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Palavras aos leitores e às leitoras
Estamos no mês das mulheres e também no mês da poesia. Longe de se limitarem a um curto 
período de tempo, sabemos que o que é eterno e precioso deve ser continuamente homenageado, 
lembrado e cultivado. Neste mês, a Revista Barbante homenageia, mais uma vez, a poesia e 
seus/suas adeptos/as! Palavras femininas - mulher e poesia -  ganham novas cores na presente 
edição especial.

A chama da inquietação dos/as poetas deste mundo nos convida novamente à magia do território 
da palavra. A palavra escrita dos poemas desta edição torna a nos encaminhar, simbolicamente, 
para todos os sentimentos e emoções que nos tocam, nos incomodam e nos movimentam 
durante a vida. No princípio, era o Verbo, e o Verbo era a Vida. E, tal como o princípio, os 
poemas instabilizam, no íntimo de quem escreve e daqueles/as que os leem, sentimentos e 
emoções diversos que nos fazem retornar ao pior e ao melhor de nós mesmos; inauguram 
templos de glórias e encerram ciclos de agonia, em caminhos uníssonos ou cheios de atalhos.

Todas as edições da Barbante estão repletas de sentimentos, emoções, dores e alegrias em 
forma de poema. São vozes advindas de sentimentos e emoções que não adormecem, mas se 
sacodem e querem estremecer os quatro cantos da existência humana. São pontos de origem 
que insistem em nos mobilizar, enquanto leitores/as e poetas, para a chama da inquietação que 
nos põe de frente aos obstáculos da vida, tencionando o fim do que nos torna menores. 

A poesia verdadeira é aquela que ameaça a destruição do que torna a humanidade algo inerte, 
sem sentido. Ela não se limita aos livros, ou àqueles/as que escrevem ou ao ambiente acadêmico, 
mas alimenta e insufla de todas as cores os sentimentos do mundo. No final das contas, o ato 
de ler e escrever poesia pode ser a cura de todos os males que nos rodeiam.

Vocês, leitores e leitoras, encontrarão, aqui, poemas variados com os quais poderão se 
identificar. Os eus líricos são marcantes, intensos e reflexivos. Durante o processo de leitura, 
vocês percorrerão caminhos talvez nunca imaginados, encontrando, ao fim, uma conclusão 
importante para os casos, os acasos e os descasos de toda a vida.

Os poemas submetidos para esta edição especial do Dia da Poesia trazem o frescor renovado de 
afetos e lutas que a Barbante sempre abraça e valoriza manter por muitos anos. Temas, estilos 
e vozes diferentes têm passado por aqui durante muito tempo. Centenas de poetas colorem e 
florescem a presente edição, fazendo avançar cada vez mais o nosso compromisso de divulgar 
as trajetórias artísticas de várias partes do Brasil e de outros países da América do Sul.

Continuem mantendo acesa a chama da inquietação e o amor pela poesia! Os frutos que estamos 
colhendo hoje certamente serão sementes de glória nos tempos vindouros!

VIVA A POESIA!!!

Um abraço afetuoso,

Rosângela Trajano

Samuel de Mattos

Monalisa Carrilho de Macedo
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A saudade 
 
É a sala da solidão; 
É uma lembrança de quem partiu para a eternidade; 
É lembrar de alguém que passou pela sua vida; 
É a dor da despedida; 
 
É uma vontade de rever quem não está perto; 
É como um grito no deserto; 
É lembrar de tudo que passou; 
É um aperto no coração; 
 
É peso da cruz; 
É o momento de conversar com Jesus; 
É chorar em silêncio; 
 
É acordar e não dormir; 
É um vazio cheio de emoção; 
É transbordar pelos olhos o que encheu o coração;

 
poeta Adailton
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Soneto Meu pai era um homem feliz

Ele nunca precisou de riqueza para viver. 

Ele nunca estudou, mas era educado. 

Criou a sua família trabalhando no roçado. 

Nunca reclamou de nada mesmo no “cabo da enxada.”

Tinha Paciência de Jó.

Era homem de uma palavra só. 

Às vezes fingia não ouvir para não discutir.

Gostava de achar graça.

Bebia “as suas cachaças”.

Não mexia com ninguém.

Aos filhos queria muito bem. 

Lutava pela nossa felicidade.

Lembro-me com saudade.

A sua partida era esperada.

A doença o venceu. 

poeta Adailton
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A fome

 
É um vazio na barriga; 
É sentir o cheiro da comida e não poder saciar; 
É a dor de ver uma criança chorar por um prato de comida; 
É pedir a alguém um “restinho de comida” que sobrou do jantar; 
 
É perceber que o que você ganha não é o suficiente; 
É ouvir o choro dos inocentes por um pedaço de pão; 
É um gesto de homens, mulheres e crianças estirando uma das mãos; 
 
É ver os pobres apanhando migalhas do chão; 
É o sacrifício de não conseguir trazer para casa o pão nosso de cada dia; 
É a geladeira de muitos cheia e a sua vazia; 
É a mãe enganar a criança deixando ela mamar no peito vazio; 
 
É para o mundo um grande desafio; 
É tornar um homem, muitas vezes, um bicho; 
É catar comida no lixo. 

Poeta Adailton
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Poesia da Adriana Zocchio, Cidade socorro SP 

Instagram adrianadosreis17021

Mulheres indígenas Yanomamis 

Eram pardos, todas nuas, sem coisa alguma que lhes cobrisse

nas suas mãos traziam arcos com as suas flechas nas mãos , suas filhas seguiram sua tradição 

Mulheres roubadas e negociadas de suas famílias para serem colonizadas.

Forçadamente elas foram esposas, cozinheiras e arrumadeiras entre outras funções atribuídas a estas 
mulheres.

Fortes guerreiras só queriam mostrar sua ancestralidade, lutam pela terra e principalmente pelo futuro e uma 
equidade.

A terra é irmã, é filha, é a avó, é  o útero, é o alimento que cura o mundo

Mas é necessário ecoar sua voz pelo mundo.

O tempo passou  mais o  ser humano não mudou, por causa do ouro 

colocou em risco o seu povo o seus filhos,

 seu espaço  foi ameaçado por causa de riqueza  que para elas não eram importante,

contaminaram   a água, o solo e fazendo todos sofrerem  ao mesmo instante.

Quiseram diminuir e acabar com o seu povo…

esquecem que com o desmatamento, a contaminação da água e do solo

todos sofreram  com  o dano.

Apelo a Mulher

No lugar do constrangimento  a mulher  quer liberdade

Nos casos de humilhação,  quer reabilitação, envez de ridicularização, quer  apreciação e consideração.

No lugar do isolamento ela quer se aproximar e nos  momentos de perseguição, quer poder se afastar sem se 
machucar.

Na chantagem não quer ser mais uma  vítima  
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nos casos de insegurança, quer ser supervisionada, espera  ação, certeza e  determinação da justiça.

Quando enfrentar dificuldades familiares a mulher  quer apoio.

Envez de acidentes quer a bem aventurança e quando  não quiser mais um relacionamento,  quer ter opção.

No lugar da violência, quer benevolência e nos casos  do feminicidio as mulheres querem a proteção e a 
vida.

Aceitação

Não aceitar é melhor querer...

Quando aceito fico menos aflito

Quando tenho afeto acaba a angústia

Quando admiro acaba a agonia

Quando tenho alegria acaba a ansiedade

Quando eu alento acaba a antipatia

Quando tenho ânimo acaba a carência

Quando aprecio acaba o ciúmes 

Quando me deixo atrair achar o constrangimento 

Quando o bom humor chega a chega a culpa vai embora

Quando tenho carinho não  tenho apego

Quando tenho compaixão perco o desconforto

Quando sou deslumbrante não tenho estresse

Quando tenho fé não tenho inveja

Quando tenho paciência perco o pavor.
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NO MAR - A MINHA PAZ

Nesse vasto mundo d’água

Navega mansa minh’alma

Entrego-me na tua calma

Com os olhos no horizonte

Sorvo a paz inebriante

Nesse íntimo instante

Meu sofrer morre aqui

Cubro-me com o manto da Paz

Aila Brito

***

PELA SAUDADE

Saudade, ó meu amor, quanta saudade...

Chamando a saciar o meu desejo,

me pego a delirar... Arfo e bosquejo,

traçando a rota da felicidade!

Saudade, que me rouba a sanidade,

me faz sonhar, sentir, vibrar, sem pejo;
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porém, quando o procuro, e não te vejo,

Meus olhos clamam: por favor, piedade!

Prazeres vão vibrando em minha pele,

Angustiada, à espera do momento!...

Vem, amor, e me aplaca o sofrimento!

Aila Brito
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                                                   ALBINO VELOSO DE OLIVEIRA

Biólogo, Especialista em Bioética, Docência do Ensino Superior, Parasitologia e Vigilância Sanitária e 
Epidemiológica, Mestre em Ensino; Escritor poeta, contista, cronista; autor e coautor de vários livros.

POEMAS 

1.                      TÂNTALUS

                                     Por Albino Veloso

Muitos anos sonhando, revivendo o impossível:

Eternas, serenas volúpias cravadas ao coração;

Momentos vividos ao toque de infinita emoção,

Belíssimo momento de lembrança inesquecível.

Então, eis aqui! ao acaso, alheia ao tal destino,

Postou-se, indiferente, ali próximo disfarçando

E, sentada, contida, fingia não olhar, olhando,

E, sentia em silêncio, o que eu estava sentindo.

Por fim, veio, indesejada, uma intrusa, a razão

Iluminando realidades em torno do meu sonho

E, desfez, que crueldade! o meu doce desatino.

Ficou no ar, o cheiro; na alma, vazio e solidão.

Depois, desolado, fingi não sentir, e, tristonho,
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Sorri à retirada abrupta do sonho clandestino.

2.                          SABORES

                                         Por Albino Veloso

Na multidão fervilhante de uma rua, à tardinha,

Quando a noite aponta seus encantos dourados,

Uma estrela nascente brilhou na rua, encantada,

E reluzia com seus gestos majestosos de rainha. 

Caíam-lhe aos ombros, loiros cabelos ondulados;

Adornavam as faces lindas, os olhos verdes-folha;

Boca guarnecida com lábios carmins, por escolha;

E, tudo lhe era, por fim, divinamente conformado.

Tinha nas mãos a degustar, um apetitoso sorvete

Que consumia em sugestivas lambidas contínuas

Que lhe deixavam à boca, licor sabor de morango.

Sorvia-o, prazerosa e contente, a ingênuo boquete,

E, roçando, lenta, sobre os lábios, a úmida língua

Movia-se, grácil, na leveza dos passos de um tango. 
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3.                      LEMBRANÇA

                                     Por Albino Veloso

Tantas vezes imergi, feliz, nesse lindo mar

De fascínios encantadores. E, as fantasias

Nos sorrisos perfumados que, só ela fazia,

A todos envolvia, então, pus-me a sonhar.

Depois, vi, ali suspensas no tempo escasso,

As ilusões discretas lá dos meus caminhos 

Tortuosos, secretos, que caminhei sozinho,

E, fui buscando, aos poucos, outro espaço.  

 

Agora, vendo as profundas águas paradas,  

Suas ondas passadas, abatidas, soterradas,

Extático adormeço, mas, acolhendo razão,

Regresso e vejo nas marés, reluzindo à lua,

A refletir, nas vidraças, uma realidade crua: 

O veneno irresistível de uma louca paixão. 
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BIOGRAFIA

Alessandro Araújo, é formado em Biomedicina, pós-graduado em: Filosofia, ética e cidadania. Compositor, 
poeta e contista. Autor do livro: ONDE HABITA A MENTE HUMANA. Pela editora (VISEU). Tem um 
canal no YOUTUBE, com o mesmo título do livro. A propósito de aumentar a plasticidade intelectual, 
através da reflexão e raciocínio lógico, estimulando assim, os seus próprios argumentos, conquistando a, 
autonomia dos pensamentos.

ARTESÃO

Alessandro Araújo

Escrevi o teu nome com 2 metros de barbante.

Colei em minha parede, sobre luzes retumbantes.

Escupi o teu corpo em barro, não consegui a perfeição que lhe remete.

Tu és a matéria prima, que em meus olhos refletem.

Pintura sublime que nunca termina.

Cores fascinantes, que tanto me fascina.

Na descrição de beleza, tu és referência. 

Quando passa, em respeito, lhe ofereço continência.

Tuas curvas, me instigam ideias criativas.

Em minhas mãos robustas, se transformam, dando-lhes vida.

Tu és poesia, dá mais nobre linhagem.

Meus versos falado, os faço em tua homenagem.

Para um artesão de palavras, você tem a letra que me faltava. 

Um vaso precioso, que jamais irei vender, pois não tem preço o que sinto por você.
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Avó

Entre novelas e novelos

A vó

Tricotando o frio

Desatando o nó

Um fio emaranhado

Na trama; o desfecho

Na vida; o conflito

Enquanto juntas; chora só

Tecendo o enredo

Do ponto cruz

Há cruz

Retalhos e remendos

No tricô, a dor

Na dor, a vó

Fim da lã

Fim da linha

Para mais um cachecol

Que ninguém vai trajar
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Invisíveis

Saciados por migalhas de piedade

Perante a mesa farta dos famintos

Amparados por esmola narcisista

À deriva de um falso otimismo

Aquecidos pela frieza das notícias

Cuja cama há estrelas como teto

Concebidos pelo temor do amanhã

Nos atos covardes, o sonho infértil

Alheios a qualquer gesto de amor

Difundido na sombra do desprezo

Marcados pelas rugas do acaso

Pelas mãos estendidas ao avesso

Renegados por zelo da justiça

Cega às injúrias da sociedade

Diante da indiferença da soberba

A vida invisível aos olhos

Bruxas soltas

Somos as bruxas soltas

O gato preto, a ovelha negra

Perambulando entre as esquinas

Esquecidas; de pés descalços

Mãos sujas e ficha limpa

Negando piedade

Implorando por justiça
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Gritamos às vozes abafadas, choramos

Quando nosso choro não vale nada

Nessa engrenagem que sustenta o mundo

Distante de tudo; cá estamos

Provocando diversão

Alimentando os sonhos

De quem não nos deixa dormir

Alexandre Saro nasceu na cidade de Jundiaí-SP. Premiado em mais de 40 concursos literários de poesia. 
Possui publicações em Antologias e Revistas Literárias. Em 2020 lançou o livro de Poesias “Contrassenso–
Sobre Nuvens e Tempestades”, pela editora Telucazu Edições.
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Escrevo poesia

 

Se a noite está fria, aqueço meu coração:

- Escrevo poesia!

 

Se há tristeza em demasia, espanto a solidão:

- Escrevo poesia!

 

Se encontro a maior alegria, de tanta emoção:

- Escrevo poesia!

 

Se vira a noite e raia o dia, uso a imaginação:

- Escrevo poesia!

 

Aline Bischoff

Invocação

 

Que me venha a poesia,

Enaltecer-me o fim do dia.

 

Que me venha a poesia,

Acalentar-me na noite fria.

 

Que me venha a poesia,

Essa tão nobre companhia.

 

Que me venha a poesia,

Inda que na hora mais tardia!

 

Aline Bischoff
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A estratégia das rimas

 

Elas chegam caminhando,

Bem devagarzinho...

Veem se aproximando,

Muito de fininho...

Se aconchegando

Logo de mansinho...

Quando vejo já estou rimando

E com todo cuidado e carinho,

A novos poemas me abraçando!

 

Aline Bischoff
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Flor de loto

 

La flor de loto es un sueño como el sueño de Chuang Tzu y la mariposa.

 

La flor de loto no vuelve ¿volverá? en la vigilia cerrada, como sólo un sueño puede ser.

¿realidad o ficción? pasarelas al nivel del agua, ir hacia ese paraíso, sueños...

Mentiras irrumpen como  cuerpos-ruinas, nada tienen de circulares, en la noche todo es 
desierto. ¿Cuál es el camino para volver a la otra orilla sin pasar otra vez por el agua?

Lentamente oscurece, la noche llega,  como siempre, espero, imposible mirar atrás, cuerpos-
ruinas, el blanco es el color, un instante es la flor de loto.

El ojo abierto siempre ¿qué mira?, ¿qué ve? , atento, solo un ojo mientras el otro duerme en 
la semipenunbra.

Cuerpos en la oscuridad, luces de neón, ausencias significativas

¿Qué será de nosotros entre facebook y twitter? pasarelas sin color, blanco, ausencia,

La cámara enfoca la flor de loto, ella se ha ido, sólo se abrió al mediodía, corrí a buscarla, era 
tarde, se sumergió en el agua

(publicado en Claroscuro blog de poesía junto a una entrevista a la autora: http://
poetachiappe.blogspot.com/2016/08/araceli-otamendi-la-entrevista.html

http://poetachiappe.blogspot.com/2016/08/araceli-otamendi-los-poemas.html)

 

 

 

Ciudad de día, ciudad de noche

                    A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires

                    la juzgo tan eterna como el agua y el aire

 

                                                                                Jorge Luis Borges
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Hay una ciudad dentro de una ciudad...

salgo a caminar...

 

                                                Nadina

                                                ciudad de día

 

Garras de luz

Ciudad de árboles

Palos borrachos en flor

Ciudad gris, ciudad ausente, ciudad que araña

En días de lluvia es preciso mirarla desde un bar

Hay tantos bares

Puntos de encuentro

Ciudad de amigos

Ciudad de pájaros y nidos

Un pájaro vuela dentro de un negocio

después de una tormenta

Y sale nuevamente a la calle.

A volar.

 

                                           Griselda

                                           ciudad de noche

 

Con ojos desmesuradamente abiertos

salgo a caminar

árboles visten uniforme de guerra

para no ver

calles de cartón
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calles de sueños

Grandes hipopótamos tragan los cartones

Ciudad de música

Ciudad de silencio absoluto.

 

 (publicado en Claroscuro blog de poesía junto a una entrevista a la autora: http://
poetachiappe.blogspot.com/2016/08/araceli-otamendi-la-entrevista.html

http://poetachiappe.blogspot.com/2016/08/araceli-otamendi-los-poemas.html)

 

María Rita

                                                                en Homenaje al Día Internacional de la Mujer

 

 

 

Prisionera del lenguaje

memoria colectiva habita en sí misma

Es un afuera, un quizás, un presente,

un pasado, un futuro

Ricardo Reis se le aparece en sueños

dictándole palabras

Se muda de piel como una serpiente egipcia

come caramelos de madrugada

armada de palabras emprende el camino y

todas las batallas.

En el lobby solitario de un hotel

en su propio hotel habitada

María Rita alumbra de palabras el azul de la noche

palabras estrellas como en un poema de Vachel Lindsay
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y emprende la fuga a un jardín interior

Gesta hijos soñados durante días y noches

alumbra a los niños

María Rita es llanto, alegría, felicidad, dolor, vida

María Rita habita en las palabras

las palabras la habitan

gesta hijos de palabras en el útero

de sueños jardín interior

 

 (publicado en Poesía 2018 de la revista Archivos del Sur

https://suple2018.blogspot.com/2018/03/araceli-otamendi.html)

 

Araceli Otamendi (Quilmes, Provincia de Buenos Aires) vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 
los 9 aos . Graduada en la carrera de Análisis de Sistemas (Universidad Tecnológica Nacional/Fac. Regional 
Buenos Aires) trabajó en esa profesión durante muchos años. Cursó estudios de literatura principalmente en 
el taller de Mirta Arlt. Es escritora y periodista, dirige desde hace veinte años las revistas digitales de cultura 
Archivos del Sur y Barco de papel. Publicó las novelas policiales Pájaros debajo de la piel y cerveza – Premio 
Fundación El Libro a escritores noveles 1994 y Extraños en la noche de Iemanjá. En 2000 su antología de 
escritores hispanoamericanos Imágenes de New York fue presentada en el Centro Rey Juan Carlos I de NYU, 
New York. Estudió pintura, guión de cine, dramaturgia, realizó seminarios de Literatura policial, con Ricardo 
Piglia (UBA), Seminario de pensadoras. Coordina talleres literarios y seminarios de literatura.
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A imortalidade da poesia

Ariane de Medeiros Pereira

Caicó/RN

Ela é a calma e o alento aos corações,

Estes, por sua vez, podem estarem: tristes ou alegres.

É a cura as almas doentias e febris

Alegra desde a criança, ao jovem e ao idoso.

Fala com sabedorias para aqueles que a leem

Não mede esforço para apaixonar e enebriar

Fala dos sabores, dos encontros e dos amores;

Mais também, das dores, dos desencontros e da infelicidade.

Permite que cada ser se refaça e se encante

Esqueçam suas amarguras e viva o instante

Nunca tem fim, e nessa infinitude, ela sorrir.

Alegre, viva e feliz, recomeça!
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O bailar dos versos em prosa

Ariane de Medeiros Pereira

Caicó/RN

A cada dia um recomeço, uma nova história

Era magia que encantava, mesmo nos dias sombrios

Não faltava-lhes palavras e gestos, podia até, ser risonha

Gostava dos desafios que lhes eram impostos

Não deixava que a agonia tomasse sua vida

Respirava, acalmava-se e seguia

Os caminhos tortuosos das linhas em fantasia

Gostava das letras que surgia e admirava a poesia

Ah, a poesia aquela que era sentida

Não precisa ser de um grande poeta ou poetisa

Bastava, apenas, que sua alma fosse embebecida

Sonhava com o encantamento daquela escrita.
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Doces bárbaros 

Anseio os teus seios

são belos e formosos

pontudos pêndulos 

ardentes tochas insanas

seios macios doces bárbaros 

como pele de pêssego 

coroados por um botão

gostoso acariciar e beijar

rodopiando a minha língua 

nos seus mamilos 

aperto suavemente com lábios 

gosto de sentir em minhas mãos

sentir o seu peso

verdadeira brincadeira 

como uma ciranda 

beijando seu corpo inteiro 

como uma pena de ganso 

descendo até chegar 

no doce proibido

jorrando como vulcão incandescente 

onde o prazer se faz presente. 

Ariê Vitor de Moraes 

Surpresa 

Tudo aconteceu

sem premeditar

simplesmente aconteceu

de repente você apareceu
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com seus olhos instigantes

me seduziu

de palavras em palavras 

nossos corpos demonstravam 

a flor da pele a saudade 

e o tesão embutido

Minutos de silêncio

nossas roupas pelo chão

despertando a chama do desejo

por o tempo passado 

da nossa separação

Entre beijos, carícias

toques certeiros maliciosos

despertando o vulcão

entrando em erupção

vertente do pecado

do néctar misturado com mel 

o prazer foi intenso

sorrisos de ambos

pela surpresa

Como você chegou 

desapareceu

dizendo...

Até qualquer dia

com uma nova surpresa.

Ariê Vitor de Moraes

poeta da flores
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Felicidade do carnaval 

Noite de carnaval 

um sorriso negro

.um abraço negro

a morena da cor de canela

com seus cabelos afros

desfilando na passarela 

me deixou mal acostumado 

não perde o rebolado 

no compasso da bateria

sorrindo sempre 

na alegria do carnaval

é só felicidade 

no ano que vem tem mais 

convocando o povo 

para curtir o carnaval 

somente o carnaval...

O sorriso, os beijos 

o rebolado, os seios encantadores 

da morena da cor de canela

tem dono. 

Ariê Vitor de Moraes 

poeta das flores 
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Ashikuzzaman Asad, jovem poeta, escritor, recitador, ativista literário-cultural e especialista 
em filosofia. Ele nasceu em 1998 na aldeia Aliatnagar de Alamdanga upazila no distrito de 
Chuadanga em Bangladesh. Atualmente, ele está cursando um curso BA (Honours) em Filosofia 
no Chuadanga Government College da Bangladesh National University. Além de seus estudos, 
ele participa do projeto de construção de clubes juvenis dirigido pelo Ministério de Assuntos da 
Mulher e da Criança de Bangladesh. Seus escritos são publicados periodicamente em diversos 
jornais e revistas dentro e fora do país. Participou em diversas atividades e concursos literários 
e culturais e recebeu diversos prémios e distinções e reconhecimentos. 

anant kavyrani

Você é minha eterna poetisa cuja mão do céu para este mundo,

 Eu abati as palavras de amor.

Quando te encontres com teu amor

sentirás aromas celestiais,

 a mente poética encontra um traço de ritmo.

Na pulseira de cristal de sua doce mão quando o sino toca,

meus poemas são mais belos, então as palavras enfeitam as palavras.

Quando você levanta esse seu rosto de deusa inocente,

Amapane, busca a ternura com os olhos semicerrados,
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 profundamente imerso na poesia.

É como se você estivesse vagando no paraíso esquecendo de você mesma.

 

No final do dia, quando as letras são impressas na imprensa,

suas mãos são lindas meu poema imortal, o amor então espalha luz no coração.



 

 REVISTA BARBANTE - 31

LABIRINTO
Aurora Miranda Leão

O vento que passa e não me traz tua voz

É como a chuva que chega e não perfuma meu quintal.

Quero a doçura do teu olhar lapidada pelo afago do teu sorriso.

Anseio a gramática do teu beijo e do toque teu a sintaxe serena. 

O lençol da cama procura o cheiro teu

E o silêncio do quarto reclama tua ausência.

Persigo tua visão porque sinto urgência da confissão.

Inquieta-me encontrar-te apenas nas imagens

Que meu pensamento a cada instante desenha.

Reflito sobre as sensações que me despertas e viajo 

Livre na prisão de um sentimento

Que só persegue a sombra dos traços teus.

Preciso do reencontro  para comungar a sedução

Que o corpo aviva quando professa em combustão.

Quero ver-te para ter a certeza de que o amor

Não desacostumou de mim.

AURORA MIRANDA LEÃO

Jornalista, atriz, locutora e documentarista, edita o #blogauroradecinema e é mestra em Comunicação pela 
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), onde faz doutorado pesquisando teledramaturgia, sertão e 
identidades de gênero. 
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POSTRERO REMATE

Que necedad creer

que llegará el otoño con dignidad

y que sus hojas no caerán.

Que necedad creer

que nos amaremos hasta el final.

Que necedad

no asumir que tu ausencia también será mía.

Que necedad

creer al despertar que habrá otro día más.

