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Apresentaefro

0 SESI -Servigo Social da hdtistria - 6 uma instituigao da
iniciativaprivada,integrantedoSistemaFIER`queemni'velnacional
integra ainda o   Sistema da Confederapao Nacional da Indtistria.
Presente em Roraima desde 1987 na qualidade de Delegacia Regio-
nal, foi elevado a Departamento Regional em 1991, e desde entao
tern ampliado as suas ag6es nas areas de educagao, satde, cooperapao
social e lazer.

Noqueserefereaolazercultural,oSESItemconsolidadoa
suamarcadeinstituieaocomprometidacomaresponsabilidadesocial
napromogaodeeventosdequalidade,buscandovalorizarereconhecer
o trabamo dos artistas roraimenses.

0 Concurso SESI  de Poesia -CONPOESI, hoje integra o
calenddrio de eventos culturais do Estado, sendo urn dos mais impor-
tantes espagos para a revelagao de novos poetas, e a divulgagao do
trabalhodaquelesquehatempojademonstrampaixaoetalentoparaa
poesia.01ivroqueorapublicamosretineaspoesiasclassificadasnas
edig6es de 1999 e 2000, e consiste mum importante instrumento de
registro e divulgapao dos trabalhos inscritos.

Acomissaojulgadora,peladisponibilidadeeseriedade,aos
organizadores e colaboradores, pelo emprenho; e aos participantes
por acreditarem no trabalho do SESI, os nossos sinceros agradeci-
mentos e parabenizag5es.

Eng°.Carlos S. Sousa Coelho
Diretor Regional do SESI - RR
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Poema ou poesia, 6 sentimento que au-
menta a cada cia. Amor 6 alegria de urn
coraeao que as vezes nao sabe dizer nao.
Amor, sonho ou realidade, talvez seja un
passo para a felicidade.
Amor, mentira ou verdade, ds vezes a
pr6priainfelicidade.
Amor, choro ou sorriso, as vezes a ilusao
de viver no paran'so.
Amor nfro tern idade, seja velho ou merri-
no, urn mai- de rosas ou de espjndos,
amor muin'ssimos os que amam,
pouqun'ssimos os que sabem amar, entao
nao se ?nvergolihe se por amor voc6
chorar.

Mayara da Sill)a Ferrei,ri
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Coitado do Brasil
Ja vai entrar no ano dois mil
Quetristenapao!
Onde as pessoas mendigaln urn pedaeo de pao
Plincipahente no sertfro
Para isso s6 se da urn nome :
Fome!

Coitado do Brasil
Ja vai enlrar no ano 2000
E ainda nao se \,'iu!

Rafael   Sadi.6  de  Paula
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A noite cai'a lentamente
Enquanto a solidao aumentava
Peusando naquela que amava
Fiz minha alma chorar.

Comccei entao a abster-me
Dos sentimentos e ilus6es
Queria nao mais relembrar
Das mindas velhas e loucas pai-
x6es.

Nao mc contentava estar s6
Naqucla noite de, luar
A noite estava passando
Enquanto cu estava andado
Pensando em algu6m encontrar.

E quase amauliecendo
0 sol ja me pelfurbava
E eu ainda andava

12

Pensando voc6 encontrar.
Enquanto o sol nascia
Eu com os olhos procurava
Mais nada em volta encontrava
Ate o momento que a vi.
Urn inenso brilho em seu ombrt
Me chanou a atengao
Enquanto meu corapao
Batia forte sem cessar.

Hoje eu digo:  era voce
Quem eu tanto procurava
Enquanto a noite passava
E enquanto molTia o luar.

Lembra-te  meu amor,
Do que dissc a ti na primeira
vez?
Ela disse: lembro me muito bern
"Ao nascer do sol te encontrci".

Om,6lio   Hiuterholz Jiinior
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Pintei meus sorinos
N-a foma de papel
Urn arco-ins irneuso
Enfeitando o azul do c6u

As flores do canpo
Exalan magia
0 verde perfunado
Com cheiro de alegria

Os ventos tamb6m cantam
Melodias de anor
Nesse mundo encantado
Nao tern espago para dor

E foi de solino
Que fiz nula aquar-ela
Entre o aroma das flores
Nas cores da primavera!

Orsula Prisctla Nasct:mento da C. Vieira
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Telino rna casilina
Que tern un jardim
Tern borboletas e flores
Que sorriem s6 pra in.

Todas as manhds
Os pdssaros se p6em a canter
0 sol invade ajanela
No intulto dt me acordar.

Eu a chano
De casa da. ilusao
i un pedacinho do c6u
Coberto de temura e emocao.

E todos que vivem la
S6 conhecem o verbo amar!

tirsula Priscila Nascimeuto de C. Vieil-a
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Se ha alg-a esperanca
Que me sustente,
AIguma forea que me prende no
mundo'
E a sua presenea na minha vida.

Se existe algo maior
Que o universo,
Urn sentinento maior
Que o mais puro amor'
i o que eu sinto por voc6.

Se eriste coisa melhor
Que Ter voce do meu lado,

Eu desconheeo. . .
Mas voc6 consegue tirar de mim
Urn olhar de uma iinica espe-
ranea
De uma pessoa que cresceu,
mas para voce
Sempre sera rna crianga.

Que esta mensagem fique
Para sempre em sua mente
Para que telthas a certeza
Que te amo infiriitamente.

Mai,aira Mac    Olineira
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Urn pequeno toque, s6 que §ingelo
Teu toque 6 assim. Alquinico, madco
Costoso,  sublime, maravilhoso toque
Urn toque seu, mesmo sem querer
Como  quase todas ds vezes,
Me produz uma esp6cie de extase,
Urn gozo mental
Totalmente  proferido por voce
Ja se foi  o tempo em quc eu podia
Te admirar sem sentir nada.
Ja se  foi o tempo em que o tcu olhai-,
Teu  toque,  lua bcleza nao pudessc mc afctar`
Hojc,  tudo  cm ti  6 adora`'el,
Sublime, total e o mais puro 6xtase

Que  me fares scntir.
Nao  sabes  o  quarto  a doi`,  a angtistia,
Me  corr6i,  dilaccra,  me sufoca.
Tu 6s o orvalho mats lindo.
Puro  e  gostoso,
Se te sinto, me arrcpio,  me gclo,
Me descontrolo, tudo por causa de ti
Rosa mais bela de todas e
Estrela maxima da conste]aeao
Te   admiral. nao 6 devct.`
Majs  sim  pi`azer,

Que se  prov6m toda \7ez que te vcjo
Orvalho  do  mais  lindo  orvalho.
Alquinico,  magico,  mai`a`7ilhoso  toque
Me  faz  sentir  assim...

Dcuviel Morass Bcurrcta
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0 que o tempo pode ser?
Se nao existe presente,
Se existe passado,
Se nao existe futuro.

0 que o tempo pode ser
Por que o passado ja foi,
0 presente nao 6 mais
E o futuro ainda vai ser.

Se o tempo nada pode ser
E se nada pode ser o tempo,
Entao o que pode o tempo ser?

