vê luz,
beleza, esperança
e que quando você olha
volta vê o futuro
de vocês refletindo nos
olhos dela;
Espelhos da alma,
Ela que se aventura nas

1 José Domingos Angelo Santos é graduado em Letras Português pela UFS e mestrando em Letras pela mesma universidade. De quando em quando rascunha pensamentos soltos, aos quais aqui e acolá possuem traços de poesia.
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batalhas diárias e que,
na liberdade que lhe é
inerente,
escolhe voltar pra você,
pro seu abraço que não
prende;
pro carinho que cuida...
Não porque ela precise de você:
Ela é mais do que suficiente,
mas porque ela quer
e você, na dúvida sobre
se faz sentido ou não,
ignore o mundo
e concentre em vocês,
pois o que os espera, no devido tempo,
depende tão somente das escolhas
que fizerem no hoje,
a partir do que pra hoje tem.
Uma mulher assim, que acende
tua alma
a faz florescer
onde as chamas sombrias
pareciam ter ceifado
o que de melhor havia em ti...
Ela, que semeia,
cuida, luta, navega, floresce
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e quer estar junto,
fazendo do impossível,
possível;
o melhor reencontro e um
desejo de ser, querer e estar incessante
que faz brotar, aos poucos,
e fluir as partes que
hoje o fazem um
Até chegar apenas ao nós de vocês.
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QUASE PRIMAVERA
(À poetrixta Paula Machado)
Hoje, louvo tudo o que brilha
feito ouro, prata e cristal.
Celebro tudo o que é leve
feito pássaro, nuvem e sonho.
Contemplo tudo o que é simples
feito formiga, libélula, borboleta e flor.
Festejo também a vida
no sol ou na chuva, na lua e nas estrelas
que fazem a noite calma.
E penso em você, mistério que às vezes sorri,
um jeito sereno de ser, um perto distante
a inaugurar silêncios que falam.
Estendo os meus braços,
e minhas mãos brincam de tocar tua face
e acarinhar teus cabelos,
como se dedos de brisa fossem.
Nesse faz de conta,
devagar escorre o tempo, vã quimera.
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Tudo não passa de desvario
nessa quase primavera.
(José de Castro, 09 set 2020)
QUEM SOU EU
Sou rima de grito, o verbo palavra
em som de infinito.
Sou um vago lume, poeira de estrela,
rabisco de luz.
Viajante sem rumo, sem leme, sem prumo,
forasteiro, assim.
Sou corisco, raio, centelha que risca
poemas de vento.
Um susto, quem sabe, um salto no escuro,
abismos em mim.
Sou tempo nenhum, de todos os tempos,
de lugar algum.
Sou águia veloz, um rio sem foz,
um lírio, um jasmim.
Aquele que vai, aquele que vem
sem nunca ter fim.
(José de Castro)
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QUATRO CANÇÕES AO VENTO
Por José de Castro*
1.
Acende o candeeiro do poema
em magia do verso derradeiro,
surge o amor enfeitado de estrelas
com sabor de doce encanto primeiro.
2.
As palavras têm remos
de estrelas e barcos de luar,
rio de saudades, quimeras...
Quem ousa assim navegar?
3.
Corações são carrosséis,
cavalos loucos, paixões
sempre, sempre a girar...
Teu amor me deixa tonto
e eu quase perco a conta
desses beijos ao luar...
4.
Amor de eterno perfume,
fragrância de ausências
adormecidas no meu leito
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por entre brocados e sedas.
E os ecos de veludo
de tua voz macia
feito vento a sussurrar.
E eu parado entre lembranças
vou soprando essa brasa viva
por dentro, no meu peito, a queimar.
Até quando, até quando?
Não sabem e nem respondem
nem estrelas e tampouco o luar.

*José de Castro, jornalista, escritor, poeta. Autor de livros infantis. Membro da
Sociedade dos Poetas Vivos e Afins do RN e da União Brasileira de EscritoresUBE/RN.
Autor de “Apenas palavras” e “Quando chover estrelas”. Ocupa a cadeira 11 da
Academia Internacional Poetrix. Contato: josedecastro9@gmail.com
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MISTÉRIO TRANSCENDENTE
por Juliana S. Valis
Existem tantas coisas que não se explicam,
O sentido da vida é o mistério do mundo,
É a solidão das palavras jamais ditas,
É o que existe na alma de mais profundo...
Somos todos mistérios para nós mesmos,
Somos todos impérios de perguntas sós,
Entre os reflexos de sonhos, vagando a esmo,
No labirinto infinito que habita em nós...
E, lá fora, enquanto a noite voa,
Enquanto o céu ecoa o brilho do luar,
Muitos falam de amor, como palavra boa,
Mas poucos sabem, no fundo, amar...
Hoje não sei o que dizer no fim,
Não sei se é cômico, estranho ou sério,
Mas o sentido de tudo que passa, assim,
Ultrapassa a mente humana, em seu mistério.
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CADA CORAÇÃO: UM ENIGMA
Por Juliana S. Valis
O sonho declama versos na dimensão da alma,
Assim, dispersos, como são os dias,
E quantos universos do coração, sem calma,
Habitarão as mentes nessas noites frias ?
Sim, a emoção declama suas próprias leis,
Além da dor, além do céu, do mundo,
Entre mendigos, poucos senhores, reis,
Quais serão os loucos no amor profundo ?
Céus, a paz será mesmo um prêmio,
Um luar que traz os sentimentos todos,
Nos ventos sós, em cada vão milênio ?
Pois cada coração traz seu próprio enigma
Na estrada da vida, além de tantos lodos,
Nessa luz imensa que só o amor consigna.
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ENTRE A REALIDADE E O SONHO
por Juliana Silva Valis
Interessante como a vida passa por nossos olhos,
Sem que muitas vezes a tenhamos visto,
Interessante como as horas passam deixando vultos
Entre a realidade e o sonho, como se tudo isso
Fosse uma projeção de ideias infinitas...
É interessante e, ao mesmo tempo, confuso,
É instigante e, ao mesmo tempo, obtuso
O modo pelo qual o tempo ensina a correr
Atrás de mistérios, sem revelar o porquê
De tantos critérios na razão contida...
Eu sei, talvez fosse melhor não pensar,
Talvez fosse melhor não idealizar entrada ou saída
De tantos sonhos que fazem da alma um mar,
Profundo e intenso como as ondas da vida...
É interessante, enfim, instigante
A forma como tudo passa por nossos olhos,
Em cada átimo do pensamento oscilante,
Sem que muitas vezes o tenhamos visto.
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“Urgências do coração, abraços e boca a boca, podem salvar.”
   Juli Lima
  [Sutilezas...]
Toques angelicais
Não que anjos sejamos
Mas porque o amor é angelical
Carinhos e Carícias de amor
Quero todos e todas agora
Tenho urgências de ti
Abraça-me, sinta em teu peito meu coração.
Dá-me o teu ar, tua boca pode me salvar

“Suspiros, são válvulas de escapes e sopram versos.”
                                                         Juli Lima
[...suspiras?]
O Coração é o poeta dos suspiros
Suspira, e o verso brota
E, vira flor
Flor que exala um perfume
Que seduz os sentidos
De olhar leitor
Ah, suspirador, por que tantos suspiras?
Um Coração que ama, suspira de amor

REVISTA BARBANTE - 196

“Se a origem dos desejos está na alma, sou um ser, naturalmente, desejante.”
                                                                                     Juli Lima
[DesejoS...]
Desejos e desejos
Ah, descobri-me
De ti desejante
Desejo estar contigo
Todo o tempo e o tempo todo
Desejo a eternidade de cada tempo em ti
Desejo ter-te presente neste presente que do tempo é presente...
Ah, meus desejos são insaciáveis quando se referem a ti.
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ALINHAVOS
Foi urgente... crescente...
Um movimento de ressignificação
De reestruturação
E de moderação!
Migrações para mundos desconhecidos
Era digital... atividades cibernéticas
Evolução à moda viagem ao futuro
Algo próximo, porém não planejado!
Pensamentos confusos
Sobre fatos invisíveis
Situações cotidianas mutantes
Dados ... fatos... números... perdas inexplicáveis.
Sonos de olhos abertos
Sonhos, pesadelos e contos... relatos distorcidos
Por vezes, punhados de esperança
E alinhavos para um novo dia!
Karine Dias Oliveira
Nova Friburgo/ Rio de Janeiro
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Para 2022
um beijo ruim foi dado
em frente ao aparelho de tv sempre ligado
o rosto beijado sonolento, pálido
desconfiou, mas sorriu condicionado
os olhos brilharam
os ouvidos gostaram
“contra a corrupção” as bocas gritaram
os dedos confirmaram
1 - 7
foi consumado
o pacto, firmado
taí o resultado
em plena pandemia
a elite do atraso vai ficando ainda mais rica
já nós, povo
entregues aos deuses
ao deus
ao mi(n)to
às deformidades administrativas
assistimos as riqueza de um ensaio de país
vazando pelos cofres estrangeiros
capitalistas
o eco dos que bradam: cuidado!
continua sufocado por robôs e seus comentários
por vídeos criminosos, conteúdos inventados
idiotices travestidas de verdade
nessa imensa extensão de terra com ajuntamentos de gente
crime de mãos brancas
não encontra punição por sua vez
o açoite tem destino certo
é no lombo negro, periférico
é pra esses que são feitos os castigos e as leis
contra esses estimulam-se as armas
é pra esses que a miséria nunca acaba
contra esses se propaga o discurso da meritocracia
2022 vamos lavar a cara
ou continuaremos fazendo cara de paisagem
curtindo a maresia?
Lilian dos Santos Gonçalves
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Desperta, menina
desperta menina que é dia
o tempo do sono acabou
é hora de acordar pra vida
seu pedido principal capotou
é agora que a mãe chora
o filho vê
e implora ao pai que pare
ele não escuta
e bate bate bate
o sino
chamando a cidade
pro velório
no cemitério municipal.
Lilian dos Santos Gonçalves

É guerra e o corpo do povo foi selecionado
a bala viajou no espaço combinado
encontrou o corpo esperado
deixou o povo aflito
os pais desesperados
o projétil que invadiu o
corpo-menina
penetrou também a alma da família
deixando um buraco
se apossou da paz das vizinhas
que criam suas filhas sozinhas
dos avós, das primas, sobrinhas
tanto sofrer, tamanho descaso
tem gente pedindo socorro
enquanto luta pra sobreviver
tem gente visitando orlando
desfrutando a vida
o luxo, o prazer
nos condomínios guardados por seguranças armados
seus passeios pra noronha em carros blindados
assistem de mui longe o que se passa
no ensaio de país que seus antepassados engendraram
torcendo pela extinção da favela e de seus agregados
se o corpo periférico foi alvejado
entre eles encontre o culpado
que morra o preto aprisionado
ou o polícia seja assassinado
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povo destruindo povo
um jogo sujo no qual o destino dos pobres já foi traçado
a imprensa diz que é guerra contra o tráfico de drogas
só não menciona helicóptero de coca
em fazenda de político milionário
disso eles não falam
é que a guerra é seletiva, né
vocês sabem sobre o que eu falo
não há cpi
não há lava jato
que limpe o lixo produzido
pela elite do atraso.
Lilian dos Santos Gonçalves
Servidora pública, formada em gestão de recursos humanos.
E-mail: liliansg23@gmail.com
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Eis que passamos a vida
Atentando nossos riscos
Da pele
Da verdade
Do crivo
Da oportunidade
Essa melodia cá dentro
O pulsar nas veias
Como eu faço
Com este coração?
Pois não é de pedra
É de carne farta
E justamente por isso
Chora lágrimas de sangue
Todos os dias
Será possível, enganar a morte?

Lorena de Castro
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Do lado de cá
Você era tela em branco
E foi assim que eu pensei:
Juntei as minhas cores
pra te colorir, sorri.
No entanto, na euforia
De um detalhe eu me esqueci
Telas em branco não existem
Cores próprias já trazem em si
Para então se entrelaçarem
E você trazia seus tons
E quando te pintei, te misturei
Às expectativas de minha paleta
Remexi cores, sabores, borboletas
No fundo apenas restou carvão
Utopia ingênua tingida no coração
Agora eu tento apagar o mal feito
E talvez não tenha jeito
Quem sabe eu só precise ver
Que dentre milhares de telas
Elas nunca estarão prontas
Pois trazem consigo as cores da vida
Que estão sempre se revolvendo
Cores, vibrações e cintilâncias
E quando com elas eu encontrar
Em nostalgia ou extravagâncias
Que eu sente naquele banco do parque
Rodeada pelas frondosas árvores
Ouvindo o canto dos bem-te-vis
Para serenamente apreciar.

