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Caroleitor,

Esperamos que ao mergulhar nos diferentes mundos e
sentimentos contidos nesta obra, voce possa descobrir a riqueza
da cultura ro.raimense. Cada poesia expressa uma visao diferente,
particular e, ao mesmo tempo, bastante ampla a respeito do meio
arnbiente  e das felas6es humanas.

Estes,  entre  outros  importantes  atributos,  contribuem
para  a  constru€ao  de  uma  identidade  recheada  de  todas  as
diversidades  que  comp6em  a  cultura  local,  heranca  de  valor
inestimivel para o  povo desta terra.

0  SESI-RR acredita e investe  na  cultura por meio  de
diferentes a€6es e eventos que objetivam divulgar o trabalho dos
artistas,  contribuir  para  a  forma€ao  de  ptiblico  e  valorizar  o
talentodequemnosinspiracomarteebeleza.

Agradecemos  especialmente  aos  poetas,  int6rpretes  e
comiss6es    julgadoras    que    dedicaram-se    com    6tica,
profissionalismo e paixao a cada etapa dos Concursos. Tambem
reconhecemos  o trabalho das  equipes dos diversos  setores do
SESI, que empenham-se e superam-se a cada ano para realizar
umConpoesidequalidade.

Tenhamos todos uma excelente leitura.

Almecir de Freitas Cfmara
Supeintendente do SESI/RR
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Bruno Karl Matsdorff

Meu caso,
Meu acaso,

rfudestruicao,
Encantos belos,

Tao incertos,
Amante que e flor,

Que s6 nasce no vefao;

ntha crianca,
htha fiJha,

Inocentes bincadeiras,
Teu jeito,

Tuns besteiras,
Preste atengao aos lobos,

Minha hada ovelha;

Falsos anores,
Verdadeiras dores,

Tun cor e tun lagina,
De alegha ou tristeza,

Sorriso mos teus rabios,
RE deposto,

Perdidapincesa...
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Examino teu omar,
Tun sinceridade,

tun falta de estinulos,
tunpoucaidade,

teus seios, tuas maos, teus gestos...

Pare! pare...

Teus encantos jf se perdem,
A cada nascer do sol.
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Mayara da Silva Ferreira

As vezes tina lagina
Rola ao vento.

Dove ser sun lembranca.
Mexendo aqui dentro.

As ve2es uma lrfu
Rola em meu rosto
i o meu desgosto,

Que mexe com a minha cabe¢a
Com meu corapao,

E mesmo que voce nfo mere€a
Ela cola sem intengao,

Asvezesunahigina
Escorre em meu othar,

Pois ela teima rolar
For voce que estou a amar.

As vezes rna lrfua
Se transforma em oceano,

Tudo isso porque a derrarnei
Pela pessoa que amo...

a
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Alessandra Marins Neves Costa

As estrelas do c6u,
As estrchs do mar,

uma distincia incomparivel.
Aky6m pode alcancar?

Quem alcan€a a s6 o ceu,
e as inensid6es do mar.
E ninguem pode sends,
e multo menos tocar.

Quem sabe o que e anor,
por favor pode explicar.

Tern multa gente que sente,
Mas nao sabe o que e arnar.

a



C5€6 ccmhG cjm6Ml¢           F
I

Mayara da Siha Ferrdra

Estou condgo na inspirapfo de urn poema que cante a alegria.'
Que dance no meio da rua, e grite a poesia.

Sou tua parte que chora, com medo da solidao.
Com receio de que tudo passe, e endure¢a o teu coragao.

Sou tua fantasia que tomparilhas com as tons manias.
Como o sarcasmo que carregas condgo pelos dias.

Sou tua boca rnais pura que sorri.
Que te toca o rosto fdiz por estar aqul.

Sou tua mdsica que traz lembran€as.
Que te faz fechar os othos, e abrapar as esperancas.

Sou tua emosao demonstrando falicidade.
Que despedapa com beijos a tua etema saudade.

Sou tua imensa e grande paixao.
Que pede esmolas de carinho em cada aperto de mao.

Sou tua vida incerta como doenga que nao se cura.
Como o teu olhar debochado, teu riso de lado no momento em que juras.

Sou tua mente que jamals se cala.
Que reivindica a volta de quem perdeu a fala.

Sou tua maior tortura.
As tuas pala:vras rudes ou fartas de doqura.

Sou tua pele, teus mdsculos,
Teu gozo, tun dor.

Sou eu ... o que te di a vida.
Sou eu ... o anor

a
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Alessandra Marins Neves Costa

Brasfl, meu Brasfl,
Meu pals tropical,

Com orgulho levanto,
a bandeira nacional.

0 branco da paz,
o amardo da riqueza,

o aal do ceu,
e o verde da natureza.

As montanhas e mares,
o sol nascente e poente,

sao tantas belezas e lugares,
que encantam qualquer viajante,

As belas pralas,
da redfo Sudeste.
E o sol ardente,
lf do Nordeste.

0 Brasfl € encantador
em qualquer outro lugar.
Multa gente se encanta,
quando vein mos visitar.



Na regivo Sudeste,
a garota de Ipanema.

Na regrfo Norte,
a bela piracema.

Roraima 6 meu Jar
Verdes matas e a araralna,

tudo hado de se vet,
tern pescador que acredita

na lenda da Boiin,
indios e seus ndtos.

Pessoas de vinos lugares,
deixan o seu lar,

para aqui vir morar.
Tudo isso faz parte

desse hidi'ssimo lugar.

No Centro Oeste o pantanal,
e os adtos do povo,
no Distrito Federal,

onde fica o presidente,
e toda aquch gents,
no planalto central.

No Sul temos o ffio,
e a cultun 6 de inisrapao.

hi temos os pampas,
e tanb€m o chimarfao,
para aquecer o coracao.

19
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Bruno Kad Matsdoffi

As estrelas se virarn sofitinas no breng
0 c€u enegreceu,

As estrehs se o]havam em interrogapao,
0 que tefa acontecido entio?

Os poetas olharam os c6us,
e com melodias prateadas,

Fahiam do fro,
das noites,
prateadas;

Abri minha janela,
0lhei todos correndo e gritando,

As ruas se enchendo e o povo comentando,
A lun se foi,

sera que ate quando?