Que necedad

mirar el reloj y no aceptar

que ya no hay más horas, ni risas, ni llantos

solamente oscuridad.

©Beatriz Iriart

https://beatriziriart.blogspot.com/

ESTADO DE SITIO

Hay estado de sitio

en la ropa raída

en los pesares diarios.

Hay estado de sitio

en las barricadas

cuando amanece
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y no hay amor

y hay hambre.

©Beatriz Iriart

https://beatriziriart.blogspot.com/

COLORES

Duele la vida

desde el capullo

del negro algodón

que castiga de tan blanco

y sus cánticos negros

que duelen

de tanto sol.

©BEATRIZ IRIART

https://beatriziriart.blogspot.com/
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Maria Bernadete Lucena Oliveira  é Graduada em Filosofia e Pedagogia, Especialista em Supervisão 
Educacional e Gestão Escolar. Educadora há 31 anos. Casada com Rivaldo, mãe de Mabel e Emanuel e avó da 
pequena Valentina de 5 aninhos.  Gosta de viajar, principalmente para as praias do RN e PB. Sempre gostou 
de escrever poesias, brincar nas rimas das palavras. Uma mulher romântica e apaixonada pela família.   Ser 
educadora é sua paixão essencial, nada mudaria sua vocação, cada momento vivido na Educação é o que move 
o aprendiz e o aprendizado, “assim serei até enquanto puder!”

A RUA LETRADA...

Era na minha infância 

Dela guardo linda lembrança 

Ali de tudo se ouvia e se contava 

Tinha as trovas e os contos

As piadas que contava pontos

Tinha as histórias de assombração 

Aquelas de fazer tremer a emoção 

Mas o que mais encantava

Ah nessas eu meditava, declamava 

Eram os lindos versos do livrinho 

O cordel deixava todos quietinhos

Minha avó sempre me pedia

“ Leia a história sem gaguejar”

Lá estava eu a poetizar

Todos me olhavam admirando 

A trama do poema decifrando 

Qual era a história contada 

Numas rimas arretada
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Coisas do povo do sertão 

Apreciar cada uma entonação 

Numa noite de lua cheia

Numa rua de poeira e areia

Com poucas casas com energia 

Mas sem preconceito ou zombaria 

Ah, e quando chovia na cidade

O vaga-lume surgia ali invade 

Lá estávamos a perseguir

O brilho da luz para colorir 

A noite tão linda a brilhar 

O sapo logo a coaxar 

Cheiro da terra molhada

Crianças a brincar de queimada 

Cada um tinha um apelido

Perna fina, gorducha e espigão 

Nada era bullying,  tudo animação 

As “arengas” logo se acabavam

As mães logo chamavam 

Alguns “valores” nos ensinava 

Era “carão”  mas todos escutava 

Era hora de dormir, descansar

Minha avó os pés mandavam lavar 

Uma Ave Maria para rezar

Agradecer o dia e o pão 

Não existia insatisfação 

Felicidade simples e completa

O cordel guardado na maleta 
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Na mais alegria perfeita

O outro dia seria mais animado 

Minha avó tinha combinado

De ir para a nova plantação 

Colher batata, melancia e feijão 

O sítio era uma longa caminhada

Era emocionante pelas estradas

O ar frio era sentido no rosto

Mas o agasalho dava conforto

Cheiro de mato, canto do passarinho 

Tudo era beleza naquele caminho

 Da minha avó guardo lembranças 

Pode o tempo ter mudanças 

Mas dela jamais esquecerei

Seus valores sempre seguirei

Porque o amor que senti e aprendi

Foram exemplos que segui

Daquela avó de nome Romana 

Até hoje dentro de mim emana!

Minha avó era uma figura de dons

Tinha rotina de dias comuns

Mulher de fibra, de fé e corajosa

Sempre amiga e caridosa

Também de grande firmeza 

Na falsidade, não tinha delicadeza 

Mas era minha avó Romana

Até hoje dentro de mim emana....

Da neta de Romana: professora Bernadete
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SER ELA...

A maria da solidão 

Coloco em oração 

A maria do sorriso

Que tenha um paraíso 

A maria da rua

Que namora a lua

A maria que ensina

Que com o livro combina

A maria abandonada 

Sinta-se abraçada 

A maria que sofre violência 

A justiça aja com competência 

A maria que pelo filho chora

Que o justo a consola

A maria da segurança 

Tem a nossa confiança 

A maria que cuida da doença 

Obrigada pela eficiência 

A maria que cada ser pariu

Que de nenhum desistiu 

A maria que do filho não cuidou 

Que deus a perdoou

A todas as marias

Simples, humildes e carentes 

Todas são valentes

Não espera acontecer

Luta, grita não espera  fazer 

Maria, mulher, guerreira

Linda, profissional, faceira

Que seria do mundo 

Sem esse ser profundo!

Professora Bernadete 
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Bruna Faig

Bruna nasceu em Cruzeiro, no interior de São Paulo e sempre foi apaixonada pela arte. 
Estudante de psicologia, ama explorar diferentes mundos. Em sua escrita, transita entre 
temas profundos como a existência e os sentimentos de uma paixão intensa.  

ESCARDILHAÇO

escardilho

para tirar as ervas daninhas minhas

que de inhas nada são 

só de ão, hão de ser

e são pragas no gramado do meu ser

grama verde e límpida do sol a luz reflete

perto do rio que a água resplandece

e do sol o lábaro ao raiar

raiam os raios da luz solar

contemplo a natureza, óh mestra beleza

me enche os olhos da luz e transcende a avareza

não há com o que se preocupar, a chuva há de chegar

as nuvens culimiformes hão de deságuar

para o amor chegar quando a luz «clarar»

mas agora, «escardilhaço»

o escardilho tira me da rota do compasso

de compassado, nem mais meu passo

só há o passado

eu «escardilhaço», pois com a nuvem eu desfaço 

os sentimentos chovem e na água me refaço

o sol «clarou», o amor retornou

a luz incide na água 

refração
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refaçamos o refrão

o escardilho me tira da rota do compasso

mas mesmo assim, desfaço 

ando em círculos circulados

traço circulado

caminho na roda e no rodar

e traço o caminho

nova rota

ainda chove lá fora?

se não chove, o escardilho tira me a chuva

e eu chovo

- Bruna Faig

SOLITUDE EM AMARELO

caminho, trilho em amarillo 

que de tanto amar elo

senti-me perdido

só e perdido

acompanhado, em duelo

senti-me poderoso ou belo

sentimento calmo

confuso, sincero

se mostrou, mas não me causou um martelo

martelo que martela em coração 

foi de pedra, mas foi-se quebrando

restara a emoção 
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coração em duelo

entre ser só e solidão 

solitude é meu elo

minha própria união

- Bruna Faig
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Derrama

Derrama o mar

Palavra de sal na areia

Quando a lua flutua

Nua e cheia

Derrama a areia

Palavra de lua ao mar

Quando o sal flutua

Num poema de luar 

Brunno Vianna 

Canção de Menino 

Da arte o tempo é destino 

Palavra, nuvem, canção de menino

Destino é paz que se canta 

É montanha, pedra, Pedro

Voo de passarinho 

Brunno Vianna 
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Inércia das Coisas 

O objetivo é pousar

Na imagem o tempo ideal 

Mas a certeza é frágil demais

E a dúvida não cabe 

Na inércia das coisas. 

Brunno Vianna

Brunno Vianna nasceu e vive no Rio de Janeiro.  É historiador e especialista em América Latina. Escreve 
versos, prosas e dramaturgias. Venceu o Concurso Literário Machado de Assis (2008), o I Concurso de PoEsIa 
InStAnTâNeA do Sarau do Bar (2016), o VIII Concurso Internacional La Vida es Poesía (2016) e conquistou 
o Prêmio Polo Cultural de Multiartes na categoria Poesia (2022). Foi finalista do I Concurso de Crônicas 
Cariocas (2008) e desde 2021 vem participando de edições do projeto Literatura de Circunstâncias, da Editora 
da Universidade Federal de Roraima. 
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Porto Alegre

Sobre as águas do Rio Guaíba, 

Embarco com meu chimarrão.

Contemplo com alegria

Um Porto rico em suas histórias.

Junto do meu mate amargo

Tráfego por essas margens

Na presença de um lindo pôr do sol

Ouço os sons das aves quero-quero...

O coração fica aflorado, 

Eis o amor pelo Rio Grande do Sul.

 

Caroline Fortes

Minha Canoas

Cidade contemplada

Por uma canoa, 

Sobre as águas tranquilas

São avistados dois índios Tapes.

Seus traços se formavam assim, 

Ruas de terra vermelha

Ao som de pássaros

Gigantes de aço:

Acolhemos a Base Aérea.

Cidade de trabalhadores.

O trensurb passando 

Para servir sua população,

Interligando cidades 

Da grande capital 
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Do nosso Rio Grande do Sul,

Terra adorada!

Caroline Fortes    

Biografia:

Sou Caroline Fortes, gaúcha moradora da cidade de Canoas, escritora poetisa, apaixonada pela simplicidade 
e a arte de compor poemas.
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O SENTIR DA SAUDADE... 
 
A saudade é dor que consome 
as lembranças guardadas na mente 
quando alguém que se gosta, some 
e, não se pode vê-lo, frente a frente. 
  
É sentimento que dói, aperta o peito 
roubando o sossego da alma 
faz-se líquida, não tem jeito, 
só assim se volta à calma. 
  
A saudade é traiçoeira; 
quando se pensa que ela dorme, 
desperta e queima como fogueira.

Célia Medeiros (Cellyme)

ESTESIA 
 
Quando me beija ardente o teu olhar, 
Acaricias o íntimo de minh’alma 
Fazendo-me flutuar de alegria, 
Como  num sonho bom  
Que não se quer acordar...

Tudo é perfeito, tudo é belo! 
Ter o seu amor e te dar o meu, 
É tudo que mais quero.

Ao te ver assim, encanta-me...

Mergulho num mar de estesia.

Célia Medeiros (Cellyme) 
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COMO ESTRELA

O sol já se foi, e, com ele o dia. 
Veio a noite, ah que alegria! 
No céu, as estrelas, brilhantes, tão belas! 
Enquanto rabisco, olhando pra elas 
Perco-me em meus devaneios, 
Passeio entre elas. 
Ah quem me dera, ser também uma estrela 
Causando encanto, jogando magia, 
Ah... como eu queria!

Célia Medeiros (Cellyme)  
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O MAGMA DE MINH’ALMA

Como as profundezas do mar

É intocável pela palavra

o magma de Minh ‘alma.

Engenharia da intuição,

abro caminho na espessa camada do meu ser.

A parte perdida amolda-se ao todo

sensações... expansão ...

A palavra manifesta espoca silenciosamente 

na impossibilidade do dizer.

Roço na densidade do ar rarefeito

Espanto da razão

Sem expressão verbal

Me apego ao nada

Nado no desconhecido e insondável mar de mim mesma.

A lógica, sem tecnologia, especta emudecida

a imperscrutável essência do mundo em mim. 

[...]

Clea Souza – 30 de abril de 2022
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EM QUEDA LIVRE

Barbantes entrelaçados pela fantasia,

Com o próprio corpo

Rompo a barreira do som

Ouvidos supersônicos

Ouço o estrondo do tempo

Apenas o silêncio manifesto

Memórias concêntricas se propagam pelo espaço

Metamorfoseio-me em um objeto ultrassônico.

No primeiro sobrevoo em queda livre, 

avisto o espaço de mim mesma.

 A menina insegura chora

a dor da objetificação.

Num impulso selvagem, 

cobiço a libertação do botão em cruz

 Nós manuseados pela perfídia dos Outros

Busco a ultrapassagem de minha essência

O que encontrarei antes e depois de mim?

A velocidade de propagação do nada. 

Cléa Souza - 23 de agosto de 2022
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Beatitude

Para controlar o vórtice da vida

é preciso caminhar mais lento

Carregar na mochila o essencial

Comunicar com o corpo inteiro

Desnudar-se de todo saber

Silenciar a voz de toda gente

Ouvir o in-visível circundante

Relaxar o olhar diante do espanto

para ver a inaudível música do universo

Cléa Souza - 16 de novembro de 2022

Cléa Souza é graduada em Letras pela UESC. É mestra em Letras também pela referida 
instituição. Bacharela em Direito e advogada. É, ainda, docente da rede estadual de ensino da 
Bahia desde 2007. Atua como professora no município de Itajuípe-Bahia. É autora do livro “O 
duplo papel do leitor de Clarice Lispector no Twitter: esboço de uma teoria da enunciação”. 
Organizou o livro “Do que é feito o amor? O livro das escrevivência dos eu’s e dos outros”. 
Participou como autora da Coletânea de artigos “Estudos em filosofia e epistemologia do 
Direito”. Participou como autora da Coletânea “Somos brilhantes! Refletimos poesias!”
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TANTOS 
 
Há tantos! E tantos 
Nem olham, nem abrigam 
Olho-os de coração vazio. 
 
Clécia Santos

 

MESTIÇA 

 

Lá nas entranhas 
Sou bicho, onça 
Peixe, ave, preguiça 
Alguém não absoluta 
Sou construção. 
Sou cor de várias cores 
Cigana, mística 
Mistura, sabores, dores. 
Tenho o tempero 
Trovão, relâmpago, 
Tempos diversos. 
Orno o cabelo 
Gosto de ser múltipla... 
O brilho? Deixo e vou deixando 
Um pouco por retinas. 
 
Clécia Santos

 
 
ATHENEU 
 
Corredores vivos 
De risos, gritos 
Alegrias, estudos. 
 
Dias efêmeros 
Nem sabíamos 
Brilhantes tempos. 
 
Mil vezes refeitos 
Em nossos sonhos 
Adolescentes bravos. 
 
Hoje restam rostos 
Rotos retratos 
Levados aos ventos. 
 
Clécia Santos
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Cleusa Piovesan – Doutoranda em Letras; Mestra em Letras, com graduação em Letras - Português/Inglês e em 
Pedagogia; especialista em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e em Literatura; poetisa; organizadora de 
dois livros com alunos, e 12 obras de autoria própria e publicação individual; participa em mais de 50 antologias e 
coletâneas; integrante do Centro de Letras de Francisco Beltrão/PR; da ABLAM (Academia Brasileira de Letras e Artes 
Minimalistas); integrante da Associação Brasileira de Poetas Spinaístas; Acadêmica Correspondente da ALPAS.

DEPOIMENTO DE UMA BRUXA PODEROSA

Está chegando meu dia? Sim! 

Vou comemorar com alegria

Sou “uma deusa, uma louca”,

Mas acima de tudo “uma feiticeira”

Por ter me enredado em encantamentos 

E sobrevivido a tanta forma de opressão

Castradora de minha liberdade

Por isso hoje vivo na contramão

Sou uma Bruxa poderosa

Nascida mulher numa sociedade 

Que me transformou em objeto

O móvel da casa usado quando se quer

Um feitiço me fez sobreviver

À uma tentativa de estupro aos 12 anos

E à negação de esclarecimentos

Que me fez muito cedo amadurecer
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Só uma Bruxa é mãe aos 17 anos

Quando ainda está vivendo fim de uma infância 

Permeada de proibições, 

Sem nenhuma informação relevante

A menina-mulher torna-se a «rainha do lar»

A mãe, a esposa, a serviçal e a amante

Convencida de que seu lugar é o lar

Muitas mulheres abdicaram seus melhores anos

E se enterraram no feliz casamento «hetero-cristão»

Entre roupa suja, chão lustro e panelas

Choro, fraldas, mamadeiras

A mesa sempre bem servida

E um baú bem grande para acomodar

Os sonhos desfeitos de toda uma vida

Sim, sou uma Bruxa poderosa

Amarguei noites e dias

A valorizar quem me ofertou só traições

Enfeitiçada por uma ilusão chamada «amor»

Enredada em um relacionamento abusivo

De violência psicológica diária

Até que chegou o dia fatal

A violência física selou o final

Ah, como é difícil entender que o amor

Não limita, não oprime, não maltrata

Não determina um corte de cabelo

Usar rímel e batom não faz da mulher uma puta

O amor não difama, não acusa

Não é usado para manipulação

Mas alimenta uma dependência com o sofrer

Usado muito bem por um «macho de plantão»
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Reconheço: sou mesmo uma Bruxa

Empoderada pela magia que a vida me dá

Que não me fez perder a alegria

Que não me jogou num estado de depressão

Ao sair de um casamento sem emprego

E com três filhos como herança

Após 20 anos de total dedicação

O que me tornou adepta do «desapego»

Desapeguei-me de todo tipo de relacionamento

Que não me oferta condições de igualdade

Aprendi a manipular meus sentimentos

A não sofrer por antecipação

A ter autonomia e decidir por mim

Um buquê de flores não me conquista, não

Tenho a «poção mágica» que me embriaga

De liberdade, bom humor e muito tesão

Tenho apenas um desejo ferrenho

E meus poderes de Bruxa podem lançá-lo ao ar

Para que mais mulheres se empoderem

Sejam autônomas, independentes

E nunca se deixem dominar

Nesta sociedade com ranço patriarcal

Não é muito fácil ser uma Bruxa poderosa

Mas amor e autoestima vencem qualquer mal
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Imensidão

Vou escrever!

Para visitar os lares

fazer brilhar os olhares

vou escrever com ou sem rima

fugir e me encontrar na rotina

Entre retinas, cadernos e cortinas

trago na sexta, no sábado ou na semana inteira

linhas e traços dos versos de quinta

rabisco e pinta um clima 

letras dançam na imensidão

Vou escrever para espantar os males

para ser mar, junto com outros mares

pois são bravas, as ondas e as palavras.

Minha inquietude faz parte da minha arte

dentro de mim há milhares.

por isso irei sempre escrever

para tocar os frágeis 

dentro de mim há milhares

por isso vou escrever..

vou escrever para espantar os males.

-Dark Ferreira 
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Primavera

Campo florido

Paisagem pintada.

Cores faz Jus

Ao vestido da amada.

Com pitadas de amor

Temporal temperava.

Campo florido

Agradável chegada.

Cena bonita

Ruas enfeitadas

Desfile da Prima

Verinha acenava.

- Dark Ferreira 

Carta de um Adeus

O Adeus que tu me deu

Eu guardei meio intrigada 

Na gaveta chamada vida

No cantinho chamado alma

O Adeus que tu me deu

Do eu, doeu, doeu!
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A saudade bateu forte

Apanhou, padeceu

O Adeus que tu me deu

Aquela carta amassada

Saiu do armário velho

Da estante empoeirada

O Adeus que tu me deu

Acendeu, já não é mais breu

Se tornou poema livre

Lindo e livre na estrada.

-Dark Ferreira

Dark Ferreira é natural de Barbalha e mora em Juazeiro do Norte. 22 anos, é Artista integrante do grupo 
New Age, e além de trabalhar com música é poetisa e artesã. Já tem alguns trabalhos publicados em projetos 
coletivos e compartilha seus textos e poesias no seu perfil no Instagram @1sdark_
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Dolorosa Realidade

David Ehrlich

Realidade, desprezo-a fundo em meu ser!

Ser realista pra que, tanto me pergunto,

pergunto enquanto faço meus reais deveres.

Deveres, obrigações, tudo isso cansa,

cansa sentir-me realmente deprimido,

deprimido por não viver como nos filmes.

Filmes, que duram duas horas ou mais,

mais créditos que anunciam começo e fim,

fim da ação e começo da monotonia.

Monotonia, nome justamente longo,

longo qual horas de espera sem edição,

edição que torna viver na TV tão bom.

Bom, infelizmente estou preso a este mundo,

mundo onde não há roteiristas que me guiem,

guiem através da vida até um final feliz.

Feliz é o que quero ser, só que não sei ser,

ser humano condenado a se sentir preso,

preso a esta dolorosa realidade.
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David Ehrlich é natural da cidade de Detmold, Alemanha, onde passou os primeiros dois anos de vida. Suas 
experiências mais importantes, porém, foram colhidas em Curitiba-PR, onde mora. É formado em Comunicação 
Social – Jornalismo (UFPR) e especializado em Narrativas Visuais (UTFPR). É fascinado pelo fantástico 
mundo das artes, e em especial a literatura, em que sente maior liberdade. Desde bem pequeno ganhou enorme 
paixão pela leitura e pelo cinema, e começou a se arriscar na criação de histórias, tendo certeza de que queria 
ser escritor. Hoje considera-se um modesto contista, poeta e cronista, tendo no momento mais de 90 textos 
publicados e participando de várias antologias. Carlos Drummond de Andrade, Carmen da Silva, Carolina 
Maria de Jesus, Cecília Meireles, Chico Buarque, Clarice Lispector, Edgar Allan Poe, Ferreira Gullar, João 
Guimarães Rosa, J.R.R. Tolkien, Maurício de Sousa, Newton Braga, Paulo Bomfim, Sir Arthur Conan Doyle, 
Stephen King: são estes apenas alguns dos escritores que lhe servem como baluarte no oceano da literatura.
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Subúrbios 

 

Voltei por esses caminhos perdidos empedrados com ausências baldias, pardais e muros 
velhos descascados,

Voltei com esse desgaste de silêncios calçadas e diários amarelos, levo no meu ombro 
incandescente, extenuado e velho essas noites de ruas inundadas, de embriaguez cansada em 
noites desconhecidas,

Voltei amando esses subúrbios cheios de esperanças e olvidos...

O homem invisível 

O homem invisível catapultado do nada projeta-se no tempo com presságios de consciência 
reflexiva e pausada em umbrais com noites que se alargam em melancolias,

O homem invisível simula flores de eterna primavera com tradições esquecidas imaginando 
abraços nessa impassível solidão de alcoba e amor pisoteado,

O homem invisível rapta imagens e dicionários, sonha em não ter culpas olhando esses vazio 
que se estende sem piedade com braços abertos porque o orgulho e doce mais esconde esse 
segredo sem palavras e ecos ,

O homem invisível gosta de roubar vozes e pensamentos cheios de blasfêmias admitindo 
essa outra realidade,

Uma realidade escondida entre velhos fantasmas, uma realidade que contemple atribulada 
esses sonhos descalcificados que reclamam socorro e um pouco de assombro e lucidez.
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Aurora boreal 

Não existe o silêncio, e as palavras se vão com o vento que cobre as estrelas no firmamento,

O poço de tédio que nos persegue reverencia um mundo desolado, logo sentimos olhamos e 
relacionamos sonhos alimentando o passado,

As vezes lembro vagamente desse deserto polar, dessa piedade fria de aurora boreal, 

As coisas de verdade nunca mudam...

Diego Tomasco
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Dorinha Timóteo - É poetisa, escritora, cordelista, contadora de histórias, professora. Mestra 
em Educação. Especialista em Leitura e Literatura. Graduada em Teologia. Bacharela em 
Direito. Bacharela em Turismo. Fez Letras. 

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 infinito...

Hoje sou primavera

A Maria das Dôres

Hoje acordou Maria das Flores.
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Eu Não Quero Falar Nada

Eu não quero falar nada

Pois o meu nada 

Está repleto do meu tudo

Do tudo que calei

Devido às circunstâncias

Olhe para mim…

Ouça o meu silêncio

E você perceberá o meu caminhar…

Eu preciso falar algo mais?!!!
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Bella Estrelinha 

     (a nossa netinha Bella Sophie)

Estrelinha tão brilhante

Que gira, gira sem parar

É tão Bella, tão dançante

Estrelinha, sou seu par.

Bella dança, Bella brinca

Saltando, gira no ar, 

Ela salta na meia ponta, 

Ela dança sem parar

É menina bailarina

Estrelinha, a brilhar

já nasceu assim bailando

Bellinha, queremos contigo bailar!
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                            O PÁSSARO DA INSPIRAÇÃO
 
  Quando o pássaro da inspiração vem,
  é melhor o observar, 
  pois rápido como é, 
  pode não mais voltar. 
 
   Brinca com a imaginação, 
   percepção e sensibilidade, 
   alegra, eleva e também, 
   altera a consciência, 
   fazendo muito bem. 
 
   Um pássaro tão veloz e altaneiro, 
   deixa cair sua pena que virará, 
   uma frase, história, 
   conto ou poema, 
   para encantar os sensíveis corações.

        Elza Ghetti Zerbatto

          Escrever é ter asas

  Escrever é como ter longas e fortes asas. 
  Viaja-se pelas letras, 
  transportando-se entre vales, 
  mares, florestas, prédios, casas. 
 
  Escrever é o fluir das emoções, 
  sensações, percepções.
 
  Um canal mental, 
  que se abre num portal, 
  desvendando-se mistérios, 
  conhecendo-se novas dimensões. 
 
  Escrever é ser livre.
 
  Seu compromisso é somente com o sentir, 
  é navegar pelo mar da grafia, 
  correta ou incorreta, 
  mas que é a rota certa, 
  que levará à transcendência, 
  aos sentimentos de paz e alegria. 
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  Como um grande pássaro, 
  passeando num céu azulado, 
  ao delicioso sabor do vento, 
  sentindo o calor do sol nas asas. 
  estando totalmente integrado. 
 
  Escrever é perceber, 
  que dentro de você, 
  há vários mundos inexplorados. 
 
  Basta a caneta no papel encostar, 
  como num momento de pura magia, 
  o encanto do pensar está a materializar- 

                    NAS ASAS DA POESIA

  Nas asas da poesia, 
  podemos viajar. 
 
  Sentir a força de sua magia, 
  grandeza e sutil harmonia, 
  compartilhar alegria, 
  existente na beleza do dia-a-dia.
  
   Nas asas da poesia, 
   queremos desbravar, 
   a profundidade dos sentimentos, 
   a força da água, fogo, 
    terra e ar. 
 
   Nas asas da poesia, 
   podemos pousar, 
   na montanha da imaginação, 
   que nos leva a qualquer lugar. 
 
   Nas asas da poesia, 
   há mistura de vários seres, 
   que afloram dentro de nós, 
   com seus maravilhosos poderes. 
 
   Nas asas da poesia, 
   descansamos nossa mente, 
   abrimos nosso coração, 
   de forma transcendente. 
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   Nas asas da poesia, 
   fazemos a imensa conexão, 
   enraizada com a mais pura emoção!