Lorena de Castro
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Quem disse que é fácil
mostrar as minhas linhas
despir as minhas letras
que recobrem o íntimo
que expõem todo o meu ser?
mas aí eu mesma digo
a escrita é inspiração
e também é disciplina
mas aí eu mesma digo
a escrita é reflexo
e também imensidão
o que a gente tanto vê
o que tanto a gente escreve
é tudo sentimento
é numa fração de segundos
pincelada colorida
de como se vê o mundo
e as coisas nele sentidas
o que a gente tanto vê
o que tanto a gente escreve
de fora para dentro
e de dentro para fora
é uma forma sutil
de a gente tentar alcançar os céus.
Lorena de Castro
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		JESUS NASCEU

			

Lúcia Eneida Ferreira

Os animais anunciaram:
Jesus nasceu em Bélem!!!
A ovelha baliu
Bééé!!!
O asno relinchou
A vaca mugiu
Mmummm!
E o galo cantou
Cocoricocó!
Jesus nasceu!
As folhas voaram
As estrelas brilharam
No coração da humanidade
O amor pulsou ...
Jesus nasceu!
O galo anunciou
Somos irmãos!
Filhos de Deus!
E em nome do Pai
Os animais “racionais”
Proclamaram a paz
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		HAVERÁ NATAL?

			

Lúcia Eneida Ferreira

Haverá Natal
Nos lares aflitos
De crianças sofridas
Com fome e com dor?
Haverá Natal
Para o povo desprezado
Pela Pátria Amada
No seu esplendor?
Haverá Natal
Para aqueles brasileiros
Que dormem nas ruas
Sem ninguém dar valor?
Que venha o Natal!
Proclamemos agora
Brademos com fúria
Essa falta de amor!
Quem sabe assim
O Brasil inerte
Consiga enxergar
O pobre sofredor
Chegou o Natal
Veio de mansinho
No gesto sublime
Do desabrochar da flor...
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É ELA

					

Lúcia Eneida Ferreira

A lua veio chegando com intenso brilho
Mostrando que era a mais bela
É ela, meu Deus, é ela!
Eu aqui em meu canto no suspiro
Sem tirar os olhos dela
É ela, meu Deus, é ela!
Murmurava a estrela infantil
Cantarolava a Estrela Dalva
E o meu coração vadio gritava:
É ela, meu Deus, é ela!
Purifiquei a minh’alma
Aos pulos, no frenesi, corri a abraçá-la
Tu és linda, ó lua, meu amor!
Cautelosamente, desvencilhou-se dos meus braços
Fugiu na imensidão
E eu? Continuo a contemplá-la
Apaixonada por ela.
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Para ser feliz...
Deu errado? Tente novamente
Procure viver mais cordialmente.
Valorize quem está contigo
Saiba encorajar um amigo.
Cante, mesmo que desafinado
Dance sem se sentir envergonhado.
Jogue fora o desgosto
Não faça nada a contragosto.
Abrace quem você gosta
Deixe de lado aquilo que não gosta.
Nunca perca a esperança
Guarde só boa lembrança.
Contemple o pôr do sol
Seja na vida de alguém um farol.
Tenha brilho na alma.
Viva com um pouco mais de calma.
Enfrente seus medos com coragem
Não se preocupe tanto com a imagem.
Tenha coração grato.
Seja um pouco menos chato.
Leve alegria a alguém
Faça o bem sem saber a quem.
Pense antes de falar
Filtre aquilo que escutar.
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Exercite o perdão.
Libere mais a emoção.
Creia que Deus está contigo
Deixe que Ele seja seu abrigo.
Não tenha medo de amar
Muito menos de se dedicar.
Viva de forma mais leve.
Pois a vida é muito breve.
Luciene Costa  
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As peças da minha vida
No dia em que nasci
Recebi do Criador um presente       
Uma caixa contendo as peças
De um quebra-cabeças diferente.
Abri a caixa hesitante
Mal sabia por onde começar
Com medo e vacilante
Algumas peças tentei encaixar.
Vi que as peças eram únicas
Feitas pra mim, especialmente
Mas as peças de outras vidas
Encaixavam nas minhas plenamente.
Fiquei muito agradecida
Por ter família, amigos
E ver que o Criador
Se preocupava comigo
Aos poucos fui entendendo
Que eu não precisava temer
Aquele que me deu o presente
Já sabia o que fazer
Cabia a mim, simplesmente
Aceitar suas intervenções
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Esperar suas providências
Não atrapalhando suas junções.
Aos poucos vi fases da minha vida
Perfeitamente encaixadas
Algumas causaram espanto
Outras me deixaram maravilhada!
Perdi peças, no entanto
Mas Ele, com serenidade
Apesar do meu descuido
Substituiu-as com qualidade.
Confesso que algumas peças
Tentei adulterar
Queria de toda maneira
Fazê-las encaixar
E nessa brincadeira
E todos os encaixes mal feitos
Trouxeram sofrimento                           
E tiveram que ser desfeitos.                 
Hoje, com muitas fases completas
Fico feliz, com o resultado
Vejo o quanto Deus, continuamente
Me dispensou o seu cuidado
Não sei quantas peças exatamente
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Faltam para o trabalho terminar
Mas deixo em Suas mãos
Essa obra completar.
Luciene Costa  
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Cada um dá o que tem
Se cada um dá o que tem
Quero ter o pôr do sol
Ofertar aos meus amigos
As nuances do arrebol.
Se cada um dá o que tem
Quero ter a brisa do mar
Que é boa e refrescante
E ajuda a acalmar.
Se cada um dá o que tem
Quero ser jardim florido
Com flores de várias formas
Tudo muito colorido.
Se cada um dá o que tem
Quero ter a luz do luar
Para levar claridade
Ajudar alguém a enxergar.
Se cada um dá o que tem
Quero ter árvores frondosas
Para oferecer sombra
Muito frescas e gostosas.
Se cada um dá o que tem
Quero ser céu estrelado
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Compartilhar meu brilho
Com quem estiver do meu lado.
Se cada um dá o que tem
Quero ter em mim poesia
Dedicar a alguém os meus versos
Alegrando assim o seu dia.
Se cada um dá o que tem
Quero ter a paz de Jesus
Compartilhar sua alegria
Refletir a sua luz.
Luciene Costa  
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LIBERDADE
Liberdade é que todos querem.
Muitos almejam,
e poucos oferecem.
Respeito é o que todos desejam.
(Marcos Pontal)
TEXTURAS DE CABELOS
Seja cabelo crespo,
que tem uma oleosidade natural.
Seja cabelo liso,
que é escorrido e cultural.
Seja cabelo ondulado,
que tem fios espiralados.
Seja cabelo cacheado,
com seus caracóis bem definidos e simétricos.
Seja cabelo grisalho,
que é bonito e encanecido.
Seja cabelo loiro, castanhos ou ruivos
todos são belos e assertivos.
O cabelo de todos,
devem ser respeitados.
Ame a si mesmo.
Ame o seu cabelo.
Diga não ao preconceito!
(Marcos Pontal)
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Sapinho zé
Sapinho “Zé” tá muito triste
Sem ninguém pra conversar
Se sentindo rejeitado
Andando, pra lá e pra cá
O coitado até insiste
Fica ainda mais revoltado
Mas também, quem admite?
Um chulezento do seu lado!
Que nunca lava seu pé
Água, só dentro do lago
Só pode mesmo dar chulé
Sendo assim tão desprezado
Um dia o sapinho se convence
A mudar o seu destino
Vai mostrar pra essa gente
Que pode sim ficar fino
Até se tornar inteligente
Se vestir bem, ficar grã-fino!
  
Zé começa a tomar banho
Mais de três..., todos os dias
Aquece água na caçarola
Diz, não querer mais água fria
...vai ficando asseado
Arruma uma linda namorada
Dá pra ver, ´Zé tá mudado
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Parece até feitiço ou magia!
E pra quem nunca tinha beijado,
Não desgruda mais de sua amada!
...direto com “os beiço” arrebitado
Tô com pena da coitada
Parece mesmo que ela gosta
Do cortejo do marvado
Não lhe dá mais nenhum tempo
Numa piscadela, já tá do lado!
Quer em breve se casar
E de tanto Zé beijar
Fica mal acostumado!
Com o casamento já marcado
Não consegue se controlar
Tem um montão de convidados
Precisa mesmo acelerar
Zé tá muito agoniado
Não para mais de beijar
O sapo tá descontrolado
O padre tem que apressar
Zé completamente transtornado
Passou da hora de casar!

Parece cola de chiclet
Grudado em sua namorada
Não passa um dia sequer
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Sem tomar banho e perfumá
Jà faz parte do passado
O bodume e o chulé
Até Zé se convenceu
Que fedia feito um gambá!
  
Zé mudou completamente
Calça sapato dos “macio”
Acreditem, até os dente
Escova, inté passa fio...!
Impecável e sorridente
Passeando pelo rio
Zé tá mesmo diferente
Cumprimenta com assovio
Roupinha sempre de marca
E quando vê uma sapa
Olha para os lados e disfarca
...assanhado faz: “fiu-fiu”!
Pra quem era quase um indigente
Sozinho triste no rio
Demostrando estar contente
Tranquilo e com pavio
Zé ficou foi atraente
Quem te vê e quem te viu!
E foi assim que o sapinho zé
Mudou pra sempre sua sina
Se até ontem por ninguém era querido
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Sem namorada e sem guarida
Hoje tem um montão de amigos
Não sabe o que é despedida
Vai se casar, vai ter filhos
Dá mais valor a sua vida
Sempre ao lado de sua amada
A linda sapinha Amarela
Zé anda de peito erguido
Sempre de braços com ela
Zé tá bem mais divertido
Feliz com sua donzela!
Marcos Vinício Dias
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A Máquina
    do
Tempo...
Por favor me ouça “Seo velho tempo”
Volte de novo, só mais um pouquinho!
Me faça criança pequena, ingênua,
Me faça, novamente um menino!
Faça de conta que foi só um cochilo seu;
Um vacilo, uma adiantada na hora;
Nesse seu relógio justo,
Mas impiedoso, e deveras cruel!
Me diga! Repita pra mim, só pra mim...
Já! Agora!
Diga, que se arrependeu também;
Que não queria que as coisas seguissem...,
E acabassem, assim!
Volte, te peço!
Mas, volte bem ligeiro!
E dessa vez, quando chegar,
Por favor, custe passar...
Passe lerdo!
Passe suave, a contar os seus passos!
Quero que se atrapalhe...
...e recomece a contagem de novo!
Várias e várias vezes...
Pra gente ficar contente,
Com a sua atrapalhação!
Ganhando de bandeja,
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Mais um tempinho extra sagrado!
Não judie demais dos puros
E dos saudosistas!
Acho que eles não pertencem a esse mundo, não!
Bingo!
Acabei de ter uma grande ideia!
Porque não volte pela contra mão da lógica?
Mas, se seu destino é passar, mesmo...
Que passe; então!
Mas..., bem devagarinho;
...de mansinho;
Igual, uma quirela branquinha
Da neve..., que acabou de cair por aqui!
Traga na sua garupa, todas as crianças perdidas!
Traga os amigos, as amigas, as dores...
...as brigas, que nunca duraram mais que um dia!
Traga a magia da noite;
...um céu com cor e sabor de chocolate!
...crivado de estrelas coloridas!
...o ferrão da abelha;
...as borboletas;
Todos os passarinhos e bichinhos!
E os..., incomparáveis beija-flores!
Eles também fazem parte desta quimera!
Traga de volta o caminho esquecido!
...aquilo de bom, que o ser humano esqueceu!
Traga o amor;
...a razão e o sentido da vida;
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...o respeito, o carinho e o temor;
Traga o verdadeiro, Espírito de Deus!
Nos ponha pra correr, se esconder...
Os pegas, as patas cegas;
As brincadeiras sadias;
Os quentes e pesados, acolchoados,
Feitos por todas as mães...
Que pareciam brigar tanto com o frio,
Que ele, o frio, ficava até desenxabido,
Ao se dar por vencido!
...colocava o rabinho entre as pernas,
...se mandando de fininho,
Pra aterrorizar,
Com sua falta de quentura
E sua descompostura,
Outros desavisados por aí!
Hei!
«Seo tempo bom»,
Acorde o sonho de paz
Pra vir brincar também!
Vamos criar máscaras
E brinquedos de madeira;
Fazer fantasias;
Reinventar, todas as brincadeiras;
Cansar de ser feliz!
Rezar pro alto...
Agradecer...
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Torrar amendoim;
...café;
Depois,
Quentinho beber!
Usar boné, com a aba virada para traz
Para ver tudo, mais amplo e aberto!
E depois que tudo tiver certo,
Voltar para casa...
...para o lar abençoado;
Tomar um bom banho de canequinha, amornado!
Então e só então,
Se atirar na cama e adormecer!
Acordar noutro dia...
Viver se escondendo;
...se achando;
Fazendo de conta!
A conta da escola, o dever;
Chutar lata,
...bola de meia,
Jogar bola!
Esperar, a chuva chover;
O vento, revirar a sombrinha,
Pra malhar a vizinha
Que ficou com uma cara de boba e de tacho!
Ensopada de cima abaixo!
Afinada de tanto rir, dela mesma;
Ficando com os cacos e os raios
Retorcidos em suas mãos!
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Descalça na lama;
Rolando na grama;
Pra depois...;
Bem no finalzinho...
Já, de banho quente tomado,
Se jogar em cima da cama de molas
E sem poder aguentar mais...,
Desmaiar de sono e dormir;
Até o novo click;
...no outro dia...
E tudo, voltar a se repetir!
Marcos Vinício Dias
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Rio
Sou água de nascente dum rio sertanejo:
perene, pedregoso, turvo, misterioso...