0 tempo  nfro 6 nada,
Ao mesmo tempo  que 6 tudo,
Ele 6 infinito e ao mesmo tempo
alDsurdo.

0  agora moi-I.e  ao  mcsmo tcmpo,
Que  o  agora  nascc'
Mas  sera  que  o  tempo  ci`escc?
Ou  o  momento  doc.resce?
sera quc 0 tenipo nasce,
No  tenipo  quc  desaparec.c.?

0  1cmpt+>  6  silcncioso.

Para  nfro  zic.ol.dar  t]  pi.i`sentL`,

0  presciitc-  clue  \.ai  nascci-.

e a derfe
0 presente que ja morreu
E  o presente que agora vive.

Se nao existe tempo,
Entao que tempo existe?

ue ser existe?

Se o tempo nao 6 ser
E  se ser nao 6 sel` tempo,
Entao porque o movimento do vcnto
Nfro fica parado no ar?
Porquc  as  coisas  do  universo
Existem de foI`ma t,ao bela?

Quc  como uma aquarela,
Nos  faz  sobre  o 1,empo  pcnsar-.

Mats sc scr tempo 6 scr ser
E  sc scr sci. nao 6 sei. tempo
Ent.ao nao ha cntendimenlo
E  nem urn ]ugar a chcgar-.

Poi`que o  tempo  6  inexpljcavel,
Urn incompi.ecnsivel  ser,
Urn ser  que  nao  vi\Je,  nao  aiida7
Mas  quc  6  capaz  de  niol`i.ci..
S6 c|uc nunca a figura humana
Vai  o  tempo  comprecndcl..

Orn6lio   HiITkerlrolz,
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Me deleito em minha terra
Como esta nao ha
De  p6r-de-sol  e  alvorada
Seguimos  em jornadas.

Da  rcde`  a  vjda cncanta
pc`,iisamentos  col.rein  como  a8uas
0  o]hclr contempla
La\JraLdo  ao  luar.

0  dest.iilo  desta tcl.I.a
Voa a  minha  mao
Vai  c.om  o  \Jcnto
Vciito,  lc\za  o  temiJo.

0  tcm]1o  que  lc\-a  as  lcmbrangas
D€\s  tribos.

Dos    civ6s,
Dos  peiisamentos  perdidos.

Mac  h€i  cspel.an€a
De  urn  novo tempo
Tcitipo  dos  que  \Jirao.

M(`  deleito  em  miiiha tei.ra
Sou  `-ilht)  do  sol c  da lua
Ntj  la\'I.ado  csta  minha  vida,
\ida-
\idas.

Isabella Coindnho  Costa
18



I

ffi
Urn cia estava pensando
No jeito que o olho olha
O]hando,  bisbilhotando
Imaginando como a pupila
Observa a merrina dos olhos,
Passeando ao longo do cainnho,
Misturando rimas com carinho`
Paixfro com ilusao,
Pinturas com inagens,
Simples imagens3 com vis6es
E volto a olhar o caminho
Segrindo o sonho,
A ilusao de cada urn
Atrds dc cada menina.
Encontra-se urn olhal`.
Uma iristura,
Bcm levc, com doqu`a,
Em cada rebolado,
Urn jeito embarapado.,
De se mostra]`.
Apenas atrav6s de urn olhar.

Isabella Coutiwho  Costcl,
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Oba, oba !
i cia de ir ao sftio.
Lugar de diversao e alegria.
Dc dive,rtir no galope do trovao,
Tit.ai.   lcitc da vaca.
Co]1ai. com  bragadas
A agLia c.I.;staljna do  igara|]6.

Refletiiido os rclios de sol
LTm lio que co`i.a,; c()rrc.
Par`a chegar ao sou  dc`stiiio.
Encontl.a-sc  com  outr{is
F. dcpois ao mar. . .
Lf voa ate' o c6u.
Quando  lag].imam  as  ]i`i`.ciis
Ret{)I.na  ao  igal.ape
Em  I)us(`a dc tiuti.€` aventura.

'l`ro`.i-io.  cil`.alo  \-alellte.

st"ipt.c   niuito i.oiitciitc
C{`Iopando.  galoiiaiido
Enti.t` as inroi.cs, pcdras ou urn I.io
Sempro buscaiid(t urn dcsafi(i
Ti`o`,-€~it).  urn  ca`'alo.

Calopando  §cm  par{`r ila  imciisidcit).

Bot.I)olt`tas  triangLilaH`s

r\'a`.eg€iiicltl  p``Io  ctfti.

:\{-`o  batcm  zisas
S{-\t.i  fcit€ts  dc  tal€i  (:  p£`ijt-I:

Ulri  bailc  clc  ct-ii.cs  ii(t  `'L.I it().

\To  sitio  6 tao  bttiii  tlc  .ic  biiiii.ai-.

I a tlisteza  L.hcga lift hura
Do  (lid  ar.ahat -...

Jones Braga Iiin]ce
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Eu te uno tanto
Que cada amanhecer 6 urn novo encan-
to
I.trio puro e santo
Que planto por querer
Te uno tanto
Que farei un acalanto
Com beijos de doce espanto
Para te adormecer
Te amo tanto
Que com ventos tecerei urn manto
Para enxugar  seu pranto
E nao mais te ver sofrei.
Te uno tanto
Que se un cia te perder
Na dor do desencanto
Silenciarei meu canto
E nao mais saberei viver.

MCLyara da Si,lva Eerrei,ra
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A cada momento urn ato
A cada ato urn pensamento
A cada pensamento uma saudade
Em cada saudade voce

A cada hora uma hist6ria
A cada hist6ria uma aventura
A cada aventura unla lembranca
Em cada lembranca voc6

A cada cia un livro
A cada hvro urn porqu6
A cada porque ulna respos{a
Em cada resposta voc6

A cacla m6s uma vida
A cada vida Lim saber
A cada saber unia c..erleza
Em cada certeza voc6.

MttycLI-a da Silva Ferreira
22
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0 povo grita!
Mas ringu6m ouve.
0 povo chora,
Mas todos o ignoram.

No traba]ho duro
No sol do meio-cia
Urn povo sofredor
Ainda sorria.

No pfo de cada. cia
Na luta de cada batalha
0 sol ainda brilha
Na cabeca daqueles que ralam.

Nos o]hos de cada crianea
A esperanca de urn dia melhor
Na inoc6ncia de uma esperanga
Urn pensamento de urn Brasil melhor!

Eles s6 quercm urn pedapo de chao!
0 que comer e o que beber...
No sofrimento da vida, esse 6 o povo sof]-edor
De quem agtienta a seca, meu Senhor!