     Elza Ghetti Zerbatto

Escritora, poetisa, formada professora de educação infantil. Terapeuta Reiki Master 3B 
Método Usui. 
Participa de várias antologias nacionais e internacionais. Acadêmica Correspondente das 
seguintes Academias: 
Niteroiense de Letras, Goiás Velho e Fortaleza. Ganhadora de diversos prêmios nacionais e 
um internacional.  
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DEVANEIOS

Sou mulher.

Sou menina.

Da janela

aceno para os devaneios.

No sereno

beijo a sombra

nos entremeios

do desejo de amar.

Bailam ondas

sonhos

sob o manto 

do sorriso da lua.

Lua bailarina!

Devaneios...

de Mulher.

Devaneios...

de Menina!

Elza Francisco

Lavrinhas  SP
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A TERRA DO CORAÇÃO

Escondida atrás do morro...

uma depressão imita.

Os olhos não enxergam defronte

a sombra sem horizonte

onde o coração palpita.

A Mantiqueira se esconde

bem ali atrás do monte.

A serena Bocaina

separa o mar da terra.

Coberta com esquecidas fontes

a simbiose se avizinha

nos meandros da vizinha.

Ninguém é filho da terra,

são todos agregados.

No clamor da história,

habitante é quem habita

sem registro na memória.

Tem raiz o nascido,

muito embora merecido,

o homem aqui chegado

não será um cidadão,

apenas um adotado

 na terra do coração!

Elza Francisco 

 Lavrinhas  SP
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À PROCURA DE MIM

Caminhei

escondida

entre pedras do caminho.

Dialoguei

com as marcas

dos inquietantes espinhos.

Costurei

laços soltos

o etéreo espaço.

Assoprei

o tempo perfumado

no porão abandonado.

Bailei

no mesmo som.

Afetos... noutro tom.

Caminhada 

cansada...

à  procura de mim!

Elza  Francisco          

 Lavrinhas  SP
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PAZ UNIVERSAL

Toda paz é universal

Que está fora da gente;

Mas se é individual 

É pura ilusão da mente!

Emecê Garcia - 2023

CORAÇÃO EM GUERRA 

Dos homens não vem a paz 

Com seu coração em guerra;

A humanidade jamais

Terá essa paz na terra.

Emecê Garcia - 2023

DEUS É...

«A paz esteja convosco»:

Um cumprimento cristão;

E Deus é sempre conosco 

Quando É no coração!

Emecê Garcia - 2023
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                    Maria de Fátima do Nascimento Leite é Pedagoga e Psicopedagoga pela UVA 
(Universidade Estadual do Vale do Acaraú) e Formada em Mídias pela UFRN ( Universidade 
Federal do Rio grande do Norte). Trabalha como pedagoga na Escola Municipal Henrique 
Castriciano , atualmente como mediadora de leitura na biblioteca . É coautora do livro Bendita 
a Mulher e a Sua Literatura, do livro Flor de Sal, Perfis Biográficos, e do Fanzine  Asas de Mãe 
.Possui vários poemas publicados pela Revista Barbante. É poetisa e busca inspiração em Deus 
e na natureza.                  
                                           
                                   
                                   
                                    A CRISTALEIRA
 
                                                             
                                                      Fátima N. Leite

Minha linda cristaleira,
Acompanhou - me desde a infância...
E durante a vida inteira
Trouxe-me o saber, levou-me a ignorância.

O saber das minhas raízes,
Da minha mãe, do meu pai.
Bela cristaleira, matrizes,
Dos conhecimentos de meus ancestrais.

Hoje, doce cristaleira,
Estarás apenas em minha imaginação...
Pois olhando o lugar onde estavas, faceira,
Agora vazio, dilaceras o meu coração.

Tu, que conhecias toda a minha vida,
Cada pedacinho da minha história,
Recebeste a ordem da ida:
Ida para o recanto de quem fez a glória.
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A glória de poder contar com o coração,
Para outras amigas cristaleiras,
Histórias passadas de geração em geração,
A qual participou a vida inteira.
Saibas então, essa família lhe amou demais,
Caríssima amiga cristaleira.

 QUEM É O POETA                   

  Fátima N. Leite

Poeta é aquele que consegue,
Passar para as folhas de papel
Suas lágrimas, sua dor, e as descreve,
Através de poesia ou cordel.

É também colorir com alegria,
Tudo e todos ao seu redor,
Quando ressurge da nostalgia,
Com a força do amor.

Pois está em seu coração,
Revelar sua vida, suas labutas,
Com maestria em sua mão,
Mostrando todas suas lutas.

Não há vergonha nem medo
Em mostrar seus sentimentos,
Nessa vida há um enredo,
Em tudo existe ensinamentos.

Poetizar é descrever,
Tudo o que está
Dentro de um ser.
É abrir um coração,
Sem medos,
Em meio a uma multidão.
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 COM VIVE O POETA

      Fátima N. Leite

O poeta vive do amor,
Da luz, do encanto das flores,
Que existe ao seu redor.
E também, infelizmente, das dores.

Vive da energia que emana,
Do sol, da Lua, no céu.
 Da vida da história humana,
Sempre envolta em um véu.
 
A desvendar em rimas e paz,
Cada poema contado,
Que através de rimas , se faz,
Vive o poeta vidas a revelar,
As suas, minhas, as dele.
Assim vive o poeta a contar. 
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Mergulhar de sensações
Francisco Sousa

Nascia um sentido irreparável

Numa tarde cinzenta que conheceu o sol

Propagando coisas secretas na alma

Perfumando diferente o corpo

Invadindo espumosa a vida

Feito o mar quando chega na areia da praia.

Contagiando o espaço sem licença,

Mas encantando completando de luz as ausências

Numa sensação oculta de encontro

Um frescor tranquilo de brisa.

Tudo reacendendo de uma beleza sem orgulho

Sem uma necessidade de explicar o porquê

Num princípio de um onde sem menção numérica

Um mergulho nas sensações felizes.

Sem existências ou maneiras

Sem importâncias de tudo ou nada

Deste modo, sem muitas referências do mundo

Apenas a obviedade de sentir sem medos.

Numa beleza de ter sem possessividade

Inocentemente no encontrar a presença
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Num sonho tangível ao fechar os olhos

Assim como num contemplar de tarde…

Um mar de eternidades.

 

Airosa

Francisco Sousa

Era uma manhã de sol airosa

E a vida se revelava como uma prosa gostosa

Num sentir de brisa

Era preenchido todo vazio que há…

E havia na face refletida tanta incerteza, 

Que se perdia pela beleza do mar.

Os fluxos das ondas eram como estradas,

O sal era como sentir, no desejo de ficar

No horizonte se revelavam as promessas,

Juras inquietas, alternadas pelo tempo que há.

Nas profundezas boiavam …. era saudade

Aquela lembrança de felicidade

Que ultrapassa qualquer lugar

E saudades emergiam, como tesouros, mapas infinitos 

Em espaços que não conseguimos explicar.



 

 REVISTA BARBANTE - 77

Espaços que não terminam em nós

Porque se é saudade… 

É porque alguém soube ser reflexo do que é amar!

Espelhos borrados
Francisco Sousa

O orvalho não ganha mais a beleza dos pensamentos

O seu olhar se desfez nos espelhos do rio

O tempo desbotou os sorrisos

E nas bordas, na areia os versos se apagaram

O brilho da lua não enxerga o sentimento que abrigou

As vontades já não perpassam a alma

E toda calma que vinha mansinha…borrou.

Os reflexos perderam-se

Reduzidos a um pedaço de papel

Que borrado por uma palavra de amor

Já não dá para enxergar.
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LIVRO-ME

Não escrevo poesia
A poesia é quem em mim se escreve
Às vezes em bela caligrafia
Noutras, garranchos indecifráveis
De dentro pra fora sou manuscrito
Nas minhas páginas-pele
Em versos surgindo feito feridas
Com a pena viciada pelo tinteiro
Que meu sangue abastece
E dessa metaforma rascunhada
Amiúde desfolham poemas
Que recolho, e quando quero
Penduro no meu varal de vaidades
Mas eu, este ser-livro 
Maior que a vontade
De por outros ser lido
Ando aprendendo, primeiramente
A me ler, relendo-me se preciso
Letra a letra, linha por linha
Livrando-me pouco a pouco
Das palavras mais pesadas
Até poder, quem sabe
Ser leve o bastante
Para conseguir voar
Com o simples levantar
Das minhas capas-braços
Tornando-me assim, além de livro
Um ser livre, literalmente

Geraldo Ramiere
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LIBERTÁRIA

A poesia quer é estar nas ruas
Manifestar, gritar sem ordem
Sair dançando pelas avenidas
Rir pelos bares, ébria em bocas
Intensa, livre e libertária
Controversa e aversa às doutrinas
Versada em línguas soltas
E palavras desregradas
A poesia a ninguém pertence
Sendo somente dela mesma
É feminina, feminista e forte
Sabendo sangrar ao renascer

Geraldo Ramiere
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VERSOS EM DIÁSPORAS

A poesia é uma imigrante ilegal
Fugindo de guerras ou da pobreza
Com medo de morrer, de ser presa
Ao passar escondida numa fronteira
É quem enfrenta cercas e muros
Ou a criança que morreu afogada
Quando tentou atravessar o mar
Junto com a família inteira

O poema é um imigrante ilegal
Fugindo para não ser deportado
Tentando recomeçar a vida
Numa hostil terra estrangeira
É alguém em trabalho escravo
Enganado por falsas promessas
Ou quem sofre com a intolerância
De uma sociedade em cegueira

Nós somos versos em diásporas
Refugiados pelo mundo afora
Sobrevivendo e se encontrando
Cada qual a sua maneira
Mas a maioria se esquece
Que todas as palavras já migraram
Nem que seja em suas origens
E de imigrantes são herdeiras

Geraldo Ramiere

Geraldo Ramiere (01/07/1981) é poeta/contista de Planaltina-DF e professor de História da SEEDF. Desde 2002 tem 
suas obras publicadas em forma escrita (periódicos, antologias e revistas literárias) e no meio virtual. Por várias vezes 
foi premiado em concursos literários e possuí o blog literário Céus Subterrâneos. Em 2021 publicou seu primeiro livro, 
Desencantares Para O Esquecimento (editora Viseu). Atualmente é membro da Academia Planaltinense de Letras, Artes 
e Ciências (APLAC), entre outras entidades. Acredita numa literatura que liberta.
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Fragmento

Si queréis, podéis arrancarme 

cada parte del cuerpo y usarlo 

como ese desvaído folio para 

que puedas derramar aquella tinta roja 

que brota por todo tu cuerpo y así 

poder manosear mi alma. 

Mi cuerpo se envuelve con cada fragancia de 

tu piel, que recorre cada rincón de 

mi ser.

Prontamente estaremos juntos amada mia 

solo esperad el momento de la reencarnación 

para poder enlazar cada parte de tu ser con mi ser 

y pasar a la plenitud, donde nos esperan aquellos 

seres de luz. 
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                     Post Mortem 

Pasan: 

     Años 

            Meses

                     Semanas 

                                      Días 

                       Horas 

            Minutos 

Segundos     

                          y 

Yo  

                    sigo 

pensando en 

                          un suicidio 

 prematuro  

 

                          Astros 

 El sol 

     la luna 

         las estrellas 
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                   el cielo 

                                iluminan mi camino 

                                                       hacia mi funeral  

Me llamo Gonzalo Alberto Medel Guajardo, nacido en Santiago, Chile 

1997, comencé a escribir aproximadamente hace 4 meses, con reflexiones 

poemas, frases y relatos cortos de terror. Inicie en esto como una forma de 

terapia, al golpear palabras en papel, las cuales quedan impregnada con 

una clara intención de identidad  propia. Me gustaría seguir por esta senda 

de creación (es) literaria (s), aportando este tipo de obras y mi intención es que la sociedad se 
pueda empapar y enriquecer al leer cada uno de estos trabajos. 
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A poesia do dia

Ahh, um novo sol

Um novo dia

Uma nova oportunidade para brindar

Ahh, que bom!

Que boa notícia

Se Deus quiser, vou te amar

Ahh, que vida!

Tanta notícia

Muitas histórias para se contar

Ahh, Poesia

Minha querida

Se Deus quiser, vou te namorar 

Henrique Cananosque Neto
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Barbante

É uma linha, esta vida?

Às vezes retilínea

Quiçá um quadrante

Ora difusa

Ora perdida

Ora insignificante

Também há bem

Que nos mantém

Brilhantes como diamante

Assim se vai, outrora vem

Eu sei, meu bem

Ela é como um barbante

Henrique Cananosque Neto
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Será que sorte nos daria...

Que dia é hoje, meu bem?

Qual é a novidade?

O que será que ele tem?

Será brandura ou... insanidade?

Seria dia de tempestade

Seria dia de calor 

Talvez um dia de saudade

Ou ainda um dia de amor

Se pudéssemos segurar o tempo

Será que sorte nos daria,

Ou ao invés... arrependimento?

Por qual caminho você caminharia,

Se hoje pudéssemos aproveitar o momento...

E fosse o Dia da Poesia?

Henrique Cananosque Neto
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O último fio

(Igor Aoki)

o fio da memória 
o fio do homem 
que encolhe 
no ralo 
 
o fio do homem que esconde 
em trapos 
eu sou um fio 
partido 
no tempo 
 
eu não tenho tempo 
eu não tenho memória 
somente um fio de cabelo

um mundo que não toca mais no outro 
(Igor Aoki)

 
me dê um pouco de alma 
me dê um pouco de mim 
me dê uma marca ai 
me dê um pouco de substrato 
me dê um nome 
um nome de marca 
ai 
me dê um copo de água 
de água de marca 
ai 
 
me dê um pouco de alma 
me dê um gole de mim 
para vestir 
para ser 
me dê um pouco de ti 
que há em mim
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O algodão é doce ou é mera ilusão

(Igor Aoki)

eu sonhei entre os muros 
de ferro 
onde os homens se separam 
entre os reis amaldiçoados 
pela ganância 
eu queria dizer 
palavras 
 
sons que perfurassem o mundo 
mas causaram a surdez 
em meu velho pai 
 
 
eu queria dizer uma palavra 
macia 
uma palavra doce de ignorância. 
como eu queria ter aprendido 
 
ter conhecido a sabedoria 
mas o que eu tive era apenas 
uma equação dolorosa 
 
do amor constitucional 
do viver pelo simples viver 
eu sou carne 
eu sou ferida aberta 
 
aos abutres que se lambuzam da 
alma

Publicitário formado, mas designer de profissão, tentativas criativas sem muito êxito em ser 
artista, desenhista, ator, dublador, inventor e enfim um escritor nas horas vagas.
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Impulso

Levantei no impulso, querendo eu ficar e me prostrar

Queria sim, pode eu desistir, não penso muito, mais sim

Tenho que avançar, não posso me prostrar

Então pensei, eu vou, mas será que meu tempo acabou

Ainda tenho, ah vida sim, dentro e fora de mim

Ela grita, ninguém houve, está soando abafado

Enfim avançou, não se cale, põe pra fora

Guarda o que é teu, só você lembra da dor que doeu

Por Iramaya Oliveira

Gratidão

“Meus Poemas falam de amor calor e frio.

Mais gosto de falar também de gratidão, 

Por isso sou prudente nem tanto como a serpente

Gratidão a vida, gratidão meu criador, grata e feliz

Por estar respirando falando e andando, e que a vida

traga anos de alegria, quando acordo a felicidade encontra uma casa, essa casa é meu coração, ele anda apertado com 
tanta ingratidão, porque, estão todos se corrompendo, alegria felicidade amor calor frio, não coexistem mais, isso me 
deixa triste demais.”

Por Iramaya Oliveira

Incertezas

É tão difícil e engraçado ao mesmo tempo, 

Querer fazer o bem, sem olhar a quem, o que vem?

Agora, vivo num constante respiramento.
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Confusão de euforia com arrebatamento...

Quero resolver, os segredos, mais não acho portas

As chaves se quebram, e me rompem por palavras tortas

Qual será, preciso gritar, o fim vai chegar

Meu coração ta aflito, com tantas incertezas e gritos

Eu confio, acredito, não desisto fácil... Sou uma força, 

Uma mulher, cheia de hábitos, Mulher multifacetada

Que a cada tombo se levanta e voa como fada...

Ela tem, esse brilho brilhante no olhar, por onde ela passa, 

Gritos, cantos sonoros, passeiam por cá...

Por Iramaya Oliveira
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Mulher

A mulher tem uma definição

Tem um coração

A mulher é mãe

Carrega o amor no coração

Tem posição

A mulher tem valor

Mulher…

A tua alma é sóbria

A tua beleza é cara

A tua ternura é rara

És uma criatura perfeita

Criatura bem feita

A tua alma é calma

Voa

Voa tanto que entoa

Entoa hinos de amor

Que a todos enche de sabor

A mulher é uma pétala de flor

É adornada de amor

É guerreira

Ultrapassa qualquer barreira

É batalhadora

É vencedora

Mulher…

Se não fosse a mulher
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Ninguém podia viver

Tudo seria vão

Nada teria razão

ISAAC BAPTISTA AUGUSTO
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A alma

É um cajado

Sem ela sinto-me abandonado

Impessoa 

A minha voz não soa

Fico sem norte

Sem sorte

A alma é minha bússola

Minha gaiola

Na qual guardo todo o meu ser

O meu poder

Canta, minha alma

Canta com calma

Na escuridão suavizante do dia

Na brisa atenuante da lua

Minha alma canta

Canta com alegria

No recôndito da rua

Acompanha-me

Ilumina os meus passos

Assegura os meus compromissos

É o motor do meu corpo

É a vida da minha vida

ISAAC BAPTISTA AUGUSTO
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Sorrisos

Ainda temos sorrisos

são prazerosos

A tristeza ainda não os consumiu

não os extinguiu

Não estamos presos ao passado

Não somos escravos

Nem parvos

Sorrimos

a vida não é mar de rosas

Um dia de alegrias

Outro dia de alergias

Assim tecemos as nossas prosas

Não desanime por tudo

Nem mesmo por nada

Se o vinho da vida perder o açúcar

Aumente um pouco o sal

O aroma ainda no ar

Ainda há sorrisos

Suficientes para doar

Ainda temos sorrisos

Continuamos a exibir

Estamos sempre a subir

O vento não os levou

O camponês lavrou

no coração 

e merece aplausos 
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ISAAC BAPTISTA AUGUSTO

Isaac Baptista Augusto, natural de Balombo-Benguela, Angola. É formado em Filosofia e Teologia pelo 
Seminário Maior do Bom Pastor, em Benguela. Estudante do curso de Licenciatura em Ensino de Português e 
Línguas Nacionais (opção Umbundu) e professor de Literatura no Seminário Médio do Bom Pastor e de Língua 
Portuguesa e Educação Religiosa no Complexo Escolar Bg 1045 Dom Bosco, em Benguela. Exerce o seu 
ministério sacerdotal e reside no município da Ganda, província de Benguela.
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Nome: Mauro

Apelido: Isidro de Almeida

Endereço: mauro.emauro@hotmail.com

Breve biobibliografia do autor: Nascido aos 23 de Abril de 2005, Mauro Isidro da Conceição de Almeida é um 
Jovem estudante, natural de Luanda, Angola, aspirante a filósofo, poeta, seus poemas são  reflexivos e sobre 
a vida.

Vivendo e compreendendo o prazer

Há prazer!

que prazer?

que prazer têm as mulheres

será que é a nós enlouquecer

que vêm a alegria de viver,

será que é com a vaidade

que encontram a verdade?

Não sei, nem na alegria dos homens

que no cansaço do trabalho

encontram para a felicidade um atalho,

que mesmo sem esperança

conseguem arranjar lá no fundo força,

que mesmo neste mundo agoniante

vêm uma beleza gigante.

Há prazer!

que prazer?

que prazer têm os africanos

será que foi Deus

que lhes deu a felicidade que a ninguém mais deu,

será que é pelo ardente Sol

que encontram a luz do farol?
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Não sei, nem no sorriso do inglês

que no esforço de cada mês

fazem ao gosto do freguês,

que mesmo com motivos para desistir

arranjam formas de não cair,

que mesmo com o mundo a os querer derrubar

nunca os vemos a tumbar.

Há prazer!

que prazer?

que prazer têm os ricos

será que é com a riqueza

que vêm a beleza,

será que é com o esbanjar

que vêm ao luar?

Não sei, nem na felicidade do camponês

que mesmo com a sua pobreza

vive a mais pura riqueza,

que mesmo vendo seu filho com fome

ainda se orgulha do seu nome,

que mesmo com motivos para chorar

ouço-o da minha janela a cantarolar.

O que os chamar?

de loucos,

insensatos,

ou sem sabermos nos

são os sábios deste século!
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Aqui hás( o paraíso perfeito)

Aqui hás de conhecer a felicidade

irás te esquecer da maldade.

Deixar para trás a tristeza

e viver comigo a mais pura riqueza.

Aqui hás de conhecer a mais pura riqueza

que acabará com a tua tristeza.

No calor da minha boca

a doçura mais louca.

Aqui hás de perceber quão louca

pode ser a sensação de beijar a minha boca.

Porquê que só a  uma rosa

se compara a tua beleza.

Aqui hás de conhecer o beleza

a vida te será dada como uma rosa.

Que com muita alegria

trouxe-nos a sua companhia.

Aqui hás de ter não só a minha companhia

mas também, a das meninas que contemplam a nossa alegria.

Com certeza não sentirás dor

aqui, sentirás apenas o meu amor.

Hás de conhecer o amor

que acabará com a tua dor.

Que bem aqui te apresentarei

se concordares, assim o farei.
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As nossas antigas memórias

Nas minhas memórias,

me lembro da gente 

da gente do musseque

do nosso país quente.

Sim me lembro

do livro,

do livro por ler

acabado de escrever,

com contos que nos faziam sonhar,

de uma bondade

que nem dá para acreditar.

De tempos…

De tempos, que não voltam mais.

Quando os seios da minha mãe,

eram para mim almofadas

que não caem.

Quando o campo

hoje usado para fumar,

era para mim um estádio

onde imaginava pessoas a gritar.

Das brincadeiras antigas

substituídas pelas drogas,

drogas que nos fizeram mal 

por isso temos um mundo anormal,

drogas que nos trouxeram prazer,

mas isso é outra história a escrever…
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Ítalo Rafael Lima Dourado. De Sobral-CE. Autor de Úmido ou Episódios Dramáticos de 
Utilidade (editoraMWG, 2020) e Outras Horas Úmidas (editoraTomaaiumpoema, 2022)

A conversa

Quantas ilusões você fez… Fugiu da razão contra qual 

expliquei.   

Quantas ilusões você fez… De um amor sonhado que não 

ardeu. 

O que você vai conseguir com isso? Recitando essas causas perdidas.

Quantas ilusões você fez… Saiba que não há realidade para 

fantasias. 

Para não se manter

na solidão.   

Imagem de ansiedade

E lá se foi você com seus anseios

entre os dedos das mãos,

inflamando as achas com lampejos

há muito reprimidos no coração. 

A vida, ao que parece, não 
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equivale mais à antiga,

onde perder-se era solidão 

estando junto a sua vida.  

Infelizmente, eu não tenho 

mais nada para dizer, 

exceto, que estou resistindo

bem e vou esquecer. 

Não havia mais o que fazer,

não foi o que me disse?

Que você tinha que ir e ser

tudo que te impedisse. 

E não adianta vir desfazer

o que tanto já foi dito

ou durar em me convencer,

realmente eu não acredito. 

E lá se foram nossas recordações,

que passam sem perturbar,

sem um som, elas são as repetições

de um adeus avesso a se encontrar.

Ciúme 

Você me diz que está atrasada

e que precisa ir encontrar

outra pessoa. 
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Desvio o olhar, estou embaraçado.

Não consigo pensar em nada a ser dito. 

A coisa toda me vem sem pavio.

Afundo em uma paralisia abrupta.

Você me conta, sem necessidade,

que está indo encontrar

outra pessoa.

Afundo em uma paralisia. 

Engulo uma corda cheia de nós.

Extraem todos os meus tendões.

Recomeçam as fibrilações atriais. 

Você me conta que está atrasada.

Que vai atrás de entender 

porque ela não foi te ver. 

Olho para o chão envergonhado, 

sem saber em qual parte eu deva

me esconder. E nesse problema

de visão, vejo o quanto sou patético.

Já está mostrando os seus olhos

verdadeiros?

Vocês têm o que não tínhamos?

Já estão se tocando? 

Tudo isso é muito bom. 
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Você se vai, sorrindo, enquanto

esmago o que me disse e 

tento pensar em 

outra coisa. 
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Necrológio dos Hipócritas Burros

Estão caindo como moscas os hipócritas burros,                                                                                                              
alvejados por sua própria arrogância                                                                                                                                       
            os imbecís que os cercam e que apoiavam suas palavras.                                                                                                          
são como velhas beatas fanáticas sem pastor                                                                                                                       
eles choram e lamentam nas esquinas das cidades,                                                                                                            
estão arrasados com a morte antes da hora e com                                                                                                                                   
o morticínio generalizado

De todos os cantos do mundo vem notícias de seus assassinatos,                                                                                                        
o presidente e único membro vivo da academia Nacional dos Hipócritas 
Burros                                                                      faria seu pronunciamento a 15 minutos 
atrás.                                                                                                               Jornalistas 
de toda parte estavam reunidos pra a coletiva,                                                                                                                   
quando foram surpreendidos com a notícia de sua morte                                                                                                                
a caminho da associação.                                                                                                                                      
              Informações preliminares dão conta que ele se engasgou com sua                                                           
presunção descabida,  misturada com uma auto-suficiência mentirosa.

O resultado das primeiras autópsias já foi entregue a parte da imprensa,                                                                               
parece que nem todos eles foram alvejados                                                                                                                              
alguns morreram engasgados ou por ataque cardíaco                                                                                                                             
vários tinham tripas enormes e altivas,                                                                                                                                       
outros tinham baços, fígados e intestinos cobertos                                                                                                                       
de aspereza e estupidez.

As artérias dos corações de alguns entupiram com falsídia e sonsice                                                                                          
nos seus estômagos foram encontrados uma grande                                                                                                   
quantidade de desconsideração e grosseria.                                                                                                                                       
                  a maioria não tinha família, seus velórios serão o maior evento                                                                                           
público de suas vidas, ainda que vazios, e mesmo                                                                                                               
depois de mortos, não terão descanso.