Deste leito repleto de braços e margens,
Pouco a pouco virei riacho doce, salobro, corrente
Vezes senti vontade de descansar, apreciar o céu, a lua,
Vagar de margem em margem, sentir teu corpo vadear-me
Oh sensação eflúvia!! Águas frias se tornam mornas, quentes,
Desejo latente de escorrer por todo teu caudaloso ser.

Mas, lástima! Sou riacho, apenas passo em busca de teus passos!
Então, em época de cheia, plena de volúpia, arrasto tudo, transbordo...
Afogo seres, devoro vidas, sou enigmático, escamoteio corpos, desejos!!

De tanto correr, nessa busca incessante de saciar minha sede,
de ser e fazer-me fonte, chego a ser rio...

Rio de mim, sinto-me seco, espero o fim,
mas de minhas entranhas jorram filetes de você!!

Só então percebo meu destino,
Rio sertanejo não nasceu para Ser e Ter fonte,
Sigo meu curso, procuro o mar!!
O encontro do Rio com o Mar:
você lá

cá!

Maria Ivania dos Santos
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e eu

Pintura

Houve um tempo em que era aurora resplandecente,
raios mornos, quentes que alcançavam espaços longínquos,
peles aquém do tato material...
Com o passar das horas, no manto celestial, fiz-me escaldante, causticante,
provocando males, curando, catarticamente, os humores,
Promovendo visões externas, refletindo feridas internas,
sangrantes, tão ígneas quanto esse sentir.
Avalanches ígneas não duram a eternidade, resfriam-se,
moldam-se ao novo tempo, caminha para o ocaso,
exaure-se pouco a pouco.
Sinto chegada a hora das sombras,
o frio se aproxima, se achega, aconchega-se,
penso até que aquece, entrego-me a esse torpor,
que tela é essa?
Que artista rabisca e imprime essas sensações sinestésicas?

Maria Ivania dos Santos
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ARAUTO
(Mario Roberto Guimarães)

Eu vejo, do crepúsculo, a presença
E me assalta um quê de nostalgia,
Meu verso insiste em ser a letra fria,
Representante vã da indiferença,
A descrever, com marcada ironia,
O estado d’alma que, como sentença,
Ecoa em minha mente, que não pensa
Senão nessa fugaz melancolia,
Arauto insofismável de um momento
Que quero compreender e não consigo,
Qual tivera um vazio no meu peito,
Fruto d’algum prazer, ora desfeito,
Que um belo dia veio a ter comigo
E foi-se, mas ficou no pensamento.
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DIVINA ESCULTURA
(Mario Roberto Guimarães)

Foste feita para a arte do amor,
Em bela simultaneidade à poesia,
Do teu doce olhar, a luz que se irradia,
Torna a noite um paradigma de esplendor...
Ao tocar-te, todo o teu corpo principia
Um caminho mágico, de ondas de calor,
Que me envolve, oferecendo-me o sabor
Do prazer, que me encanta e extasia...
Tens, da paixão ardente, a essência pura,
Que não ousou prever minha imaginação,
A que pudesses ser, por mim, encomendada...
Conhecer-te bastou-me, a fazer-te amada,
Por encontrar em ti essa fascinação
Que, de sobejo, tens, divina escultura.
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MAGIA
(Mario Roberto Guimarães)

Solitário, andei a esmo, lida inglória,
Como tivera a sorte, feito-me esquecido,
Sem o fascínio do amor, não conhecido,
Tempos que hoje estão ausentes da memória...
Eis que, a tornar-me feliz e comovido,
Tu mudaste o curso sem cor da minha história,
Ao meu viver, imprimindo a trajetória
Que me conduz a um novo mundo, renascido...
Tomaste a então desencantada poesia
E dele te fizeste a encantadora musa,
A que os meus versos se espalhassem ao redor...
E, pontilhando-os do teu imenso amor,
Fez tua alma minha inspiração reclusa,
Para emprestar aos meus poemas a magia.
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Não Quero Terra Firme Se Posso Voar
Tenho dormido e pensado
Todas as feridas abertas
Já não colho sonhos não lembrados
pois seriam apenas suposições incertas,
como batidas na porta aberta, vista
através do vão do vagão descarrilhado
sem ninguém lhe ter controlado.
Caminhei e vaguei por trilhos trocados
e lá ninguém me beijou na boca
para me despertar do sono profundo,
na viagem da alma alada pelo mundo.
Melhor assim! Não quero terra firme
se posso voar. Prefiro ter o abraço
do vento a me carregar pra longe,
que viver pra sempre num mesmo lugar.
Pergunto quem hoje sou, porque não
me reconheço mais depois de tantas
partidas perdidas nesse jogo de fugas
por entre mundos amiúde visitados.
Mas não conto os destinos ignorados,
relegados a planos passados, pois neles
não havia mesmo ninguém a me esperar
Talvez viaje pro México e consiga invadir
uma das suas pirâmides e lá me entocar.
Ou para um lugar mais aberto me evadir,
um lugar que não permita a multidão
me notar, mesmo no meio da densa solidão.
Talvez encontre um portal para Nárnia
Este sim, seria um bom lugar:
viveria um dia inteiro de nada se faz,
tomaria um fresco e quente café,
e deitaria a ler meu Drummond em paz.
Por ora, preciso acordar.
Marise Castro
17/04/2020
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Nubilosas Horas
São mortais os silêncios dos vazios...
Neles se acumulam os gritos acuados,
Risos emudecidos, os ocasos sombrios
Sequer há amanheceres nesses tais...
Nubilosas horas, em túnicas vestidas,
Ofertam suas lamúrias, claros rituais
De dor sofrida, de lamentos e feridas,
Em tempos não sidos, frios, surreais!
Marise Castro
15/11/2020
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Poética Liberdade...
Sem saber que também era poesia
Escolhi ser simplicidade da prosa,
Com a poética liberdade que vivia
Percebi assim que para ela não havia freio
E com rimas no meio meus versos escrevi,
Simplesmente porque não queria ser fim
Por isso, quando hoje me vejo no mundo
No fundo sei que não ando - eu voejo!