Pndcipei da multidio,
presenciei o ato,

At6nito!
hds no final,

Com sorriso ir6nico,
Dei as costas a qualquer fulana...

]oana, meu andgo anor,
disse que afinal entendia,

Meu amor nao podia set dela,
E ela nfro mais me pfocuraria,

Mas que micra razao segredaria...
Hoje afinal,

Consegui conquistar quem eu queria,
A lun no meu ser,

Dormia ...

2=
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Iindas, elas via no pensamento...
Como uma leve caffda do vento...

Mexendo com o sentimento...
No clima do momento...

Impossivel de controlar...
Como uma leve cafl'da no ar...
Como o brilho do teu olhar...
Perpetunm no meu pensar...

Nao vivo sem te vcr...
Te ttago no meu querer...

Sinto que devo dizer...
Nao sei mals o que fazer!
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Maiana Ohveira Pinto

Onde estao teus versos apaixonados?
0 tempo ladfao roubou de parceria com a vida

Ontem juntos, falizes ... Hoje, separados.

Nem queiras saber por que te escrevo
Eu mesma nao saberei dizer ...

Entao, que fique a saudade florindo triste
Sobre o nosso arnor.

Urn arnor que povoou de sombras meu passado,
Passado em que tao pouco se resume:

Alguns anos vazios, e urn punhado de sonhos
Que murcharam, sem perfume...

Se esse amor nfo devia tor futuro
Foi bern melhor preci-pitar seu fin.
Ao menos te lembre, certo instante,

De quem nunca urn instante te esqueceu.

Ah! Se pudesses vcr como me fazes falta!
Se pudesses saber da tristeza que em min reside,

Mas ninguem sabe o que sinto ...
E quem sabe o que sentes?

Hoje, ao te vet passar, tao lindo,
OThamos urn ao outro e sorrimos em vao...

Sorrimos conformados na tristeza cruel
De que a tudo esquecemos.
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i tarde ... e 6 mulo cedo.
0 luar entra em meu quarto, suave,

Que eu s6 sinto presente, quando a sua luz
Na pondnha dos p€s, atravessando o quarto, ,

Sobe na minha mesa e indiscreta vein let
0 derradeiro verso que compus.

Verso que mais parece teu ultimo abraco.
Abraap ffio, de brapos que pareciam

Amaras de navios,
Prendem-se a qualquef cais,
]ogarn-se a qualquer porto!

Amanha outros lfbios ouvirao o grito de tua boca
E quase fiquei louca de pensar em ti!

]i nao suporto tamanha dor
Que meu cora¢o insiste em sends.
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Graslly I.oobany Cavalcante de lima

A realidade da vida a triste
E entao essa noiteAcdo°i:::ap::=¥

Sonhei com as estrelas

Dar%oen¥offfej;f:ecafdmaos
So`bre meu leitoAdoe=epfl*nifi=afi=e

s:Qu:g¥:¥¥¥¥:::i:::;Cos

Sonhei com o amor
fi como a pinvera

Horesce, cresce
Vat e volta

Ms nunca da
mesma forrna

Sonhi££omfltuesuasobefj°S

EF:#:p::goes:eei;oo    `
Nao tern acordo

P°]£sqtquaqutu€:S=;=°orda
Ms mesmo assim

TNri°algteer:oP#:.
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Alessandra hharins Neves Costa

0 mundo ainda tern jeito,
a fome vat acabar,

€ apenas - pesadelo,
que ainda vat ternin.

Van acabar a exin¢o,
e os passarinhos vfo cantar,

cairn chuva no Nordeste,
e as plantinhas vao germinar.

Nao havefao mais conflitos,
e ninguem vai saber o que e guerra,

e a alegha sera o rosto,
do nosso planeta.
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Maria Ver6nica de Souza

Nfo quero te vcr
Meus olhos de fome

Pedem revelar o desejo
Que, inplacavel, me consome.

Nao quero te tocar
Mnhas maos de carencia
Podem perder os freios

E te acariciar sem decencia

Nao quero fir condgo
Midas palavras-traducao

Decerto deixarao fluir
A ira da sedusfo

Nao quero tun arrrizade
Micra insia de querer-te

Flui por olhos, toques, palavras
E mal domino a fome de beijar-te

]a que nao me ves como mulher
Nao me queres como amante

Serei apenas rna qualquer
Lembranca de algdem distante

=EE
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Maria Ver6nica de Sou2a

Voce e a reticencia da micra vida
Eaintgrogacaoquecresce

Dia-a-dia, sem medida
Eaanbigdidadedaminhapaixao

Pleonasmo do meu prazer
E quase urn vido, por que nfo dizer?

Mnha cafencia hiperbdica
Busca sempre, sem eufemismo

De tantas formas te dizer
EU PRECISO DE Vocfi!

hds a minha hirngem
Simples ou rebuscada

Em verso, prosa ou mesmo
Assin quase desritmada

E pra voce estrangeirismo
E numa cacoforha

Rimando palxfo com sohdfo
Togo com meu verso triste

Driblando a paixfo que persiste

a
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Pablo Varela Branco

Diz que 6 mesmo assim
Tndo mundo acredita

Inventa expficapao
Mente e fica

Beija crian€a pobre
Abre info do porre

Faz ton boa apao
Beatifica-te

Manfem a cara de pau
Diz que luta contla o mal
Nao se deixa transparecer

Pra nao desaparecer

Pta nao virar migatha
Permaneca canatha
Mascara-te, abutre

Enquanto o verme se nutre
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Daniel Severino Chaves

Vede o fulgor que emam destas ties irmas,
Em cada rna un anor,

Sao trigemeas de encantos e afas
Em seu pr6prio fugor.

A mars nova das ties e rnais prudente e viva,
Emana beleza e altivez,

Quando decidida seus encantos e sorrisos cativa,
i a mais correta das ties.

A segunda 6 muito bela, despachada e tagarela,
Sempre prochma o que fez,

Quando decidida seus encantos e sorrisos aqunrela,
Seus projetos viran leis.

A mais velha me enleia, me encanta e me fascina,
Emarm encanto e timidez,

Quando decidida seus encantos e sorrisos me ensina
i a mais cobiqada das tres.

A primeira a como Lma bela e formosa abelha rainha
Enclausuradapelapr6priaprodu€ao,

Quem as leis da colm€ia tomar n'outra hdainha,
AplicarThe-fo rna dose de ferrao.