                                                                                      (Jaime Pretório)

TORQUATO                                                                                                                                     
O Piauí não está em ti, Poeta verdadeiro                                                                                                                                       
                  formado não por versos, mas por riscos                                                                                                                                           
                    por que desse modo segues ligeiro,                                                                                                                                         
                                              pra longe de tua mãe?                                                                                                                                       
se tão somente o que pode dar certo é                                                                                                                                                
                                  o que lhe atrai, por isso não cansas de                                                                                                                                               
     inventar e reinventar perigos, bem sei                                                                                                                                              
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           que a dor que sentes é  invisível aos                                                                                                                                              
                          mais próximos, teu grito silencioso                                                                                                                                       
                        foi ouvido nos trópicos                                                                                                                                         
                          onde as gerações dos que não te                                                                                                                                               
            conheciam, mas reconheceram que tu és a                                                                                                                                       
própria Teresina, triste o dia que                                                                                                                                              
                          ficaste sossegado num canto,                                                                                                                                           
                                               Tiago dormiu, como dorme a                                                                                                                                                
                               criança tranqüila, e sonhou                                                                                                                                           
                                   com o pai que jamais                                                                                                                                           
                                                              voltará a ver.                                                                                                                                             
                                                    chora um menino lindo, inquieto                                                                                                                                         
                                          e banhado em ternura, um                                                                                                                                               
                                            Anjo Torto está a lhe acompanhar                                                                                                                                       
                                   segue andando e colhendo                                                                                                                                         
                           as lagrimas de sua mãe                                                                                                                                              
                      vai e se apressa para chegar                                                                                                                                           
                             e um mundo aloprado, segue                                                                                                                                            
                                  no encalço do menino franzino                                                                                                                                         
                                      que por mais amigos que                                                                                                                                              
                                              tenha nunca deixou de ser sozinho                                                                                                                                          
                        um vampiro tropical, incansável                                                                                                                                       
                                      a partir,  mas que sempre chega                                                                                                                                            
                       sozinho, com olhos marejados,                                                                                                                                       
                                       e com lagrimas que não se turvam                                                                                                                                           
                                  seus olhos embalam Tiago                                                                                                                                            
                     Seu filhinho não foi sacudido                                                                                                                                         
                                      nem acordado de qualquer jeito                                                                                                                                            
            adormeceu em quanto tu                                                                                                                                               
                        adormecias Poeta, ele sonhou                                                                                                                                           
                                    e viu o sorriso e o cuidado do pai                                                                                                                                              
                           nos sonhos o Poeta te embala                                                                                                                                           
                                          e tece teias de um amor maior                                                                                                                                            
                        que tudo, ele prometeu te                                                                                                                                               
                            visitar em sonhos, enquanto                                                                                                                                         
                                    dormias no colo de sua mãe                                                                                                                                              
                                                   teu Pai  partia                                                                                                                                           
                                                              És mais que um Poeta, és um                                                                                                                                               
                        desafinador de arranjos engessados                                                                                                                                       
                     uma alma que tudo que a tudo                                                                                                                                             
                           que toca poesifica                                                                                                                                        
                                                     Com mãos, bocas, palavras                                                                                                                                         
                                                 manifestos, canções e trejeitos                                                                                                                                        
                                  pois em ti Poeta, a poesia era vida                                                                                                                                             
                             e a vida é qualquer outro poema                                                                                                                                            
 escrito, falado e filmado em super 8                                                                                                                                       
em um mundo  avesso a esse.                                                                                                                                            
                                                                                     

                                                                        (Jaime Pretório)                                                                                                                                        
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Rainha da Mata

Alteza das matas virgens                                                                                                                                         
és linda oh rainha da mata!                                                                                                                                           
ao meio dia de todos os dias tu estás                                                                                                                                      
governas do coração da selva imaculada                                                                                                                                        
            te cercas de animais, plantas, árvore                                                                                                                                           
    e do povo da floresta e de formas inéditas de vidas

Eles são súditos amorosos,  e nunca tiveram outra                                                                                                                    
além de ti, teus aposentos são rios e igarapés                                                                                                                        
lagos e ribeiros, fazes de teu reino, um lugar                                                                                                                               
de mansa e formidável beleza

Entretanto, uma vez a cada tempo,                                                                                                                                          
homens doentes, vindos de terras estranhas                                                                                                                                     
com escuridão no olhar, e com a devassidão                                                                                                                              
que lhe escorre de lábios amargos, eles                                                                                                                           
sangram, queimam, violam e matam                                                                                                                                      
fazem nascer medo, e ódio entre os teus

Mas tu,  quando eles menos esperam                                                                                                                                 
levanta as marés, enfurece os ventos                                                                                                                                           
 crias tempestades, acorda as trombas d’águas                                                                                                                            
alimentas os redemoinhos, guia os furacões                                                                                                                                       
e ciclones, e fazes tremer a terra                                                                                                                                            
  debaixo de seus pés

Ordena as ondas gigantes, que partam em direção                                                                                                                                
a estes, inundando suas casas, comércios e                                                                                                                        
cidades, eles que aterrados e indefesos, choram                                                                                                                             
e lamentam seus mortos, eles, que outrora                                                                                                                     
orgulhosos de suas técnicas de previsão dos                                                                                                                                
seus passos, após seu revide, perdem sua                                                                                                                       
esperança e tu oh Mãe do Mato                                                                                                                                      
entretece-lhes a fronte.

Eles resignam-se a sua própria insignificância,                                                                                                                                
até que se levante outra geração                                                                                                                                    
daqueles que não te conhecem                                                                                                                                         
         que não aprenderam com os seus antepassados                                                                                                                                
e com inventividade, ousadia e ganância, voltarão                                                                                                                                         
       a desafiar-lhe novamente

                                                                                           (Jaime Pretório)
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Ôba? 

Em meio a tantas pessoas,

eu a vi. 

Fiquei com água na boca

ao ver seu caminhar:

remexia as cadeiras como nenhuma outra

pelas ladeiras de Salvador da Bahia, 

para vender seu vatapá.

Só pode ser...

- Será? 

Sim... afinal, ela sabe re-que-brar!

Expressão cultural da identidade da baiana,

que a (en)forma e diferencia das outras. 

Expressão social que (pré)conceitua 

seu modo de ser e, até mesmo, de se pensar.

Por bem, esses elementos culturais são dinâmicos...

e estereótipos, um de seus aspectos negativos,

podem ser modificados com o tempo

e a tomada de consciência

para a necessidade de mudanças 

quanto a transmissão e prática 

daquilo que é tradição. 
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Mas, Graçe, gringa naturalizada soteropolitana,

já não liga quando é confundida.

Isso é coisa “batida”.

“- NEGA BAIANA!”, para ela, sempre gritam

enquanto busca seu sustento, pois

ela sabe mexer;

- Ôba!

e fazer vatapá.

- Ôbá!

ela sabe mexer;

- Ôba?

e fazer vatapá.

- Ôbá?

Jane Lopes

Soteropolitana, mas residente da cidade de São Gonçalo dos Campos, Bahia, desde 2020; e 
integrante do grupo literário local Arte de Escrever. Turismóloga por formação, escritora por 
gostosa distração. 
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Tutano

Encontro tua voz depois das pausas do

homem em tensão que vocifera seus medos 

e depois cheio do mais profundo segredo 

que carrega irremediável a tresmalhar a mente 

resta um sopro de cada dia que surge sempre

do espaço ocupado das ruas 

do olhar acusatório 

do cinismo peculiar 

às vezes nada me pertence mais do que o

sonho esmagado pela realidade

nada mudou por séculos e séculos e séculos do rei Cronos 

e aqui estamos submetidos às mesmas tiranias do

domingo passado e servos como antes e antes do

amanhecer e assim padecemos depois daquelas pausas do

ardil engano de achar que o rio descansa do percurso 

não há nesses filões algo que nos livre 

mas há algo na medida do braço, da mão, 

dos dedos estendidos com o cuidado

do amor que entrega alívio e redenção

do andar tranquilo sob o sol a descarregar a sombra do

do peso da vida e essa é a fortuna do

adágio trazido por dentro do osso

e que ninguém pode roubar porque cabe dentro do

amanhecer a livrar-nos da mão pobre

e podre do engodo. 

Jean Sartief
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Saudade 
 
 
A distância nos maltrata, 
das pessoas nos afasta... 
estando perto e tão longe, 
sentimento que devasta. 
Da família, que saudade! 
Dor cruel que nos invade, 
e esse medo nos desgasta. 
 
                         Jeissimara Silva

Que reluza sua compaixão 
e que o amor seja crescente 
brotando toda alegria 
dentro do peito da gente, 
e o respeito não nos falte, 
Esteja sempre presente.

                               Jeissimara Silva

A sua importância é destaque constante, 
na luta incessante por nossa inclusão, 
Buscando a justiça reflete em ação,  
a sua medida de esforço gigante. 
Não cala e não foge e nem passa adiante 
a voz que se agita e não pode calar, 
quebrando barreiras pra sempre ajudar, 
lutando com garra e buscando igualdade, 
pra pais e amigos com dignidade 
Lutar por seus sonhos olhando pro mar!

                                                       Jeissimara Silva
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Cachoeira

Anunciando a manhã, chega a brisa faceira

Correndo alegre, rumo ao firmamento

Parece água cristalina de cachoeira

Seduzindo a vontade e assanhando o pensamento.

Que voa pelas horas gloriosas

Hora suave como perfume matutino

Hora uivante, com artes e manhosa

Assanhando a energia do menino.

Neste dia, jovem e impetuoso aprendiz

Caminhando com passadas impetuosas

Correndo para contigo, estar feliz

Tal qual água em corredeiras rochosas.

Te quero nos braços, nestas horas primeiras

Para tornar este dia, mais encantado

Como as águas de indomável cachoeira

Correndo, como a saudade deste apaixonado.

Andarilho sem rumo e sem pudor

Procurando-te pelo entardecer dourado

Para na noite, repousar em seu abraço

Feliz, por ser por ti, amado.

João Batista do Carmo
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AGORA

Como explicar o que vai dentro de mim

Me orgulha ser um ser assim

Destes que segue um ideal sem fim

Superando tudo que possa ser ruim.

Seguindo num caminhar silente

Com passadas rápidas e urgentes

Com desejo um imenso na mente

Querendo apenas prosseguir contente.

Para o futuro, rumo meus passos

Sem se importar com o cansaço

No agora não sei o que faço

Só me guia o coração que bate em descompasso.

A noite, toma de assalto, a cidade

Na distância, impera a curiosidade

A solidão turbina a ansiedade

E a lua, vem prateando a saudade.

Respeito o passar das horas

Onde o querer te chama sem demora

Talvez no sono, para a saudade, haja a melhora

Por que para te amar, te quero agora.

João Batista do Carmo
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ROCHEDO

Grande amigo rochedo

Vives na praia, um viver silente

Ousado imponente e sem medo

Encantando os pensamentos da gente.

Não escolhe e nem faz distinção

Trazendo magia ao imaginário

E descompasso ao coração.

Pelas ondas és sempre açoitado

Mas resoluto, entende seu papel

Não lamenta como um coitado

O tempo lhe coloriu com cor de mel.

Com as ondas compõe poesias

Testemunhando beijos e juras

Beijado pelas ondas, traz magias

Despertando a vontade mais pura.

O mar não seria um lugar seguro

Se por eles não fosse rodeado

Ela desperta no pensamento puro

O doce querer de quem é amado.

João Batista do Carmo
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Cura Para Cegueira

(João Lucas Alcantara Santos)

O Estado é crítico, inapto.

Eu já não respiro do mesmo ar.

Me liberte dessas amarras invisíveis

que são da estrutura do seu reino.

Sua Casa é Grande assim como meu ódio.

Me permita sonhar, Senhor. Permita-me pensar

que nunca houvera um transatlântico que me tirou de casa, 

mas não eram férias.

O cheiro podre ainda é forte: a memória não morreu.

Nos rios, nos mares, nas ruas.

Andando, correndo, fugindo.

De pé, de bruços. 

Suspeito, suspeito, para sempre. 

Inocente, inocente, jamais. 

Inocência, inocência, ficou no décimo primeiro verso. 

Navio, navio, foram muito mais que onze. 

Ainda transportados, mas nem sempre vivos.

Aquela semente plantada há séculos não floresceu.

Pois é raiz, abaixo dos pés.

Abaixo dos olhos. 

Entre a cruz e o espelho.

Entre Deus e a terra

Entre o arco e a flecha

Entre a dor e as vestes. 
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A rua pavimentada, fomos nós.

Gotas demarcam o furto: de suor, de sangue, de tristeza.

O que foi tirado ainda não voltou.

A vida não tirada tenta não ser vista.

Aquela semente jogada nos mares é a cura.

A tinta da falsa assinatura era preta, hoje a própria mão. 

Adentraremos sua Casa em busca de abrir a janela 

na qual tu se acostumou a olhar apenas pelo vão. 

João Lucas Alcantara Santos, dezoito anos, natural de Três Corações-MG. Escrevo desde 2021 acerca 
de tudo aquilo que observo em meu cotidiano. Tenho como uma das minhas inspirações o poeta Carlos 
Drummond de Andrade
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À PROCURA DE UM POEMA

Sai hoje por aí 

à procura de um poema

que me defina inteiro por dentro

Mas em meu interior

nem tudo o que penso

consegue exprimir em palavras

aquilo que sinto aqui dentro

Queria encontrar um poema

que dissesse o que me afeta o peito

porém corações não falam

apenas pulsam, ofegam e latejam 

e os vocábulos que busco 

nos vários léxicos que a vida me deu

são insuficientes para encobrir

toda a nudez dos meus sentimentos

Sequer consigo pensar direito

o que murmuram os afetos 

que vêm lá do fundo dos meus escuros

e por isso muitas vezes internamente

sou um cego a me tatear por dentro

Saí hoje por aí

à procura de um poema

Joaquim Cesário de Mello

Recife (PE)
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COM CHEIRO DE AMÊNDOAS

No olhar das bocas
o beijo prometido 
aguarda o momento 
da mais querida das horas

No arrepio das pálpebras
a dilatação das pupilas
revela o arfar desejante
no aproximar vagaroso dos lábios
que se assanham escondidos
por detrás do prosear dissimulado
pelo inundar das palavras cheias

E o mundo inteiro parou
e todos ruídos silenciaram
e tudo mais perdeu sentido
no escurecer dos olhos fechados
quando as bocas enfim se tocaram
e na pausa calada do silêncio
fizeram o versejar dos versos
que até então nenhum universo 
nem ao menos antes havia escutado

Nas narinas o aroma fragrante
do cheiro balsâmico das amêndoas

Joaquim Cesário de Mello
Recife (PE)
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POEMA AMARROTADO

Meu verso escorregou dos dedos
caiu no chão e quebrou o pé
e ficou menor que um metro
e um pouco maior que três centímetros

Este verso assim nanico
manco, acanhado e miúdo 
puxou de mim outro verso
tão despedaçado quanto o primeiro
que sem medida já nasceu errado
livre, solto e desamarrado 
sem rima, prosaico e vulgar
mas que encontrou aqui seu devido lugar

E cada verso adicionou novo verso
cada um mais irregular e acidentado
como se estivessem eles em si vivos
pois a vida mesma é descompassada 
imprevisível, repentina e, às vezes
até um tanto insensata, descuidada
e invariavelmente indiferente

Esqueça os decassílabos e o trissílabos 
não importa se têm quartetos ou tercetos
se quiçá lhes falta ostentação e pompa
os versos que pelos meus dedos passam
têm a sonoridade pulsante dos batimentos
dos mais sinceros desatados sentimentos

Minhas estrofes são estilhaços
catados no interior rasgado da alma

Joaquim Cesário de Mello
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Joaquim Cesário de Mello

Psicólogo, psicoterapeuta, bacharel em Direito e professor universitário. Escritor e poeta, participou de várias 
antologias literárias, entre elas Nouveaux Brésils Fin de Sciècle (2000), Poesia Viva do Recife (CEPE, 1996), 
Cronistas de Pernambuco (Carpe Diem, 2010), Poesia na Escola (Palavra & Arte, 2021). Em final da década 
de 80 participou do Movimento de Escritores Independentes e foi cronista do Encarte Cultural do Jornal do 
Commercio (PE) entre 1998-2002. Autor dos livros Dialética Terapeuta (Litoral, 2003), A Alma Humana 
(Labrador, 2018), A Psicologia nos Ditados Populares (Labrador, 2020), A Vida Como Um Espanto (Labrador, 
2021), No Cemitério das Nuvens (Folheando, 2022), Memórias do Esquecimento (Giostri, 2023).
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Renove-se!

Não fica se lamentando 

É hora de decisão

Enxugue essas lágrimas 

Cria coragem meu irmão 

Seja sábio e em sua vida 

Faça hoje mesmo, uma Renovação!

Pois é tempo de replantar,

Tempo de reconhecer 

Refletir e reconquistar 

Dias melhores virão 

Novas terras adubadas

Novas sementes brotando 

Mais somente no tempo de Deus 

E pela fertilidade do coração 

Chuvas com abundâncias cairão 

Alma lavada, terra molhada 

Peso aliviado 

Novo sorriso de superação 

Assim é o proceder de um novo cristão 

E você terá tudo isso 

Ao tomar uma decisão 

Porque somente Jesus Cristo 

Pode fazer esta Renovação 

Então: Renove-se!

Joaquim dos Santos Marques 

Urucará- Amazonas 



 

 REVISTA BARBANTE - 121

A FACE DE JESUS

A juventude é uma semente

Plantada no coração 

Pelas mãos de Jesus Cristo

Para garantir a salvação 

O terreno é bem estruturado 

Cercado de amor e carinho

Mesmo nas tribulações 

Jesus não te deixa sozinho

A semente da palavra

Já esta florescendo

Não deixa pra última hora

Quando tudo tiver se perdendo

Aproveitem, cantem, louvem

E vivam para o Senhor

De todo coração 

Na safra da mocidade

É pra Ele toda produção 

Feliz é a juventude

Que carrega a sua cruz 

Seu júbilo resplandece

E vê a face de Jesus!

Joaquim dos Santos Marques

Urucará / Amazonas 
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CLAMORES DA NATUREZA

Ouve Senhor o meu clamor

Não aguento tanta dor

Estou sendo devastada 

São tantas queimadas 

Não posso sobreviver

O monopólio aumentando

O homem sempre desmatando

Vendendo sua consciência 

Tendo como consequência 

A sua destruição!

Sou fonte de aspiração meu irmão!

Sou de Deus a criação!

Sou teu viver, sou teu ar 

Sou o futuro de teus filhos 

Por favor vem me ajudar

A fauna e flora se acabando 

Até as nascentes estão secando

Índios, pássaros e peixes 

Fugindo pra bem longe 

A procura de um lugar!

Joaquim dos Santos Marques 

Urucará / Amazonas 
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ABRIL

José Marcos Ramos

Divino abril que vem carregado

De sol e essências

Trazendo a esperança

Sobre os campos sepulcrais

Onde já não se lê mais os nomes dos mortos

Tantos! São tantos que faltam lápides

Já não se sabe onde o seu amor foi encovado

Por não poder ser velado

Outono abril

Onde folhas mortas adubam o chão

Que um dia será jardim

Todo amor

José Marcos Ramos

Todo o amor que tive 

Nasceu no primeiro olhar

Todo o meu amor (sincero)

Foi só pra você

Todo amor que plantei

Floresceu 

No mar eu cantei (sambolero)

Todo amor que cantei 

Ao mar
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Veio em ondas grandes

Para te abraçar

Todo meu amor

Todo meu amor

Amor

Amor 

Amar

POEMA SOBRE POEMAS

José Marcos Ramos

Ela acordou 

Com o 

Sol no mamilo

A Pele que nos divide

Nos trouxe 

Devaneios

E a partir de agora

Todo mar vai ser você

E terá 

A Cor dos Meus Versos
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José Marcos Ramos, nasceu em novembro de 1950. Estudou francês na aliança francesa, grego clássico na 
UFMG, e italiano na Fundação Torino, sempre gostou de histórias, (de ouvir da sua mãe e de contar para seus 
netos), em 1983 publicou Blim e Blom os Sinos de Domingo, um livro infantil de Produção Independente. 
Já publicou vários poemas, contos e crônicas em coletâneas, suplementos literários e revistas no Brasil e 
Argentina. Com o advento da Internet, publica seus escritos em um Blog (Manu Propia) e no instagram @
zezinho871
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A Besta Diluviana do Golpe

A Besta Diluviana do Golpe

rincha na Praça dos Três poderes

e caga nas calçadas do Planalto central

as fezes das trevas.

A Besta diluviana do Golpe

desdenha da carta Magna,

sapateia sobre o Estado de Direito,

vandaliza oficialmente

a poesia nos muros das ruas,

apaga poemas nas paredes da cidade,

censura exposições de arte, 

ora pelas gargantas insandecidas 

das seitas pentecostais,

com seus armários de homofobia,

ora pelas vivandeiras de quartel,

a clamar pela bestailização militar.

a besta diluviana não se satisfaz 

com o único golpe, pois quando se retira o lacre,

ela está solta e não tem limites,

assim como o cão da garrafa,

a todos inferniza e a tudo devora.

A besta diluviana do Golpe não admite a embriaguez de Nóe,

nem a Pedrada certeira de Davi na testa de Golias,

e por isto crucifica até Jesus entre dois Ladões,

como exemplo de Justiça e de honradez.

A Besta diluviana é o Apocalipse,

é a barbarie

é o caos.
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Necropolitica

Tiro ao Alvo?

Não 

Tiro ao Negro?

Sim

 Porque Bala perdida

só  se acha assim... 

 80 tiros 

no Músico professor 

01 tiro

em Agatha Vitória Sales Félix

menina pobre, preta e periférica

A política de Contenção de gastos,

o Combate ao desperdício ,

o corte nos investimentos ,

é  preciso poupar munição ,

Economia de Guerra!

Necropolitica. 

O Ódio ao favelado

a institucionalizacao da execução policial 

O Preconceito contra « Paraiba» ,

 o  extermínio social.

 A Favela a Senzala urbana

A Polícia 

(que  como  milícia  vacilante,

Que diz : Prendo e Mato!,
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ora é  volante,

ora é  Capitão do Mato) ,

 aqui acolá

compra e vende a traficante,

faz  da viatura 

  o navio negreiro moderno

que serve ao  Negro pobre

de transporte pra o inferno. 

Na Necropolitica 

o que importa

 é  atirar

é bater

 é  matar

Em escola de crianças 

e adolescentes 

pouco importa 

se vão morrer  inocentes

( Toda Guerra morre inocentes...)

- Num foi assim que ele disse ?

E haja derramamento de sangue 

de favelado e policial

Tudo ser humano , cidadão 

porque sempre para toda ação ,

sempre tem uma reação.

E o Rio de Janeiro 

cada vez mais feio

de Bolsonaro a Witzel,

ainda diz que a culpa 
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é  do usuário 

e brada xô maconheiro 

(igualmente o Coronel

é a Polícia Volante

matavam ,

 saqueavam

e culpavamo 

o Cangaceiro)

pra desviar o foco 

da Milícia e do Pistoleiro

alimentados

pelos barões da droga

do Palácio real

do avião presidencial 

dos Parlamentos 

e da zona sul

onde tudo se resolve

na hipocrisia 

com uma caneta Bic azul 

Na Necropolitica 

do Governo da morte

que faz negócios 

com a vida do cidadão

tanto na venda de armas

como atacando  o SUS

pra sua privatização

ou acabando 

a previdência 

em favor de Fundo de pensão ,

Não há prevenção,

 inteligência 
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 nem educação .

Pois tudo aquilo

que rima com ciência 

e com razão 

abala a missão 

de vender  morte

e o lucro com Caixão.

A Função social do sistema prisional em regime de opressão

                                        Josessandro Andrade

Luthero foi Perseguido 
e refugiou- se em varios Lugares
Giordono Bruno foi queimado vivo 
na fogueira da inquisição ,
Galileu Galilei foi acorrentado
Tiradentes enforcado
E Claudio Manuel da Costa
 "suicidado" na Prisão 

Jesus Cristo foi preso ?
 Ele é  Bandido? 
Mandela foi preso ? 
Ele é Bandido? 
Gandhi foi preso ?
 Ele é  Bandido  ? 
 Francisco  Julião  foi preso  ? 
 Ele é  Bandido? 
 Miguel  Arraes foi preso ?
 Ele é  Bandido  ?  

Em muitos momentos  da história 
 as cadeias e prisões 
 sao usadas como porões
de navios negreiros
ou  como galpões
de senzalas
celas solitárias como troncos
 para reprimir  e castigar
 aqueles que lutam pelo povo.
Nisso  não há nada de novo
 É  a função  social



 

 REVISTA BARBANTE - 131

 do sistema prisional 
em regimes de opressão , 
onde a lei é  usada 
na forma de  abuso de Poder 
prá ameaçar e prender 
 perseguir e massacrar 
os oprimidos  e  suas lideranças,
como forma de encarcerar
as suas esperanças. 

Quem estuda sabe
Que Pregar reformas 
e fazer protestos
E de  espírito visionário
Quem lê
Vê que alterar estrutura
É coisa de  Revolucionário
Que você chama de presidiário
Por ignorância, egoismo ou alienação
Mas que o  mundo solidário
Celebra e consagra não mais 
Como líder operário 
Ou político  de ocasião
Mas como  missionário
Profeta libertário
Que do povo se fez irmão

Ai daqueles que  se juntam 
ao Coro das Hienas 
pra gargalhar  e zombar dos justos
 que sofrem injustamente
nas masmorras e prisões
  Virá  a lei natural do retorno
 e hao de pagar sua maldade , 
seu desprezo e  covardia 
 no vale onde so reinará  
a  tristeza e o ranger de dentes
e  nas frestas das grades 
há de brotarem os raios
do sol da liberdade
como chuva de caraibeiras
por sobre todos nós.