Marise Castro
02/10/2020
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A menina cor da noite
No fim de uma rua deserta
Havia uma linda casinha
Branquinha com detalhes azuis
E uma pequena escadinha
Lá morava uma bela família
Da cor da noite escura
Cabelos cacheados pretos
E longos até a cintura
Tinha uma menininha
Que se isolava no dia
Mas a noite se senta melhor
Então ela aparecia
Sofria muito preconceito
Mas com dignidade ela seguia
Arrumou um grande amigo
Da cor da nuvem fofinha
O menino brincalhão
Amava sua companhia
Gostavam de brincar de tudo
De corda até de rei e rainha
Cresceram juntos até adultos
Começaram a namorar
Passou mais de 10 anos
Resolveram se casar
O menino agora adulto
Trabalha na cozinha
Enfeita bolo de festa
E faz tortas docinhas
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A menina agora adulta
Nem trabalho sequer tem
Por causa de sua cor escura
Não a aceitam bem
Mas ela não desistia
Nunca jamais
Lutaria para sempre
Com sua força venceria um dia
Cansados dela e de sua rebelião
Prenderam ela um dia
Ficou anos na prisão
Até que não aguentou mais nenhum dia
Deixou saudade em seu marido
Nos filhos e na família
Seus filhos herdaram um ensinamento
De nunca desistirem de seus direitos em suas vidas.
Monaliza Previato, São Paulo-SP.
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Saudades
Neriane Rodrigues
Sinto saudades
Do teu nascimento
Do ovo que saia
Como uma magia
Que logo me encantei
Quando te vi pela primeira vez
Dos teu cheiro
Dos cuidados com você
Do aconchego no quintal da minha casa
Do teu canto pela madrugada
Do orvalho da manhã nas sua penas
Das tuas penas brilhantes
Dos segredos que te contava quando criança
Do banho que te dava
Quando você se abanava
Da roupa que te vestia, para ficar mais lindo
Tudo via fantasia
Meu lindo galo, assim que eu te chamava
Até quando você me bicava
Na árvore que ficava
Do abraço apertado
Da brisa do entardecer
De tudo em ti
Em tudo que procuro
Onde quer que eu vá...
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Mãe amor incondicional
(Neriane Rodrigues)
Mãe amor incondicional, tua força e teu amor me direcionaram pela vida e me
deram asas para voar...
És uma estrela que ilumina meus caminhos a trilhar...
Que a beleza das flores e doçura do mel, me guie com teu Doce olhar sensível, e
se endureçam, quando preciso de uma lição.
Oh! mãe, amada, dádiva de Deus. Minha rainha, enfrentou os Desafios da vida,
com fé, coragem e determinação...
Deus te fez mulher, divina, calma, e radiante...
Costurando, bordando e pintando os caminhos da vida...
Te amo! Flor-mãe, mulher que me encanta e me ama...
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Tempo de Dor e Amor - Deus o condutor
(Neriane Rodrigues)
É tempo de refletir sobre o amor
É tempo de dor não de pavor
É tempo de um vírus chamado corona, com suas unhas chega a cidade e tira a
nossa liberdade
É tempo de solidariedade e buscar a tranquilidade
É tempo que toda ciência busca cura para essa doença com fraternidade
É tempo de pedir ao nosso criador e condutor a luz da verdade
É tempo que a flora e a fauna, vivem livres da maldade
É tempo de praias, lagoas e rios limpos atualmente
É tempo de perdoar, pedir e agradecer a DEUS por toda libertação e cura da
humanidade
É tempo de dizer é difícil, mas não impossível para toda diversidade
É tempo de juntos obedecer, vencer e crescer com essa dificuldade
É tempo de refletir e agir com toda união, compaixão e determinação e
flexibilidade
É tempo de sairmos vencedores, com DEUS no comando, foco, fé, humildade e
igualdade.
É tempo de todos proclamar a vitória que DEUS chegará com muita intensidade.
É tempo de agradecer ao pai pela infinita misericórdia pelo amor e a cura da
humanidade.
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Registro da arte real
( Neriane Rodrigues )
Registro da arte real chegou no pós-Impressionismo
Artista registrava a realidade do momento
A arte moderna que vislumbra com tinta e pincel todo mundo
Sensibilidade não faltava naquelas tão belas obras dos artistas do cotidiano
Com um toque as cores tomavam formas que impressionava do mais novo ao
mais velho
Oh! Que pintores de tanto talento
Vejo ainda hoje, o brilho no olhar de cada um segredo misterioso que havia
naquele povo
E fico a me encantar com tantos artistas famoso que impressionaram o mundo
com seu talento único
Unidos assim, inspiravam e encantavam com toda emoção
De pincel e pincel na mão em cada direção, expressava seu sentimento com
imensidão
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Motivação de Paz
É a que desejamos para o mundo
Juntando as mãos em oração
Meditando ao Pai em vibração
Para que o Bem seja profundo
No batismo da fé a contemplar
Cada alma buscando seu caminho
Para que todos sintam o carinho
E tenham a paz no seu caminhar
É preciso fazer a paz reinar, lutar
Somos todos UM, a humanidade
É preciso propagar esta verdade
A verdade que é aprender amar
Como o Nosso Pai, Nosso Criador
Que deseja nos unirmos no amor
(Norma Aparecida Silveira de Moraes)
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A destruição da Amazônia
Quantas queimadas destruidoras
Pelas mãos dos homens atiçadas
Queimando lares acolhedores
De animais, suas casas queimadas
A fauna, flora e biodiversidade
Tudo pelas chamas consumindo
Criaturas sem defesas, oportunidades
Viventes que estão se destruindo
O clima do Brasil pode se transformar
Num cerrado, sem árvores defensoras
Que ajudam evaporar a água do mar
Transformando em nascentes salvadoras
Com as matas queimadas ou cortadas
Haverá no solo tanta vulnerabilidade
De ocorrer tornados, e grandes secas
Com erosão sem a impermeabilidade
Na ganância não pensa na sustentabilidade
Só querem pastagens, e muitas madeiras
E os minérios, pelas suas preciosidades
Tudo tão efêmero, pelo dinheiro, moedas
Um mal que não tem volta pela exploração
Tão desordenada, pelas mãos criminosas
Será que não pensam num grande sertão
Pessoas egoístas de almas venenosas
(Norma Aparecida Silveira de Moraes)
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MAR E SER AMADO É O IDEAL
Por mais que se esforce para conquistar
O coração de alguém pode ser escravizado
Por mais que o outro precise mudar
Para não deixar o outro tão magoado
O amor quando é grande e verdadeiro
Ama e não pede nenhuma recompensa
Basta pensar no amor dos pais, primeiro
Um amor que se doa e não se pensa
Mesmo assim as vezes é tão questionado
E muitos falam que não pediram para nascer
E no banco dos réus são também colocados
Os pais ficam triste sem saber o que fazer
Quando um filho pisa, e não dá devido valor
Aos pais que construíram com amor, o lar
Tentando proteger sua prole com todo amor
Mas a missão de criar é sagrada, e vale amar
Mesmo sabendo que será um amor solitário
Há filhos que sentem vergonha dos pais
Por serem pobres, sem cultura, sem relicário
Isso magoa os corações amoroso até demais
Mas quem ama, sempre acredita em mudança
Espera que os sentimentos sejam renovados
Quem ama nunca perde a sua esperança
De um dia ser amado e também respeitado
Seja qualquer forma de querer e amar
São sentimentos sinceros do coração
Quem ama, passa a vida a acreditar e esperar
Na alegria de ser amado, ter a sua retribuição.
“AMAR E SER AMADO É A BASE DA FAMÍLIA FELIZ”
(Norma Aparecida Silveira de Moraes)
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SEM SABER SER SÓ
Olavo nascimento
Seu semblante sem sombra,
Seu santuário sem segredo,
Sua sonolência sem sonhos,
São sinais sem submissões.
Sou sábio sem saber ser só,
Sem saber sorver saudades,
Sem saber sorrir sem susto,
Sou silencioso sem sentido.
Soltar sussurros sob sexos,
Suspiros sensuais sonoros,
São sensações simuladas,
Sem solidar sua satisfação.
Sou sofredor sem sossego,
Sobrevivendo sem semente,
Sempre solicitando seu sol,
Sob soberba sem sensatez.
Somos seres sensíveis sim,
Somos sim sumiços sadios,
Semáforo sutil só surpresa,
Selando suspense sagrado.
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LEMBRANÇAS DE MENINO
Olavo Nascimento
Ainda me lembro...
Do meu tempo de criança,
Dos dias sem esperanças,
Daquele lugar que eu vivi.
Ainda me lembro...
Do meu pai sempre ausente,
Da minha mãe bem presente,
Desde o momento que nasci.
Ainda me lembro...
Das boas notas na escola,
Dos meus gols com a bola,
Do português da quitanda.
Ainda me lembro...
De pegar e soltar do bonde,
De brincar o pique esconde,
E das meninas na ciranda.
Ainda me lembro...
Da bola de gude, rodar pião,
Pular carniça e soltar balão,
De correr com a bandeirinha.
Ainda me lembro...
Do carnaval e peladas na rua,
De fisgar rolinha e cacatuas,
Das pedrinhas na amarelinha.
Ainda me lembro...
De empinar pipas com cerol,
De correr na chuva e no sol,
Das fogueiras de São João.
Ainda me lembro...
Do bom chicotinho queimado,
Do pequeno ninho derrubado,
E dos campeonatos de botão.
Ainda me lembro...
Daquela ladeira e do rolimã,
Descendo o asfalto com elã,
Do bafo-bafo de figurinhas.
Ainda me lembro...
Das bilhas rodando patinetes,
De fazer artes, pintar o sete,
Das amoras doces da vizinha.
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Ainda me lembro...
Da ponta de ferro vergalhão,
Fechando os espaços no chão,
De quem quisesse me passar.
Ainda me lembro...
Do jogo de damas no tabuleiro,
Da arapuca trazendo o coleiro,
E do sabiá na gaiola a cantar.
Ainda me lembro...
De guerras de verdes mangas,
Da atiradeira, risos e zangas,
Das árvores com frutas a mil.
Ainda me lembro...
Das goiabas, sapotis e araçás,
Carambolas, morangos, cajás,
Jabuticabas, jambos e abius.
Ainda me lembro, agora enfim,
Desta saudade que não tem fim,
Que recordou tintim por tintim,
Toda a minha infância pra mim.
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O ONTEM, O HOJE E EU
Olavo Nascimento
Ontem...
A flecha acertou bem no alvo
E eu virei semente e embrião.
Hoje...
Procuro estar sempre a salvo
No meio de gente e multidão.
Ontem...
Estourei a bolsa, me libertei,
Chorei e gritei para o mundo.
Hoje...
Ainda não sei aonde cheguei
Por este caminho sem fundo.
Ontem...
Eu abri os olhos sem nada ver
Mas acolheu-me o colo amigo.
Hoje...
Eu sinto muito não mais poder
Ter aquele aconchego comigo.
Ontem...
Eu arrastei joelhos pelo chão,
Mas segurei o meu brinquedo.
Hoje...
Eu pra conquistar o meu pão,
Tenho que buscar sem medo.
Ontem...
Eu dei o meu primeiro passo,
Caí, levantei, mais outro dei.
Hoje...
Eu ainda procuro meu espaço
Pra viver tudo que eu sonhei.

Ontem...
Eu libertei a minha voz enfim
E mamãe pelo ar foi que soou.
Hoje...
Eu não ouço nem falo pra mim,
Porque não sei ainda quem sou.
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Ontem...
Eu por mãos amigas era levado
E chegava junto a algum lugar.
Hoje...
Eu diversos passos tenho dado
Mas não consigo perto chegar.
Ontem...
Eu era aquela criança inocente,
Com muitos mimos e vontades.
Hoje...
Eu sou outra imagem presente
Com rugas, canície e saudades.
Ontem...
Eu sempre quis um hoje querer
Com muita saúde, paz e alegria.
Hoje...
Eu consegui o ontem sobreviver
Pra ter amanhã o meu bom dia.
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MÃOS DE PAPAI
O meu pai era um homem iletrado
E que conhecia o segredo do existir
Tudo fazia em um desfiar, espartir,
Era simplório, sensível e abnegado.
Não tinha posses, riquezas ou gado
Mas detinha os segredos do sertão,
Conhecia cada palmo do seu chão
Era sensível no afeto e no esparro,
Cresci em uma casinha feita de barro
Com o cheiro e o suor de sua mão.
OXORONGA, Alufa-Licuta. Redenção-PA
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A CASA DE MINHA INFÂNCIA
A minha casa, o meu lar na beira do cerrado
Onde morei com meus pais e irmãos queridos,
Lembro-me dos tempos que ali foram vividos
Das brincadeiras e das vivencias ali passado.
Das cirandas, das bandeirinhas e do queimado
Naquele lar em que nasci, nos tempos idos,
Quantos anos, oh, meu Deus, já percorridos
Da casa, só na memória o retrato preservado.
Ao pensar em minha casa, qual fosse um sonho
E saber que dela, nada ficou, nada mais existe,
Deixa no peito uma dor, um silencio tristonho.
Mas sei, nas lembranças é quadro que persiste
E a esta tela de vida e de vivencias me ponho
Igual um pardalzinho pela ofertação do alpiste.
OXORONGA, Alufa-Licuta. Redenção.
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A voz no Silêncio
O Som que as árvores emitem em meio a cidade turbulenta,somente alguns
podem ouvir.
São prantos tristes da morte.
Seus galhos dançam ao vento.
Que pra meu contento
Sim,eu as posso ouvir!
Pássaros emaranham-se em seus galhos
Alimentam-se de seus frutos
Como pequenos afagos
Posso sentir tudo como um abraço
Que alegria para mim!
Brisa boa entre lágrimas,eis que surgem uma esperança sem fim.
No coração da futura criança,eu ainda tenho pra mim.
Dancem árvores em uma eterna dança e nunca, se esqueçam de mim.
Patrícia Lewandowski
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O AMOR ME AMARÁ
“Si adhuc hominibus placerem, Christi servus non essem!”
“Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens,
não seria servo de Cristo”
(Gálatas 1:10)
Amor...
O que é, pois... o amor?
Amor...!
Definir o amor...?
Impossível
O amor é ele...
e só ele mesmo... o seu real nome
Qualquer outro nome que lhe dê... o deforma
Amar...
E o que seria maior novidade para todos
que não seja... a todos... amar?
Amar... a todos!
Como a Vida ansiosamente espera est’hora!
Razão... para amar?
Motivo para finalmente... amar?
E... precisa?
Amor...
A verdade é que do amor...
(bem como de tudo)
pouco ou nada sabemos
Só temos... uma ideia
E por quê?
Simplesmente porque, infelizmente vivemos...
somente... da mente
Da mente que, na maioria das vezes, tanto engana
Tanto... mente
E então, seria este o remédio:
Afastarmo-nos... da mente?
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Ah! Oxalá fosse fácil e simples!
E quanto a mim o que me direi?
Amei...
a muitos
Na verdade, amei...
a todos
Só não simpatizei-me...
com todos
Amar... e ter simpatia
Quanta diferença...!
Não fui
Por todos...
amado
(Isto eu bem sei)
Como muitos!
Ser amado... por todos?
Nesta dimensão temporal?
Ninguém... é
Ah! quem dera!
Mas...
que, pois, farei?
Odiarei...
aos que não me amaram?
Igualar-me-ei... a eles?
(Visto que... não me amaram?)
Não!!!
Continuarei a amar
Amar...
É meu “dharma”
(na verdade, o «dharma»... de todos)
Todavia, digo respondo apenas... por mim:
É minha essencial... morada
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É mina ética:
Amar
Se não me amam
Nem querem, sei lá por quê, me amar
Não m’importarei, oh, não!
O Amor... me amará
O Amor que nunca deixa... de... amar
O Amor que não se cansa... de... amar
***********************
Paulo da Cruz (a verdade humana do mundo)

HOJE EU IREI... PARA O CÉU
“Todo mundo que ir para o céu, mas ninguém quer morrer”
(Provérbio popular)
Alguns deixam escritos... fortes palavras...
Talvez... nunca d’antes a alguém... reveladas
Cartas... vivas
A s’encontrarem em seus bolsos
Ou nas gavetas de suas casas
Mas, quanto a mim, deixo somente o meu desejo:
De ir para o céu... ainda hoje
Novembro de 2020
Domingo
Dia do Senhor
Não, não poderia ter escolhido... mais apropriado dia
N’oculto desejo qu’em minha mente se abrigava
O qual há tempos me persegue e em tal grau me domina
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Ao que já estava decidido:
Eu vou... para o céu!
E ninguém me impedirá
Do céu que m’espera... (e eu sei)
O céu! Este mais que tudo desejado... céu!
Ond’então, logo mais estarei
E o que contemplarei lá de cima (em que agora medito)?
Aflitas almas, angustiadas, agoniadas, sem nenhuma expectativa...
Atormentadas pelo escuro desespero...
Vidas ansiosas, impacientes, a correrem desorientadas contra o tempo...
Gentes receosas, temerosas, sufocadas cada qual por seus medos...
Pessoas perturbadas, conflituosas, consumidas pela vingança...
Fulminadas pel’ódio...
Ai, meu Deus, qual o sentido das vidas de seus filhos?
Ó almas mortas... tão dispersas... tão perdidas...!
Quando, pois acordarão de sua inércia... de seu sono?
Em que ocasião se despertarão... para a verdadeira vida?
Embora m’espanta em saber o quanto têm medo de morrer!
Da morte que as envolve, quem sabe, desde o dia que nasceram
E a todos conduzem rumo às suas covas
Haverá, pois um tempo em que acordarão?
Ou serão sempre... como são?
Mas, sei que lá do alto verei também almas raras, oh, sim!
Bondosas.. compassivas... generosas...
Movidas par’outras almas...
Altruístas e vívidas almas
Dirigindo-se a tod›hora par’aquelas... sofridas.... nesta terra
Compassivas... afetuosas... amorosas...
Estas, certamente, vivas estão... (e são)
Todavia, são tão poucas...!
Entre tantas estagnadas em seu vazio
Ocas almas... desgraçadas no tempo
Ou, o que é pior, afogadas em sua ganância e egoísmo
Perversas... insensíveis... desumanas...
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Continuamente ávidas em maltratar aquelas iluminas e tão valiosas
(Quem sabe, por inveja delas)
E, destarte, olharei o mundo... lá do alto
D’onde eu estiver
Contudo, queres de fato saber?
Oh! Já não me iludo em crer em nenhuma utopia ou quimera...
[a que consertará o Homem
Cansei-me por demais
Estou farto de esperar por qualquer milagre (que nunca chega)
Nest’exílio que, se não imediatamente mata, então enfarta
Não, quero ir... para o céu
Desejo ir... para o céu
Neste dia de hoje o qual preferi:
O dia do Senhor... o domingo cristão
Elevar-me, portanto, para o alto
Devagar, sem pressão, porém sempre... em ascensão
Ah! Mundo que a tantos fere e maltrata...
Não, que ninguém me impeça ou me convença do contrário
Nem me veja com olhar de julgamento ou desdém
Do que por muito estou determinado
Mesmo por qu’eu insisto em dizer:
Eu sei o que estou fazendo e não irei me arrepender
Estou, sim, consciente e lúcido do qu’eu quero e anseio
Naquel’hora em que, finalmente, deslocarei os meus pés de seu solo
Mas, que ninguém me considere pessimista...
Ou negativo por tudo o que antes disse
Pois, entre baixezas e grandezas...
Entre nobrezas e torpezas...
A que se acham em todas almas
Eu agora grito de coração:
Eu as amei, sim...
E ainda as amo
E sempre as amarei
Até por que eu sou uma delas
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Não, não sou diferente de nenhuma
Oh! Não vejo a hora de realizar o meu primeiro voo de parapente
Ainda hoje...
Neste ensolarado e lindo domingo
(Ou alguém pensou outra coisa?)
Não, aquele outro céu... pode esperar