Ei'

D3Angela Silva de Souza
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Passeio os olhos
Tentando descobrir
0 scntido da vida,
Vidavaria
Pl-ocuro coisas para me apegar
Demasiado fria
Nao vejo razao para continuar
Dona de mim...
Te chamo
Creias no meu amor
Vida nova quero te dar ,
Vida te dci
Para me anar
Que sentimento 6 este
Que me purifica o corapfro
Que perdao 6 estc
Que foge a razao
Esta me lcvaiido
Ao milagre. etcrno da sujeicao
Pel.dao...
Mcu amoi. nao se altera
i como a chuva
Opera o col.ac fro
Rcstaura a flor
Passeio os olhos
Tentando de§cobrii.
Como scri€i nao I.c tor
Mjnha \..ida?
Nao,
Su.|\,ida!
Enconti.ei o \..erdzidf`iro caminho
Vejo I.azcio p€ira c.ontinuar. . .
I)ono dc n]im.

Isabella Courtinlw Costa
24



I

¥``   /  ,  `  .  ,/

ffiELffi+#s

1999

25



i_/„-{|

Fonte qiie, 6 \J-ida
ag.ua pura da terra. nascicla
limpa doc.,e e c.,I.istali[ia
lodo mundo quei. bc`ber
Fonte viva que nao seca
limpa lava e rel`i.esca
I.az a vida florescer
ffe.ua pura e abens`oacia

quente fria ou gelada
agua 6 vida
pode c.i`er.

Juam.i~±  c{ci  (:ru~± l'I'ran(1erlev
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Poeigoisepd=T:Lpdoer:Eton:omds:n=t:zYez,
De crer que voltaria, nfro sei quando.

+3o:|ei=o:,:ida:|E¥sd=:a:;gs¥e:IT::i`:'um"o|",

Levou - me o doce encanto de viver,
Deixando - me alienado sem saber,
Nem como veio, nem por que se foi.

EtE:::ird:rchae.:SoSu6:Ca±atfaep:r:S:a?
E no meu peito aos poucos se alojou. ..

Foi a saLidade2 qual qoridq pr.ece,

£fruu9c:uqgevr:foqeu€ag#carosuy[esse...

Ti,m6teo Westin de  CcL:n'rargo
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Urn dia voc6 volta clo  ti-abalho
c a i5irica prcsen€a dcla
6 o biHlctc p].cgado n<| tclc\iscio.
Ela confessfl qul`. catlst)u
calisou clos scus cst.r`cctmei]t{is
Nun(.a  uiiia  i.aixzi  de,  (.liti(`()late

no  dia  do  {riiii`..crs!``rio

Jamc`is  a  lcnibi.aii€€`  cl{i  I "`isil.n  ( rue  toca`-a

Quando  (t  €`in{ti.  siH.giu  (`Iiti.c  \-oc.t^:s
Nas  dates  .Vatal  -  `Tamorados -  P€1scoa
ncm  uiiia mi'scri`  fl(jl.
I  ciTi   tiidt> v{i(.a  saljc

tTuc t``istc:  r)t`quicnas  i tiju`.tit.{`s

Yoc.{? siibc

\,-oc€.  I'"lbl-a

.\Ias  `-oc.6  ric`a\-a  consti.aLiifida
"oli(lc  sc \-ill urn c.al.(`t.a  biirii5nldo

c.arregairdtt  raiiialh(>tcs  tlc  rosa ...- '
Yoc.6 tinha  \-{`i.g(iiiha das tc,riiui.as

(rmndo  t`.Ia  a,iic.osta`.tl  €`  c.ibcea nil j{\I ii`Itl

T7{`I.a  (I(hal.  {`  i.hu`.a
o  I.aclio  toc`c`\`a iiiiia  liii'i.iica
t:  c[a  o  ti).av:i  I.iat.€i  rl{`n€€ir

e voc6 sc ari.act.i`-{i no  chrapo  dcla
com  o  tisiiiho  ndfculo
Agoi.a  voc6  s€`l)e,
tTuc todos os dies sol.ao  €issiiTi
scm  tttalhas  limptis
sem  mcsfl I)osta
.-\s  [Loitcs  seratj  cnoriiit`s
\''()i`6    levanta]-<i a nuitc

.\(_.endera  as  luzcs pal.aL limpar os Sapatos
\'erific.a`.€'`  se fcchou  o gas
o consertai.a  a  tttl.iit`,ira
E voc6 iiclii  sal]c dcrmir
se  cl.a  <ruiior  oii  c.ost`mle
a T]{u  qLlc  r(}iLlav{i  (`m  tasa  .

28

Adilson Bri[hante



F a 7Z7Thbzzzzenzzzzz\

Quem €s tu, que confunde os meus olhos
E nfro vejo por onde vou?
Me da tua mao
Aqui estou.
Aqui'
Onde o infinito nao tocou
E o medo nao toca,
Porque nfro te conhccendo
Estou te querendo
Por ser infiritamcnte verdade
Estou pronta:
Afivelei o sonho
E pus a emoeao como manto
Sobre os ombros.
E preparado estou
Para calrinharmos j untos.
A fe]icidade nao espanto,
Fecho os olhos,
Para scntir a vida
Que nao cabe mum olhar, apenas.
Escuto o iumo dito pelo infirito.
Sinto a scguranea de tuas maos.
E canto c vivo.
Aqui estou
Ja pronta:
Vamos caninhar juntos? !

Maria Jos6 MCLI.ques Bezerra
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Eala - me
Dos  teus  segredos  profundos
Das ralzes deste mundo
Da origem  do homem.
Fala - me
Da infincia invejosa
Da  flor maravilhosa
Dos  caminhos  por onde  andou.
Fala - me
Dos  milagres  que ja fez
Dos sonhos  que ja tcvc
Do viliho e do  pao quc ja doou.
Fa[a - me
Da  paz,  da  guel.I.a
Da tua gcnte,,  da tua ten.a
Da  tuft  libel.dcnde  c..ondcnnda.
Fala - me
Do sol do tcu dia
Da carne que 1.c  ardia
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Do  luai. da tua  noitc.
Fa[a - me
Da tua  natureza
Dc uma pul.a beleza
Do  futui.o  inexplorado.
Fa]a - mc
De qucm tu 6s
Dos  tcus tantos  fi6is
Dos  teus  dias  contados.
Fala - mc
Do  teu  I.I.uto.  de  tua` vida
De  tua moile jc4  soft.ida
Do  todo.  dc  voc6.
Fala - nic
Do  tcti  I.ctoi.no  a  est.a  tcl.I.a

Do  dia  em  qile  tudo  se  cnccr[.a
Do jufzo  filial.

S6rgrio Muri,lo Counpos Earii



ci¢fe¢ife
Quisera eu ter em minha'alma
A sensacao de un jardim
E abrigar em meu seio
Tao mimosa flor.

Uma flor inda em botao
Que o sol  do teu olhar,
Resplende  e  da vigor.

E  ao toque mavioso dos teus labios
A candida flor de meu coragao
Desabrochai.  o  amor

E na \Jeleidade de minha alma enfim
Ao  mui.mdrio de tua voz  aos  meus ouvidos
Despertar em meu  corpo o fervor

Tal  como  a flor!
Ao  cio  do  vento  que  acai.icia
E de repente se agita
Soprando,  soprando...soprando
Ate despetalar - se

E  csv.aindo - sc toda seiva
E  Iancando  o  g[.ao  ao  solo

Quando eu estiver al6m do fim da idade
Como  a  flor que  colhida fcnece
Ent.ao    set.ei...  do  grao  que  fui
Uma  floi. em botao  no  solo  da etci`ridade.