A segimda e como urna melodiosa e garbosa cigarra,
Que leva a vida cantando,

Saber quando ouvir o desentoar d'outra guitarra,
Que o verao estari acabando.

2L
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A terceira 6 como a fertil e produgiva rainha tanajura,
Absorta pchs pr6prias decis6es,

Se as regras formigais forem err6neas e houver desconjura,
Reabhitari pela forGa dos cach6es.

Se em matrim6nio com a mars nova contrm'sse,
0 processo seria minha vida, e lar,

E se irredutivd da vitaliciedade o div6rcio pedisse,
InamovI'vel seria por forea de lininar.

Se o matrim6rio com a segunda confirmasse,
Meu lar seria a vida palamentar,

E se sem recurso a reelei¢o ela leal buscasse,
Outra tagarela ocuparia seu lugar.

Se o matrim6nio fosse com a mais velha das tres,
Meu lan seria das comers6es o centro,

Na prosperidade seria escravo, nababo e fregues,
Recurso lf fora, nada aqui dentro.

Se a pineira morresse, desvendar-lhe-ia os omos,
Pra saber por que Cram tapados,

Mnhas lfgrimas cobririam campos e abrothos,
Em ve-los etemarneflte cerrados.

Se a segunda morresse teria intensa curiosidade,
Em saber o que havia nos bastidores,

Mnhas lisrimas regarian o campo da saudade,
Alegremente e tocando tambores.

Se a terceira morresse, quals trigemeas verdadeiras,
Presidencia, goviernincia e prefatura,

Minhas lfgrimas formariam uma majestosa cachoeira,
Vau paral'so de jazigos e sepulturas.
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Daniel Severino Chave;
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Eu vivo,

Tug::sfad?o:jm:eF£:oeo:p:o;=-
Fuuc¥m:spe°eufarat:°mmuretr6,S:su#b¥a°6

Eu em terra armz6rica sou a borra de coador,
Tu cmi terra Greenwich embebedas de nectar e hicor.

Meu desino
fi o cdrcere

Sabe fa onde,
Tu eras Barao,

E&£€s¥i::aa;ee:z,
Tvestem entao,

FTj#:ed:r¥rfeqoufa

fo¥::n¥;g:¥ifje'
Nao ha quem discorde.

T;fgegfarEirfi!a;,o,

Namsff¥i;=:nF:¥#:io:::£ee:oif:-i::e:Tmo:qeur,ar

31
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Elisangela Marins

0 teu corpo roea o meu como mum sonho.
Delirando diz bobagens: que me arna...

Somos urn ou dois na mesma carna?
Como defino esse ser que somos n6s?

Sob a fgua que me jogas, eu reflito
apesar do corpo cansndo e aflito
observo esse querer, esse tesao...

E as bothas que me fazes, com sabao.

Se .ds vezes tu te entregas manso e calmo
outras vezes me devoras com fervor...
E se sempre nos tomarnos unidade

na umidade que nos provoca o calor...
que dizer dessa coisa tao incfl'vel

que nos toma e provoca tal temor
que por mars que seja a fdicidade

n'algum canto dela vislumbrarnos dot?
Que dizer dessa coisa estranha e extrema?
No que resulta exatamente a nossa soma?

Estar condgo e estar viva
estando em coma,

6 estar hicida ao cair de embriaguez,
dizer mais seria tdice, uma vez

que nao se pode dizer o indizi'vd...
Apenas fiiso:

anar voce € falecer
no paral'so.
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Aldair Ribeiro dos Santos

Vejo a voz
Calda

Ou€o cores
Tfistes

Toco a luz
Negra

Degusto o cheiro
Ocre

halo o toque
Ciehdo

cdrdio vf cuo
hsensibilidade a)

Insencivihdade
So fro @D o mundo

Em meu peito
I-gvanto a muratha

Vidfica
``- Moco, me di urn moeda?"

33J
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Aldair Ribeiro dos Santos

Palpiteiros.
Engenheiros

Do juizo temeralo
Conselheiros

Da opiniao precipitada
Tecnicos

Da incontinencia lingdistica
Fen6menos

Daglossohia
Especiahstas

Da andise superficial
Mestres

Da expressao verbal impensada
Fil6sofos

Da dial6tica sem sintese
Pensadores

Da reflexao incongquente
Badr€is

Da fifvola loquncidade
Treinadores

Da paciencia audidva
AIeia

Haja saco!!
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Cidadao
Sofre

Rleisao
Sofredura

Fazer o qua?
Cidadao indecisarnente

Errmte errador
Na vacuidade da op€ao

Dos males o menor?
Cldadao forgadanente

Sofrente
Softer muito

Ou muito softer?
Ehs a questao a?)

Cidadao indecentemente
Morrente consciente

Ci  da  dao
Se di, dao

Dao!
Teha e tijolo

Por voto
E consciencia

a
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Maria Enilda Lagoia de Vasconcelos

Estou presents em todos os lugares e momentos.
Sou a alegria e sofroento.

Sou o 6dio e o amor.
As pessoas em suas diversas emoc6es, em seus vinos envolvinentos; alcancam em mim a

Derrota ou o esplendor.
Sim, eu sou flagrantemente incoerente.

Se apresento uma bela festa on urna mansao, tanb€m apresento urn mendigo na calqada,
numa condi€ao social indecente.
E, parece que nao tenho corapao.

Te beijo e te esbofeteio com a mesma precisao.
Se sou o romance que perdura, sou da mesma forma o estrapalhar de uma desflusao.

Sou alegha e sou ag-
Sou tudo e nao sou nada.
Sou o fantdstico driblador.

Sou a defesa aLrrasada.
Porin de qualquer forma, eu encho a tua boca com o nectar soberano do beijo de paixao.

Te faap sendr a mais doce e profunda sensa¢o.
Mac tambin te dou a desflusao na noite ffia.

Infdizmente eu sou ironia.
Sou a complexa vida.

Doce ferida a acariciar e a rnachucar.
Eu sou o passar!

0 implaofvd passar.
Mas me perdoe.

A culpa nao 6 minha.
Sou apenas urrm pobre rainha.

Que nao govema o seu reinado.
Nasci sob o signo da arnbigtiidade.

Podem ate dizer que vim para confundir e nao para exphcar.
Qual a a rninha idade?