Paulo da Cruz (a verdade humana do mundo)

NAMORADA DE MINH’ALMA
“Tu eras também uma pequena folha que tremia no meu peito.
O vento da vida pôs-te ali. A princípio não te vi:
não soube que ias comigo, até que as tuas raízes
atravessaram o meu peito, se uniram aos fios do meu
sangue, falaram pela minha boca, floresceram comigo»
(Pablo Neruda)
Transportaria a quem se ama d’um lugar para outro em que
[seria, em verdade, ele próprio?
Ah! Tão bom há de ser assim quando e com quem se queira!
Quão afortunado então eu sou!
Contra tantos a viverem à sombra d’uma vida vazia e sem amor
Entre mil inquietações e cuidados sem ter ninguém a s›estar a seu lado
Oh! Graças a Deus, não é o meu caso!
Namorada... de minh›alma!
E, portanto, na morada de minh›alma... eis qu›ela mora:
Na morada... de minh’alma... alegre... e jubilosa!
Não, não mora tão somente na residencial moradia... d›onde moro
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Nesta em que nela s›entra e se sai... a toda hora
Pelo que não a quero apenas ali... naquela «espacial» e física morada
Quero-a, sobretudo, em minha vital e «atemporal» morada:
A minh›alma, a qu›ela mora e morará sempre... e jamais irá embora
E, destarte, ei-la em todo o tempo... junto a mim... a meu lado
(Na verdade, dentro de mim)
Aquela que é... a doce namorada de minh›alma
Aquela a viver, pelo qu›eu a amo... na morada feliz... de minh›alma
Paulo da Cruz (a verdade humana do mundo)
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CANÇÃO DE NOVEMBRO
Radyr Gonçalves
Solidão de barco – parto sozinho por entre caminhos e luas...
Sei do vago que é peregrinar entre os quintais da morte,
Sei da vida entre corvos e espantalhos...
Enquanto o escrevo o farol apaga-se...
Eu não entendo nada de formas poéticas,
Nem de lirismos noturnos ou matinais.
Mas eu sei do caís... Da solidão que assombra as sombras dos homens...
Da falta de flores nos olhares das mulheres,
Da falta de pão na boca dos meninos,
Da falta de um hino de “avante!”...
Da falta de coragem que faz a alma desmoronar...
Solidão de mar – parto sozinho, já não sei mais cantar...
Esqueci a velha canção das estrelas felizes,
Devorei os meus medos, minhas dores, meus deslizes,
E sigo só, como quem segue para lugar nenhum...
Enquanto escrevo o barco singra – o verso míngua...
O mundo fecha-se...
Nada entendo de sentimentos profundos,
Das cousas complexas deste vasto mundo...
Mas eu sei demais da solidão que flutua,
Por entre rios e mares, por entre versos e luas...
E que me carrega para lugar nenhum...
Enquanto o barco segue, a vida singra e a alma sangra.
Solidão de Barco
Radyr Gonçalves
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JUNHO PRA
QUE TE QUERO
É sobre a porta que se escancara
E a tara com que se abrem as janelas
É como um parto sem dor em dias de primavera
Suave é a palavra da boca que me beija
Terna é a mão que me acalanta na contraluz das horas
Rezo para que o tempo se esconda entre nossas coxas
E se perca, sem pressa, entre a ossatura das noites
E os passos dos calendários...
Deixe em mim a imagem de um poema bonito
A geografia lírica da flor viçosa
Eu sou teu cravo, tu és a rosa
É como uma história que se passa em um quarto
É como um parto de estrelas na foz do anoitecer
Deixe em mim a figura de um rio que nasce manso
Ou de um vulcão que surge bravio
Tu és primavera, eu sou o estio
Juntos somos o amanhecer.
CANÇÃO DO AMANHECER
Radyr Gonçalves
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JUNHO PRA
QUE TE QUERO
Poemas de amor cabem em pequenas conchas,
Enchem o mundo. Ah, ilusão profunda!
Por um instante o amor é andorinha,
No outro uma figurinha que passa,
Ave miúda, impercebível...
Por vezes, convence, por vezes, engana...
Por vezes, Clarice, por vezes, Quintana.
Poemas de amor arrombam portas,
Fere, cura, cicatriza, corta.
Poemas de amor são janelas singelas,
São folhas, maçãs, clichês, são prosas,
Quimeras.
Poeminha de amor
Radyr Gonçalves
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EFICIENTE MENTE
Deficiente é quem não sente,
não sente nada por ninguém.
Eficiente é quem tem mente,
não mente o que sente,
o amor que tem.
Eficiente é quem fala de amor,
que fala com as mãos,
e quem faz poesia.
Eficiente é quem consola a dor,
nunca guarda rancor,
e viver em harmonia.
Eficiente é quem pinta com os pés,
é quem pinta com a boca,
faz da vida alegria.
Eficiente é a comunicação,
que sai do coração,
de mentes em extasia.
Eficiente é quem crê em Jesus,
que leva a sua cruz,
sem passar nostalgia.
Eficiente é quem verte sua Luz,
que ao caminho conduz,
todos em romaria.
Regina Madeira
26/09/2019
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BANHO DE LUZ
Enfrente o Sol,
E as sombras vão embora.
Vista um lençol,
E receba sua Luz agora.
Sua saúde depende da sua mente.
Aborte a dor que sua alma ainda sente.
Tudo depende de como vemos nossa vida.
Pode curar ou ter sempre uma ferida.
Um bom remédio pode conter a salvação.
Comece a orar e a pensar em doação.
Ajude alguém que tenha pouco sobre a mesa.
Não por orgulho, mas por vontade, com certeza.
E a sua vida no mesmo instante vai mudar.
Necessidade ensina a gente a amar.
Siga o exemplo dessa Luz tão forte.
Doa energia e não vê isso como morte.
Permite a vida mesmo sem aparecer.
Felicidade é dar ao outro um viver.
Tenha coragem, receba então a alegria.
A Luz profunda restabelece a energia.
Por isso o Sol mostra que nosso Pai é Deus.
Damos as mãos pois somos todos filhos Seus.
Regina Madeira

REVISTA BARBANTE - 261

GIRASSOL
Alegria aparece como lindo girassol.
O seu tom amarelo recebeu do sol.
Vem surgindo no vaso para o nosso olhar.
O céu rivalizando com o seu arrebol.
Misturando as cores num belo lençol.
São as bênçãos de Deus a anunciar.
Belas mãos que plantaram trazendo a vida.
A terra em beleza responde florida.
Esperando os dias para acarinhar.
A alegria é sorriso paz muito sentida.
Pois recebem de Deus amor e guarida.
Chamando a primavera para acordar.
Girassol tão menina é menina-flor.
Namorando o sol faiscando em cor.  
Tanta luz e beleza nesse seu raiar.
Sua doce aparência transmite calor.
Desde o nascer até o sol se pôr.
Captando sua luz para se iluminar.
Girassol com seu par troca de energia.
Almas simples a cantar uma doce extasia.
Quem estava dormindo uma luz acordar.
Apagando a tristeza e trazendo alegria.
Versos soltos no ar compõem nova poesia.
Alegrando ao poeta nesse seu versejar.

Regina Madeira
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I
Está difícil privar
o pranto.
Nesse tempo de vidas
breves...
E pouco encanto.
II
Uma esperança pousou cedo
dentro do meu dia
neblinado.
III
Meu ser tem sede
de solidão
para equilibrar fios interiores
de meu chão.
REJANE SOUZA
Mestra em Literatura Comparada/UFRN. Poeta e Ensaísta - Membro do Conselho
do Livro, Leitura e Biblioteca de Natal – Membro da ALAMP. Coordenadora dos
Coletivos –Mulherio das Letras Nísia Floresta/RN e Alpendre Literário – Produtora
Cultural da I FLINÍSIA (2015) – III Encontro Nacional do Mulherio das Letras no
RN (2019) – I Encontro Virtual Regional do Mulherio das Letras Nísia Floresta –
RN (2020). Poesias e ensaios publicados em Coletâneas no Brasil e Portugal.
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AS QUADRATURAS DA LUA

Vida que segue...
implacável!
As tulipas florescem na Holanda
As crianças morrem de fome na África
Na Síria, a destruição se faz presente
No mar do Caribe, cubanos vislumbram
o sonho americano
Os rejeitados na Europa
reclamam seu espaço
As fronteiras não se desfazem, são erguidas na intolerância, no preconceito, na falta de amor!
Vida que segue...
implacável!
Nas ondas do mar
No passo da bailarina
No sorriso do palhaço
Nas plantações de arroz na China
Na saída pontual do Expresso do Oriente!
Vida que segue...
implacável!
Nos versos do poeta
Nas notas de Bach
Nas máscaras do teatro grego
No brilho resplandecente do sol da meia-noite!
Vida que segue...
implacável!
No norte
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No sul
No leste
No oeste!

ALIMENTO DA VIDA

O pão da vida de cada dia
É masculino, é feminino
Está em casa, está na rua
É doce, é amargo, é alegria!

O pão da vida de cada dia
Sou eu, é você, somos nós
É feijão na panela de Maria
É sonho de Ícaro no quarto de Carolina!

O pão da vida de cada dia
Recheado de dor, suor, amor
É lua, é sol, é chuva
Transborda fantasia!

O pão da vida de cada dia
É prosa, é poesia
É o sal da terra
É melodia!
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AVESSOS

Escrevo para dar sentido
Ao abismo que me habita
Caos, princípio, meio e fim...
Escrevo... osso duro de roer
Espinha na garganta
Lágrimas que corroem a caminhada
Escrevo (in)certezas
Avessos de mim
Imagem que não se reflete no espelho
Escrevo...