Eliene  Brito Frota
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SOu Ser
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Ser meio incompleto ser
Ser pariido ca]'do ser
Infirito ser quero ser
SOu Ser
firito ser sou

Deus
Infinite ser 6
Infirito que busca, poder infinito
Infirito amor,vida infilijta
0 jnfinito afina-se com o finito
Poetiza-se no homem
Encana-se em gente
SolTi humanidade
Iniluch'vel concretudc do verbo etemo
Finita-se
Esparge ]ur infinita
Perdoa
MolTC
E vcnce
rrransfigrira-se em eteiiiidade

lnfirita-se dc novo
Etciiia-sc
Me estende a mao
E  infinita-me

Aldcrir Ribeiro dos Sci,ITtos
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Que beleza mde natureza
tens o verde a reinar

sons de cachoeiras

rios que colTem ao mar

orquestras de passarilihos

como 6 lindo o seu a cantar.

Joao de Barro faz a sua casa

as al]elhas fazem o mel

que brilho intenso mde natureza
tens sua estrela no c6u

mac natu]-eza que beleza o seu luar

que clareia calnpos e cidades
e as margens do grande mar

mac natureza pura beleza.

JucLnuz da Cruz WcLnderley
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ean nd
Distante estds
Quando nao estou em ti
Estando em mim
Perto estou
Se tu nao estas
Longe estou

A noite em mim
0 dia em ti
Antfteses em n6s
E todos os n6s
Frouros estao
Firia estiver

Infinito cia
Efemera noite
Rompendo a aurora
E abrindo  o cia
Patindo o tempo   .
Ti.azendo o lamento

0s Ti6s em n6s
I)cixou - mos s6s
0 dia cm ti
.A noite em niim
Vchao em n6s.

Maria Jos6  Marques Bezerra
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Para Dmlnmond
Faeo versos brancos
Perco-me entre as hinhas da poesia
Sem alTancar a intensidade do instante.
Transpiro
sem palavras7
E desafinadanente
Sigo por trilhas literalas...
Espalho no papel
Vds tentativas de poetizar a vida,
Mas nem mesmo consigo inspiraefro
Para cantar a morte
0 corvo de Poe
0 negrume das aLmas. . .
E Bandeiras surge de repente
Fazendo versos como quem morre
Fazcndo versos como quem ama
Fazendo versos como quem delira...

Vwal,ber Dcevid Agular
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Preciso de paz para viver
Preciso de paz para poder sonhar
Preciso de paz par.a que minha vida se transforme
Necessito de compreensao, coisa que desconhego

Meu corapao necessita de amor
Meu corpo implora por carinho
Meu rosto necessita dc afago
E meu corpo necessita de calor

Minha mente ja nao consegue distinguir
0 que 6 cello ou en.ado
Eu s6 quero urn  aLgu6m que eu possa amai`
E tamb6m sentir a sensacao de ser amado

Minha vida ja nao tern sentido
Ja nfro set o que 6 melhor pra mim
Minha vida 6 urn grande abismo
Urn abismo que nfro tern tim

De repente, eu lembro de coisas

Que eu ja nao lembrava mais
E no fundo eu percebo
Que cu s6 preciso de par!

Nilsomar Fe,i-re,i,ra de Souza



Eu quero colo
Urn beijo ardente
Urn Corpo quellte

Quero brapos me envolvendo
Maos me percolTendo
Perdendo - se em lrinhas curvas

Quero sonhos
Emoc6es
Aventuras

Quero felicidade no plural
Futir da rotina
Do trivial

Quero quebrar paradigmas
Romper aniaiTas
Escrever outras rimas

Maria Ver6ni,ca Souza Nasci:rnerilo
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Navetquei na esperanqu
Minhaintuigfrodebdssolameservia
Deixei - me conduzir igual cl.ianga
Enaminhabagagem,ossonhos,
0 que de melhor eu traria.

Seoindomeudestino
Em busca de minha soite
Para o rut.uro urn ai.dil mc I.eairima
E vim paral. no Norte

Rot.ainateri.adcI.aroesplendoi.
Tua beleza mc encanta
0 teu po\Jo 6 acolhedoi.
.+\colhe gentc de todas as pall.es
P6l.issoc.I.esceeseaglganta

Roi.aima plena c bela
Tua bcleza me. rascina
Sobl.e amplidao, urn toto azul celest.e
Vossas matas robustas alvoi.es cont6m.
Tern cinbii.a e val.ios cip6s
Vastos campos c flores  silvestl.cs.

E tamb6m f.iutos nati\'os
Sao van-ios  em col.es e saboi.es
Tern bacaba, naja c aca{;
Pataua e bu]iti

Tanta bele.za cont6m vossas mates
Onde os passaros se alimentam e vao cantar
0 canto que elcs cantam me ilumina
F. de alguns quc eu conhego sao:
O Mutum, Jacumim, Jacti e cujumim.

N.io mc canso de falar as belezas que ha aqiii
Cachoeii.as de aguas ciistalinas

Pa#i::`|:Ss::::iadv.;,Amaja,.i.

c5% c%
Thmb6m ha muitas se]Tas
Ate com nome de Santa
Santa Rosa e Santa lnes
Sol.I.asDoi.acaima,MumpdcAreiaBi.anca

Roi.alma de nil amo[.es
Tern al.eas de bulitizajs
.-kmap6s de minosas Iloi.es
E mold un.an do i garap6s
lga].ap€§ que deslizam em murmu
looualsomdcinstnimentos
ho I.itmo do vento que mum.mulha.
Danea a palma o seu bald.

Tern maloca no p6. da sei.ra
Feito de pau I.alrha
Palha dc bulili e cip6 titica
ScH`a azul petr6]eo, beii.a d'agua
Flor do mato e fi.uto verde.
E urn aroiiia born que fica.
Onde minha emogao fica acesa
E o amoi. se i`spalha na te].ra.

E fascinada, contemp[o tuas belezas natui.ais
Tcu po\/.o nati\/.o 6 uma delas, a mats bela quc
ja \,i
.i\ bcleza do cabloco me inquieta
Ele trds consigo seus costumes c suas ci.encas.
Em nicio a nalui.eza ele real§a
E na cidade cle mac parece uma pintui.a
Que fugiu da tela.

Roi.aima teus cncantos 6 alumbi.adoi.
E 6 o motivo pelo qual
Termino minha sauda€ao
Como se, nao acabasse,.