Nem eu sei dizer.
Conheco apenas uma ordem: viver, viver e viver!

E pra voc€, meu amigo, infelizmente eu te dou apenas uma sina: set fdiz e softer.
Sin, eu sou a vida.

Doce ferida que fez nascer e faz morrer. Sinceramente, perdio.
Eu nfo mando no meu corapao.

Eusimplesrientermdamaissoudoqueeu,avida...
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Maria Endda Lagoia de vasconcelos                    `

Sou rna artista perambulando pela cidade,
a procura de oportunidade. Eu tenho gana

para vencer. Eu quero grana para sobreviver.
Aonde estari minha grande chance? Nao, nao
deixe mais que eu dance. Eu quero vcr o meu

ttabalho reconhecido. Eu quero o sucesso.
Oh, meu Deus, eu lhe peso... Eu lhe peso...

Ando de palco em palco em busca da vit6ria.
Sim, quero a reaJjzacfo extraofdinin. Sai

pra 1£ mf sorte otin! Eu quero ser eu,
ardsticarnente falando. A camisa do exito eu

quero estar orgulhosarnente suando. Eu quero
a vida com sues luzes celestiais. Nunca mais

os ais! 0 insucesso, jamais. Adeus larnento.

Adeus soffimento. Eu quero € escrever o poema
da fehidade com urn pedaco de giv. Eu quero €

SERFEIIZ!!!

a
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EdgarJesus Figueira Borges

Onde ficou parado o tempo?
Os amigos queridos nfo se veem,
0 frio canta as noites seu lanento.
Riso, tristeza, afagos, nada se ten.

Esse e entao o pre€o da distincia?
Das multas viagens sem destino,

De ser conservador, da mjhitincia,
Sendr de mac ao parir seu menino?

Os bons companheiros estao distantes,
Antigas mo€as negam leves sorisos,
Faulas de g16ria nos oThares de antes.
Todos tao s6rios, s6s, todos precisos.

Pergunta foreada: por que tudo parou?
Solucao sem problema, tempo quente sem sol,

Como saber do espelho onde se errou.
Do lado da vida, canta forte urn rouxinol.
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Bruno Claudio Garmatz

Ten hora que sou tudo
Ten hora que sou nada
Ten hora que sou .1uz

Tern hora que sou escuridfo
Tern hora que sou pequenc)

Tern hora que sou imensidfo

Ten hora que sou inta
Tern hora que sou incolor
Ten hora que sou dr

Tern hora que sou chana
Ten hora que sou cristal
Ten hora que sou lama

Tern hora que sou alimento
Ten hora que sou fome

Ten hora que sou carrasco
Tern hora que sou bondade

Tern hora que sou flulo
Tern hora que sou vontade

Tern hora que sou vicio
Temhoraquesobvirtude
Ten hora que sou estrela
Tern hora que sou chao

Tern hora que sou calmaria
Ten hora que sou trovao
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Ten hora que sou prfu€o
Ten hora que sou tristeza
Tern hora que sou frfl

Ten hora que sou dianante
Ten hora que sou perto

Ten hora que sou distante

Ten hora que sou medo
Ten hora que sou coragem

Tern hora que sou riso
Tern hora que sou dor
Ten hora que sou 6dio

E ten hora que sou anor.
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Bruno Claudio Garmatz

No comeco era urna estrada
Larga e toda fluminada,
Voce era a minha armada

E eu era o seu arnor.

Depois virpu Lma run
Toda estreita, toda nun,
Pouco sol e pouca lua,
Sem rumo e direcao.

Agora nao passa de urn tri]ho
Com toda sorte de empecilho,

Sem sai'da e sem brfuo,
No fundo do corredor.

Nosso amor e urna coisa falsa,
i como Viena sem valsa,
fi como sopa sem salsa,
E nao tern mais solu€ao.
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ELsangelaMarins

Onde cstari o maldito?
Por que 6 que ele nao vein?

Esti por af passeando
Nos brapos de outro algdem?

Por onde andari agora
Esse infife sechor?

Pot que 6 que foi embora?
Sera que nao ten pudor?

E nao sabe que o procuro?
Que o ca€o, pelo cheiro?
Sabers que € meu futuro,

Sendo meu passado inteiro?

Onde e que esti o safado?
For que 6 que se demora?
Nao sabe que o necessito

Todo dia, a cada hora?

Como a mata se desbrava
Procuro-o ern meu universo...

Pergunto a cada palavIa:
-onde es fa o pr6ximo verso?



I   Gomcwrs¢ 2002



r

©Girc¢fGmc§im       F
I

Manhatman Gandhi Tabosi Lustoza

0 circo nunca tern fim! Pode. ate se acabar, mac sempre ressuscitari.

A vida do circo € uma vida sem fim,

Mas o fin do circo nunca existiri em mim.

A vida soda, soda, coda, o mundo Sra, Sra, Sra,

Mas a alegria do cifco sempre me anirna.

0 palhapo se fez fir, eu s6 sei chorar!

Quem sou eu perto de rnin? Eu sou a vida do circo sem fim.

Aaaahf adivinha quem sou eu? Eu sou pierrot sem fin, e sem horror!

0 circo e a minha vida, mas a vida da maala se estica e o circo ressuscita~

Sou a vida assim, sou a vida do circo sem fim.

4
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Alessandra Martins Neves Costa

Rorairna beleza rara,
tern o sol que ilurlina,
ten a nossa lun ch,
e as belezas da terra.

Roraina esplendor,
onde brota da veia,

o futo do nosso anor,
que nasce do grfo de areia.

Roraima onde o vento,
flui pelas matas,

e na floresta,
o indio caca.

Roraina onde os raios do sol,
brilhan puro s,

e as estrelas do ceu,
fluminam na noite o escuro.

Roraina terra de pa]meiras,
onde canton passarfuos,

ao leito das cachoeiras.

Roraima terra maravilho sa,
que poucos conhecem,

terra misterio sa,
de beleza rara.
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Alessandra Marins Neves Costa

Eu fapo poemas,
assim cc>mo urn corasao bate,

e vou inventado inas,
como quem brinca com o lfpis.

Eu faco poemas,
assin como o sol brfu,

e minhas estrofes
sao como maravilhas.

Nao importa o que acontece,
eu me concentro e invento,

A poesia para mim e uma prece,
e a tristeza desaparece.