RITA QUEIROZ - Natural de Salvador – BA. Pós-doutorado em Estudo de Linguagens (UNEB),
doutorado em Filologia e Língua Portuguesa (USP), mestrado e graduação em Letras (UFBA).
Professora universitária com diversos livros, artigos e capítulos de livros publicados nas áreas de Filologia
e Lexicologia. Conta também com 5 livros de poemas para o público adulto e 5 livros para o público
infanto-juvenil. Integra os seguintes coletivos: “Confraria Poética Feminina”, “Mulherio das Letras” e
“Coletivo de autoras de literatura infantil e infanto-juvenil da Bahia”.
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Nada mais é como era
(Rosalina Lopes Pires Fialho)
Quanta saudade eu ainda sinto do meu tempo de menina,
Que tempo maravilhoso foi aquele no interior de Minas.
O tempo passou e hoje em dia está tudo muito diferente,
Hoje já não podemos sair às ruas como era antigamente.
Sinto tanta saudade das brincadeiras com meus cinco irmãos,
Realizar todas as tarefas escolares era nossa única obrigação.
As nossas brincadeiras criativas não tinham nenhuma tecnologia.
No mais, era só criatividade, improviso, roupa suja e alegria.
Tínhamos muito pouco conforto e muita coisa na mesa faltava,
Chegávamos famintos da escola, nossa mãe feliz nos olhava.
Vínhamos caminhando da escola e correndo dos bois na estrada,
Sua alegria era tamanha ao ver a sua prole ali sendo alimentada.
Subíamos nas árvores, perdi a conta das quedas que eu levava,
Das quedas não tivemos ferimentos graves, minha mãe só rezava.
Como eu tive uma infância feliz, um tempo muito bom de lembrar,
Recordar estes momentos felizes que me faz ao passado voltar.
Nada mais é como era, quanta coisa mudou em nossas vidas,
Nostalgia de uma criança que hoje adulta, e já bem crescida.
São as recordações de um tempo feliz bem unida de meus pais.
Mas o amor pela minha família, este item não mudará jamais.
Nada mais é como era, preciso me conformar com esta realidade,
Tudo muda a todo instante, amores se tornam apenas amizades.
A vida é uma constante mudança, nos tornando mais amadurecidas,
Por mais que seja difícil encararmos as mudanças em nossas vidas.
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Embriaguez poética (À Poetisa Cora Coralina)

Bebi
o néctar
de tuas
palavras...
Embriaguei-me,
poetisa!
E,
na minha loucura,
espalhei
versos
e
rimas
em
tua
lembrança...

Rosangela Mariano *

* Rosangela Mariano é formada em Letras pela Unisinos, RS. São dez livros
publicados pela Litteris Editora, selo Quártica, RJ, desde o ano de 2005(1º livro:
A rosa que se transformou em estrela). Escrever é uma grande paixão!
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Menininha
Menininha dos olhos azuis
Tão bonitinha és tu
Falando de amor
Sendo simplesmente uma flor
Meu pedacinho de céu
No doce olhar
Sempre a cuidar
Do velhinho sem chapéu
Menininha dos olhos azuis
Tens o dom de ensinar
Alma cheia de luz
Deixa a gente te ninar
Oh! Menininha dos olhos azuis
És tão bela para mim
Alma cheia de luz
Te amo tanto sem fim
Alma cheia de luz
Te amo tanto sem fim
Te amo tanto sem fim
Rosângela Trajano
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Carneirinhos (Salve Manuel Bandeira)
Os carneirinhos pulando
As cercas dos meus pesadelos...
Me acorde Teresa! Acorde
Este teu sofrido amante.
Os carneirinhos pulando
As cercas dos meus pesadelos...
Não deixe Teresa, não,
Afogar-me em solidão.
Os carneirinhos pulando
As cercas dos meus pesadelos...
Diante dos meus gemidos,
Oh Teresa, por favor:
Os carneirinhos pulando
As cercas dos meus pesadelos...
Salve do negro destino
Viverem sem teu carinho.
E a poesia assim segue
Teresa, minha querida,
Com carneirinhos pulando
As cercas dos meus pesadelos...
rub levy
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Anjo meu
Ah se pudesse admirá-la
Ao menos mais uma vez
Como a vislumbro em meus sonhos...
Através de noites de pedra
Atravesso em visões esparsas
Os espaços que nos separam.
Quisera galgar os degraus celestes
E ver-te em vestes luminosas
Como deves ser tu, amada inesquecível.
E alcançando tão alto nível
Em vertigem precipitar-me-ia
Ofuscado eternamente pela luz de teu amor.
rub levy
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ANJOS METAFÓRICOS
Um anjo divino alertou-me o bem
Um anjo diabólico também:
A bondade abre o caminho do céu
A vingança deixa um gosto de fel.
Um anjo divino alertou-me o mal
Um anjo diabólico o jornal:
A maldade humana é por excelência
Prospera aonde a bondade é ausência.
Um anjo divino alertou-me és tu
Que irás dirigir teu próprio destino
E a cada dor e amor darás gemidos.
Um anjo diabólico mostrou-me
A senda dos prazeres e alegrias
E disse: livre arbítrio é todo dia.
rub levy
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FUTURO PRESENTE
Cheio de pensamentos
no celular, no micro-ondas
nove e quarenta e nove
lembro de Deus
água cai não sei de quê
na casa vizinha
pego algumas folhas
virgens, talvez velhas
pela ruminação do tempo
e estou aqui
escrevendo — vejo
em que buraco
o mundo caiu
as pessoas mudam
o amor esfriou
guerras explodem
num charco de desilusão:
— Eis o mal da Tradição!
(Samuel de Mattos)
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TEMPOS DE GUERRA
Desconexas almas
Reflexos insolúveis
Corações sem noções
Perspicácias infelizes
E
Almas excêntricas
Pedaços enclausurados
Na vida difícil, na morte fácil
Influxos assassinos, afluxos mórbidos...
(Samuel de Mattos)

ULTIMUS FINIS BONORUM
(A pedido de Bentinho – Dom Casmurro, Machado de Assis)
Oh! Flor do céu! Oh! Flor cândida e pura!
De tal forma compõe-se a amargura
Desses dias que a vida abraça
E que o tempo converte em traça.
Oh! Flor do céu! Oh! Flor cândida e pura!
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Quão terrível somos! Quanta aflição
Compomos da angústia, da vida impura
Que o tempo arde na ira da maldição!
Quando o Bem destruirá do mal a muralha?
Quando o amor vencerá o caos da vida?
Vincere enim quasi tumentes magistrorum
Pie, Deus, est novus ordo saeculorum
Mas que o fim exulte amor, sorte da lida:
Ganhe-se a vida, perca-se a batalha!
(Samuel de Mattos)

Samuel de Mattos é doutorando em Letras/Estudos Linguísticos pela Universidade
Federal de Sergipe (UFS). No mundo artístico, é poeta, escritor e ator amador,
abordando os seguintes temas: amor, diversidade, resistência, morte, salvação,
perdição, melancolia, niilismo e existencialismo. Contato: ssmatos20@gmail.com.
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SE EU TIVESSE
Se eu tivesse o poder de voltar o tempo, não deixaria que te machucassem
Se eu tivesse o poder da cura, curaria com amor
Se eu tivesse poder estar lá, eu diria você é importante
Se eu tivesse o poder de fazer acreditar, gostaria de te salvar
Se eu pudesse ser uma brisa, te daria paz espiritual
O meu único erro foi o SE
Conjunção condicional, sem condições, assim
Desculpas existenciais para a próxima encarnação
A carne guarda as dores, as emoções, as satisfações
Até logo mais ali, próxima encarnação enfim
Espero, estejamos no lugar certo
SHEYLA ANDRADE
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INSISTÊNCIA – Sigridi Borges
Palavras.
Elas insistem
roubam meu espaço
aumentam meu cansaço
sangram
rasgam meu peito
assaltam meus anseios
penetram em pensamentos
vibram
ávidas
inquietas
sorrateiras
faceiras
insinuantes
ofegantes
apaixonantes
atrevidas
arrastam minhas mãos
disparam meu coração
buscam-me em lampejos
soltas ao vento
repletas de sentimentos
me forçam a parar no tempo
encontram brechas
arrancam suspiros
cortam meus minutos
abreviam meus segundos
em palpitações
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P
a

descompassadas
ofuscam minha visão
transformam-me em frangalhos
viro colcha de retalhos
tiram-me do eixo
matam meus desejos
atordoam-me
enlaçam-me

l

não obedecem a ordens
nada as detém
não aceitam regras
não se importam com minhas olheiras
acordam-me na madrugada
forçam-me a escrever
procuram por símbolos remanescentes
numa luta indecente
bravura decadente
encalço reluzente
num espaço transcendente
nada que me alimente
destroem imagens
constroem histórias.
Sigridi Borges
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ANJO PRETO

Quando nasci um anjo preto
Daqueles que vivem na favela
Me deu uma arma e disse:
Sua sina está traçada
Vai levar vida errada
Imperfeição do que existe
Não servirá para nada.
Veio ao mundo para ser covarde.

No ventre da minha mãe
Percorri ruas, vielas, ladeiras,
Conheci a fome e o frio,
Sem beira nem eira
Olhar cifrado, vida incerta,
Pálido como a lua cheia
Calado feito pedra do rio,
Mais tarde, tornei-me poeta.

Quem sou e quem estou
Colho no tempo a resposta
Com o azar jogo com a sorte
Vida ou morte sem fim.
Em versos livres que ardem,
Sirvo ao perigo esquecido
De um livro nunca escrito
Vivo várias personagens
Trancadas dentro de mim.

Valéria Pisauro
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INFINITO RECOMEÇAR
Moinho de versos movidos
Seduz letra, melodia,
Olhar que arde, página vazia,
Tudo que se canta é poesia.
Libertam-se claves, sustenidos
Dentro da partitura nua e fria
E ao longe o som continua
Estranha alquimia do então,
Cifra a noite, rima o dia,
E a música invade em vários tons.
Consente sem nada a dizer,
Deseja ter tudo o que se sente,
Mesmo que a vida não queira,
Improviso no que há de sonhar
Sentir de todas as maneiras,
Em um infinitivo recomeçar.
Refaz a verdade com o silêncio
Envelhece no ensaio do tempo
Fugaz em contínuo circular
Olhar cifrado, página vazia,
Seduz letra, melodia, enfim
Tudo que se canta é poesia.
Valéria Pisauro
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REDE DE REZAS
Na esteira das grandes cheias
Ribeirinhas bailarinas cativeiras
Pele vermelha, mulher-sereia
A cantarolar nas beiras dos rios.
Filhas de velhas benzedeiras
Olha o azul sonha com o mar
Correnteza de oferendas
Nas águas de todo lugar.
Contas de rosários, tambor
Canto sagrado que a paz traz
Braços suportam o andor
Louvor a todos os orixás
Rede de rezas que Oxum leva
Segredos a embalar desejos
Enxaguam sonhos inteiros
Lavadeiras em seu altar.
Deixa a água marejar
Deixa a água lavar, levar
Curar todo o mal
Sete ondas de sal
Deixa a fé abraçar a maré
Deixa o céu descansar seus pés
Deixa o rio amar o mar ....
Eu canto ... todo dia é santo!
Valéria Pisauro
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SUPERAÇÃO
Wagner Xavier de Melo

Se houve pesadelos,
Você lembrou por estar acordada,
Se as nuvens estão carregadas,
Se permita molhar na chuva anunciada.
Em tudo dai graças!
Se o pão está escasso,
Reparta, e ele será multiplicado,
Se o mau humor te visitou,
Sorria, e assombre quem te aterrorizou.
Se a vida se tornou uma clausura sem emoção,
Liberte seus pensamentos importando do coração... superação.
Em tudo dai graças!
Portas físicas fechadas não impedem seu caminhar, uma fresta irradiando
resiliente luz, vai te fazer sonhar!
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Páscoa Utópica

Páscoa de um Senhor morto
crucificado na cruz de nossas ambições,
de critérios adotados em cada cravo cravado,
na insanidade de todos
que não veem mais sentido para isso.
Páscoa dos senhores que decapitaram
a existência humana no divino
empacotar de um ovo
que parece um profanado corpo negro
de um Cristo escuro
de cada momento inexistente
na dimensão alheia.
Páscoa de mulheres prostitutas,
puras no desejo de ser só Ele
o corpo virgem de uma santidade
mal intencionada que nos vê
como pecadores de uma última
paixão não resolvida.
Páscoa de uma hóstia consagrada
nos montes sinais do destino
que reluzente traz no estandarte
as iniciais INRI - Jesus Nazarenus Rex Judaeorum
significado quase pagão,
que cruza abertamente a mente
dos incrédulos que nada têm.
Páscoa de uma utopia presente nos sacrários,
nos sacrilégios de sacerdotes desequilibrados,
que se ver como malabaristas de um santo só...
Páscoa de um Deus negro ou branco
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na cor dos salmos recitados,
vermelhos no sangue derramado.
Este é o cálice do meu sangue que será derramado por vós
e por muitos para remissão dos pecados...
não capitais...
nem veniais...
mas pascais...
Fazei-o em memória de mim
ou de nós???