EIIena   Bri,to Froth



Sou livre quando periso, quando em versos, alcango
exteriorizar rheus mais profundos e secretos sentimentos.
Sou ]ivIe quarido com urn sorriso, sem medo de restric6es,
posso despir meu corpo, nadar nun rio, fechar os olhos e
mergulhar em  pensamentos...
Sou livre quando com urn sorriso, que levo estampado no
I.osto,  consigo  §ecar as  lie-imas  dos  olhos de  uma crianea
Sou livre quando com amor e fe, levo ds pessoas uma
mensagem  de  alento,  de  esperanga...
Sou livre quando com doeura olho para o c6u e contem-
plo  a sua beleza,  sua imensidao.
Sou livi`e quando com  uma ]agrima trancada no peito,
abro  as  poilas  do  meu  coragao...
Sou livre quando, mesmo sem asas: sou capaz de voar ao
encontro da vida;  seritir que viv-er 6 mais que s.imples
ilusao . . .

Sou  livl`e quando, mum  singelo beijo,  intel-preto  a pureza

que existe no anor.
Sou livre c|uando,  sorrindo entre lag.rimas, sou  capaz  dc
desvanecer  uma profunda dor...
Sou livre quando, no intenso anscio dc tocar a mao de
Dcus,  caio de joelhos rogando  pela paz da humanidade!
Sou  li\Ji.e  porque  sou  vida,  sou  realidade,  sou  libcl`dade...
Sou  li\Te poi-quc meus caminhos sempre seguirfo a
vcrdade;  I.umo  a cternidade

ALrmette  Stocklram:n'Ler
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Oueo a voz
Dasfuouasquedescem
Turbu]entas.
Vo]uptuosas,
Escavaiido caminhos
Pelas elicostas das seITas.
Se]iJcntes lfquidas
Luze]ites,
Siiiuosas,
coiTcm velozes
Buscando o rcpouso dos vales.
Ou€o a voz
Das dguas quc cor]`em
Nas gargantas vi]-gens,
Profundas
Do scio das rochas.
Navalhas d'giva
De,spencam do alto...
Con sti.6em degraus,
Abrem sulcos
Nos veios das pedras.
No vermelho do jaspe durfssimo
Rccoilam figu].as geom6tlicas,
Esculpcm pjsci]ias azuis.

Jos6 Henrique Ferrei,ra Leit€
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.t\ur(5lia-csti.ela...

I-la fiiios raiou no c6u fluminense uma nova estrela
Hnti.c condes c hal.6cs, I.ez -se sua altivez e elegancia.
Por dclnasiado tempo foi considerada o astro, o sol,
.!\ clcjta, flor de espinto retratada em pujan§a.
.,\ul-6lia-sol...

Opii]6nciaj uvenil , o t.ranstorno de donzelas apaixonadas,
0 brilho dc sua presenea em noites dc fantasia
era como mos c.orap6es amantes.
Musa, que dantes vivia dormentc, agora idolatrada
Tu 6s poesia e cang5o sob seu semblante
Scnhora da vida. . .
Mesmo sob scu aspecto, indiferentc e sedutor,
Esconde- sc alma sensivel e amorosa
Pois aos olhos de DEUS 6 tratada com mesmo louvor
Pcrspicaz e contradit6]io.
Scnhora - rainha. . .
Dotada dc iiitehg6nc;a e perseveran€a,
atingindo toclas as metas quc a vida lhc rescrvou
de apironados fl seus p6s, implorando sou amor,
suscrana.
Sc €i estrcla I.oi Stmhora ou somenle Aur6lia
S6  ao lei]ipo I.csta sa.ber...

Rainhfl. sol i` \.icla diletanle
Umzi passagciii di` louvores nos fez ci-e]..

•   Mdrcia sitoeira Lopes
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Quero  morar no p6 da serra

Farer de minha cor

A cor da telTa

Brincar de vento

Voar no tempo

Achar no lavrado

Cavalo sem laco

Me perder na imensidao

Quero ser o ninho da garca

•Dcscobrir c6u com graga.

Isabella Courtinho  Costa
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0 uivar dos ventos
Ac.aiiciar meus ouvidos, lembralldo -Tnc do iubor de mcu peito
Ao olhar para seu rosto: e rclcmbrar os velhos tempos
Dos quads nfro lne julgo mais por di].eito.

Uni as csti-clas, para esquecer teu brilho
Por6m, nao conscgui sequcr ofusca]-teu soniso
Tentei entender tua alma, arrancar o mcu despeito
Mas deccpcionci -mc dc qualquer folrma, sobrc qualquerjcito

Minha fac..c jd nao sc cora mats  ao sou olha].
Nao qucro mars me deparar com seu col.po csguio
Cegamc]ite: nao procuro vcr- tc chorar
Entretanto: cspero reluzentc por urn s6 seu an.epio

0 quc o passndo soubc cscoiidcr
l]u soubc, por enti.c todos esscs mares c c6us: den.amar
Uma lagrima por qucm ja cstou a mc an.cpciidcl.
E quc DEUS, solitaiio cm meu coragao, hci di` fazer -nie lcmbi.ar.

Mdrcia Sill)e,ira Lopes
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Ochente!  Como vai Sra. sem-dente?
Arreda! Passa vaca amarela!
Piu, piu!  Faz o pintinho no rinho
U6! ? Cads o ovo? `Dei pro povo!

0 povo 6 comilfro -prcfiro a plantacao!
Sou caipira do mato - no quarto tenho retrato.

Costo de carvaga
Vou no riacho pra pesca c canta
Tenho meu tot6 companhciro
Que gosta de dormi no celeii-o!

Marja Lucena de  Souza
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Se o tempo nao morresse cm minhas lnaos
11 dofxasse, a mim: pobrc §ilcncjosa, a opul6ncj.1 de tcu so]riso
Como o vagai. das horas nesscs cstreitos col.rim6cs

Que segucm cm mjnhas vcias., aljmentando o que char"o dc coracao
Rcmoendo mcu passado, cu podcria voltar aquclc olhar dc amor despido
11: salvar o que alnda resta nestes grandes vag6es
Ainda iia mem6ria, os gcstos da macstiia
As formas de anjo: inibido de, ai.dor
Sob].e duas faces de falsas pocsias
E]e danea, vagando por entrc estc vale de liolTor
Oh: como qucria saber o quc o fax tao descontente
A sujeitar - sc a urn sol que nunca nasce
Mas que scmpre se p6c cm sua veutente
Nao se iludas que o ilumina, pois cste s6 o escurece.

Mdrci,a Si,toei,ra Lopei



ciferfe
Tento encontrar nas estrelas
0 bri]ho necessario
Para os meus olhos.
Tento encontrar nas nuvens
Uma vida inteira
Vivida em segrndos.
Tento encontrar na noite
Uma vaga lembranga
Da noite que passou.
Tento encontrar na lua
Forcas para o meu colpo
Voar em pensanentos.
Tcnto encontrar no passado
Urn dia de felicidade
Que me deixou saudades.
Telito encontrar algu6m
Que possa me oferecer
A metade que  rrie falta.