A marfe vat e vein,
e eu aqui

compondo poemas
como ningrfem.
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Cinthya RIgiva Pinheiro

I.Ii coisas lindas na vida
roESIA-AMOR-vocE

Poesia e linda porque € triste
Amor e lindo porque existe

Mas hindo mesmo e voce
Hi coisas grandes na vida

AMOR-PERDAO-Vocfi
Amor a grande porque aflora

Perdfo porque consola
Mac grande mesmo a o amor por voce

Hf coisas inexplicfveis na vida
DEUSSAUDADE-Vocfi
Deus se ama nfo se exphca

Saudede se irstifica
Mas como explicar voce?
Hi coisas boas na vida.

IJVROS-CARINIIO S - VOCE
-s iustruem a gente
Carfuos quem os sente

Mac born para mim 6 voce
Hf coisas incomparfveis na vida
CRIANCAS- SONIIOS- VOCE

Crian¢as nao sei se entendo
Socho nao compreendo
fry sei qua.coo Voce!
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Wagner Almeida Co.sta

Existe rna beleza...
Que 6 mais linda que o reino do mar,

Eelas6existe,   .
Para quem aprendeu a arnar.

E e mais linda que o reino do c€u,
Eindo,naodiparaescrever,

E esta beleza,
Foi herdada de voce.

Eu nao diso beleza,
S6 de coapo e de prosa,

Eu digo nos dois sentidos,
Da tun pureza pinosa.

Voce 6 linda,
Que nao di para acreditar,

Voce 6 tao borita,
Que aprendi a te amar.

Eu nao consigo falar rnais nada,
Nem descrever sua beleza,
]£ tentei de toda forma,

Mas nao sat da lninha cabeca,

Porque voce e linda demais,
Eu s6 consigo fir isto,

Nao consigo escrever mais,
Todo o meu amor e isso.
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Alex Wanuth Sflva Carvalho

Na escuridao da noite fico a buscar a luz para fluminar
Todo meu caminho, mac no sflencio da noite nao oueo mais sua voz,

Que se calou para sempre.
Deixando todas as maravilhas e os momentos

Que juntos vivemos lado a lado.

No caminho da vida encontrei urn solitino menino
Que sozinho naquela noite escura e silenciosa

Vivia a te procurar.

Sabia que nfro poderia desistir por mals que a tentativa
Fosse em vio, tentava sempre te buscar

Para juntos novarnente vivermos a tristeza e a solidao.

Coninuei a te procurar nao consegui te encontrar
]i nao suportava mais tanta solidio,

E ao me deparar com as dificuldades da vida
Encontrei urn menino sozinho e chorando
Suas lfepinas de desconsolo e sofiinento

Escorriam em seu rosto fino e macio.

Peguei-o nos brapos e juntos caminhamos
Em busca da verdadeira fehcidade

Pelo caminho da vida.
Superando todas as dificuldades.
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Edindia Soares Pereira

Estou em urn momento de vagas palavras...
Estarei vaga, ou faltan-me palavras?

Acho que me faltam palavras.
Maseuvagareiporessemundopequerino,inseguro...

quao por eu sex insegura)
Mac tudo que penso agora € vago e voa.

Pensar me faz feliz, sonhar me emociona.
Acredito que a vida seja frita de sonhos e fantasias...

Estou vivendo urna s6 esperan€a,
Urn s6 sonho: te encontrar.

0 destino me aprontou tantas...
Anos de saudade...

Acho que mere¢o ter a fuicidade.
Penso: "quem sou?"

Nao sei exphcar...
Talvez seja uma boba.

Mas vivef 6 importante, sonhar € emocionante.
Es fa faltando also em mim: reahzar meu sonho,

0 que sempre sonhei...
Ter voce, como sempre desejei.

Meu corapao agora dispara...
Acho que 6 a emocao.

Amo voce, acredite, do fimdo do corapao.

`-
'
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Pablo Fdippe Santiago de Iima

Araposavolta
Depois de un tempo volta
Depois de ser ferida voha

Ela volta agora sem medo de ser morta

Ela voltou
Sem medo de nada

E por nada
Ela recuou

Nao recuou
E nem recuaria

Pois nada mars ali
Ela temia

Nada ternia
Nada odiava

Nao se inportavA
E por nada se abalave

Voltou mais fapida
Mais esperta

Depois de ser ferida
Mas com a cabeca ereta

Voltou mars expedente
rms sabia
rms calma

E ciente
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Sem mais nada a temer
Por nada tremer
Querendo saber

0 que iria acontecer

Araposavoltanaopara
Sevingar

Mas esperar
E nao se deixar enganar

Ea volta, pois nao iria fugiv
Pois nao iria cair

EL voha para nao morrer
Volta, pois nfo sabe mais o que fazer

A raposa volta para ficar
Pois em outro lugar nao ia conseguir ficar

Volta, pois lf e seu lugar
E 14 morta ou ferida, sempre ira descansar.

i
I
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Manoel Raulno da Costa M. J`inior

Se eu tentasse,
Porvenura,
Ate dia'

Querer escrcver,
Tudo, de fato,

Que vejo e sinto,
As p£Snas de nada valeriarn,

Tal qual o que foi sentido,
Por isso gurdo contso,

0 segredo` que nao pode ser dito;

E quem quiser saber,
Do que se trata,
Do que eu sinto,

A intensidade de tudo isso,
Que. procure em si,

A resposta que nego,
Pois lendo este escrito,

]amais descobrir4
Pois o segredo e segredo,
]a que nao conseguirei,

Deixar ele dito.
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ManoelRaulinodaCostaM.]inior

Dos lobos que vi uivar,
meu uivo 6 o que mais desafina,

Se esouto algrfem a exaltar,
a morte da vida capin,

Que das ovelhas que vi gritar,
seja eu a mars firme,

Pois que ovelha em pele de lobo se disfar€ar,
nao se comenta, nao se fala, se oprime,

A ansia, meu Deus, de amar;
me draga, absorve, me redime,

pois que a luz ha de sugar,
o que de born minha vida exibe

Que possas, meu anor,
me trazer alegria, esperanca e desprezo,

pelo dissabor da came rfemula,
que mordo as vezes sem que brilhe,

Quero vingan¢a dos meus irmaos,
que lobos que sao devorarn,
ovelhas de alma pura ou rfeo,