Walter Cintra de Souza Lima
(TCintra)
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Fala Brasília
Fala Brasília,
fala para Marise, Regina, Maria,
fala do que te impede,
bota alegria neste Planalto Central,
grita no silencio da noite,
entre quadras, quadradinho, quadrilhas
Fala Brasília,
dos teus sonhos de criança,
das alegrias desconcertantes e multiplicadas
ao longo de sua vida,
dos pobres meninos e meninas que brincam
nos verdes da Esplanada dos Ministérios.
do teatro nacional.
da Legião, Plebe, Capital.
Fala Brasília,
da rodoviária, onde ônibus lotados
saem em busca de utopias insanas,
de Niemayer, Lucio Costa e dos candangos
escravizados por uma ideologia desarrazoado.
Fala e faz Brasília,
do teu mundo mais brilho,
dos artistas fardados, censurados
a te embalar em vão,
dos artistas populares
a te interpretar sem vocação,
dos pixotes abandonados nos
setores comerciais da vida,
nas lanchonetes sem cultura artesanal.
Fala Brasília,
das satélites, asa sul, asa norte,
asa leste, asa oeste,
minhocão, Unb, repressão,
fala e conta que Brasília não é nenhuma
cidadezinha do universo nordeste,
fala sempre em tom de grande idealizador,
busca sua identidade, seu espaço
nas Igrejinhas construídas no sentimento,
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na visão de um futuro que não sabemos
se chegara para nós.
Fala Brasília,
não se cala,
se preciso for se rebela
grita mais alto que os sonhos
perseguidos por ti.
Walter Cintra de Souza Lima
(TCintra)
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Olhar dos Incrédulos
Como era no princípio
tudo se fez carne,
o verbo infinito onde o poder
do superior imita a arte
no amor, ao próximo,
se transforma em vinho,
sangue do meu sangue.
Sempre na procura
do prazer mal tipificado,
dois mil anos depois da cruz,
buscando nas mulheres
o cordeiro dentro de seus ventres.
O milagre que veio da luz,
transformado em partículas eucarísticas,
sobre o olhar dos incrédulos,
busca sentido no coração partido
em uma santa mãe apunhalada no coração
por um amor que o mundo não correspondeu.
Por fim, o adeus
no destino que parte em migalhas
como pregos martelados no madeiro de sangue,
espinhos na fronte dos olhos em transe,
sem dizer nada,
nem porque...
simplesmente... silêncio... dos inocentes,
negado por três vezes,
a confirmação de muitos,
na loucura da crucificação.
Walter Cintra de Souza Lima
(TCintra)
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Sonho da Felicidade
Zédio Alvarez
Sonhei com a minha Terra Prometida
Era a Bela Terra do meu encanto
Meus sonhos a tornaram conhecida
Um rio me levava para o Recanto
A espera trouxe os ventos da saudade
Não acho o manto da sua referência
A recordação exige a nossa felicidade
Preciso te ver com muita urgência
Antes que a nossa árvore pereça
Antes que os seus galhos caiam
Que a sombra do ninho desapareça
Que a vontade e o desejo saiam
Por favor, me deixe sonhar
Com você naquele lugar...
Por favor, me deixe entrar
E fazer a junção de um par.
Quero ver um final feliz
Com nossos corações a pulsar
E crer que o destino assim quis
Acertando o nosso tempo de amar
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Retrato sem moldura
Zédio Alvarez
Minha imaginação voa
Numa busca constante
A mente não fica atoa
Na viagem do instante
Te avisto num retrato
Com toda a sua altivez
Pensando dou um trato
Vamos ficar outra vez?
Como estás tão linda...
Na mira do meu olhar
Enxergo uma menina
Na querência do amar
Arquivei na lembrança
Toda a cena do desejo
Apego-me a esperança
Na vontade e no ensejo
Aquele dia está gravado
Vamos descobrir então
Se nosso beijo salivado
Foi momento ou paixão
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Os idiotas?
Zédio Alvarez
Tem alma, tem coração e tem essência. Às vezes prepararam alguma armadilha para que eles
caiam acreditando na sua inocência efêmera cuja dádiva maior é a sua espontaneidade de ser
pelo próprio desprendimento da sua alma generosa que não enxerga a maldade a um palmo
do seu nariz. É assim que os idiotas vivem procurando fazer... Somente o bem, a alguém
que vai além da bondade, cujo adjetivo dispensa quaisquer comentários a respeito das suas
atitudes.
O mais importante de saber é que, quem pratica a maldade contra um idiota não vê idiotice,
que acabou de cometer e vem o arrependimento dessas pessoas que em sua reflexão ver o
quanto foi tão idiota. Num parâmetro da indiferença enxerga-se o meio termo, a meia culpa e
inconsequente inversão de valores.
Para aqueles que se acham autossuficiente na forma de viver com os seus lemas de sempre
querer levar vantagem, nunca se esqueçam que de repente não terá tempo para a prática de
mais uma idiotice na vida, pois os idiotas de antes serão “idiolatrados” nos quatro cantos
do mundo e as suas palavras irão ecoar fazendo uma espécie de protesto inconteste de toda
maldade no mundo.
Vamos viver em paz.
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Poemas
Novo estilo
SPINA
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SPINA (NOVA FORMA POÉTICA)
PARA CLARICE-A LISPECTOR
Proponho uma revolução!
Armas em punho
Poesias na artilharia.
Cada verso impregnado de rebeldia.
Ela, insurgente, força da natureza
Blinda então Lispector na infantaria.
Rasgando verbos contra arcaicos preceitos
Arsenal de Letras em harmonia.
Ana Cláudia Gonçalves
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SPINA (NOVA FORMA POÉTICA)
DA EFEMERIDADE DAS EXISTÊNCIAS
Tecido demasiado fino
É a existência.
Intenso em brevidade ...
Plural em tão diversas singularidades
A vida nos cobra cotidianamente
Em meio a intempéries, continuidades.
O tempo vai passando, ceifando
Os dias grávidos de felicidades.

Ana Cláudia Gonçalves

REVISTA BARBANTE - 293

SPINA (Nova forma poética)

INVEJOSOS, EXALAM PRETUME

Espinhos perfurantes encontro
nas enganosas rosas
que invejosas exalam

aroma fétido, expurgado contaminando ar,
respirando o pretume, evitam hematose,
buscando respiração, o fôlego abalam…
Seres degredados presos no amargor,
cobiçam o alheio, ferem, apunhalam!

Ana Luzia Moura
Inverno/2020

REVISTA BARBANTE - 294

SPINA - (Nova forma poética)
OUTONO, SUAVE ENVELHECER

Espelho reflete imagem,
do outono ressequido,
antes suaves primaveras

de raízes profundas, criaram sulcos,
marcaram o seu ciclo produtivo,
adubado, que alimenta novas eras,
amadurecidos pelo tempo, nascem flores,
ciclos idos, de floridas quimeras.

Ana Luzia Moura
Inverno/2020
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SPINA (Nova forma poética)
SOU GAIVOTA PERDIDA

Olhando para você
sinto o coração
bater sem medida,

minha boca busca seu corpo,
meu olhar procura o seu,
sem eles sou terra erodida...
Seus braços são meu ninho,
sem você sou gaivota perdida.

Ana Luzia Moura
Primavera/2020
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SPINA (nova forma poética)
TRANSCENDÊNCIA
Amanhã, tua ausência
Impertinência da vida
Fará romper saudade.
Molhará teus miúdos olhos , fará
Chover águas do viver, reimpressões
Lembranças do Mar, indagações , autenticidade
A poética transcendente do inefável
No suspiro agoniante da saudade.
   ANA MEIRELES
————————————————————
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SPINA (nova forma poética)
O SOPRO IRREFREÁVEL DO DESABERTO
Exala no vento
O discernimento impresso
Do tempo deserto.
A solidão que pranteia abandono
Deposita areia no inóspito silêncio
Sela rumos, destinos do incerto
Formata na agonia dos hiatos
O sopro irrefreável do desaberto.
     Ana Meireles
————————————————————
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SPINA (nova forma poética)
PRAZERES DA ALMA
Debalde a luta:
Poesia, sexo, amor
Desvelam as almas.
Tecem, põem verniz no imaginário
Céu, universo, mundo fechado, aberto
De Vibrante arrebol, vívido Sol-das-almas
Sentinelas expressivas de febris tormentas
Nos prazeres solitários das almas.
  Ana Meireles
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SPINA- NOVA FORMA POÉTICA
MULHERES
Mulheres de fibra,
Doçura de meninas,
Força de guerreiras!
Suas histórias são de superação,
Marcadas pelo estigma: ser mulher!
Brancas, negras, viúvas, casadas, solteiras,
Choram, riem, caem, levantam, vivem!
Pobres mulheres, seguem, rompem barreiras!
_____angela trier
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SPINA- NOVA FORMA POÉTICA
DOÇURA

Doçura teu cheiro,
Cheiroso teu sabor,
Teu ser... delícia!
Jeito atrevido de menina namoradeira,
Olhar de mulher madura... faceira!
Gingado dengoso, me leva, malícia!
Sua boca é desejo, quentura!
Sonho ser teu sonho, Felícia!
_____angela trier
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FÉRTIL ILUSÃO
Ilusão é algo
que sentimos, além
das travas impostas,
cruzando limites da estreita razão.
Ela transpõe o repouso das
pedras cravadas nas crenças dispostas.
Nos apetece, desenfreada, a uma
marcha ansiada por férteis respostas.
Antônio Queiroz – São Paulo

NOITE SENTIDA
Acordar na cidade,
faz-me sentir ausente
da noite partida.
Alumiado dia mal se levanta,
na carência me dou conta
que noitinha sedutora foi entretida.
O afoite deitou-me saudade, dela
ainda sinto concreta brisa sentida.
Antônio Queiroz – São Paulo
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POETA
Pensando ser poeta,
Alguém do rascunho
Talvez, mero escritor.
Pontuando alguns riscos, letras, sílabas,
Desenhos sem significado ou contorno,
Apenas desmanchando em pleno calor.
Cordilheira abrindo continente em dois,
Imensa montanha emergente sem cor.
Artur José Carreira
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ROMÂNTICOS
Éramos mais românticos,
Não propriamente felizes,
Simplesmente era assim.
Escorriam os amores dentre dedos,
Morria-se pelas paixões todos dias.
Eram músicas, canções, sons enfim.
Cada momento vivido era enraizado
Nas lembranças temporais, por fim.
Artur José Carreira
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REMINISCÊNCIA
Passado o vento
Ficou lá largado,
Deixado em vão.
Foi uma lembrança sem memória
Que, transformada em mera brisa,
Tomou-se parte do tempo, solidão.
Brinca de pique nas reminiscências
Trazendo apenas sinal da imensidão.
Artur José Carreira
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CAMINHANDO EM MEIO A DIFICULDADES   

Transito muito suavemente
Em caminhos áridos,
árduos, difíceis, desertos.

Não por acaso sinto proteção.
Por vezes , a ansiedade assola,
Talvez por sentir rumos incertos.
Nisso, a confiança muito ajuda,
Tornando os passos mais libertos.
Assma Gabriela
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A BELA NATUREZA  
Cascatas, cachoeiras, riachos,
Belezas da Natureza  
Comprazem o espectador.

Na turbulência da vida citadina
Ele encontra alento nas paisagens
Que despertam no coração, amor.
Amor pelo belo, pela elegância.
Dessa forma, louva o Criador.  
Assma Gabriela
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A INQUIETAÇÃO QUE A CALMA DA NOITE TRAZ

Chegando a noite,
Sombras se aproximam.
Insegurança, medo, solidão?