Mcin:ne May Olineira
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Sou urn animal sentimental
Que nao tern escrdpulos suficjentes para ser sincero.
Diferente dos outros tento ser,
Sigo certas normalidades e cautelas que suponho eu,
Me faz uma fortaleza de sargagos; chcia de inutihdades habituais
Derrotado nao consigo ser, minha vida 6 uma vit6]ia
Pois viver 6 esplendoroso, supoulio entfro que minlias hmitap6es
Para meiitir sao poucas, comeeo a duvidar sc ha urn minimo de verda-
des
Em meus pensamcntos.
Nao consigo vcr nenhuma razao para aci`cditar no holizonte,
Ja que o amor da minha vida nao c a pega piincipal ou qualqucr chave
mestra.
i apciias urn sentimento born e gostoso, capaz dc IT]e iludil..
Me faz pensar quc ainda ha luz no tim do tdnel,
E eu, particulairmente falando, acho crrado vcr vantagcm em I-eac6cs
Fantasiosas, mentiras obsolctas ou cst6rias para boi dormir.
Sou adepto ao modo de tl.algao de Judas, quc beija seu senhor com
Incfclica consci6ncia quc algumas moedas: e urn pouco dc fi]osofia
De bordel podera suas queixas calar.
Animal sentimental eu sou que quarto tanto voc6 anscia sei- amado;
Pois diferentcs dos outros animals na I-ealidade nao sou, por que anio
Sem sei- anado e que soiiha sollllar apenas m6rbidas ac6es.
Sao como estatuas de Alejadinho, sempre ha urn sigrrificado oculto.
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Num simples gesto

Num simples o]har

Num simples toque de mfro

Num simples falar

Como dizer?

Nao sei explicar!

Pois meu corapao

Bate sem par.ar

Bate ao vcr voc6

Bate ao te tocar

Como dizer?

"Eu amo voc6! "

MaycLI-a da Sth]a Eerreira
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RIo que cresce comigo
Molha mem6rias
Banha praias
Do deserto ser
Deserto. . .ante; s6

Agora ocupado
Por rio
De amor infinito
Amor sem macular
Emerge do fundo
Da giva
Da vida
Minha vida.

Pependodesserio
Agual
Corre livre
Da veia
Do Criador

Iscl,bellcL  Courtinho  Costa
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Nao  consigo deixar de te amar!

ryingu6m deixa de amar depois que ama
E  urn vfcio, uma droga
Depois que voc6 em minha vida entrou
Nada mais pude fazer ao me perder em teus beijos
Jamals senti tanto prazer na vida
E  quando voce me possufa
Eu viajava em teus brapos
Mac quando o efeito da tua droga passava
E  me deixavas sozinha
Uma 15grima quente,  doida
Me tomava a alma...
Nada mats tern graca!
Ningu6m foi testemunha das minhas lfgrimas
Voc6 me causa espanto
Ora feliz`  ora triste
Assim fico sem voce, me sinto deprirliida
Mas meus desejos se transformam em tortura
Quando aumenta a falta que eu sinto
Faria tudo pra te ter de novo
E  injetar em minhas veias tua ess6ncia
E  o prazer de estar condenada a mort.er do teu lado
E buscar a felicidade que se perdeu mos momentos de angdstia
Quem me dera se essa droga fosse etema!
Ficar  ,  ser,  estar,  pei`manecer,  pareccr,  continuar...
i assim quc te quero cada .vez mais
Isso  me  faz busca-lo
Mc  faz usa-lo
E  me entorpecer com teu amor.

MCLiana Mary Oliveira
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0 sil6ncio nada 6
A nfro ser poesia
Mats bern recitada do universo
Pois e]a 6 recitada inccssantemente por ele mesmo.

Orn6lio Hinderholtz Jurrioi
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Vire-se, soprou a vida
em seus ouvidos e ele virou;
com urn sorriso a retribujr o acaso. . .

por quem? Perguntou sem
querersal]er...
por mim, respondeu o sonho
em seguida, logo atrds da vida,
quase imperceptivel aos seus olhos. . .
pois a realidade se foi,
frisou o sonho euf6rico,
agora podes abrapar-me e farei com

quem tiias 16grimas sc findem,
dores nfro mais as tel`ds,
tocards o mundo que quiseres,
voara no c6u que desejares,
vestirds a fortuna que aspirastes. . .
abrapa-me, disse o sonho ofegante. . .
e ele correu, com sua respiragao
agonizanteafugirparalonge,
perdendo o sentido e a direeao,
fugindo do sonho, bateu de frente a
hunildade
quc suplicou: senta-te c chore comigo, pois
estou s6 . . .

e ele o fez, fazendo dela a sua
companheira na viagem da ddvida
queeraaestradaquehaviaescolhido7
mac o medo sondava a caminha
que pare,cia nfo Ter fim e
quando o cansaeo tomou os dois, ouviii:
por quc foges? Perguntou o cstranho. . .
porquc tenho medo do sonho
quc acompanha a vida, i`espondcu e]e,
e a humildade 6 a companhcira perfcifa
para minha di'ivida sem rim, scm e]a
jamais teria formas para burlar o medo. . .
entao descanse e volt.e comigo
e tua scrva humildade, todo o caminho

que percorrestcs na ddvida` enganando-o
medo quc nos (tbserva agora, dissc o <rmor
idcntificando-secmscguida;

pois i`efai.emos a viagcm quando
chegarmos
ac ponto dc partida e ELT, o amor,
te darci Leus sonhos, modcstos lalvez,
scm quc tu tenhas medo, durantc t()da
a t,ua \Jida de en frentar tua di'I`.ida. . .
c elcs foram . . .

Marclay de  Oliveira Ca.ijalcc[nde
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E eu que pensei
Que tin dia poderia
Ser fe]iz, longe do teu abrapo...
0lhar para voce 6 te
Descjar por mais mil anos,
Quando o teu cheiro inebria
A tudo, embapando meus olhos,
Perseguindo em meus sonhos
0 que a realidade nao pode
Manter, nem a incerteza conter,
Escravizando meu querer
Mais secreto, destrulndo aos
Poucos o que ainda resta de mim...
Meu corpo brada por urn toque,
Urn sorriso; o medo
Constr6i a muralha
Da etemidade que separa
Meus labios dos teus.
PalaVIas jamals terfro
0 teor absoluto, o objetivo
Maglst]-al que fara voc6 entender
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Que nao sou nada sem voce,
Que a cada manna o sol
Brilhara outra vez pela
Esperanga dc te encontrar
De novo . . .
Entao vein a noite com o inverso
De tudo que pensei e quis,
Pintando de negro toda
A seguranea que dcspejei sobre mim
Enquanto o sol brilhava e o hio
Corta meus labios,
Ensandecendo minha mente,
Banindo pra longe,
Qua]quer possibilidade,
Desesperando a certeza
Que nem chegou a existir
E a tua aus6ncia sob os Lene6is
desatina pcsadelos,
Etemizando as
Madlugadas scm fin que fiquei
Ateesperar...