Josessandro Andrade

 É de Sertania PE, Sertão do Moxoto- Ipanema, Vale de prosa e poema. Premiações em festivais de Teatro , 
música e concursos literários como poeta , compositor, autor teatral e Cordelista. Seus trabalhos são publicados 
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no Brasil, Portugal e Argentina. Tem se apresentado  em Projetos e eventos de Letras nas principais capitais 
do Nordeste . Possui Livros e cordeis publicados, músicas gravadas, peças teatrais encenadas e roteiros de 
vídeo realizados. Sua poética viaja por vários estilos e escolas, conservando o espírito libertário e questionador 
, aliado a uma certa marca telúrica, que fazem  dos seus versos, porta-vozes das inquietações individuais e 
coletivas,  com  marcas da cor local, que dão uma originalidade inegável a sua produção. Participa recitando 
poemas nas Passeatas dos  Sindicatos de trabalhadores rurais , de professores e de entidades estudantis em 
sua terra e na região e, bem como, na Caminhada Poética de Sertânia. “Poeta Companheiro”, como também 
é conhecido, Gosta de declamar Poesia nas feiras, nas escolas, nos bares, nos mercados, nas praças, perto do 
povo, dando voz ao mesmo e sendo voz dele.

O Autor e sua obra:

Links para você conhecer melhor

Páginas nas redes socais:

Facebook

https://www.facebook.com/josessandro.batistadeandrade/

https://www.facebook.com/poetajosessandroandrade

instagran

https://www.instagram.com/josessandro/

Canais no Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCHyhUMdl5NV13iZR-VZ4GwQ (Atual)

https://youtube.com/channel/UC92Jlv-NDDHe7K8lzAAy6Mw (Antigo)

Entrevistas:

OXE TAI PRONTO? Caruaru-PE

https://www.youtube.com/watch?v=9-VwgEACsgQ

DIALOGOS VITAIS  (Boston, Estados Unidos)

https://www.youtube.com/watch?v=NQDImoW-hQs
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CANAL ARTE AGORA (Recife-PE)

https://youtu.be/v901cls_DGc

Filme:

Returno – Documentário ( Recife-PE)

Vinicius Andrade & Caio Z 

https://www.youtube.com/watch?v=8RY4tFxYXhY
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O DESEMBARQUE…     

                                                                            

A vida é como uma viagem de trem.

Um entra e sai de pessoas, só que da alma.

Amizades que nos acalmam e nos aconselham,

Acrescentam-nos ou nos inquietam.

Alguns amigos entram em nossas vidas e 

Não queremos que saiam jamais.

Mas todos nós temos nossas estações.

Alguns nos acompanham por toda a viagem,

Outros precisam desembarcar antes,

Pois a vida de cada ser anda em uma direção.

Ao longo desta viagem chamada vida, aprendemos tanto.

As amizades nos desafiam.

Somos desafiados e aprendemos a amar as diferenças,

A nos calar e somente escutar,

A ficar com raiva, silenciarmos e perdoarmos.

Aprendemos a reconhecer os nossos erros, a rirmos atoa;

Ou por uma coisa boba, a chorar e compartilhar uma dor;

Ou a aceitar quando um amigo nos estende as mãos.

Digo hoje a você que desembarca deste trem…

Obrigada pela companhia de coração e com gratidão!

Mesmo desembarcando na próxima estação,

Nos encontraremos em outras viagens.

Juliana Rocha
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AOS TEUS OLHOS DE TERNURA

Como posso queixar-me desta vida,

Dizendo que não tenho um amor.

Se teus olhos de ternura,

Há anos me olham, me julgam, me amam e me provocam.

Estávamos predestinadas ao encontro.

Já imaginava teus traços, sua cor e seu porte.

E naquele dia eu encontrei o teu olhar de amor.

O teu olhar de afeto é capaz de derreter até um coração congelado.

O meu coração era de rocha, mas você o quebrou em segundos.

Havia encontrado o meu complemento,

A parte que faltava-me para acalentar a minha alma.

Me acalmar e alegrar os meus dias com sua pureza e dulçor.

Aos teus olhos de ternura… 

Que me dizem tantas coisas mesmo vivendo em silêncio.

Aos teus olhos de ternura…  

Que me mostram suas travessuras ou

Que me deixam saciados de amor;

Pelo simples gesto de te olhar, te observar.

Você já faz parte do meu ser.

As vezes sinto que nosso amor começou em outras vidas.

Um palpite talvez… 

Só sei que você me completou,

Com seu olhar de amor.

Aos teus olhos de ternura… 

Juliana Rocha



 

 REVISTA BARBANTE - 136

PRECES

Hoje os filhos são cachorros.

São mais fáceis de cuidar.

São terapeutas, companhias e ainda sabem amar.

Conviver com estes seres…

É faculdade que se ensina a amar.

Tenho fé que algum dia, tudo há de melhorar.

As famílias voltem a crescer.

E as pessoas voltem a se casar.

Que o vício se extinga.

Que o amor se multiplique.

Que a família se fortaleça.

A tristeza e as dificuldades desapareçam.

Que ao passar pela cidade e as praças avistar,

Não vejo nenhuma pessoa pela rua a mendigar.

Que a cada rosto visto, um sorriso eu perceber…

Um sorriso de verdade, sem ter tido a necessidade, 

De se embriagar para viver.

Que saibamos conviver em harmonia, paz e alegria;

Com todos os nossos irmãos.

Que não importe a etnia,

A igualdade será a religião.

Que a vida seja leve, não um fardo a carregar.

Que as famílias tenham tempo, para a vida aproveitar.

Que nossos sonhos não sejam apenas utopias…

Mas que tenhamos condições de realizar.

Pois a vida é muito bela!

O homem é que procurou complicar.

Juliana Rocha
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“Sou uma mineira de 40 anos, nascida em Belo Horizonte. Amante das artes. Sempre fui muito criativa e 
tive uma imaginação fora do normal o que me ajudou na arte de escrever. Atualmente participo de concursos 
literários Nacionais e Internacionais e paralelo a isto, estou escrevendo uma autobiografia e um romance”.
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Por que matar o fruto do prazer?

Por que negar

O direito de viver

Ao fruto de teu gozo?

Por que o aborto defender?

Para calar os possíveis

Remorsos?

Afinal a legalização da morte

Significará a cumplicidade da sociedade...

***

Frase

Teu corpo, tuas regras?  Se tens um corpo é porque teve o direito de viver.

Use e abuse de teu corpo, se é o que desejas...

Mas não mate pelo gozo!

                                                                                              Juli Lima

“Não matarás!”

Eis...

O sexto mandamento...

A lei humana derrogará a Lei Divina?
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“Tudo me é lícito, nem tudo me convém”

Id busca satisfazer pulsões e desejos

Pelo gozo matarás?

Ainda que se justifique aos olhos do mundo

Não matarás é o sexto mandamento!

***

Frase

Há tantos métodos contraceptivos, se proteja da dor da consciência!

                                                                                          Juli Lima

Te Amo, Amorrr!

Diz-me

Sussurrante

Não por recompensa...

Te Amo, Amor meu...

Digo-te devolvendo o beijo teu...

Enlaçando-te torno-me tua segunda pele...

Entrelaçados...

Felizes adormecemos...

                                                                                   Juli Lima
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A POESIA DESPERTA

Quando sonho em meus versos 

Posso alcançar as mais altas montanhas

Onde a imaginação me eleva ao universo

E toco as estrelas mais brilhantes com a poesia...

Daí, as constelações proseiam com os corações

Na incrível magia da escrita

Que se aventura em mentes distintas

Ao despertar gigantes nos castelos da vida!

As palavras voam com a brisa

Espalhando os aromas do bem-querer

Ao expandir no silêncio dos olhos

E deixar-se levar pela alma de quem a recita!

Karine Dias Oliveira

Nova Friburgo/ Rio de Janeiro

Professora e pedagoga. Pós-graduada em diversas áreas. Escritora de vários gêneros. 
Selecionada em inúmeras publicações, vencedora de Concursos Literários (além de menções 
honrosas e especiais)
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MULHER

Mulher com olhar de menina,

Olhar inocente que encanta tanta gente,

Mulher, Ser divino

Criado com a preciosa tarefa em seu ser: Gerar vida

Mulher, sexo forte

Tudo suporta, tudo cala

Mulher, simplesmente mulher

Aquela que é capaz de tudo que assim desejar e nada pode lhe parar

Mulher, que não se submete mais as migalhas que tentam lhe impor.

Mulher, independente

Que faz o que quer e pode estar onde quiser.

Mulher de tantas idades, 

Tantas raças, 

Tantas crenças

Tantas formas e de temperamentos doces até os mais intensos.

Nada é capaz de realmente mensurar a importância da mulher na sociedade.

SEJA A MULHER QUE SEMPRE SONHOU!

Lute pelo seu espaço e por seus ideais.

Honre o seu sagrado feminino e não se submeta aquilo que não merece.

Karol Costa
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A volta do retirante 
Leonardo Andreh

Perdido entre as sombras do tempo, 
Derretido ao calor do sol, 
Lá vem o João Ninguém 
Escarrando fumaça e pó. 
 
Rosto abatido, riso sem brilho, 
Desiludido e sem nenhum tostão... 
Cidade grande? Amarga esperança!... 
Ele retorna para o seu sertão. 
 
Aqui é seco, mas tem amigos, 
Água de coco, feijão, jabá, 
Maria Rosa à espera, na porteira 
E cinco filhos pra criar. 
 
Na ansiedade de «ganhar o mundo» 
Subiu em prédios, pintou murais; 
Agora nada mais é tão cheiroso 
Como os bois e porcos nos currais.
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Mulher não é PROPRIEDADE 
Leonardo Andreh

Mulher não é propriedade! 
Ouça bem essa verdade, 
Preste muita atenção: 
O cartório e a aliança 
Lhe deram a falsa esperança 
Da “posse” em uma certidão. 
 
Ela é sua parceira 
Pra viver a vida inteira 
Na tristeza e na alegria; 
Não nasceu pra ser escrava

Como você esperava, 
Como você bem queria. 
 
Ela nasceu pra ser livre

mesmo que sua mente migre

entre o lar e o amor; 
Ela não quer ter um “dono”

Que a trate com desabono, 
Causando aflição e dor.

Não levante a mão pra ela, 
Nunca caia na esparrela 
Tratando-a de modo vil; 
A Lei Maria da Penha, 
Hoje, prende quem desdenha

Daquela a quem agrediu.

Mulher tem que ser amada,

Compreendida e estimulada 
Pra viver e ser feliz; 
Não nasceu pra ser “capacho”,

Propriedade de um “macho” 
Com quem vive infeliz. 
 
Se você, aí, rapaz 
Realmente é incapaz 
De entender o que é direito, 
Talvez uma algema ensine 
E você não mais discrimine 
Uma mulher com desrespeito.
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Minha lágrima 
Leonardo Andreh

A lágrima que escorre em meu rosto 
não é de saudade, por você não merecer. 
É de força, de luta e de coragem, 
pois aprendi a viver sem você.

Leonardo Andreh

Professor de Música e Artes, Escritor, Poeta e Compositor Musical, radicado ao Clube Caiubi de Compositores e à Casa 
do Poeta Brasileiro da Praia Grande – SP.

Participa de saraus e concursos literários, tendo sido premiado em diversos deles.
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RITA, NO SKATE  

Japonêsinho 

Brinca - treina - brinca 

Precocemente às nas pistas 

BELDROEGA FLORIDA

Criancinha observa 

Borboletas multicoloridas 

Tira selfie!

AS MADRINHAS 

Quase (doces) mães 

Dia feliz! 

Veio nos visitar 

CANTIGA DE RODAS 

Mãozinhas dadas 

Ritmo contagiante 

Felicidade. Na memória 

PASSEANDO A BEIRA-MAR 

Colhe peixinhos 

De repente: - um chiclete!

Não pegue: - água viva! 

DESCOBRINDO O SABOR DO MELÃO 

Sememtinha plantada 

Cuidados. Três meses

Fruto docinho 
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A CASA DA VOVÓ 

Reunião de várias línguas 

Crianças brincam 

Sopa de letrinhas

NA SUA ARTE

Menina pinta, feliz

Muro pronto 

Ela acanhada, todos admirados 

PEQUENO ESCULTOR 

Com fios de palha 

Intelecto magistral

Aceitas um ramalhete? 

MANGUEIRAS EM PUREZA-RN 

Dia feliz 

Visita a sítios 

Refeições do dia: manga 

Leonia Sá
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A bela ironia do amor

Passamos por tantas dificuldades e construímos laços intensos independente de querer adquirir 
luxúria e fama, pois o que importa para a gente é estarmos com aquela pessoa que a gente 
ama, e depois de tantas batalhas sofridas nós nos deparamos com o nosso suposto amor se 
atracando com outra pessoa logo em cima da nossa cama. Pois nós somos tão racionais ao 
ponto de nós perdermos aquela pessoa que a gente realmente ama, todos os cuidados foram 
feitos e felizmente estamos presos um ao outro como um forte casulo de uma rara Aranha, 
hoje em dia nós somos quilos mas lá no passado a gente não esquece que nós já fomos uma 
simples grama, de grama em grama e de quilo em quilo construímos mais de uma tonelada 
de combustível de amor. E o nosso diferenciado beijo é o que representa o início da nossa 
bela chama, me bate, me morde e me arranha, me diz a todo momento que não consegue se 
desprender de mim e que inexplicavelmente me adora e me ama, mas no meu primeiro vacilo 
o meu amor simplesmente me manda ir embora e com muito prazer me joga na lama. Pois 
nós somos tão racionais ao ponto de nós perdermos aquela pessoa que a gente realmente ama, 
me apresentou para os seus familiares e o meu amor diz que está tão encantada com o jeito 
que eu lhe trato com muito respeito e como uma incrível dama, a minha vizinha também 
está apaixonada pelo seu mozão. E diz que hoje ele vem a noite e que ela vai preparar uma 
saborosa lasanha, ao chegar às 11 horas da manhã eu perguntei para a minha vizinha: cadê ele? 
E ela me respondeu chorando que quando estava falando com ele por telefone ela ouviu ele 
dizendo bem baixinho: espera aí que eu já falo com você minha maravilhosa e deslumbrante 
Alexandra. Pois nós somos tão racionais ao ponto de nós perdermos aquela pessoa que a gente 
realmente ama, a gente faz tantos planos principalmente para o casamento. Fazemos aquela 
bela correria para o tão esperado programa, antes da data marcada é uma intensa correria todos 
os dias. Não dá para negar que é uma louca e maravilhosa demanda, o nosso amor é uma 
pessoa tão fofinha e afirma que os sentimentos que ela sente pela gente é algo profundo e que 
nunca passou por uma situação mediana, um raro amorzinho que nunca escondeu a sua parte 
sensível e o seu lado 100% humana, batimentos cardíacos acelerados todos os dias. Pois nós 
estamos nos preparando para nos casarmos com aquela pessoa que entrou em nossas vidas e 
que se demonstrou ser uma pessoa tão sincera e extremamente bacana, e no dia do casamento 
essa pessoa tão bacana responde não e vai embora com tanta segurança. Pois nós somos tão 
racionais ao ponto de nós perdermos aquela pessoa que a gente realmente ama. 

Luan Souza
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Selva de pedra
Lucas deloSantos

Sobre tijolos pedras edificais –
Construções bélicas monumentais.
Macacos presos em suas jaulas,
Feras bestiais.

No vem e vai da correria,
Na labuta do dia a dia –
Baratas no formigueiro,
Parasitas traiçoeiros.

Pestes brotando do subsolo,
Planeta a desfalecer.
Animais sofrendo aos – (montes),
As raças hão de perecer.

Hoje
Lucas deloSantos

Hoje vivemos esperando
Dias melhores, dias de paz;
Vivemos esperando
Dias que não têm mais.

Hoje vivemos com medo
Da rua, da luta, da tempestade;
Vivemos com medo
Do tormento da calamidade.

Hoje vivemos em reclusão, 
Em meio a grande sociedade;
Vivemos fechados
Em nossos lares sem igualdade.

Hoje vivemos cada dia
Como se fosse o fim;
Vivemos todo dia
Esperando o mundo abri.

Hoje vivemos em lamento
Do tempo onde tudo era normal;
Vivemos em lamento
Tudo sumindo sem igual.

Hoje viemos a calamidade
De um mundo desfeito;
Vivemos a calamidade
De um mundo imperfeito.
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Hoje vivemos a esperar
Por dias que aí de chegar;
Com esperança e muita paz
Nossas vidas retomar.

O enigma do quatro
Lucas deloSantos

Quatro em cima da quatro
Quatro esperando quatro
Quatro não veio
Quatro fico e
Quatro foi embora.

O quatro que esperava o quatro
Ficou de quatro,
Quatro que se ausentou do quatro
Correu de quatro,
O quatro que não apareceu ao quatro
Não se sabe desse quatro.

Foto?

Nascido em Monte Santo de minas, filho único de produtores rurais aprendeu deste cedo o oficio do 
trabalho do campo. Juntamente com os pais Lucas trabalhou deste cedo. Os ensinamentos de sua família lhe 
resultaram em seus primeiro aprendizado. Aos seis entrou no antigo ensino primário, estudando na escola 
municipal Amâncio Paulino da Costa, uma pequena escola em uma comunidade rural. Foi ai que começou a 
andar com suas próprias pernas. Não demorou a se destacar com os pequenos versos no canto dos cadernos, 
aos poucos os versos ganharam formas e se tornaram pequenos poemas.

Passou pelas instituições de ensino de sua cidade, Dr. Wenceslau Braz e o Américo de Paiva, ambas, 
instituições públicas. Quanto terminou o ensino médio ingressou na universidade cursando Administração de 
empresas pela Universidade da Fundação Educacional de Guaxupé (UNIFEG) formando em 2010. Mas não 
viria a exercer tão honrosa profissão. A escrita e os poemas já o tinham enamorados.

Deste jovem recebeu forte influencias literárias, dentro como livro de cabeceira a grande obra de 
Miguel de Cervantes, Dom Quixote. Grande percursor em querer trilhar os passos do mestre. E foi a partir 
deste ponto conte ingressasse de vez na arte da escrita, e começaste usufruir das grandes obras literária 
existentes no mundo. Como autores clássicos Cervantes foi a penas o primeiro. Grandes escritores com 
Dante, Alexandre Dumas, Victor Hugo, Charles Dickens, Shakespeare, Flaubert, Stendhal, entre outros 
grandes mestres, na atualidade, os mais contemporâneos podemos listar como Dan Brow, Augusto Cury, Ian 
Fleming, Tolkien, dentre outros.

Seguindo os passos dos mestres Lucas deloSantos, iniciou seu percurso, na arte da escrita, produzindo, 
poemas, contos e romances. Participaste de alguns concursos literários onde deve a grande honra de ter 
alguns de seus trabalhos publicados, entre eles estão os poemas, Serenata para os tolos, publicados da 
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antologia Da editora Vivara no ano de 2017. Poemas destruidor de mundos pela antologia poetize 2018. 
Poemas tributo a Dom Quixote pela universidade de Fortaleza. Poema Um estudo em branco pela na 
antologia Poesia brasileira contemporânea. Poema Mãe natureza e a trama do gato, na antologia viagem pele 
escrita 2019.

Outros trabalhos que foram publicados na categoria Contos, como O homem da capa escruta, e sob 
as presas do mal na antologia Delírios 2 no ano de 2019. Conto O mundo mágico de Selena na antologia 
CNNE Conta contos 2019. O gatinho do campo e o gatão da cidade conto da antologia fabulas revisitadas o 
mundo de Esopo 2019.

Dentre outros poemas e contos que não foram publicados. Assim como alguns romances já escritos mais 
que não ganharam nenhuma grande publicação. Dentre os romances já escritos, estão Scarface – O ressurgir 
das Sombras, Scarface – A lâmina do imortal, A bota e a carapuça, Operação: Arca de Noé, AS crônicas do 
tempo e espaço, O misterioso caso do cadáver morto de um defunto que faleceu ao morrer. Mais nenhum 
deles foram publicados, 

Atualmente Lucas deloSantos ainda mora em sua cidade natal Monte Santo de Minas. E continua a 
escrever.   
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O nosso olhar

  A leveza da alma está no olhar, que carrega um mar de luz em seu brilhar.

A alma leve é viva e limpa, mas não trás rancor.

É luz que brilha em seu vigor, vigor maior que o mar, mar que ilumina o nosso 
olhar e mesmo querendo escapar, com este olhar você vai se encantar e com ele 

irá ver sua íris brilhar.

Lucas Gois Santos

Universidade Federal de Sergipe-UFS

Armaduras infalíveis

Ser forte é ser persistente e não temente.

Ser forte é buscar uma armadura, com detalhes eloquentes.

Ser forte é ter armaduras infalíveis, sem detalhes desprezíveis, e com rigores 
envolventes.

Ser forte é buscar visão, até mesmo na escuridão.

Ser forte é ser capaz de se guiar pelos caminhos tortos e mesmo com todos os 
esforços contrários se manter capaz.

A força não está na vitória, a força se encontra na história.

E mesmo sofrendo com as feridas das batalhas, ser forte é viver lutando contra 
suas falhas.

                                                                                   

                                                               

Lucas Gois Santos

Universidade Federal de Sergipe-UFS
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O teu sonhar

Hoje toco a noite e sinto cada gota do teu sonhar.

Sinto sua companhia e vejo que não estou só, e mesmo sendo incapaz não 
permaneço só.

E com meus defeitos sei que com o dobro de defeito você me amaria, e aqui 
estaria mesmo sem eu merecer.

O anoitecer trouxe a mim a certeza de que você sempre estará aí, querendo ser o 
melhor calor para mim.

Te abraçar, seria o melhor a fazer e dormir junto a ti.

Sem apagar as estrelas no luar esta noite, eu te quero comigo desfiando o mundo.

E buscando nossa evolução nas estrelas e a fundo.

Te abraçar como antes, e dormir com você é a melhor coisa que eu quero e isso te 
digo.

E mesmo que as estrelas se apaguem, eu te iluminarei e darei tudo o que tenho 
por você.

Lucas Gois Santos

Universidade Federal de Sergipe-UFS
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Paz urgente

O esperançado menino

Compôs um tocante hino

Para quem lia sua mensagem

Inscrita perante imagem

De romaria na curiosa passagem

Só religiosa em contagem

Da gente por viagem

O sentido procurando

Do que se estava regando

Para o crescer no tanto

Que ao menino adicionava sorriso

Quando via seu aviso

Na plantada árvore

«Para que saudável paz

Se desenvolva bem capaz

E para sempre dure»

Concordando na melodia

Que o menino já sentia

Na altura da semente

Que foi simultânea

À musicada poesia

Por fim, crescendo na mente

De quem ali passava

E, de imediato, reflectia

No muito que pensava

Continuando o que poema dizia:

«Tal paz é apenas urgente

E que só nos contente
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Quando estiver bem assente

Perante governos todos

Nos seus adultos modos

Como preciosidade que fica

Numa globalização pacífica.»

Luís Amorim
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Poesia e Psicologia 

 

Poesia é estímulo cerebral 

Tem na mente poder colossal. 

Energias coloridas ativam o emocional. (1) 

 

Há prazer sem profunda reflexão, 

Surpresa bioquímica, sensação. 

Como arrepio sabor limão. (2) 

 

Poesia transita pela afetividade, amores. 

 

“Freud explica” com neurotransmissores. (3) 

 

*** 

1. Loucura e poesia 

https://www.recantodasletras.com.br/mensagens-de-otimismo-fe-esperanca/7205637 

 2. Emocionalmente significativa, a Arte surpreende. 

https://www.recantodasletras.com.br/mensagens-de-otimismo-fe-esperanca/7716500 

3. Neurotransmissores 

https://blogdobrunotavares.wordpress.com/2019/07/23/saudade-que-gosto-de-ter-artigo-do-escritor-espirita-luiz-carlos-formiga/ 

Luiz Carlos Formiga
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escritor

nasce-se gente,

cresce-se humano,

sensibiliza-se leitor...

e como por

encantamento ou

obra dos livros lidos

torna-se escritor.

(Marcello Moura)

metade

metade do que sou

pouco entendo

a outra metade

nem tento

é que ser todo

tem me tomado 

muito tempo

(Marcello Moura)
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todo carnaval tem seu fim

meu corpo enredo,

tão pierrot.

pedindo o seu

carnaval de colombina.

[arlequim, arlequim,

todo carnaval

tem seu

fim].

(Marcello Moura)

mergulho

é que mergulhei 

em amores rasos demais.

- e profundo como sou -

por vezes me afoguei,

de tanto que olhei

para trás.

(Marcello Moura)
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reflexão poética

precisamos

nos

des

cons

tru

ir.

nos

re

cons

tru

ir.

só depois dar abrigo.

(Marcello Moura)

Marcello Moura é professor de línguas, poeta, escritor, membro efetivo da Academia Gloriense de Letras 
(AGL) e membro fundador da Academia Internacional de Literatura e Artes Poetas Além do Tempo (AILAP). 
Tem poesias, contos, crônicas e memórias publicados em dezenas de antologias literárias e revistas digitais. Já 
lançou duas obras poéticas: “As cores de mim, na essência do eu” (2017), pela Biblio Editora e “Tudo de Mim: 
Poesia em Estado de Ebulição” (2021), pela Editora Brasil Casual. Instagram: @prof_marcello_moura.
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Poesia é alegria

Quatorze de março

É dia de comemorar

Aos poetas do mundo

Hora de homenagear

A poesia é alegria

Muito bem, ela faz

Tem a sua magia

Traz renovo e paz

Do mundo, a leitura

Amor e crítica social

Enriquece a literatura

Emoção, sem igual

Ah! Poesia querida

Impossível te esquecer

Jamais será esquecida

Faz bem ao meu viver

Neste especial momento

Escrevo para o planeta

Com todo meu sentimento

Papel, felicidade e caneta.

Marcus José
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          Meu nome é Marcus José do Nascimento e Silva, tenho 45 anos, sou natural de Maranguape-CE. Geógrafo 
(Universidade Federal do Ceará), Professor da Rede Municipal e Estadual de Ensino e Escritor, tenho quatorze livros 
publicados. Membro da UBT (União Brasileira de Trovadores - Seção Maranguape) e da ACLA (Academia de Ciências, 
Letras e Artes de Columinjuba, Maranguape - Cadeira Titular n° 20 - Ciências). Cordelista, poeta, escrevo para o Jornal 
do Comércio (Fortaleza-CE). Estudante de Mestrado do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia (IFCE-PROFEPT-
Fortaleza). 
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Maria Carreiro Chaves Pereira

POEMA PARA UMA MÃE

Nos olhos de uma menina

Vi tristeza e não alegria

De ver ausente a infância

Que perdeu na correria

De ter sido mãe tão cedo

Sem saber o que fazia.