Sou lobo em pele de cordeiro, nao,
sou lobo sem higapao,

sou lobo da ordem e da esperanga centelha,
sou lobo, por dentro ovelha.

a
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Serdo Mulo Campos Faria

E tao de repente
Encontrei-me mats que s6
Debrucado sobre a soJidao

Cercado de prantos e lfgrimas
Condenado por quem menos esperava

Castigado sob pena vil

E tfo de repente
Encontrei-me com a dor latente

Com meu cora€ao dilacerado
Urn ser ferido, chacoalhado
Asohado de coapo e ahaa

I.an€ado a penumbra defolhos vendados

E tao de repente
Encontrei-me aos p6s do nada

Em mjha pr6pria sarjeta
Perdido, sin passado, presente

]i nao sei o que e futuro
Assim eu me sentia, me via, se e que me via

E tao de repente
Encontrei-me com uma luz que se fez clarao

A pinci'pio uma flusao
Fios de auto-estima se entrela€avam

urifiovoserdinsurst
0 que parecia difroil, deixou de ser utopia
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E tao de repente

Encontrei-me mars do que forte, capaz
Sorindo, alegre, fuiz, uma crianca

De bragos dados com a paz
Cheio de fe e esperanca.

E tao de repente
Encontrei:me com meu caminho

Encofltrei-me com minhas certezas
Encontrei-mecommeuaprendizado

Encontfei-me condgo mesmo
Encontrei-me com Deus.
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Elisangela Marins

Toda paixfo e urn ser de asas
rebelde pch pr6pria natureza.

A paixao tira as coisas dos l`]gares
inventa novas formulas

novos motivos,
novos perd6es e novas intrigas:

Toda paixao inovA.

A paixao e urn ser incontido
que grita no meio da run

urn berro que ecoa sobre o tethado das fabricas.

Toda paixao distoa,
distrai e destr6i.

Bate, apanha, perde, ganha,
sobe e desce.

Toda paixao verdadeira cresce
ate explodir mum ralo de luz.

q=oda paixao 6 paz e caos) .

A paixao nao conhece o que a estedca
e scmpre arrogante
e se pensa imortal:

A paixao e urn ser que cansou de ser
racional.



A paixao nfro inventa nomes
nao revela fotos

nem fatos.
Com toda paixao carece cuidado

como o fogo:
a palxao parece urn jogo,
mas 6 ben mais pedgosa.

EL nao sabe onde anda,
nunca esco]he ben o alvo

e adra pra todo lugar...

Toda paixao e uma didiva,
nenhuma paixao tom idade,

e todas ten urn segredo
thanado fdicidade.

/-
I
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WalberDavidAgular

Carrrfuantes
Dificil e perseguir as velhas trilhas
E tao facil 1embrar os dias felizes

Fotografias arnareladas pelo tempo
]uventude largada no p6 das ruas
Onde lutivamos quixotescamente

E ate o]hivamos na mesma dire€ao...
Vertigiv)sarnente o chao saltava na nossa cara

Enquanto assombrivamos o mundo
Com nossa louca lucidez

Nossos leng6is sujos de coragem
Caminhantes

Nao hf mais trilhas a percorrer
Apenas a geografia do pao e do leite

Das contas vencidas
Dos salfrios de fome

Dos arquivos que se fecharn.„
Agora restam os vethos qundros

Pendurados na imaSnapao do poeta
Os leng6is estao linpos e cheios de mesmice

Hf compromissos em toda parte
E nossa vida esti completamente agendada

Carninhantes
Onde estao os cavalos seivagens

Que nos habitavan
Onde pastam os othos da esperan€a?

De repente a primavera se van
No desencantamento do existir

No entafdecer das ter€as-feiras mars cinzentas...
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Hoje o poema condriua pr.eso na garganta
A mangueira cresceu e tomou conta. da averida...

Carninhantes
A serra nem e tao grande assin

Grande 6 nossa vontade
De vohar ao corapao da floresta

Sem os pfssaros empaJhados da sala
Sem os delrios urbanos e seus cantos hermeticos

Grand€ 6 o desejo de voar
De enfrentar a massa infreme
Movida pelo grande capital...

Camjhates
0 tempo nos abate

Hf bloqueios
E a tarifa nao tern graca

Carninhantes
Urn dia tudo pode conspirar

Contta os inpostos
Contra o tempo

Contra tudo que nos fossiliza
Carnrfuantes

His a inensidao...
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Walber David Aguiar
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Serei o poeta dos orvaThos
Da garganta seca dos monstros de concreto

Dos operinos explorados
Carregarei Orfeus no cotidiano

E mulheres abstratas no cora€ao
Serei o poeta das.machas

E dos mitos que exphcam a dor de exisdr
Serei o poeta de urn mundo louco

De uma musa desgrenhada
Cantarei a flor em botao

E o botao esquecido pela flor
Serei raptado por palavras soltas

E mandarei bilhetes sulcidas a quem me matou de armor
Cantarei a imundicie dos hospicios
E a loucura oficializada dos oficios

Serei o poeta da inocencia e do sorriso
E cantarei o inverno da esperan€a

Ate que se exale a vida como terra \inida
E se convertam homens em criangas...
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Edgar]esus Figueira Bofges

Gotas de euforia `
escorrem pelo corpo dos arnantes.

Com olhos semi-abettos,
o que veem pela frente a tudo,

menos real.
Mos firmes, temerosas, ripidas, lentas.

Vlajan nos sentidos.
0 movinento e o quntto trancado

aceleran a respiracao.
A pele bri]ha, rostos se contraem.

Para urn deve estar pr6ximo o apice.
Palavras obscenas sao ditas.

]urarnentos sem nexo sao fritos.
As bocas se abrem, unhas pedem carne.

Os corpos se enroscarn e as maos
estao tomadas pelo suor.

Bendito suor.
0 corapao bate mats forte,

o ato fica mars intenso.
Em segundos, un deles

conheceri urn pouco do parai'so.
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Yasin Pican¢o Grangeiro

I
Nun mundo bern longe daqul,

Existe urn lugar bonito e atraente,
E agente vive contente!
Nesse lugar diferente...