Marclay de  Ol,ineira Ccavalcand
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Que o c6u se cubra de luz,
Anunciando a todo o universo a grandeza
Deuma6pocainpar...
A humanidade ruma ao novo, exaltando
Aos olhos dos que vivem a 6poca que

JE¥r::I:::::::r£'notempo

Resguardando ao amanha a essencia
Queproveraamaturidadeterrena...
Destruindoosdoormas,
Dizimando a furia de toda guerra,
Toda a dor que costuma
Tornar cinza qualquer perspectiva,
Fazendo a ameaea ds nossas almas
Em reconstrucao, f.rente aos desafios
Ja vencidos, durante s6culos a flo. . .
Que o anor se multiplique
A cada crianea quc nas€a, purificando
Com seu sorriso sincero as mcntes
Dos que dizimam sem querer,
Tornando ao nosso alcance
A utopia tao sonhada e agora tao
pr6xima-...

Quc todos os idiomas sejuntcm
Num s6 e com ele os bilh6cs da esp6cie
Possam cantar pal.a uma terra melhor,

Esquecendo as i.ronteiras que scparam
As classes, cores, ragas e credos,
Fazcndo talho6m igual os que dormem
Ao relento do esquecimento,
Nas ruas de tua cidade. . .

Que o sangue nao jorre de corpos
Inertes, manchando o chao de nossa
Ocara?
Nem que os proj6teis
Encontrem as aldeias,
Pois somos indios
De uma tribo que clama
Por rcspeito mdtuo e urn eclipse
Naoprovaranada...
Que o brindc que elevamos
Agora, possa traLzer o impossivcl
Para hem perto de nossos olhos,
Assim como mais amor
Para nossas vidas, enquanto tudo
parece tim :
Mnuto,
Ano'
D6cada,
Era`
S6cuJo,
Minenium

Marclay de  Olireira CaijcLlccute
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Ele 6? A ,...

Urn ben, mal.
Urn bern? Urn mal?
Urn born casal, meaea
Urn born sitiante, regaea
Urn born veleiro3 mordapa
Urn born promotor devassa
Urn born meliante piiTaea
Urn born licor melapa
Urn born fogfro rdpido assa
Urn born indio pesca e caca
Urn born sertanejo couraea
Urn born rebatedor rechaea
Urn born punlial transpassa
Urn born fLrmegador fumapa
Urn born cfro mostra sua raga
Urn born vaqueiro lanca e lapa
Urn born autom6vel ultrapassa
Urn born palhaeo faz sua graea
Uma boa atleta consegue, a taca
Urn born fermento cresce a massa
Urn born orador; ap]ausos na praga
Uma cainsinha; esperma! 6  trapapa
Urn mat poh'tico, promete, logo passa

Dani,el Seijeri,no Chaijes
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Sem 16dica, sem nexo, sem 6rbita
Sem razao, sem coer€ncia, sem coesao
Sem raciocinio, sem planejamento, sem feeling
Sem consulta, sem permissao, sem normalidade
Sem folmalidade, sem cerim6nia,  sem castrapfro
Sem prisao,  sem pressao,  sem compressao
Sem forca, sem arogancia, sem agressao
Sem cordas, sem violencia, sem tabus
Sem harmorria,  sem regras,  sem  comandos
Sem famflia, sem missa, sem governo, sem par's
Sem rcpressao, sem falat6rio,  sem moralismo
Sem ditadura, sem rima
Sem est6tica, sem m6trica, sem r6tulo
Sem pudor, sem autoritarismo, sem marketing
Sem CIA, sem EU4 sem FNI, sem FBI, sem FDP's
Sem CFC, sem FHC, sem ACM, sem Maririnos
Sem PSDB's, PT's, PMDB's, PFL's, PC's ou putos que os
pariu
Sem censura, sem polieia, sem psicanalista
Sem poluentes, sem capital, sem pin6is
Sem frescura,  sem imposieao, sem enquadramento
Sem  corree6es,  sem  f6rmulas,  sem cartilhas
Sem liiroshimas,  sem rosas, scm Nagasaquis
Sem  exccutivos, sem legislativo,  sem judicial.io
Sem dominio, sem controle, sem ilus6.es
Sem zeus, sem deus, sem caos
Sem ....   sem  ...   cem...   100...   1000 ......

Ou melhor...  2000!

E viva 2000!

Airion Viii,eira de Sourza
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A questao 6:
A vida 6 urn jogo  ?

Uma id6ia quc dc tao poderosa
nao possa ser traida.
A belcza  mais  grandiosa
quc, nao admith dcstmigao.

A vida 6 urn jogo  ?

^inda  nao.
A bcm dizer,
Talvez nunca se salba
F.  sc  foi`mos  por  ali...
Pobres  c.asas  sombrias
Tiistes  roupas  no  vai`al.

Avida6umjogo?    `
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A felicidade  6 insuportavc].
A cspcl-area  6  sofi`er

pal.a  parecer  pi`ofundo.
Vei.de ou  `'ermelho.
Marcas de  pneus.
Atravessou  scm  `'er

A vida  6  iim jogo  ?

As  equipcs  de  tclevisfro
filmam o bebado.
0 b6bado ampara o postc.
0 poste ilumina a ati-opelada.

Prcsa  ds  feri.agcns  a  agonizante
dec]ara que  nao  era esse
o jogo quc  queria

Adflson Brtlhande
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(ou o Salmo 23 do alcoolatra)

E=:euoeds:gentenalanasocial
Pedapo de homcm completado com alcool
Menteetilicaquepensaembeber
Quepenaembeber
Que mais bebe c mais pena em beber
Sujeito sargeta scm jeito nojento sujo
86bado local, b6bado normal, b6bado social
Compulsoriamente
Genuflexo
Rczo
0 alcool 6 o meu pastoi`
E a razao me faltard
Ele me faz repousar(?)
Em qualquer lugar nauseante
Leva-me cambaleantc
Parajunto das 6guas empoeadas;
Destr6i-me a alma e a calma
Guia-me pelas veredas da bebedeira
Por amor a minha mortc lenta
Ainda que eu ande pelo vale da sobriedade,
Nfrotemereinenhumacirrosehepatica
Porquc a falsa alegria do alcool
E a dor de cabe€a estao comigo,
A nausea e o v6mito me controlam
Com urn gole preparo meu corpo para as muitas doengas
E o meu c`6rcbro para ser destrul'do
Atont.eiraeazombariacertamentenieseguirao
Todas as lioites da minha vida
E habitarei mos bares da \rda
F.nquanLo aguentar meu figado
Am...

Aldcrir Ribei,ro dos Sc[rttos
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Passos morosos
Corapaovazio
Peusamentos pregu ieosos
Olhar pesado
Avidavem...
Avidaval...
Sendo aiTastada
Deixando-se ser levada
Trio...
Alma desolada
Palavras de desanimo
Vidinha parada gastada
Mesmice...
Cotidiaiio que mata
Apatia quc csmorece
.Alma varia que nfro cresce
^Novjdadesjamais
LULa m6rbida da vida com a vida
PlatolricL`
Entcdiantemente
Tudo igual
Tudo como antes
Tudo como ontem
Tudo o mesmo
Morbidao diaria
Apatiavivcncia
M6smjca cama
Enjoativo lcn§ol
UuaLanh !