Nos braços leva a criança

Que carrega sem esperança

De encontrar melhores dias

Que lhe traga a confiança

De ver o filho crescer

E encontrar abastança.

A mão que oferece doce

Tem a frase sempre pronta

“Compra moço”! Ela precisa

De dinheiro, não de afronta!

Ter comida e sorriso

É sempre o que a encanta

No metrô ela equilibra

O seu corpo a balançar

O filho vai chacoalhando

E não pode escorregar



 

 REVISTA BARBANTE - 163

O bebê ela protege

Porque mãe sabe cuidar.

Do trem ela já desceu

E eu fico a me perguntar

Que sonhos tal mãe carrega

Com o filho a embalar?

Talvez o menino crescer

E um doutor se tornar!

A autora é servidora pública federal; mestranda em educação pela Universidade de Brasília e 
membra dos Grupos Consciência - Materialismo Histórico-Dialético e Educação e Cons-
ciência Negra Dandara, da Faculdade de Educação/UnB.
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MARIA ERRICO

Formado com louvor em Filosofia, nos anos 80, conduziu os Deficientes Mentais de Taranto e da região jônica 
às “Olimpíadas Especiais” de Bruxelas. Publicações com Edit@Taranto: 1Texto de Poemas, 1Conto, 1Novel, 
1 Conto Histórico. Publicado com Aletti Editore-Roma um curto Syllabus poético. Presente em várias Obras 
Antológicas italianas e estrangeiras: Itália-Polônia, Antologia dos Poetas do Mundo Sérvio, Antologia dos 
Poetas do Mundo em Russo, Poemas traduzidos para o chinês e publicados no site do Silk Road Festival e na 
Internet Culture and Education of China. Mencionado entre os Vencedores Internacionais do 8º e 9º Festival 
da Primavera de Poesia Chinesa. Alguns poemas publicados em espanhol na revista Poemame. 

O OUTRO LUGAR DO AMOR

Não verei, amanhã,

sua cara na teia de aranha

sem forma da memória...

Eu não vou te procurar, desesperado,

em  Outro Lugar do Tempo Perdido,

Eu moro com você, agora já,

no outro lugar do espaço-tempo

de um universo paralelo,

do que apenas físicos teóricos

podem imaginar...

Floresce, naquele outro lugar,

nosso amor atormentado,

como um jardim floresce à noite

que, pela manhã, desvenda
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o segredo das rosas invioladas.

EXTRATERRESTRE

Alienígena, em um mundo desumano,

fugindo para campos verdes.

Dança tímida e graciosa

por caminhos gramados.

Anseia pela Natureza Primigênia,

ela é “Outra” e, em outro lugar, vai...

Em Tudo ele vê o UM,

o leito que fecha o rio,

o poder das flores

da terra eles irromperam,

festa vestida com cores deslumbrantes,

criaturas sensíveis vagando, mas,

na crueldade da sobrevivência,

inocente!
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MARILZA PEREIRA CALSAVARA é natural de Campinas, SP, é membro efetivo da CASA DO POETA de 
CAMPINAS, professora primária e participante de 36 antologias Literárias pela Lítteris Editora, do Rio de 
Janeiro, pela Casa do Novo autor Editora de São Paulo e pela Komedi Editora de Campinas. Tem sete livros 
já publicados: Mosaico, Obras Reunidas, Alameda da Reflexão, Balaio de Gato (pela Casa do Novo Autor 
Editora). O Canto da Terra Virgem, A Civilização dos Incas e o Portal dos Sonhos ( pela editora Ottoni de Itu 
). Está no RECANTO DAS LETRAS. Usa o pseudônimo de MDLUZ. Contato marilza.mdeluz@gmail.com 
ANTOLOGIA SENTIMENTOS COLETIVOS

ROSTO DE CRIANÇA
 

Um rosto de criança,
Num suave meditar,

De onde vem tanta beleza,
Que parece nos falar.

 
Falar de amor,

De um mundo melhor,
Onde impera a fraternidade,

Sem tantas rivalidades.
 

É um mundo pequenino,
Mundo de criança,

Que acredita, que tem fé,
No vai e vem da maré...

 
MARILZA PEREIRA CALSAVARA

MDLUZ

16/01/2012
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ONTEM, HOJE, AMANHÃ
Ontem era semente,

Hoje são flores,
Amanhã uma nova semeadura.

 
O ontem é o que passou pela nossa vida,

São caminhos que percorremos,
São marcas que ficaram,

E sinais que nos alertaram.
 

Hoje, ah o hoje, é o grande dia,
Que só nos traz alegria,
Onde se realiza a magia,

Da vida de cada novo dia,
 

Amanhã será ou não,
Um novo amanhecer,

O sonho realizado,
O querer fortalecido,
O amor manifestado,
A vida plenificada,
A saúde expandida

Os caminhos se abrindo,
A luz Divina iluminando,

A mente, o corpo e o espírito.
MARILZA PEREIRA CALSAVARA

MDLUZ

29/12/2017
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Tres poemas de Al calor de las horas

8

A Rafael Vicente Amengual Rivera

Me gusta decirle qué significa cada palabra que descubre,

me gusta ser su imperfecto diccionario,

verme obligado a revisar etimologías y acepciones.

Y no es puro gusto, por si acaso:

es el caudal que a su propio curso entrego, 

a su curiosidad nueva,

a su espíritu en bosquejo,

porque de eso depende tanto:

el ver por sí mismo sorprendido,

el pensar sin servidumbre a las excusas,

el decir como quien vive entre asesinos exaltados.

14

Prodigan frases que los consagran.

Para lograr algo,

viven prestado a quien los posee.

Siempre persiguen un botín.

Se ufanan de sus hallazgos y de su riqueza ornamental.

Todo en ellos es pura apariencia:

parece que saben,
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parece que sienten, 

parece que viven.

24

Me quedaré en esta orilla, la del desvelo,

(no siempre con una libreta, un bolígrafo y una lámpara).

Si llegué hasta aquí, 

sin creer en las novedades de los noticieros,

sin asomarme al comercio de los halagos, 

sin darle reposo a mis contradicciones,

puedo esperar otra vez la medianoche 

y otro amanecer y otros días con sus historias repetidas,

para ver en las hojas de los árboles 

manos agradecidas al sol y a la lluvia

y tal vez porfiar en decir 

lo no aprendido y lo que de otras voces aprendí.

Mario Amengual (Maracay, estado Aragua, Venezuela, 1958)

Licenciado en Letras por la Universidad Central de Venezuela (1985).

Profesor de los talleres de Literatura I y II, y Comunicación Oral y Escrita en el campus de la Universi-
dad Central de Venezuela en Maracay, facultades de Agronomía y Ciencias Veterinarias desde 1997.

Articulista de opinión en Últimas Noticias, 2001 y El Siglo. Numerosos artículos, ensayos y poemas 
suyos han aparecido en las publicaciones digitales El Meollo, Letralia y Ala de Cuervo, entre otras, así como 
en la Revista Nacional de Cultura e Imagen, y en los suplementos literarios de diferentes diarios nacionales y 
regionales de Venezuela.
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Ha publicado los siguientes libros: La arboleda deslumbrante (poemas), Alcaldía de Los Salias, San 
Antonio de los Altos, 1991; El tiempo de las apariencias (poemas) Departamento de Cultura, UCV, Maracay, 
2000; El pozo de la historia/Los extranjeros (novela y poema en prosa), edición limitada del autor, Caracas, 
2001; El pozo de la historia (novela), Bidandco Editor, Caracas, 2007; El cantante asesinado (novela), Bi-
dandco Editor, Caracas, 2009; La fiesta de La Democracia (novela), Bidandco Editor, Caracas, 2011; El abis-
mo de los cocuyos (novela), Bidandco Editor, Caracas, 2013; A la sombra de los destellos (poemas), edición 
digital e impresa, Movimiento Poético de Maracaibo, Colección Puerto de Escala, Maracaibo, 2015; La voz 
recuperada (poemas), Movimiento Poético de Maracaibo, 2017; El juicio de los días (poema en prosa), edici-
ón digital, El Taller Blanco Editores, Bogotá, 2020.

marioamengual886@gmail.com
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A Última Valsa...  
 

Enluarada está  
a última noite de nós dois... 

Corações em compassos e descompassos 
Nossos corpos valsavam ninados pela sinfonia do amor. 

 

Sorri, ainda que meu coração chorasse... 
Você também, sorriu 

Me apertou ainda mais 
Pensar no amanha, pra quê? 
Tanto faz, se nas entrelinhas 

O destino caprichoso quis escrever diferente  
Nessa noite eu só quis ser feliz. 

  
Entregue ao teu abraço 

Minha boca ávida sugou tua boca 
E você era só meu. 

Eu, toda sua 
Como sempre foi 

E deveria sempre ser. 
  

A noite findou... 
Sofregamente, nos despedimos... 

Você não conseguiu ir embora 
Desesperadamente, tomou-me nos braços 

E sob um solitário raio dourado, dançamos 
No meio da praça a ultima valsa. 

 
Música: I will waite for you - Caravelli (Michel Legrand) 

 

Marisa Costa

 

****
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Tela Vazia... 
 

Tempo de festa, festejos 
Tempo da dor, luto 
Batalhas travadas,

matizar alegrias,dores? 
 

Há apenas festa?  
Velórios, apenas? 

Nesse ínterim a vida acontece. 
Com suas dores e as flores e as cores 

Vida é  uma tela vazia...

 

Marisa Costa

 ***
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Dasalinhados Matinais...

 

Chega tem madrugada

Que algo doce, algo suave, seria...

Vidraças d’alma embaçadas

Desenhar versos

Vívidos nas rugas da memória...

 

Adorando viver um todo de você

Devorar rodeios...

Se de solidão, onda que de outono 

enlaçando e a queimar e a sossegar...

É coração, é pele

Alagados num charco de sentires

o afagar murmúrios

em desalinhados matinais...

 

Marisa Costa

***

 

Marisa Costa é Administradora de Empresas e reside em São Paulo/SP.  Participou de 
publicações em Coletâneas e atualmente publica seus escritos  no Recanto das Letras e vem 

escrevendo para as Revistas Barbante e Dandra a convite da Juli. Escrever é tal sua extensão. 
Se não escrevesse estaria incompleta.
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Ana

Ana, acorda!

Vai amanhecer

Acorda para cantar e viver

Ana!  Abre o seu sorriso lindo

Você é um tesouro bem-vindo

Ana! Canta com o seu dom de cantar

Ana! Dança com o seu dom de bailar

Ana ! Encanta com o seu carisma e a sua paz tão linda

Em todos lugares é sempre bem-vinda...

Ana! cheia de graça

Sempre com seu encanto,

Com três anos pediu para ir para escola,

Foi sempre uma aluna exemplar

Sempre gostou de estudar...

.

Ana!

Com um ano descobri que tinha o dom de cantar

E me alegrar

Me alegrar e cantar...

E me fez acreditar!

Ana!

Canta minha filha que os males espantam

Faz bem até para a garganta

E para a alma também 

Para a alma também...

Ana!

Sonha pois o sonho te engrandecerá 

Te fazerá enriquecer o seu coração 

E sempre surgirá outra canção
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Que te homenageará

Te homenageará...

Ana!

O RETORNO DO CANTO DAS PLUMAS

Depois de muitos meses sem cantar,

Volta a soar o mais lindo canto,

Que me faz sonhar e bailar,

Em emoções neste recanto.

O seu som ultrapassa o coração,

Vai ao encontro da alma,

Atinge fases da paixão,

E aos poucos nos acalma,

Canto que ninguém canta,

Pássaro tu és uma obra de Deus,

Seu canto assemelha -se com uma harpa,

Ou talvez com o som de um violino

Seu som é divino.

Canta, canta, não para não,

Vou sempre ser seu ouvinte,

És a beleza vem na minha mão,

Soa como os anjos,

Voa em minha morada,

É fica até a alvorada...
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GAIVOTAS

Gaivotas a voar entre as nuvens entrelaçadas

no horizonte, avistamos de tão longe a bailar entre o meu pensamento e desejo...

Te procuro entre o desenho e o formato das nuvens mas não te encontro mais, uma brisa aparece e uma 
lágrima na minha face escorrega até os meus lábios e na imaginação do meu ensejo te desejo entre os nossos 
beijos...

Entre o nascer do sol o céu ainda não definiu a cor, me sinto sozinha entre paisagem de gaivotas a sobrevoar 
entre as linhas do arco-íris que restou do nosso amor, te vejo em meus sonhos transbordando em paletas de 
cores e flores e ao acordar deparo somente com um retrato a me olhar e a te desejar em um dia que aponta no 
horizonte mas se perde nas suas linhas imaginárias da saudade e da paixão ...

Nome da autora:

Marisa Tereza de Sá
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Poesia

Com certeza

não é o que

eu faço

mas

é o que

vocês

leem

Poesia é

aquela coisa

que

não mas

não

mas

ocorre

Matheus Bento Costa

Pirataria

Pirataria é crime. 

Mas, para a vida 

sem arte e cultura,

o que é direito?

Matheus Bento Costa
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Brasileirismo

Democrata

Moderado

Matheus Bento Costa

Sou natural de São Paulo, nascido em 21/02/1991. Advogado e Mestre em Direito Político e Econômico pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, tenho gosto por história, filosofia e literatura. 
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Divina Piedade 
 
Dos olhos estia os rios se escorrem,  
Derradeiro conforto dos que morrem, 
E à vida, dá-nos o pão de cada dia. 
Se a Serpe nos tirou do Éden dentre, 
Bendito o fruto do Vosso Ventre, 
Que o paraíso nos remiu, Maria.
 
Senhor dos céus e dos pecadores, 
Para onde voam nossas grandes dores, 
E à vida é conforto da agonia, 
O inferno é não poder ouvir tua voz, 
Como Cristo no madeiro, a sós, 
Sentiu-se abandonado aquele dia.
 
Tua falta faz de tudo um grã castigo, 
E sou para mim mesmo, um inimigo, 
Co’a alma possuída de vingança. 
Ruge o ódio, o suicídio e a dor, 
E só na grande sombra: teu amor, 
Há consolo que avizinhe da esperança.
 
No seu olhar, esvaecido e fundo, 
Quase morto, ainda assim ao mundo  
Rogou pela Divina Piedade; 
“ A todo esse pecado que eles trazem, 
Perdoa-os! Pois não sabem o que fazem,  
Que minha Cruz te salve, humanidade!..."
 
Não punam mais Pôncio Pilatos, 
Nem os Fariseus pelos seus atos, 
Tão pouco haja culpa em Israel. 
Teu Calvário foi por nossa iniquidade,  
Mas tua morte nos poupou penalidade, 
Se é posto o Pecado como réu.  
 
Em teu lugar, morrer crucificado 
Eu, numa heresia, sinto-me tomado 
 Dessa inveja, ou compaixão, não sei.  
A Cruz de trono, Laurel de espinho, 
E toda Via-Crúcis de caminho. 
Te cobraram a vida por ser Rei. 
 
Misericórdia é mais do que o homem merece,  
Mas a conquista numa só prece, 
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Em que se lhe arrependa o coração. 
E quando enfim viver, lhe cansa o peito, 
Acolhe-os o Pai, tão satisfeito, 
Por alcançá-los inda em tempo, com perdão.

Mauro Araújo do Nascimento

Aturdido desde cedo pela vida, encontrei na poesia o que trouxesse algum consolo a minha 
mágoa.
Trair algo assim não é uma opção, restou dedicá-la o que sobrou de meus dias, e assim, quem 
sabe um dia algo dito em meus versos, salve algum outro coração.
É tudo quanto mais de mim mesmo posso ser, tudo que resume o que fui ou busco ser.
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POVOS ORIGINÁRIOS (May Poetisa)

A origem do Brasil

é Indígena, com mais de trezentos povos

e inúmeras línguas maternas

É uma luta ancestral sem fim,

uma história marcada por

ataques, saques e massacres

Nas nossas veias tem sangue Indígena

garimpeiros, madeireiros e políticos omissos

tem também nas mãos, assim como tiveram nossos colonizadores

Continuam derramando sangue

para irrigar a soja que é consumida na Europa

e dizimam Yanomamis, para exploração de minérios  

por isso, é fundamental demarcar terras Indígenas

Infelizmente esses povos sofrem

com o esquecimento do brasileiro

e desde o princípio enfrentam a barbárie

Não há Amazônia, sem os povos Indígenas

e sem essa essencial floresta

pode nem mesmo existir o amanhã

Os povos tradicionais necessitam de segurança, dignidade

e com eles, precisamos aprender muito

principalmente a ter uma boa relação com a natureza
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May Poetisa, jornalista e escritora. Em 2015, iniciou suas publicações no Lettera e 
atualmente, neste site, têm mais de 50 textos publicados. Em 2017, participou da antologia 
«Isso também é preconceito» e lançou a obra «Do barro à essência», sobre a religiosidade 
afro-brasileira. Em 2022, integra as coletâneas «Futurismos», «Eu escritor», «Folclore - 
Contos Infantis», «Amor Nímio», «Mulheres - a face esquecida da guerra», “Ser diferente 
é normal” e “Gol de Copa”. Neste ano participa das antologias “Simplesmente Amor» e 
“Mulheres Incensuráveis”.

Instagram: @may.poetisa

e-mail: maypoetisa@outlook.com 
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O BOM JARDINEIRO 

                             

Falava de rosas

Tinha mãos poderosas 

Para consertar ventilador

Levantava-se de madrugada

Para fazer mamadeiras 

Para molhar margaridas 

Sorria para o beija-flor

Cultivava calado 

Os calos

E dizia

Que não sabia falar de amor 

Monize Luiz Santos é a mãe da Melissa e do Arthur. Escreve textos inspirados no cotidiano e 
na relação com seus filhos, que são, inclusive, ilustradores de seu livro Super-heróis: quatro 
maneiras de salvar o dia (Ases da Literatura).
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Soneto a uma Paulina 

De coincidência

Sem o latejar dos inefáveis elogios 

Escrever poesias é uma loucura

Não me inspiro em geografia nem relógios

Inundado no sangue da minha aventura

‘’São críticos’’foram as suas palavras

Paulina é Palmeira cristal 

Uma sensibilidade sátira de palavras

 Celestino da parte celestial

A reflexão é a metáfora da acção

O coração da motivação é tua palavra

Para mim chorar é uma inspiração

  

Morrer é personificação de viver

A ironia de vencer é este soneto

Calar é perspicácia de amar

                  

3.07.2008

23:12
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Traição a beira do casamento 

Quando me aborreço

Não sei me assegurar

Nem sede tenho de abraço

E se o meu coração parar?

Aí meu coração eu!

Queima-me arduamente no peito

Depois diz com toda naturalidade

Que dor de coração não doe?

Aí meu coração eu!

Eu nascí do leito

Da surgia difícil do meu parto

Em silêncio dos seus pés queima-me

Só para criar-me desgraça

Aí meu coração eu!

No mundo há muitos loucos

Pois é loucos por mulheres dos outros

São fanáticos usam o telefone e a boa simpatia

 para alimentar seus vícios diabólicos

A vítima mergulhada de inocência se entrega  

Como se espose ao sol 

Aí meu coração eu!

Para esfriar-me da traição

Diz gente como você perdoa!

Perdoar traição criada em silêncio dos seus pés, eu?

Ai meu coração eu!

23:24min da noite 8 de Setembro 2012
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A poesia é a minha esteira

Que me deito para chorar

A poesia é a minha esteira

Dela me deito para chorar

Dela ninguém me tira

As vezes me deito para calar 

Chorei no chão das palavras 

Para mim foi a toalha da vida

Pois a esteira e feita de fibras

Poesia é uma esteira enrolada

Dos versos que do chão achei

Tinham sentido só no chão

Mas os, que desprezei 

Conduziram-me ao sótão

Na poesia as letras são mágicas

Elas falam com ternura

Há momentos que ardem as alturas 

Quando me estendo na esteira

12 de Dezembro 2011

21:10 min
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Mwana Fombe, nome literário de Celestino Benjamim Simões Fombe, nasceu na Beira, aos 4 de janeiro de 1978 em 
Moçambique. 

Formado em Comércio e Administração pelo colégio politécnico ADPP (1999).

Frequentou 3º ano do curso de licenciatura para o ensino de inglês pela Universidade Pedagógica (2017).

No seu percurso literário conta:

Publicou na revista Proler do fundo bibliográfico da língua portuguesa “o melhor poema, escreverei na minha morte” 
2003 , e também no jornal diário de Moçambique.

foi apurado na competição de textos poéticos para a 3ª Bienal de Jovens Criadores C.P.L.P organizada pela Direcção 
Provincial de Juventude e Desporto, Sofala, 2003.

Distinguido com prémio Baronesa do intercambio cultural Brasil e Africa-2022-Barones

Publicou na antologia- Elas – Baronesa-2023 

Autor do livro Lagrimas no peito da Ansiedade pela Brazil Publishing pronto para a publicação-2021.

Sinopse

Soneto a uma paulina de coincidência, o medo de declarar o amor pela Paulina, primero ofereceu uns poemas e disse 
que eram críticos e depois usa a coincidência dos nomes através da poesia para impressiona-la a prestar atenção nele, 
na verdade estava apaixonada . Gente como você perdoa é traição cometida pela parceira e com medo de divorcio 
suplica perdão de pés juntos.

 A poesia minha esteira que me deito para chorar, é a terapia que o autor encontra nos momentos angustiantes da vida 
recorre a poesia para esquecer a malevolência das coisas.  
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Máquina do Tempo

Quanto arrependimentos se digladiam dentro do peito,

Será que se no tempo voltasse, agiria do mesmo jeito?

Não olhar aquelas pernas, ou sorrir para aquele menino,

Se ao passado voltasse, mudaria todo o meu destino.

Não teria sorrido,

Ou teria chorado,

Se tivesse sumido,

Ou tivesse faltado.

O juventude me guiou pela inocência e pelo coração,

Mas a maturidade me grita diariamente a agir pela razão.

O castelo nunca existiu ou sequer foi um dia, encantado.

O príncipe é um cara normal, e por vezes, cruel e safado.

Teria mentido, 

Teria brigado,

Por vezes, teria agido,

E às vezes, teria deixado.

O corpo cobra nos ossos, a falta de atividade e gestão,

É a coluna, o reflexo da vida focada apenas na profissão.

Se tivesse uma nova chance, para novamente recomeçar, 

Erraria novamente, mas não deixaria de me deixar de amar.
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Neila Reis da Silva 
Enfermeira, Fisioterapeuta

Docente de Graduação e Pós Graduação

Especialista em Saúde Pública com ênfase em PSF

Especialista em Ginecologia, Obstetrícia e Neonatologia,

Especialista em Acupuntura, 

Especialista em Fisioterapia Traumato-Ortopédica, 

Especialista em Gestão de Serviços de Saúde, 

Especialista em Urgência e Emergência

MBa em Saúde do Trabalhador,Mestre em Gerontologia,

Doutora Honoris Causas em Literatura pela FEBACLA e Comenda Maria Quitéria pela 
Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes 

Consultora de organizações em Saúde.

http://enfermeiraneila.blogspot.com/

Endereço para acessar Lattes este CV: http://lattes.cnpq.br/8201773476205332 
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Dias melhores virão

 

Que habite na alma a esperança

Que venha um novo despertar

Que a vida seja eterna criança

E cada dia seja um novo plantar

De amor seja a alma a bonança

E que não falte cantar e sonhar

 

Que cada dia seja de gratidão

No conflito haja enfrentamento

Na aurora da vida superação

Que seja iluminado o pensamento

Que seja abençoada a boa ação

Que vença os bons sentimentos

 

Que rendamos graças a natureza

Que o sol esteja sempre brilhando

Que a terra se encha de belezas

E que cada semente vai brotando

Que Deus seja louvado pela grandeza

Que a vida vá assim se renovando

 

Que o sorriso seja a porta aberta

Para deixar a luz de Deus entrar

Que a cura venha na hora certa

Pois a fé na vida não pode faltar

Que a preservação sirva de alerta

Só o amor pode o mundo restaurar
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Que a empatia venha celebrar

Trazendo a paz em cada coração

Que no amor venha transformação

Que a nova aurora venha celebrar

 

Norma Aparecida Silveira de Moraes

24/01/2023

 

 

 

Na partida fica a saudade

 

Deixei minha saudade no coração

Nas asas do Anjo plantei o amor

Vivo de lembranças e de emoção

 

Um adeus que abalou a minha vida

Tanta tristeza no jardim da alma

Só de pesar vivo na minha lida

Minha saudade vai dizer pra ela

Como vivo em prantos ao me lembrar.

(Norma Silveira Moraes)

21/01/24
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SEGUIR COM FÉ E ESPERANÇA

Esta bela estrada que levarei a esperança

Seguirei meu rumo com ética e empatia

Vou com alma simples de uma criança

Levando a emoção em versos de poesias

 

Vou com fé, a vida vou brindando

Deixar a luz de Deus entrar no coração

Quero estar na paz e o bem vou plantando

Para celebrar a harmonia na inspiração

 

Colher os frutos da alegria tenho esperança

Agradecer a cada dia que ganhei de presente

Que fluam aos meus dias toda a abundância

Quero estar na minha horta semeando

Lindas flores colherei bem contente

 

NO VERÃO ETERNO DA ALMA

 

Quero caminhar na praia da poesia

Levar nos versos o verão do amor

Nas mensagens vou levar alegria

Buscar a cura para amenizar a dor

 

Na fantasia farei contos de esperança

Com chuva de sonhos de liberdade

Minha carta de alforria na temperança

No sol brindarei toda a minha felicidade
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 Deixou flores aqui também brotar

De pétalas macias e tão coloridas

Sementes de árvores do bem vou plantar

E colher delas o bálsamo para a ferida

 

Vou mergulhar na água em movimento

Do mar da vida vou me embalar

Deixando a alma voar em pensamentos

E grandes sonhos vou então celebrar

(Norma Silveira Moraes)

24/01/2023
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SUBSTANTIVO

Paixão 

palavra tão forte 

a um sentimento arrebatador

usada para confessar 

apego irracional.