H
As cineas sfo fehzes

I.i s6 ha harmohia e alegria!
E isso significa:

Urn planeta de nraal;

rm
Esse planeta s6 existe no coracao,

Onde tudo e dividido, como se fosse a
Lm irmao,

No planeta nfo ha destrui€ao,
Todos dao sun colaboracao,

IV
Esse planeta e segurado,

Pelos sonhos que ten magia
Coberto pela alegria,

Que pode ser urn sonho dourado!

V
Esse planeta s6 existe p'ra quem quer

No planeta hf esperanGa,
Que s6 pode exisdr,

Na mente de uma crian€a!

6N
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0 phaeta vai,
a planeta vein,

E as crianGas voando,
Vao atris tanbem;

VI
Uma pincesinha,

Nasceu de uma flor,
Naquele planeta de
Fdicidade e anor!

VI
Todos a amavan,
Todos a othavan,
Aquela linda flor,

Que urn dia nasceu, no jardin do amor;

iiE
0 vento soprou,

E tudo triste ficou,
Aquela hida flor,
Qunse se apngou!!!

X
Mas naquele planeta, s6 exisda amor,

E naquela flor, tao intenso amor,
Per isso a linda flor,
0 vento nao apagou.

XI
o hado c€u al,

A Terra e seu star,
Entao, eu cantarei,

Tudo isso, foi DEUS quem fez!
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Eleine wiEimam

A vida e redstrada em fotografias

Que realqu beleza,
Vivem de sochos e

Se almentan de desejos.

Mac com o passar do tempo,
Elas vfo desbotando urna a uma,

Pane por patte, ate que
Fiquem envthecidas.

Nao existem mals olhos
Para oth£-1as, pois

Nao ha mars vida nelas.

E quando nos esquecerem,
Nossas vidas tamb€m serao

Tinadas de sepia.
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Pablo Fdippe Sandago de Iira

Espanta-me o quanto muda,
0 quarto se transforma niinha mente;

Como se desdobra,
Como muda tao de repente.

Hoje eu quero sem cessar,
Algo que nem posso conquistar;

Amanha ja nao me interessa, de tal sabor provar.

A mente muda,
A cabega lateja,

Nao me importo mars,
Com o que 1£ esteja.

Pelo que ontem lutava,
De forma tao aguerrida e deslumbrada,

Hoje nao 6 mais nada,

Que uma flusfo despeda€ada.

Nao entendo por que meus pensamentos mudam;
Por que minha mente age como tal mutante;

As coisas que por urna hora sfo certeza;
Em outro instante nao passam de urn sonho errante.
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Mentes que pensam. no bern,
Pensan no mal;
Gostam da bfisa,

Preferem o vendaval.

Mentes que refletem o 6dio,
Outras refletem o anor,
Umas que anam o ffio,

Algumas que adorarn o calor.

Mentes de homens,
Elas que conttolam seus corpos;

Mentes de homens com almas vivas,
E de outros com cora€6es mortos.

Mentes que mudan,
FLecebendo esperan€a,

Em algumas horas sao mentes de adultos,
Em outras sao mentes de crian¢a.

Mnha mente que vive e se altera,
Ela que nunca vat I)afar de se tlansformar,

Mente essa que adora mudar,
Mente essa que nunca vri parar.

71
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Kli'ssia Mchelle Melo Costa

0 que se passa por essa cabe€a?
0 que esconde com tanto misterio?

Atenciosa e delicada
Sabe conquistar

Acredita e van a busca
Nao basta sorha
E guerreira, e mac

Sabe sends dor
Luta e ate so fie

Quando hf urn grande amor
Sao coisas de mulher...
Edificilcompreender.
No sflencio da noite

Os pensamentos se confundem
Drfudas, medos,
Sochos e desejos
Adjedvos, verbos,

Espelhos, cosm€.ticos.
Sao coisas de mulher...

Ela vive intensamente em busca da fehcidade
Nada 6 intransponivel   .

Nao inporta a sun idade
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Lutou por seus direitos
E hoje ocupa grandes cargos

Ecapazdegerarvidas
Por urn fitho, morrer.
Necessita de akyem

Que a queira conhecer
Tern que ser urn lindo armor

Puro e verdadeiro
Que descubra seus misferios

Nao precisa ser ngeiro
EL merece ser fife
Diga o que quiser

Pois tudo isso e multo mais
Sao coisas de mulher...
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Francisco Alves Comes

Nfo hf como prender essa dor que castiga, mas que me faz viver.
D6i demais conceber uma poesia, que nasce ou brota sem querer.

Tento amarrar, mas ao tenter acabo intelectualmente a me maltratar.
Poesia mata, restaura, infecciona com a dor de cada palavra.

Rouba pensarnentos refazendo hist6ria que para muitos e mal contada.
Estar gravido (a) de uma poesia 6 deparar-se com a dor de nao ter fadiga

De sendr enj6o, vomitando frasiculas que a inspiracao nfo usou como que]=ia.
Maltratando o ser que livremente aceita essa gravidez sem prever.

i uma dor que d6i, que voc€ nega, mas depois busca sinplesmente ter
Porque ja esti ]igada perpetuamente ao seu pecador modo de ser

Faca mars arnolada nao corta o cordao umbihcal que fortemente passamos a tor

Renovado 6, todo o processo, se pela sensibihdade eu me deixar envolver
Grfvido (a) pela inspira€ao darei a luz a uma fraca desprotedda poesia bebe,

Que com tempo cresceri e proclanarf uma mensagem que lhe fafa viver.
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EleineW-

No espetho quebrado,
0 seu rosto refletido

Esti chorando,
Por que estou bgivdo?

Tus lrfuas tornaran-se
Meus adornos e minhas

Palavras condnuarn te magoando,
Estaria eu te arnando?

Nao quero pensar que
Nao estou mars te arnando,

Nao varnos dizer adeus.

Nunca esque€a que foi com
Urn sorriso que nossa hist6ria foi escrita,

Nunca varnos dizer adeus.

S
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Kli'ssia Mchelle Melo Costa

E de frente para o espcho
Onde busco minha identidade
Pergunto-me: quem eu sou?

Mas s6 vejo vaidade
Se fosse possivel enxergar

Alem da superficie
A alma eu haveria de encontfar

Pois nela tudo existe
Aquilo que'hao se ve

Ij£, esconde-se com ternor.
Hf angdstias, medos.

E do passado
Urn grande anor.