Compulsão alimentar, vontade de dançar,
Encontra - se onde, o dileto companheiro?
Nas ruas, bares, qual amplidão?
Importa a certeza da chegada  
Antes do amanhecer, sem sofreguidão.
Assma Gabriela
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SPINA-Nova Forma Poética
ROSPINANDO COM NOSSOS CAMINHOS.
Releio meu livro
Páginas tão belas
Recheadas de sonhos.
Parei escrever, não encontrei razão,
Para traduzir tanto desamor, chorei...
Hoje percebo são raros inconhos
Ninguém pode esperar nada outrem
Somos protagonistas nossos caminhos, risonhos!
#FlordoCórrego
############
Sonhando com amor
Como adolescente tonta
Ainda me achando
Como se viver fosse champanhe
Espumando na fina taça borbulhando
Nem percebi quanto ficaste desdenhando
Do meu amor, meu carinho
Feriu , sangrou, fiquei só, definhando!
#FlordoCórrego
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Outrora era botão
Desabrochando suave, bela
Rosa menina, canção.
Tempo cruel roubando essência; vida
Levando consigo sonhos, desejos, delírios ...
Dança, devaneio, sorriso, alegria; emoção ...
Deixando luar, estrelas, mar; ar
Alma sofrida, marcas, partido coração ...
#FlordoCórrego
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SPINA (NOVA FORMA POÉTICA)
CODIFICAÇÃO
Aurora despertando diferente
evidenciando tempos inimagináveis
referente transição planetária.
Tudo agora sofre mudança necessária.
Orgânismos em geral, Físicos, Quânticos.
Uma nova ordem evolutiva, prioritária
espande-se em luz pelo Cosmo
nos codificando, pela fonte originária.
29/11/2020
Iran Maceno Dos Santos
Fenix Egipte
________________________________________
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SPINA (NOVA FORMA POÉTICA)
INTROSPETIVO RETORNO
Rebusco lembranças perdidas,
tempo, espaço, dimensões
em melancólicas viagens.
Intimistas, profundas, que criam imagens
de outras vidas, tempos longínquos
Lançando-me a várias obsessivas miragens.
Vale dos Faróis, enormes Pirâmides;
Saara, oásis, tamareiras, egípcias paragens.
20/11/2020
Iran Maceno Dos Santos
Fenix Egipte
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SPINA (NOVA FORMA POÉTICA)

O DESPERTAR
Despertei, sinto-me vivo,
preso numa Pirâmide
em múmia transformado.
O que afinal deu errado!?
Todos meus pertences aqui estão;
no sarcófago, meu corpo deformado.
O barqueiro de Osíris passou!?...
Hórus, explica-me, eu fui abandonado!?...
14/11/2020
Iran Maceno Dos Santos
Fenix Egipte
________________________________________
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SPINA (NOVA FORMSA POÉTICA)
AÇÃO PROGRAMADA
Contrastes de pele,
corpos nus suados;
afantes, livres, satisfeitos.
Vencidos pelo prazer sem preconceitos.
Gestos sutis, sensuais, liberando libido
com sede, desejos, sem preceitos...
Apenas o vivenciar da implosão
buscando saciar-se livre dos conceitos.
23/11/2020
Iran Maceno Dos Santos
Fenix Egipte
________________________________________
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SPINA (NOVA FORMA POÉTICA)
DIVINDADE MARCANTE
Aprendi desde cedo
que um amigo
é um diamante.
Ser sublime, astro único, brilhante!
Irmão, companheiro de todas horas.
Anjo protetor, nunca está distante;
mesmo longe não nos esquece...
É presença eterna, divindade marcante!
20/07/2020
Iran Maceno Dos Santos
________________________________________
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SPINA (NOVA FORMA POÉTICA)
LUAR DE SANGUE
Desbravo mar revolto,
desse destino insano
de sangue enluarado.
Onde poesias góticas estranhas, gotejam
clamor de dores, desenganos, aflição.
Vago por letras tristes, descorado,
buscando na poesia um amparo
para sentir-me menos frágil, torturado.
26/10/2020
Iran Maceno Dos Santos
Fenix Egipte
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SPINA - NOVA FORMA POETICA
BEIJO
Beijarei sua boca,
Sentirei seu gosto,
Provarei sua essência.
Furtarei seu mais sincero olhar,
Estarei provando seu melhor beijo,
Dedicarei para você minha magnificência,
Entregarei o melhor de mim,
Eu agirei com essa eloquência.
Jose Airton Oliveira
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AÇOITE
Apego ao desejo,
Revirando minha eloquência,
Percorro à noite.
Creio que estás presente nela,
Nessa escuridão que se assume,
Então me transformo no açoite,
Como vampiro que suga carinhos,
Caçando lascivo a bela dama-da-noite.
Jose Airton Oliveira
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MANIA
Fragmento esse amor,
Feito em doses,
Obtido numa poesia.
Cada verso um outro desejo,
A minha louca vontade sua,
Um vício feito em mania,
Toda certeza de lhe gostar,
Intensa paixão contida nessa magia.
Jose Airton Oliveira
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ENTRE A NEBLINA
Olhando ao longe
Bem atrás dos
Montes, avisto neblinas.
Branquinhas, tão suaves, lindas, jorrando
Leite, parecendo até seio de
Mãe com tantas belezas cristalinas.
Meus olhos admirados, olham veem
Suas paredes enfeitadas de cortinas.
Laurita Santos

CARCARÁ
Carcará quis espiar,
Do outro lado
Admirar. Sentiu saudade
Das montanhas, dos amigos, dos
Banquetes ao amanhecer do dia.
Carcará ainda jovem, sente vaidade,
Acredita que um dia, vai
Cruzar os mares, buscar felicidade.
Laurita santos
FOLHAS EM BRUMA
Chorando ele chegou,
Sorrindo ele se
Foi. Nem uma
Lágrima mais rolou dos olhos
Teus. Seguiu o caminho dos
Horizontes, estrada do véu, numa
Manhã calma de outono. Junto
Com ele, folhas em bruma.
Laurita Santos
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LETRAS
SPINA I

Saltitam as letras,
Das frestas, gavetas,
Mudando de endereço.

Vão assim, escapulindo, indo embora,
Gerando movimento pelo mundo afora,
Vociferando: cultura não tem preço!
Que saiam, então, sem demora
Revirando a vida pelo avesso!

Márcio Castilho
Volta Redonda - RJ

O VÍCIO NAS VÍSCERAS
Anelos, plúmbea fumaça,
Névoa de fumo
Que não sacia.

Enquanto criava a estrutura silábica,
Ocupavam-se uns dedos no vício,
Outros dedos noutro vício: poesia,
Poesia desagregada de minhas vísceras,
Esta que, do orifício, saia.

Márcio Castilho
Volta Redonda - RJ
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DESANIVERSÁRIO
Idade de passagem
Não paga pedágio,
Nem tem itinerário.

Despercebido, vai passando o ano;
As invisíveis primaveras não amadurecem
Nos dias inexistentes deste calendário.
Sem porquê de termos festa,
Só nos resta o desaniversário.

Márcio Castilho
Volta Redonda - RJ
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NAS SUBINFLUÊNCIAS DO EXISTIR
UMA REGÊNCIAS DE IMPLICAÇÕES
Estações de cânticos,
Em substrato matinal:
Vento bafejando chão.
Nas empedradoras de minha existência
Meu pai, Leopoldo, entranhava encanto
Em corporeidade de rotunda afiguração.
Vivaz, fértil, afável, utópico, emocional,
Um típico escorpionino: Ser imensidão!
OXORONGA, Alufa-Licuta. Redenção-PA
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NA MELANCOLIA DO ANOITECER
Padeço sem você
outra vez, querida.
Almejo no amanhã
conseguirmos juntar os nossos corpos
enfurecidos de desejos; nossas bocas
macias, uniformemente pele de maçã,
adocicadas. Provarei na sua pistache,
enquanto desvendará na minha avelã
Ronnaldo de Andrade, SP.
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APRISIONADO NOS TEUS ENCANTOS
Chegaste linda, faceira,
despretensiosa, eu sei,
revestindo-me com luz.
Abri os braços, coração; acolhi-te
como és, minha admirável paixão.
Deixei acontecer! Nunca me impus
contra esse sentimento que segue
pregando-me, como Cristo, à cruz

Ronnaldo de Andrade, SP.
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QUANDO A CARGA PESA
DUVIDO DA PROMESSA
Seguindo o caminho
oferecido para mim,
cumpro sua vontade!
Em certos momentos vacilo; questiono
toda minha obediência. Agito-me, tento
fazer diferente, transformar a realidade
naquela situação que acho confortável,
insistindo assim, safar-se da realidade!
Ronnaldo de Andrade, SP.
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SPINA ( nova forma poética)
O CANTO QUE ME MOVE
Emoções em voos
Dormitam sobre sonhos
Laços, entrelaço comove.
Habitam estrelas no meu sentir
Embaladas pelas mais lindas canções
Melodias, pranto, canto que promove.
Deitam-se nos rituais antigos desejos
Segredando intensidade que nos move.
Rose Rosário
INFLORESCÊNCIAS DO AMOR
Gérberas, dálias, margaridas
Esvoaçantes girassóis outonais;
Caminhos rastreando encanto.
Aspirou casar sobre tuas inflorescências,
Quando encontrou-se naquele areal sem
Fim... envolvido sob fascinante manto.
Advindo das lonjuras atravessou sertões;
amor... semblante iluminou, brilho tanto.
Rose Rosário
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SPINA - Nova Forma Poética
AUSÊNCIA
Reverteu em saudade
Aquele amor presente
Em mim... Ausência,
Ocupou lugar que sua companhia
Cedeu. Acabou todo o interesse!
Percebi que expirou toda essência
Do insopitável desejo que jurava:
“Lua, você, eu”... Com frequência!
Symone Elias
Araguaína - Tocantins
-------------------------------------
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SPINA _ Nova Forma Poética
LUMINESCÊNCIA
Queria eu poder
Tocar as estrelas
Dos olhos teus...
Estas que preluzem em neon
Acendendo a aurora em mim
No instante que lábios meus
Anseiam beijar-te! Ah, és tu...
Universo lírico, quase o Deus.
Symone Elias
Araguaína - Tocantins
-------------------------------------
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SPINA _ Nova Forma Poética
AMOR VERDADEIRO...
Desejo sincero de
Que estejas feliz
Meu bem! Independe
De permanecer em meus braços,
Ou distante... Sendo unicamente meu,
Ou tendo que compartir. Compreende?
É efetivo... Infinito... Amor incontestável!
Só quem ama verdadeiramente entende.
Symone Elias
Araguaína - Tocantins
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A LUA E A ESTRELA
Cálida lua iluminada
no céu vaga
Desfila a estrela-guia
Encantada a lua cheia olha
O sol se por displicente
Do majestoso astro-rei implora companhia
Claramente embevecida, estrela-d’alva
Sem imaginar menosprezo a seguia.
Vera Marta Reis
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TRANSCENDER
Transcende a dor...
Tantos amantes sofreram
Seu coração suporta!
Dissabores, abandonos, muitos já tiveram
Saudades feito lágrimas derramou calado
Como sua mente processou importa
Resistir tentando sorrir sempre até
novo amor bater à porta.
Vera Marta Reis
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ANO 2020
Absurda dor, agora
Cada pessoa sente
Tempo de isolamento
Era ano novo, muitas promessas
Com planos diversos, já traçados
Quem poderia imaginar tanto sofrimento.
Lindos sonhos, foram tornados pesadelos
Ceifando vidas, neste cruel tormento.
Vera Marta Reis
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SPINA__NOVA FORMA POÉTICA
ESPÍRITO NATALINO
Wagner Xavier de Melo
Espírito natalino que
Reside em nossos
Corações poéticos fulgurante.
Amor que na manjedoura aconchegou,
Esperança no olhar das crianças,
Sorrisos, abraços, hoje intenção distante,
Noite feliz familiar, oração... lar,
Portal de introspecção, eflúvios contagiante.
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SPINA__NOVA FORMA POÉTICA
Wagner Xavier de Melo
VEM PRA PISTA
Dançante ritmo, coração
Acelerado na pista
Luzes, swingada alegria.
Dançar eleva a alma, leveza,
Compassos emotivos, explosão de prazer,
Eu, você, êxtase de euforia
No salão, neons iluminando felicidade,
Não tem idade, viva... sorria!
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SPINA__NOVA FORMA POÉTICA
DESAGUAR
Wagner Xavier de Melo
Enlace de amor
Cultivado com romantismo
Beijando-te, te sinto.
Lábios insinuante, desaguar de desejo,
Únicos enamorados entregues por inteiro,
Seu olhar seduzindo, Intensidade consinto,
Madrugada sussurrando ecos de libido,
Carícias mútuas, nímio êxtase sucinto.

REVISTA BARBANTE - 336

Expediente
Revista Barbante
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A revista Barbante agradece a todos os colabodores que
ajudam a construí-la ao longo desses oito anos.
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Dossiê
ALAMP
“Fotopoemas Deus
e a sua criação”
22 de dezembro de 2020
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Editorial
A ALAMP - Associação Literária e Artística de Mulheres Potiguares,
vem mais uma vez nesse finalzinho de ano abrilhantar as páginas da
revista Barbante.
Com o projeto “Deus e a sua criação” desenvolvido pela sua presidenta,
a professora e poeta Flauzineide Moura e a fotógrafa Silvania Campelo
trazem fotopoemas belíssimos de trinta e duas mulheres potiguares.
Não falta arte na ALAMP. Sobra! Cada uma das suas artistas tem o seu
jeito único de produzir a sua arte inspiradas pelas musas do filósofo
Platão.
O público leitor da nossa revista só tem a ganhar com a poesia dessas
mulheres seja em imagens ou em textos.
Agradecemos a parceria de sempre à nossa presidenta Flauzineide
Moura e a todas as artistas potiguares que formam essa tão bela e
ímpar associação que leva o Rio Grande do Norte ao mais alto degrau
da poesia feminina.
A editora,
Danda Trajano
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Feliz Natal!
Feliz Ano Novo!
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Eu sou uma alegre estrelinha
A viajar tais lugares
Feitos com algodão doce
Conhecer pois outros mares
Casinha de botão aberta
Visitar mais céus sem lares
Para todas as crianças do meu amado Brasil.
Rosângela Trajano
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Em 2021, a gente vai
se encontrar!
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