É a paixão 

que me move 

e me faz agir

como um desesperado

Tornando tu

meu substantivo concreto 

e a mim

o teu substantivo abstrato.
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AMULETO

Carrego uma criatura 

chamada Morte

todos os dias, parece que tenho sorte 

que ela não me devora tão cedo.

Mas, ao longo do tempo

ela vai se tornando mais inevitável 

torna-se mais forte do que eu

até que enfim, será capaz

de me devorar.
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HIPÉRBOLE

Uso da poesia 

como parte do cotidiano

afinal, todo mundo usa

sem saber como é essencial. 

Não me importo 

se é apenas 

um avião que corta o céu 

ele também pode ser

um deus 

com corpo e asas de metal.
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Paulo Brás nasceu em 2000, é cantor-compositor, poeta e ator de Itaitinga (CE), e estudante de Letras 
Português na Universidade Estadual do Ceará. Começou sua vida artística em 2014, na música e no teatro. 
Autor de  Filhos da Vida e Outros Poemas, pela editora Premius (2021).
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[...nas tuas veias] (Dueto)

Um... no outro

[O outro no um, unos

Sem querer e muito querendo...

[...mergulhei nas tuas veias

Em ti adentrei

Dos pensamentos

E até da pele me apossei...

[...nas tuas veias

Das portas de nossas almas a que abrimos... um para o outro

E “pegamos” sem falsos pudores,

o momento que nos foi dado

[...mergulhei nas tuas veias

Que doidice é esta?

Nossos corações... aceleram

Nossos membros... tremem

Nossas peles... transpiram

[...nas tuas veias

As bocas... secam
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Que “febre” é essa, meu Deus?

Avidez ou ansiedade? (não sabemos)

Quanta loucura...!

[...mergulhei nas tuas veias

Nestas horas em que o tempo

dá a impressão que para

e se não para, também não é sentido

[...nas tuas veias

Poderia a Vida definir o que um pel’outro sentimos?

Amor! Amor?

Amor...

[...mergulhei nas tuas veias

Eu estou... em ti

Tu estás... em mim

... nas veias e artérias

[... em Ti

Estou no sangue a que corre em rios

Internos e nutre a Vida
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Que pulsa e ama

[...nas tuas veias

E em todo tempo... estamos... nós

Mergulhados um n’outro

nas veias...

[...nós

... no espaço “transcendente”

Sempre à procura de um pel’outro

Porque magnetizados estamos... um pel’outro

[...amando-nos

Apossamo-nos

Em reciprocidade

Um d’outro, amando-nos!

[Amando-nos pela eternidade de nós...

Sendo-nos

Paulo da Cruz e Juli Lima (Livro: Entre o Céu e a Terra)

***

[Libertos] (Dueto)
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Libertos

Os Sonhos alados

Voejam rumo ao infinito

Sempre que olho para eles

Estão lá voejando

No horizonte

Uma reta ao infinito

(será uma avenida para o paraíso?)

E nela seguimos por veredas... desconhecida

Sem estar ao comando... de ninguém

(A não ser somente... de nossos... corações)

Como n’uma sensação de transportados sermos

... num’outra dimensão

[Que dimensão, os sonhos se tecem?

A Quântica já nos revelou dez,

Em qual delas sonhamos?

E, qu’estranho: Uma “coisa” nos perseguia

Sim, eis que a sentíamos... Embora dela não sabíamos

(Não se ter todos os sentidos nela, não a faz inexistir, é fato)

Que “coisa” era aquela?
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Não deixava passos, não deixava rastros

Todavia, nos perseguia (Ou quem sabe, nos amparava)

[Que na intimidade de nós

Também se fazia

Presente...

Estranhamente estranho

Na aparente incorporeidade

Não era abstrata, nós a sentíamos

Ah! Amor de minh’alma e querer

De mim só posso dizer qu’esquecemos do tempo

E disto nós bem muito o sabemos, abstraímo-nos dele

Ao qu’esquecemos até... de nós mesmos (no tempo)

Vivemos de tal modo que não somos como os demais:

A qu’escravos são do tempo (pelo que tão ansiosos são)

Vivemos da graça... ou pela graça de amar

(Será o amor a nos impulsionar e em nós pulsar?)

Ao que agora sabemos, decerto ser aquela “coisa”, amor?

[A que outra explicação teríamos?

E o que é? Pois é, é o que é...

Amor, simplesmente...amor
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O amor no tempo

O Amor nos sonhares

O Amor dando sentido e direção

O amor fazendo do tempo caminho

Para o desejado e sonhado

O Reino do amor!

Seríamos nós do número dos escolhidos?

E acaso duvidaríamos?

Escolhidos?

Não há

Escolhidos

Mas escolhas...

AMOR, MEU AMOR

Quero sem dizer palavras

Que sintas em ti o meu suspiro... de amor

Te amo te amo te amo...

A GENTE VAI SE VENDO...

No caminho dos sonhos

Nos sentindo...

Ou melhor, fechemos nossos olhos...

Amando-nos... Sonhemos...
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Felizes e Libertos

Paulo da Cruz e Juli Lima (Livro: Entre o Céu e a Terra)

***

[Aqui, nest’instante...] (Dueto)

Aqui, nest’instante...

Diante uma tela de computador

A mirar meus olhos reais... um ser “virtual”?

[Aqui, nest’instante...

Mundo real de tantos a ser, quiçá, um sepulcro fétido

Todavia, à minha frente, um “portal”,

eis-me a adentrar... (seria n’um sonho?)...

entre nuvens cor de amarelo e lilás...

entre lisérgicos aromas a que m’inebriam...

[Aqui, nest’instante...

Ó ofuscantes estrelas dos animados gifs

Cores, essências, imagens... porém, todas... surreais

Neste que batizado é de...”mundo virtual”
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[Aqui, nest’instante...

Mas, por que venerar eu deveria este túmulo em qu’estamos?

Um túmulo, oh sim, um túmulo!

O nome a qu’eu defino... o mundo “real”

Oh! Quem nos desatará de suas malditas cordas?

[Aqui, nest’instante...

E aí fica a pergunta:

O que no tempo é real e o que é “virtual”?

Ou quem no mundo é real e quem é virtual?

Quem é de verdade:

Dom Diego Don Diego de la Veja... ou o Zorro?

Bruce Wayne... ou o Batman?

Diana Prince... ou Mulher-Maravilha?

Carol Danvers... ou Capitã Marvel?

[Todos os personagens não têm um pouco de nós?

..Somos reais ou virtuais?

[Aqui, nest’instante...

Nest’exílio em que nel’estamos, quem seguirá...
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inalando a doce brisa de seus devaneios:

O homem sério e ocupado ou o amante a que ao amor s’entrega?

Ou, sendo os dois neste mundo, qual dentr’eles o mais autêntico?

Contra tod’agonia e aflição que o atinge, como não querer

se refrescar imerso nas águas d’alegria e do prazer

E, haveria maior júbilo do que amar e ser amado?

[Aqui, nest’instante...

“Onde está o teu tesouro, aí estará... o teu coração”

Assim dizia o Mestre

E em que lugar está su’amada verdade?

Não estaria no coração de quem ama?

[Aqui, nest’instante...

Oh! degusta minh’essência da sonoridade de sua voz

Aveludada e meiga

E, às vezes, atraente... e sedutora

Todavia, eis qu’ela não está perto (a quem amo)

Ou será a distância uma mera ilusão?

Sim, decerto será...

[Aqui, nest’instante...
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Por que quando realmente se ama,
vede haver um paradoxo:

Embora longe s’esteja, também está perto

Qu’estranho!

[Aqui, nest’instante...

Sim, é verdade, o amor encurta as distâncias
Em que sinto sempre ao meu lado (a quem amo)

Ou mesmo diante de mim...

n’uma virtual tela... de computador... ou celular

[Aqui, nest’instante...
Real... no amor?

A quem ama... de verdade
Esteja perto... ou esteja longe

A quem ele ou ela guarda... em seu coração

[Aqui, nest’instante...

Em sintonia... Numa sinergia cósmica
O uniVERSO a nosso favor temos...

... Real!
«Eu Te Amo»

[Aqui, nest’instante...

Paulo da Cruz e Juli Lima (Livro: Entre o Céu e a Terra)
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Há muito não escrevo 

As ruínas do meu corpo, 

cemitério de paixões, 

tornaram-se grandes vasos, 

de ternura e de sonhos, 

vindos d’outros, 

que, como retorno, 

sorriem com esperança, 

choram e dançam, 

falam e ouvem, 

e, juntos, 

plantam flores. 

Lúcifer nu brincando ao rio desmáguas e Deus no assobio

Sujo de personas amargas

mergulhei em lagoa límpida

e a queda do céu rasga

ensina ao coração sangrado

Risos e lágrimas são temporais

bate e, por isso, é alegre

Nem cedo, aqui volta e vai

ver criando as vistas e os olhos

Lúcifer torna, à passos bobos

gratificado pelo sofrimento

em combustão, purifica seu fogo

dançando bemonizado
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Não bailarino, não-eu, não diabo,

não um, não plurais, nam-nams,

fruta-flor-sim e pôr-do-mar-estrelado

É presente e deus e oceanamor

Luz ascende inventando sol

gota cósmica imaculada

Canta vezes aos versos 

esquecendo ser só

Da alma imaculada

Sentamo-nos numa saliência rochosa, encavada na pedra.

Sobre nós havia mais pedras e esculturas de Zé Diabo. 

Tudo era verde, folhas e limo nos abraçavam. 

Acendi um cigarro amassado, traguei e,

com a fumaça enegrecendo meus pulmões, 

olhei demoradamente para ela. Era bela,

encantava-me seus traços delicados ao sorrir. 

Cabelos de fogo, olhos de lenha.

Pele pálida sob a luz amarelada de um velho poste. 

Uma argola prata, muito apetitosa, rasgava seus ternos lábios rosados.

Ela sorriu. Mergulhei naquele abismo sereno e branco.

Fico sem ar, solto a fumaça.

Ouço o som flautado de sua gargalhada. 

Ah, como é gostoso escutá-la.

Uma gargalhada imaculada em sua fragilidade: o som do leve e do grave dançando;
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o divino demônio orquestrando uma sinfonia agridoce. 

Ela me rouba o cigarro,

deixando minha mão suspensa no ar por alguns segundos.

Ela me traga.

Entro em transe.

Solta. então, a fumaça

em meu rosto, e pisca seu olho. Acordo, piscando, 

e tomo de volta meu cigarro maculado com sua beleza.

Paro e me vejo agradecido pela suavidade de seu fumar. 

Atiro meu já apagado cigarro na água turva de um pequeno riacho.

Estou maculado, em todo meu ser.

Ela me olha atentamente e sua fala calma

me diz:

Acenda-me outro cigarro.

Pedro Zomer Juncklos

Um basbaque: poeta, cronista e pintor de aquarelas; 29 anos, formado em filosofia, especializando em feno-
menologia decolonial e psicoterapeuta de orientação esquizoanalitica; tetraplégico e natural e residente de 
Orleans, Santa Catarina. 
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Phan Hoang nasceu em 10 de outubro de 1967 em Phu Yen, uma província costeira central do 
Vietnã. É jornalista, poeta e professor de escrita criativa. Ex-vice-presidente da Ho Chi Minh 
City Writers Association, presidente do Poetry Council (2015-2020). Atualmente é membro 
do Comitê Executivo da Associação de Escritores do Vietnã, Editor-Chefe da Vanvn.vn – A 
Voz da Associação de Escritores do Vietnã. Publicou 15 livros, incluindo 4 volumes de poesia 
e épicos; Ele ganhou inúmeros prêmios literários e de imprensa.

Mãe carregando sonhos

Carregando coisas no ombro, mamãe correu

gritando e apressadamente

Pessoas deixadas para trás

Pessoas se curvando na frente

Minha infância foi na cesta de evacuação

Mamãe carregava os sonhos correndo pela estação caótica

      Bebê chorou

                          Mais forte que

                                                  Rugido de canhão
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As ruas estavam salpicadas de buracos negros

Rios e riachos flutuantes vermelho-sangue

O mar gritou, camadas de ondas quebrando longe da mãe

Os passos da mãe contra o vento sul

Se deslizou suavemente sobre as rochas ondulantes na encosta da montanha.

Selvas intoxicadas lutando com o Agente Laranja

Confortando os campos com ervas daninhas

Pés descalços de raízes de bambu ensanguentadas

A cesta de vento perdeu o fôlego.

Mãe colocou seu filho sentado sob o buraco da bomba queimada

Olhou para a cidade em ruínas e os túmulos dos avós

Com o chapéu abafei o cheiro da bomba.

A sombra de mamãe cobriu o alcance das balas.

Abraçou uma mãe chorando

Gaguejou mãe e filha rindo

Bebê sorriu



 

 REVISTA BARBANTE - 214

                       Mais forte que

                                      Rugido de canhão

Um sorriso plantado no coração da mãe a semente da esperança

Cidade tranquila mais tarde nas próximas temporadas…

Tradução para o português: Márcia Batista Ramos



 

 REVISTA BARBANTE - 215

Rafael Quintiniano da Silva Lopes ( 1983)

Nascido na capital paulista, publicou os livros Sírius (LPBOOKS/2012) e Elétrons no céu 
de Netuno (Editora Semanário ) Jacareí, 2018. Participou com poemas em revistas digitais 
como a Subversa, Inutensílio, Mallarmargens entre outras.

Passam as Saudades... (por Rafael Quintiniano)

Passam as Saudades como uns olhares 

De longos luares que se demoram.

Passam. Longas vestes, brancos altares .

Os vultos das nuvens parecem que oram...

Flores do sentir se despetalando

Por sobre a cabeça dos que perderam 

Um amor e viram tudo tombando.

Párias que do chão nunca mais se ergueram.

Quando as horas mortas do Azul s´emanam

Surgem as Saudades. E estamos sós!

Quase. Alguém murmura e as lembranças clamam.

- Hão de saber o que restou de nós?

Passai, sombras dela!Cabelos, rosto!...

Um palor de febre e o olhar perdido...

Fugi, Sensações, à hora do sol-posto!

Sem nem um rancor, sem nem um ruído...
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Recuerdo  ( por Rafael Quintiniano)

O jeito doce e brando de quem olha 

Para as coisas mais simples, distraída:

O chão, o céu, a queda de uma folha...

Deixa a minh´alma toda embevecida!

Se chove ou não, deixe que o céu decida!

O importante é que eu fiz a minha escolha.

Sob o sol ou a chuva que nos molha,

Quero-te sempre para mim, querida!

Quando chegar o tempo dos arminhos

Que embranquece a cabeça dos velhinhos,

Sentiremos por fim que o céu baixou.

Como um par de andorinhas num rompante

Que deixou para trás o lar distante

E que em nome do amor jamais voltou.
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 Poema em vermelho( por Rafael Quintiniano)

Ah! Sonho quando as horas jazem mortas...

E por todo o jardim as flores ledas

Sonham, numa mudez como a das portas

E às vezes dançam como as labaredas...

Cada rosa flamífera  que vejo

Carrega em si o brilho da luxúria;

Flamas do Vício, bocas do Desejo,

Clamando sempre: Fúria! Fúria! Fúria!

Sangue dos oprimidos no rebate;

Truculências, revides e pedradas;

O mundo é um grande campo de combate

Ardendo à luz dos gumes das espadas!

Há sangue nas bromélias, nas distâncias...

Soa em urgências lúgubres gritando,

As gargantas febris das ambulâncias

Que pelas minhas veias vão passando...

Ah! Dolências dos cravos e das rosas!

Graves, fragrantes, agressivos, bravos,

Que desfilais ante meus olhos; glosas

De sangue e dor nas costas dos escravos...

Réquiens do Amor, delíquios do perfume, 

Ressurgidos nas vozes das violetas.
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Tudo a fulgir na cor que em si resume

 A morte de centenas de Julietas!

E a flor da passiflora dorme à luz

Roxa das santas que dormitam sós;

Sonha diante do sangue de Jesus

Que Ele verteu no mundo - em vão - por nós!
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Tentativa de conversa com a selfie

Raquel Castro

Rio de Janeiro – RJ

Insta @leiturasfelinas

Você

sorriso incansável

numa foto bonita

Escape 

da armadilha da satisfação eterna 

da perfeição

dos milhares de amigos e seguidores

Não replique

o recalque social

Conecte-se com o importante

e convide seu interior 

a amar quem 

sem filtro

se revela

diante

de

si
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Rap cibernético

Raquel Castro

Rio de Janeiro – RJ

Insta @leiturasfelinas

Deixem que briguem

que tentem

que falhem

Fake news surgirão a sua direita

haters a sua esquerda

Tu 

serás atingido 

por enxurrada de boatos 

memes 

ataques virtuais

Não se altere

Pondere

Supere 

Ressentimentos

Transcenda

  a necessidade de likes e seguidores

tretas e trensds

A revolução que importa virá

tão somente

de

ti
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Paixão literária

Raquel Castro

Rio de Janeiro – RJ

Insta @leiturasfelinas

Dorme de olho aberto o gato

Respira amor e alegria

Entrega-se pleno ao ato

Dorme de olho aberto o gato

Ignora o mágico fato

Questiono se sonha ou delira

Dorme de olho aberto o poeta

Expira dor ou fantasia?

Raquel Oliveira de Castro é mestre em Letras pela PUC-Rio. Como professora da Rede Municipal do Rio, desenvolve 
projetos de mediação de leitura e escrita afetiva. Premiada em concursos literários, possui trabalhos publicados em 
coletâneas e revistas eletrônicas. Instagram @leiturasfelinas
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IDIOMA DA SAUDADE

A língua portuguesa é bonita de verdade,

Escrita de amor,

Tem som de liberdade.

É rima, música e poesia,

Canto de paz e harmonia,

Morada do sorriso, felicidade e alegria.

Mas sabem o que só a língua portuguesa tem? 

A capacidade exclusiva de sentir, 

Traduzir em palavras,

A memória dos melhores momentos, 

O chorar e sorrir de emoção,

É lembrança boa,

De tudo que faz bem,

Que só nossa língua tão bela,

Tem o dom divino,

De contar na história,

Do velho ao menino,

De onde ela vem.

Saudade é simples assim,

Gratidão sem ponto final,
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Palavra do livro da alma que não tem fim,

Pedaço da gente,

Vivo dentro de mim.

Ricardo Albino
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O CUCO
Ricardo França de Gusmão
.
Tenho um relógio cuco na parede.
Estou agora a observá-lo: eu e ele.
O meu cuco não cuca mais,
E sua desobediência civil
Me deixa encucado 
Ao saber que meu cuco
Está no relógio encarcerado
Como em um Brasil outrora 
Amordaçado
Em seu covil açoitado
Cisma em exílio ao passar
Das horas em martírio
Silêncio relicário 
Permanece em sepulcro
O meu cuco
Mumificado pelo tempo.
.
Somente a chuva agora
Chia em gotas sinfonia
Ao embalar do vento
Ao tentar ser poesia
Ou epopeia ao orquestrar
Meus pensamentos
A exemplo de quando 
O cuco era minha
Companhia,
Ao abrir a pequena porta
A cada hora a me lembrar
Em breves visitas a encucar-me
Em desarme
Que a vida é curta.
.
Portanto, alertava o meu cuco
Para que eu curtisse curta a vida.
Até que veio a noite, depois o dia.
Sua casa de madeira permanece
Na parede sob o mesmo lençol
Do silêncio ancestral.
Não sei o que aconteceu.
Tenho medo de bater à sua porta
E descobrir que o cuco
Da minha infância artesanal
Morreu.
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A GUERRA DAS NAÇÕES UNIFICADAS
Ricardo França de Gusmão
.
Quando todos os indígenas da América do Sul
Sincronizarem os tambores das suas dores iguais
Em sintonia sísmica rítmica nas artérias florestais
E os seres mitológicos do céu, da água e da terra
Surgirem desse fogo vermelho, amarelo, azul
Uma grande Nação com flechas e lanças de guerra
Ungida na úmida manhã perfumada por Tupã
Rostos pintados em conjunções ancestrais 
Ao avançarem pelos rios, florestas e igarapés
Em marcha de árvores sob as raízes de seus pés
Guerreiros lutarão na guerra pela democracia e paz
Genocídio indígena pela doença e fome nunca mais
.
Surgirá dessa reação unificada uma nova Nação
Transversal às fronteiras dos países continentais
Formada pelas etnias dos sagrados povos originais
Uma forma futurística de República Ambiental
Organizada pela Constituição de uma Eco-Natureza
O direito à vida, ao território e à certeza universal
De que toda a fauna e a flora deste nosso Planeta
São pertencimentos e legados de coletiva grandeza
Respeitados pelos líderes das grandes potências,
Anistia, porém, não haverá para os donos das matanças
Para os genocidas da política não pode haver clemência
E o nome disso é Justiça, a máxima ira da vingança.
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AVENIDA BRASIL
Ricardo França de Gusmão
.
Há no Brasil o Brasil cor de Acre, sem disfarce, 
Onde o rádio toca notícias boas de Alagoas.
Nessa avenida se chega lá, se ama já, no Amapá
Bichos e lendas do Amazonas, magia branca da Bahia,
Cantigas do Ceará. Brasília política ilha capital Distrito Federal,
Além do céu, do sal, do sol, de tanto, os brasileiros têm o Espírito Santo.
Tem boiadeiro demais em Goiás e lençóis-imensidão no Maranhão
Tem tanta moça e tanto moço em Mato Grosso que dá gosto, 
mas o céu azul é mais azul em Mato Grosso do Sul.
Minas Gerais minérios gerais mistérios gerais mineiros gerais
e além do mais, há gosto de beijo com pão de queijo.
Ir para lá além do Pará, e por aí, porém, atrás de alguém, na Paraíba.
Beber guaraná Paraná carcará carnaíba,
Como quem perambula em Pernambuco por aí também
a ouvir o assobio ‘piuí’ do trem que vai e vem do Piauí.
Rio de Janeiro de futebol de carnaval de alegria
Rio de paz, Rio de briga Rio Brasileiro da Silva
No Rio Grande do Norte nordestino sente o corte, tenta a sorte,
mas há outro Rio Grande mais ao longe, mais ao Sul.
Em Rondônia Sônia espera, em Roraima a dama é Vera,
Há a Santa entre as santas, a Santa das meninas, Doce Santa Catarina.
Em São Paulo são Maurícios, são Franciscos, são tão pobres, 
São tão ricos, são de tantos os lugares.
Pois é preciso ser gente, ser bravo, Sergipe,
tocar Tocantins totalmente e seguir adiante
Pela Avenida Brasil afora agora é a hora
De festejar nosso país gigante.

Breve bio Poeta Ricardo França de Gusmão
.
Jornalista, professor e poeta, Ricardo França de Gusmão, 54 anos, carioca, é detentor de vários prêmios 
literários. Conquistou três prêmios de reportagens sobre Direitos Humanos, dois internacionais, e um de 
dimensão nacional. Criador do festival PoÊterÊ.
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Caminante, verde es el camino

Dedicado a: Vagos MC
y SUPPORT 22 con ML&R

El caminante va por el camino,
en verde paz o en verde guerra.
Caminante, verde es el camino
y no mires atrás.
Que tu presencia
sea vórtice y murmullo,
yergue tu cabeza al pasar.
Caminante, firme y fija y franca la mirada
en el camino de la ¡verde hermandad! 
¡Verde libertad!
Caminante, agarra fuerte el camino, 
al rodar.
Caminante, no es el destino,
sino el camino, 
lo que te ah de importar.
Tuyo es el camino
por el que otros querrán andar.
Caminante, que tú coraza,
siempre este verde,
y tú puño listo al rodar.
Caminante, guarda en tu memoria, 
como un cuchillo filoso, 
el testimonio de tu viaje.
Caminante, siente al viento, 
abierto tu pecho a la 
verdadera y ¡verde hermandad!
¡verde paz! 
¡verde libertad! al rodar.
Caminante, verde es el camino
y no mires atrás.
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Autor: Roberto Dávila Torres
 País: Nicaragua
© Reservados Derechos de Autor

¡Oh verde musa!
Dedicado a: Nación Verde. Vagos Mc

No es en vano que todo lo mejor del mundo es verde:

Verde el Dollar
Verde los árboles
Verde el campo
Verde las hojas
Verde la esperanza
Verde el amor del que espera.

¡Oh verde musa!

Diviso mi hogar,
en el más verde musgo lontananza, 
el verde azur del cielo.
El campo se viste
de verdean, pistacho, savia,
campo, cadmio, cromo, jade, 
agua, azulado ,manzana, seco
diferentes tonalidades, pero verde,
verde esmeralda del campo,
verde tus ojos que añoro,
verde el amor del que espera,
verde la esperanza que anida mi pecho.
verde el trinar de mis versos
junto al Cenzontle y el verderón.
Verde, verde
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Antojos y anhelos
quimera y el fuego

Verde, verde
el campo junto al riachuelo,
la alegría que tú provocas,
la nostalgia cuando tu nombre
invoco
La sombra bajo el madroño
el trinar del jilguero en el árbol 
mis ansias cuando muerdo 
tu nombre en mi memoria,
verde, verde cuando te recuerdo,
cuando te cuelas en mi memoria,
Verde mis lágrimas, 
mi llanto,
mi mirada,
la melancolía,
tu amor,
tu entrega,
tu ausencia,
verde la espera 
y la congoja en el alma,
cuando recuerdo 
el verde pino
hoy florecido 
exhaló su verde olor leñoso
me trae reminiscencia
de cuando 
te amaba 
bajo su verde sombrío
la hierba por cama 
Náyades y Dríades por testigo
¡Que paz sentía!
¡Verde paz!
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¡Verde libertad!
¡Oh verde musa!

Autor : Roberto Dávila Torres
País: Nicaragua
© Reservados Derechos de Autor

Después de la lluvia

Alegre quedan los campos
después de la lluvia.
Las golondrinas cantando,
los perros ladrando
y la gente asomándose a las calles
a recibir la frescura
después de la lluvia.