Que sono
Mclhor doirmit.
Amanha
Talvezscja
Urn Ilo,Vo
Dia
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Nada 6 teu, nada 6 meu
Nada 6 seu, nada 6 sua
Tudo 6 seu, tudo 6 tua
Tudo 6 teu, tudo 6 meu
Eu nao tenho nada
Voc6 ja tom tudo
Pouco de tudo, valos de nada
Vinos  de poucos, poucos  de v5rios
AIgo me peilence, mas nao tenho algo.
Cada com muito pode ser pouco
Cada com pouco, pouco com nada, podc ser muito
0 que fazer com algo  ?
0 que fazer com pouco  ?
0 que fazer com cada ?
0  que fazer com varios  ?
0 quc fazer com nada ?
0 que fazer com muito  ?
0  que  fazel` com  algures?
0 que fazer com nenhures  ?
0  que  fazer consigo  ?
0 que fazer comigo  ?
0  c[uc fazer com algu6m  ?
Sc nada 6 teu, nada 6 meu
Se nada ou 1.udo pcltence a ning-u6m
Se ningr,fru6m tern cada e se nada ou tudo pcitelii.a a  alg.ii6m  ?

Galdiiro  Pinlro  Cc[valcc[]ute
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A dona da dor
Esquece sua fonga e
Baixa a guarda.
Seus olhos, protetidos pelo vidro,
Mostram pedapos de fraalidade.
A postura continua a mesma .
Por alguns segundos. De repente,
Deita a cabega e ri. Riso triste,
Parecendo urn grito de socolTo.
Dona da sua dor, conversa
Sobre o presente.
Lembra do passado, desaninada com o porvir.
Escudos abaixados, coloca
As armas em riste - nfro esquece
Por completo a sua situapfro -e sorri.
Maliciosa, moma os ldbios com
A ponta da lfngua e eu,
Que me julgava senhor,
Viro uma crianga dominada
Pela dona e sua dor.

Edgar Jesus ltgueira Borges
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Vejo toda uma vida
Reunida em urn filme fotografico.
A€6es,  reag6es
Atos,  fatos
Toques,  enfoques.
Essa edstencia, retratada em urn
Negativo  molhado,  desfila
Entre mo]duras elizabetanas
Castes pelas  maos  dos  curiosos.
Observo  os  primeiros  passos,  as  cai`as  e  as bocas
Os  carnavais de  1900...  e isso mcsmo.
As  escolas,  os  amores,  os  servicos  e  as  recompensas:
Essa vidjnha normal que todos levam.
Ultrapasso os vidros   e adentro mos pigmentos
Que   fazem a imagcm e sou brindado
Com o aprendizado dc uma longa camilihada:  ds vezes,
tudo
0  que resta da vida sfro fotografias.
Amal-e]as, gastas,  escuras,
Apenas  imagens
Simplesmente e nada mais
Que  imageus.
Retratos  do passado,  de fatos e  pessoas
Que se fol-am  para nao voltar
Para nao atrapalha]`.
Sem som  ou cheiro
Sendo apcnas  o  resultado de processos graricos,
Evoc.am  emoc6es,  trazem  a vida mortos,
Leml]ram  paix6cs,  amjgos e desafetos que nfro passam,
Colocados em uma grande moldura, de imagens.

Edgar Jesus Figueira Borges
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0 arquiteto do mundo fez,
Das trevas a luz.
Do barro o homem,
E deste fez-se a mulher.
Fez a companheira,
Fez a rosa-flor mulher;
Fez o homem forea razao.
Fez a mulhe.r sentimento e coracao.
Fez entao a mulher-mac.
Fez a mae prcocupapao,
Fez-se entao Maria.
Maria amante de Jos6.
Maria Mac de Jesus,
Maria §ofrimento e cruz.
E deu a elas o dom da luz.
Fizeram-§e cntao as Maes...
Mac  solteira
Mac  prostituta
Mac beata
Mac hem casada
Mde descasada
Mac vitiva
Mae trabalhadora
Mac vagabunda
Mac madame
Mde lavadeira
Mac ariga
Mac fuleira
Mac perdida
Mde roqueira
Mae desvairada
Mac maconhcira
Mac  louca
Mac amor
Mac carinho
Mac arrcpendimento
Mae est6ril
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Mac sem fiuio
Mac adotiva
Mac esquecida
Nee ladra
Mac rendncia
Mac orgulhosa
Mac sem fe
Mac Maria
Mac de Maria
Mac dc Deus.
Mac terT.a
Mac mar
Mac lemanja
Mac  sol
Mac lua
Mac poesia
Mac boemia
E  Mac Natureza.
Aquela que perdoa3
E depois chora.
Sofre e solTi.
Orgulha-se
Ofende.-se
Abdica-se
Castra-se.
E todos os homens sao seus filhos.
E os homens agradecem a Dcus o semen,
For orgulho da reprodueao.

`     Embora se §entem humilhados,

Por nao §erem mac.
Por nao sentirem a dor do parto.
Por n5o terem o dam da luz.
Bern a`'enturadas todas as m5es`
Qualquer tipo de mac.
Bern aventurados todos os filhos,
Bern aventurados sejam
Os filhos da mae.

Rha:rdo Luiz Thi,ndade  de  Arcdyo
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Precisa-se de urn homem
que quejra ser intensamente inado
que seja fiel a si mesmo
e a sua amada.
Que carregue em cada gesto
a marca do sonho
e da esperanea.
Precisa-se de urn homem sensivel
que brinque como urn menino
rna sem medo a sem sensura

goste de mdsica
de natureza
dc aventura.
Urn homem que ame com paixao
e sc emocione com pequenas coisas.

Que saiba interpretar a dor ou a aleoina
que expresso em meu olhar
e que seja livre de preconceitos
E de indteis compromissos sociajs.
Precisa-se de urn homem
Que seja tao companheiro quanto amante
E que ponha o amor acima de tudo.
Que goste de inneas
De. caminhar ao ar livre
De beber urn par-de-sol
E de fazer amor a luz da lua.
Deve te.r a§as para voar comigo
Pe.Ios largos horizontes da poesia
E nao ter  vergonha de chorar em p`iblico
r\'em de ser `-careta" quando prcciso.
Precisa-se desse homem com urg6ncia
Para manter viva e plena
A corrente de vida que flui
E nao se deixar amargar
Pela sombra fria da solidao.

MCLria Wer6niea de Souza
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Canrinha, ]apis
Nesta linha vazia
E  na semintica  d€i.`  I iiilavras
Ve se me faz reencorit.rar
A essencia do meu riso
0 brilho da minha pupila
0 pulsar forte do meu pcito.
Ve se me diz

Que inda sou feita de amor
E nao de dor.
Ve se me fala
Daquela cangao
Chamada esperanca.
V6 se me convence
Da fonga que tenho.
ve se enxuga
Essa lisrima moleca
Que  corre dos meus  olhos.
Camicha, lapis
ve se reencontra nas palavras
A senrfutica do prazer
E me diz repetidas vezes
Que estou  viva
E que nulas maos
Transcendem ternura.
V6 se me fala
De busca, dc garra e   de fe.
ve se me lembra de que SOU MuljHER.

Mci,ria Wer6ri,ica de Souza
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