Alegre quedan los campos
después de la lluvia.
Los árboles Vestidos 
de verde retoño
dónde alegre trina el jilguero 
a lo lejos un grupo
de Cenzontles 
dan su festín Mañanero
sobre el cultivo de maizal 
mientras en bandadas 
pasa el zanate hacia el trigal.
y presuroso un muchacho
se dispone a pajarear.
Alegre queda el campo
Después de la lluvia.

Autor : Roberto Dávila Torres.
País: Nicaragua. Septiembre 1997
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© Reservados Derechos de Autor

Roberto Dávila Torres, Poeta, Abogado y Notario Público de la República de 
Nicaragua, sus poemas han sido publicados en varias revistas y Antologias de 
América y Europa.
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Soneto da Angústia

Indago-me por que tu foste embora

Cruel és com esse ser melancólico

Que se molha de pranto neste agora

És minha seiva em sentido simbólico

Sentado estou curvado sobre a mesa

Minha pena imóvel, papel em branco,

E a vela que teima em ficar acesa

Sem ti, nada escrevo: “Sim, sou franco”.

Rogo-lhe com as minhas mãos na face

De joelhos calejados no chão

Que tua luz novamente me enlace!

Minha Inspiração! Somos um dueto!

Necessito de ti em meu coração

Para escrever um singelo soneto  

Dono da Minh’alma

Ah, verme faminto!

Eis que me devoras

Teus dentes não sinto

Pois eu já fui embora

Verme egoísta!

A terra não há

Não há de comer

Sequer minha vista

Deste meu esqueleto

Tu, larva carrasca!
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Desta frágil carne

Comes até a vil lasca!

E só a alma sobra...

Esta tu não levas!

Seu dono se chama

Príncipe das Trevas!

Da espera

Espero... espero...

Às vezes, com dor

Às vezes, sorrindo

O tempo que for

Espero sem pressa

Tenho toda a vida,

Para acreditar

Espera sofrida

Melhor esperar

Às vezes, absorto

Às vezes, sem ar

Do que eu estar morto

Espero... espero...

Rodrigo Duhau

Brasiliense, jornalista, historiador, escritor, mestre em Ciência Política. Autor de três livros: “Luz, Câmera, 
Repressão”; “Pintura Morta” (contos) e “Estrada do Além” (poesias). 
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Libélula cor de rosa (PoeDez) 
 
Olha que mimosa 
Leve e cor de rosa 
No céu formosa 
Voa toda prosa 
 
É a natureza 
Que com proeza 
Traz essa fineza 
 
De asas ágeis 
Velozes e frágeis 
 
Mostrando beleza 
 
 
(Sandra Laurita) 
 
 
*PoeDez é criação do poeta Alberto Valença Lima.

Foto by Sandra Laurita ( Orthemis discolor) 
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Vaga-lume (PoeDez) 
 
E no pretume 
Acende o lume 
Assim se assume 
O vaga-lume 
 
No céu se lança 
E pisca e dança 
Com confiança 
 
Envolto em brilhos 
Me põe nos trilhos 
 
Feito criança! 
 
(Sandra Laurita) 
 

* Foto by Sandra Laurita  
*PoeDez é criação do poeta Alberto Valença Lima, teoria literária na página do autor.
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(Ancestral)idade 
 
Diante do templo 
Contemplo o céu de outrora 
Ora sorrio, ora choro 
 
Oro a Deus pelos meus 
Ateus e crentes 
Entes queridos 
       
Idos tempos saudosos 
 
Jubilosos momentos vividos

Sandra Laurita
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1. A  FULÔ DO MANDACARU

Sebastião Amâncio
Sou a fulô do mandacaru, sou forte, sou uruçu 
Sou o verde do norte, vivo a papas de angu
Sou do mato, brigo, arengo, sou de lá do Pajeú
Sou aprendiz do vaqueiro, travo a noda de caju
Sou cordel, rimas, cantigas, versos soltos
Sou da brenha, sou matuto, não sou broco
Sou sem jeito, mas sou solto, culto, um pouco louco
Sou bruto, sem perdão, sou caboclo do sertão
Sou de bico e de farra, sou aprumado e de marra
Sou antes de tudo um forte, sou temido e tenho sorte
Sou cabra macho com sina, respeitando a voz divina
Sou a rara que nasce no deserto, sou Crateús, tenho teto
Sou cariri da caatinga espinhosa e pedregosa
Sou jagunço, sou zoeira, sou filho da bagaceira
Sou cavaleiro do deserto sou amor de peito aberto
Sou aflora vinda a chuva, sou a vida ávida e turva
Sou nordeste, sou repente, destemido, sou valente
Sou brasileiro como tu, sou a fulô do mandacaru

2. A BOA VIDA DE SINHÁ

Sebastião Amâncio
Sinhá tem vida boa
Sinhá tem vintém pra gastar
Sem nenhum pudor nem receio
Vive lançando prata no ar
Sinhá não tem o que reclamar
Pois a causa lhe tem rendido
Às custas do lombo preto
Sua fama de sinhá
Sinhá tem vida burguesa
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Sem medo da carestia
Seja por qualquer for
Vive desdenhando a freguesia
Com seus aportes de pompa
Sem medo de pouca monta
Às expensas do lombo preto
Na mais pura mordomia

3. A GRANDE ONDA DO NORTE

Sebastião Amâncio
Havia uma grande onda no norte
Que livrou o reino do grande golpe
Fazendo a revolução
E mesmo levando sempre um não
Do restante do reinado
Esteve junto lado a lado
Daquele que nunca o esqueceu
E afundou o fariseu que sempre o agrediu
Crucificou e garantiu que nunca mais voltaria
Para aquela freguesia de uma vez para sempre 
Mais que nunca, eternamente esquecido e enterrado
Sai de reto encarnado que aqui não é teu lugar
Vai pro inferno buscar teu presente encantado
Um tridente prateado e um trono fervescente
Senta nele decadente e queima pra sempre, bastardo.
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Sebastião Amâncio é natural de Passo de Camaragibe/AL. Graduado em Letras Português/
Inglês pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná - IFPR. É professor, 
poeta, romancista e contista.
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NOSSO ADEUS

Fiz dormir as lembranças

Já calei teus gemidos

Já esqueci meus pedidos

Fiz crescer a distância

Já domei meus instintos

Arquivei os segredos

Libertei nossos medos

Já fechei os labirintos

Desatei nossos laços

Dominei meu impulso

Te concedo o indulto

Pus meus desejos descalços

Desviei meus caminhos dos seus

Já me fiz invisível

Já nos fiz impossível

Me cobri de silêncios, adeus.

       Sidney China
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ROTINA

Todas as manhãs como sempre

Eu pouso suavemente no meu leito

Acordo mais uma vez pronto, refeito

E visto meu uniforme de vivente

Busco compreender as dores do mundo

A solidão em cada olhar na multidão

Cada sofrer inexplicável e sem razão

Cada “fundo de poço” mais profundo

Cumpro meu expediente humano.

Procuro cada vez mais me aprimorar;

Errar cada vez menos ao caminhar

E aprender sempre é o meu plano

E em todas as noites sem mudar

Eu me dispo da minha vida

No silêncio busco guarida

E ponho novamente minhas asas de sonhar.
      

       Sidney China
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FANTASIAS

Tem gente que sonha de olhos abertos

Na ponta dos pés, equilibrada

Na ponta dos dedos, concentrada

Trazendo o distante para perto

Devorando lentamente os anseios

No calor da imaginação indecente

Se autoconsumindo vorazmente 

Entre as pernas, por encantos, entre os seios

As imagens, nas paredes dos sentidos

Trazem as doces Tramas do infinito

Orvalhando de êxtase o réu bendito

Carregando de prazeres a libido

Tem gente que sonha de olhos fechados

Se infiltrando nos desejos alheios

Flutuando leve, como num etéreo passeio

Nas delícias do sonho acordado.

        Sidney China
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Pedrada 

 

As palavras mal ditas ferem feito pedra 

Envenadas as malditas despertam a fera. 

No debruçar dos generosos arremessos, 

Vence a guerra os que a ela são avessos. 

 

 

Rocha 

 

Éramos feito rocha 

Agora feitos lava 

Rarefeito tocha. 

 

 

Cascalho 

 

Fez de mim o seu cascalho 

Recompor-me deu trabalho. 

Sílvia Cristina Lalli
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Poesia...

SoniaS

Poesia pra que te quero?

Talvez sempre só sendo poesia...

Você dá vida aos inanimados.

Coloca voz nos mudos...

Olhar nos cegos...

Direção nos destrambelhados...

Amor nos mal amados!

Poesia você faz falar a chuva.

Dá voz ao próprio vento.

Anima as árvores. Compreende os desabafos!

Você fala da voz do coração!
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Do brilho do luar

Da criança enjeitada...

Da luz do nosso olhar.

Põe vida

Onde nada se pode esperar...

Até numa lágrima sentida 

em cada gota do nosso olhar!

Coloca sereias nas águas do mar!

Ah! Poesia se você pudesse ainda mais falar,

diria tudo que vai no meu sonhar!

Poesia você é a voz do meu calar!

SoniaS

(Foto Fabio Lagonegro)
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Um dia 

Um dia, menos dia, mais dia do que noite, volvendo a madrugada em pedaços de canções, 

nos vemos sentados na porta de nossa casa, olhando o jardim contando suas histórias em 
silêncio. 

Vemos flores desabrochando devagarinho. 

Logo que desabrocham começam a morrer. 

Vivem apenas para um sussurrar de brisa leve. 

Depois partem para o caos das pétalas perdendo a vivacidade. 

O desabrochar é também o murchar. 

Olhamos o céu e contemplamos estrelas, nem sabemos para quê. 

Os momentos vazios nos tornam assim, voltados para o mais normal do mundo, porque na 
verdade, 

nunca conheceremos a fundo a vida de uma estrela. 

Nossa estadia em momentos vazios é pequena, porque nos sentimos assim, até que nos deem 
uma nova norma de vida, 

ou que a criemos de forma inédita em nossa alma. 

O tempo pode ser grande, mas o espaço nunca deixa de ser o mesmo, do que o de uma espera 
pequena, 

porque quando se quer de verdade, passam as flores, as canções, as estrelas, 

mas ficam as expectativas para sempre. 

E o sempre compreende o que imaginamos, mas em verdade nunca o saberemos. 

O momento existe e dia, menos dia, mais do que noite,volvendo a madrugada, 

vamos vendo o luar sondando a terra e nada no mundo para que se invente uma nova forma de 
consciência, 

senão, a de que já sabemos, porque somos como estrelas: 

Porque nunca conheceremos a fundo a vida de uma pessoa.

Vá por você

A vida é um pedaço de tempo em que você surge, cresce e se mostra;e então você se faz e de 
todos os momentos se preenche, obtendo devagarzinho sua história e contrariamente, cada vez 
mais rápido sua memória.

Vá por onde teus anseios possuem horizontes
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e mais do que pôr do sol, possui teus montes ocultando a escuridão; e mais do que o verde 
de plantações estendidas, possui teus lábios úmidos do mel do fruto colhido e por ti amado e 
possuído.

Vá por onde Deus te leva...

vá por ti, que tem credo...

Não ligue a névoa, a estrada sinuosa, os pés descalços, a paisagem tão linda, mas tão estranha 
e solitária que as vezes dá medo... Não ligue o medo... apenas vá adiante, sem pressa se ser 
feliz, mas seja feliz todo dia e toda noite de sua história...

Suas memórias sorrirão.

Era 

Houve um tempo que existia gente feliz.

Era tempo de ignorância. Não havia divisas; O terreno era único.

Foi então que a vida procriou-se e nasceram as demarcações.

Ergueram-se as cercas, cobriram se as peles de muros e marcas de lutas.

O mundo transformava-se e era vasculhado por mãos brutas e olhos sórdidos... O caminhar 
sem estradas definidas... O horizonte sem término, somente engolido pelo escuro da noite.

Surgia a inteligência, no meio do pó dormente das viagens de pés descalços. Havia amor nas 
cabanas e ouvia-se o choro de crianças que nasciam para as habitações nômades. Cresceriam 
sem ensinamentos, porque a vida ainda aprendia a ser sentida. Era a selvageria mundana, 
entrelaçando as relações humanas. Eram caça e presa. Eram felizes pelo descobrir solitário, 
pelo linguajar mímico... Pelo mundo afora...

Eram os ferozes, que lutavam com os ferozes... Que morriam sem medo da morte e sobreviviam 
sem o por quê da vida.

Apenas eram nas eras idas.

Textos: Prosas poéticas de Eustáquio Gomes - Takinho
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Boca em tônica 

(Thalita Síntique) 

Nada me suga o peito senão bocas-mulheres adultas. 

Nada se cria dentro de mim, 

Só a.feto. 

Ou quem sabe, um grão perdido de feijão que, 

sem dar por isso, 

em meu solo  

vire planta,  

ramo de cordão,  

raiz de umbigo, 

placenta de jardim.  

 

Nada me rasga o corpo em parto,

nem laça em votos a solteirice de meus dedos. 

Nada em mim é véu branco, rosa, lisa, renda sem pelo. 

Muito menos há entre minhas pernas canal úmido de receptiva brecha.  

Não há convites. 

Nem livre acesso.  

 

Nada em mim é aluguel,  

nem vintém de barganha  

da quinquilharia imunda do estado.  

Nada em mim quer ser só carne: 

Bibelô de açougue. 

Boca sem tônica. 

Zunido de mosca. 

Sucata.
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DIS    f   o   r   m   e 

(Thalita Síntique) 

Ando muito distraído de mim... 

Passo rente aos muros da rua  

Roçando e roubando a sua cor. 

Trepo a cada passo com a ilusão. 

Estou preso! 

Abro a geladeira 

Coleto congelados versos 

Que líquidos de lágrimas se solidificaram. 

Estou só! 

Vejo uma caneta que não me pertence 

Fincada num papel já riscado 

Dividido em linhas náuseas  

De fartas estrofes podres 

Violentadas por versos que não são meus. 

 

És a bênção do poeta! 

A sandice do verso inédito; 

A ilusão da métrica; 

O grito patético  

De um só distraído  

A mendigar a leitura de cabeceira de uma elite sonolenta. 

 

És a glória dos eruditos! 

O gozo automático. 

A catarse decrépita.   

A distração tola e caduca com a forma.
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Retirada  

(Thalita Síntique) 

Quando chove e molha o último  

lugar da calçada que você pisou antes de partir

me volto aos céus numa desconcertante inconformidade  

e reclamo cada gota da tua ausência.  

 

A chuva me rouba o desenho 

dos teus pés, 

único caminho possível para te reencontrar.  

Ela caí, 

deságua forte e não esfrega o chão,  

só o molha, 

como quem quisesse desfazer-te  

lentamente de minha lembrança.  

 

De onde estou, 

aguardo o céu se calar e quando o soluço torna-se mínimo, 

corro de encontro aos seus lavados fragmentos. 

Ainda tenho registros da tua poesia de despedida, tangível, e em papel.  

Mas a sua ida, pegada impressa no chão daquela calçada,

É a única palavra sincera 

Que você me

deixou.
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Dentro do meu ser

Tiago Malta

Ouço um batuque em minhas memórias,

Hoje não quis sair de casa,

Não queria estar presente,

Só ouvir alguns ruídos,

Que mostram que as coisas não precisam ser calmas,

E a revolução não é rebelião,

Com grades imaginárias impedindo.

Os nossos heróis estão foragidos

E as palavras ecoam dentro do meu ser...

Os dias estão cinza,

Mas os desejos nos enchem de esperança.

A realidade mente para nós,

As ruas são transitórias

Estudo sobre o passado, pois os erros são repetidos

Não estou em guerra,

Só temo que dias sombrios retornem.

Tiago Malta é criador do maior selo de música eletrônica e experimental da Zona Oeste do 
Rio de Janeiro, a Na Cara e Coragem Produções.

Escreve de Poemas a livros de gestão ambiental; multi-instrumentista (sem talento para tocar 
qualquer instrumento, mas por muito esforço toca um monte), atua como Psicólogo (Gestalt-
terapeuta), mas estudou outras paradas durante a jornada. Dentre elas, estudou discotecagem 
com os DJs britânicos Mr Hej, Jamal e Gruff enquanto residiam na festa Boogaloo, na Lapa 
carioca.
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Além disso é budista (não-praticante), pirata e residente da casa de Lufa-lufa.

Por último, torcedor do Vasco da Gama, apenas pra tentar fingir ser normal, pelo fato de todo 
brasileiro ter de ter um time.

Obs: Nunca fale mal de Star Trek na presença dele.
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Entardecer

Tuka Vieira

Andares janelas voam passarinhos

Na transparência vidros distâncias

Longe os cinzas e os azuis caminhos

Sensível toque algodão nuanças

Seiva grama deitou-se o calor

A brisa que chega trazendo calma

Abranda enaltece lua sereno amor

Tão plena macia silenciosa dalva

Pingos de estrelas infinito ao luar

Os sons de seus brilhos brilhos

Piscando buscando alguém para olhar

Findo entardecer quietude silêncio 

Foi por inteiro um dia a vida aurora

Poucos instantes te vejo perfeito.
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Tuka Vieira

Reside em Brasília/DF. Graduada em Economia. Licenciada em Pedagogia. Escritora. Livro - publicado em 
2022 - A Centenária. Sonho, Inhame e fé.  #Amazon ebook/kindle.
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Suspiros

Poéticos aéreos

Enche o pulmão

De alegria

Transporta o mistério...

Pela face o rubor 

Dos encantos e espantos...

Na veia a força!!!

Viva que corre pelos vasos vermelhos!!!

Vida e uma máquina 

Que vibra e pulsa 

O desejo ardente...

Entre lábios e beijos...

Valdecir Rezende de Souza.

Areias...

Incontáveis na multidão

De corpúsculos ínfimos

Cristais e rochas

Leito varonil...

Chão de esperança

Continentes e montanhas
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Uma imensidão

De pés a marchar

Nos mares

A faixa de transição

Do continente marítimo

Chão do mundo...

Seca, decora vasos

Molhada aglutina

Obras do progresso...

Valdecir Rezende de Souza.

Silêncio 

Hora íntima

Do autoencontro

Auto presença na unidade

Dentro do turbilhão

Brota a conexão

Rede de cristal

Entrelaçados nas estrelas

Que reina no ser...

Quer viver e ser

Consigo no granito

Aço fundido
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Na pedra dura

Plantas germinam

O átomo vibra e treme

Alma busca a si própria 

Na imensidão sideral...

Valdecir Rezende de Souza

Natural de Itapeva SP, psicanalista clínico,  terapeuta holístico e poeta por vocação.
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JANTAR DE AMOR 
Valdir  Rangel 
 
 
Investe neste prato de amor 
Que está servido à mesa 
Nesta noite de velas acesas... 
 
 
Mas, não pense 
Em dor de barriga 
Isso é pura besteira 
Pior será a dor, 
que necessitar de parteira 
 
 
Recita versos e saboreia 
Os beijos da lua cheia 
Deixa a solteirice de lado 
Ela é coisa para padre e freira 
 
 
Prova os desejos do teu amor 
No sabor que servido for 
Não precisa de pratos e talheres 
De toalhas forradas, nem de louvor 
 
 
Come amor e casa com alegria 
Se não, o teu jantar esfria 
Só não case amanhã 
Pode ser uma decisão tardia 
 
__________________________ 
 
 
POETA É QUASE ISSO! 
Valdir Rangel 
 
O poeta é como uma chuva 
As vezes é neblina 
Noutras vezes é tempestade... 
Ele finge o sofrimento 
Inventa a sua felicidade 
 
Não sabemos ao certo 
Quando um poeta 
Fala a sua verdade... 
 
Poeta é carinho 
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É dengo é boneco 
De mamulengo dançado 
Conforme a música 
Do espetáculo... 
 
É palavra afiada que corta 
E silêncio que fala 
Mas, é sempre o último da fila 
Que se cala! 
 
____________________________ 
 
 
SAUDADE VERDE 
Valdir Rangel 
 
 
O concreto vai invadindo a nossa cidade 
Por interesses, e por necessidades. 
E o verde vai virando saudade! 
 
Concreto do progresso 
Alteras as paisagens 
Substituindo o verde das plantas 
Por plantas de colunas e lajes  
 
Um dia será muito tarde 
Sem natureza alguma 
Nas florestas e parques 
Tudo vai ser concreto 
Misturado com saudade 
 
 
_____________________________ 
 
Valdir Rangel *Minibiografia* 
 
Valdir Rangel Marques, é natural de João Pessoa - Paraíba. Nasceu em abril de1956, tem se 
dedicado a poesia desde os dezesseis anos de idade, é autor de alguns livros de cordel, entre 
eles *O candeeiro*, e *O Drone de Papel*. 
 
Expõe os seus poemas, crônicas e cordéis, no recanto das letras e no seu blog. 
 
Atualmente o Poeta está organizando o seu Livro totalmente autoral para publicação neste 
ano de 2023. 
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Vitória Gabriela é autora de Por osmose (Ed. Fomento Literário), cronista na Escritor 
Brasileiro e possui material disponibilizado on-line independentemente e em revistas 

digitais, além de em antologias.

Todos os guerreiros estão esfolados

nas janelas do carro

esticando seus braços

dando tchau para o céu

torcendo não terem que lidar com a terra

fazendo festa toda vez que o alívio beija a testa 

e os nervos pulsam 

sob o medo de serem feridos, 

mas estar amedrontado pode ser 

vestir um colete à prova de balas

forrado com pregos.

Vou descomplicar pra você

minha vinda não foi planejada
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e eu nasci sem drama

sem todos os gritos

e telefonemas dos filmes

minha mãe marcou a hora

e o médico me tirou

eu era bem enrugada

não era bonita

não ha(via) nada excepcional

além dos inúmeros choros;

eu fui uma criança muito frágil

e ao mesmo tempo meus excessos

sempre incomodaram as pessoas

dentro de mim há uma doçura

que derrete com o calor do 

meu desejo de voltar

não é minha vontade te deixar 

mas entenda que eu jamais poderia ficar

eu já te perdoei

mesmo que até hoje

você ainda não tenha

se desculpado 

todas as luzes no meio do nevoeiro

não são o suficiente para que meu 

conserto moderno seja satisfeito

um abraço gelado e indiferente 

espera por mim

não importa quanto tempo passe

a tristeza continua opaca e a felicidade

ágil como águia.
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Não acredito em males

que vem para bens

acredito na transformação

de males em bens

nessa torção no pescoço despreocupada com a dor

para enxergar além da cabeça de bandeja

ou

para não encarar

os próprios olhos frios questionadores incansáveis

e respondê-los dizendo que

enxergar esse esguio e fino inverno

pelo qual afundam patas de cães puxando carros

é ver o mesmo inverno

onde os gelos quebram

e as palavras saem desse choque 

na combinação do susto;

metafórica e literalmente 

não me lembro

da última vez

em que caí

espatifei ao chão

ralei joelhos

cotovelos

andei com calcanhares sangrentos

embora todos os dias

eu tropece
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e escorregue

constantemente agradecida por não ser pior

como sempre poderia e pode ser.
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Insensatez

Olho pro horizonte

Vejo-te mais distante.

Ouço-te através do vento,

Pálido e dormente, é o tempo.

Num inesperado instante;

Quase ofegante, e sem voz,

Mas, gritante e voraz,

Vem de dentro de mim

Um eco desesperador,

Onde só a tristeza existe.

Querendo fugir de mim,

Quase fria de dor, onde

Escorre do meu corpo

A água quente, que transpira

Da profunda e constante

Lágrima, insensata e voraz,

Causando ardor, onde

Assim, exausta, encontro

Meu tão instigante amor.

                                              Yolanda Suassuna

                                                   Natal - RN
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Fibra

Quebre a redoma de vidro,

Estraçalhe meu medo,

Disfarçado sutilmente.

Tire o véu que me cobre a face,

Arranque do fundo de mim

O amor que grita,

Para renascer pro mundo

Em forma de gotas,

Com jeito de brita,

Duro e inatingível,

Sorrateiro, mas profundo.

Sacuda meus cacos!

Preciso ser e estar!

Suplico uma voz, um som...

O tom de um rangido

Da inquieta queda,

Porém, impertinente,

Que me assusta, mas, é justa

Com o permanente pensar

Em um amor dolente,

Onde estraçalho,

Incessantemente, o meu medo de amar.

Yolanda Suassuna

Natal - RN
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Mistério

A caixa

Não acha...

Perdeu-se no breu

O que me comoveu

Entre risos e lágrimas

Acho que era uma caixa

Ou simples

Fagulhas de mágoas

Ou retalhos de risos

Memória gotejante

Onde

Fio a fio

Latejando

Me perdi

Em vários nós

O que enlaçava

A caixa

Sem ter fim

Yolanda Suassuna

Natal - RN
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PARLENDA: O Jacaré e o Jacarandá 
 
Numa floresta encantada 
Morava um jacaré 
Morava um jacarandá 
 
Numa floresta encantada 
O jacaré falava 
O Jacarandá assobiava 
 
Numa floresta encantada 
O jacaré brincava 
O Jacarandá gostava 
 
Numa floresta encantada 
O jacaré cantava 
O jacarandá escutava 
 
Numa floresta cortada 
O jacaré ficou ferido 
O jacarandá deu um grito 
 
Numa floresta deserta 
O jacaré fica triste 
O jacarandá não resiste 
 
Era uma vez uma floresta 
De um jacaré que morreu 
De um jacarandá que pereceu

PARLENDA: Baile de fantasias 
 
Num baile de fantasias 
O veado foi de gazela 
A formiga foi de barata 
O pato se vestiu de galo 
O galo se vestiu de gato 
O gato se vestiu de rato 
E o rato? Cadê o rato? 
O rato roeu sua roupa 
Ficando fora da festa 
Pagando todo seu mico 
Na bodega do macaco
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Ah!Moleca 
 
A minha galinha Pedrês... 
Pôs todos os seus ovos 
No meu tabuleiro de xadrez

O galo cantor 
 
O galo garnisé cantou 
A mulher do galo carijó 
E foi um có, có, ri, có...

Zedio Alvarez
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VEM SER FELIZ NA BARBANTE 
TAMBÉM!!!
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