Ele esti adormecido
Temo que possa acordar

Misturar meus sentimentos
Do passado e do presente

Como an£-lo tanto

]£ que vive tao ausente?
i complexo, nao consigo responder.

Van al6m da razao.

Quem eu sou?
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Sera que sou arhada?
Responda-me corapao!

I.entamente retorno a vcr
0 que ha pouco nao quis enxergar

Entre a roupa e a maquiagcrm
Sempre busquei me ocultar

]£ nao sei se estou faliz
As dividas insistem em permanecer

Vou seguir o meu caminho
Mas na alma, em urn cantinho...

SempreestafaVOCE!
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Francisco Alves Gomes

Havia urn quadro quadrado pintado que vivia pendurado
Naquele quadro tudo de mim havia sido desenhado
Da rotina fienetica nao estava nem al para o qundro

No van e vern contava meus passos de pessoa que nao hga para ningu€m.

Ele me clamava com aquela cor vermelha de sofrimento

Queda de mim apenas urn olhado que o tirasse do relento
De mirn faltava sensibilidade, via o quadro s6 no othado
Tinha que viajar mum quadro que nao me finia imaSnar.

Cansado de esperar, o quadro ao chao foi se encontrar
Ern muitas rachaduras comeGou a se desintegrar
Lamentando pelo seu dom de nao poder enfritar.

Ao vcr o genocfdio, o homem nada fhava, nada fazia
Viu que aquele quadro carregava na tintura sua vida.

Aquelequndrorepresentavasuaesquecidaevaziavida.



Gap?tic ds cerwg3clf do G67flpo    F
'

ElisangelaMarins

0 tempo
i rna dr que lava

As misoas.
Eaintaquepinta

A vida:
Df as cores

Sabores in6ditos
E valores inusitados
Aos menores gestos.

0 tempo
"i senhor da razao"

E o meu corapao

ja me disse per que:

E porque o tempo e uma fgua
Que lava todas as misoas.

E se a vida se desbota
E toma urn tom de derrota
Desencontro, furia e dor:
Por outro lado ele cinge

Com suas maos leves inge
0 que outrora foi sem cot.
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0 tempo € o que nos atinge
Com un inrfuto torpor:

i o tempo que nos embala
Quando grita, susurra ou cala

Sues palavras de anor.

0 tempo que a tudo consome
E a flusao mais bonita:

Pois tlansforma a existincia
Nunia beleza infinita.

+-I
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Galdino Pinho Cavalcinte
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Ningu€m mars di ouvidos
Para o que eu digo

Niriguem mats quer saber
0 que eu penso da vida

Estou ultrapas sado
Estou vcho demais

Pra sugedr alg- coisa
Estao querendo que eu desista

Pra eu ficar esperando a morte chegar
Estou jogado no meio da rua

E nao vein ningrfem pra me ajudar
A sociedade nao precisa mais

Dos meus servicos
Estou velho dernals

Estou urn velho gaga
Que ja nao serve pra nada

Estio querendo que eu desista
Pra eu ficar esperando a morte chegar

Vou cuidar do meu reurnatismo
Tenho dor de cabe€a
Nao enxergo direito

htha pele enrngada
Meus ulinos caes

81



ji estao caindo
]i nao techo mais for¢as

Pta me levantar
Meu remedio por favor

]£ nao posso comer o que eu gosto
S6 vivo doente

Ate q-to tempo
Poderei aguentar

Mnha esperanca e a morte chegar
Sem nenhurm dor pra me atormentar

Meu remedio por favor
Meu rem6dio por favor

Meu remedio...

-\
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Ha urn Augusto dentro do povo
Do povo que tern urn verme

A espreita
Pronto a roer-lhe os oThos

E a dignidade do omar
Disso testemunham os ossos secos na praca

Aesperadealgumt`imuloaberto
Onde se repouse em paz

Onde se leia
Aqui blues
Aqui jazz

Carbono e amoniaco
Signos do zodfaco

A cmbalar o cotidiano
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Raimundo Siqueira dos Santos

De repente
Ele surge

Vein...

Silenciosamente
Corta o ar

Que sarigra
Deita sua espada sobre o nada

Desabotoa o quinono
E

ELtregue ao abandono
Desaparece

Faz rna prece
Ao deus da dor

De repente
He se vat

Meticulosarnente...
Dentro da noite
Dentro da lun

Dentro da gente...
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Raimundo Siqueira dos Santos

Afinal, quem 6 o 1ouco
0 que nao tern jufao

Ou o que excede no juizo que tern
0 deficiente ou o auto-suficiente

Sex normal 6 ealouquecer aos poucos
Epiraraomeiodia

No meio da sadia normalidade
Urban6ides no centlo da cidede

Vitimas da fiia racionalidade
Sendo assim

0 que define o louco e o normal
Os que caminham ao nosso lado

Ou os que vagam nos corredores de urn hospital?

Quem pode ser interditado
Urn Napoleao de hospfcio ou o que voa sobre urn precipido

Onde esti o fim e o infcio?

Questione aos loucos
Drurnond e Virii'dus

Cheios da loucura da poesia
Alheios a normalidade sem forma e vazia

Loucos
Vridos pela limpeza urbana

Colocados sob o tapete da hipocrisia social
Mas quem € 1ouco
E quem a normal

Ai' chegamos ao ponto inicial
Dipsomanfacos

.a

/-
'



``

I

Sexornarll'acos
Consumistas compulsivo s

Neur6ticos da simetria
Gente que a todo instante

Lava as maos na pia
Calmamente todo s eulouquecem

E podem ser curatelados
0 ]oao de Deus

Queviroudeus]oao
0 que rasga dinheiro na avenida
0 que se entrega a dor da sdidfo

Ou o que pensa ser uma estrela cal'da
Mac e normal ser louco
i loucura ser normal

Fazer tudo igual a todo mundo
Sevestirde]os€,]oao,Raimundo

E delirar no caos da cidade
EsairpracomprarLmcigarro

E ausentar-se da vida
Deixar pta tfas o len€o bronco

A lrfua rerritente
0 aceno final da despedida
Curatelados todos somos

No sentido amplo da expressao
Afinal,

Quem nao carece de urn ombro
De-boca

Dealgii:mquetheadministreocorapao?
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Sebastiao e Sflva Mor-dra

Arigo atrav€s da trova
Dos versos e melodia
Das rimas e da beleza

Da arte da poesia
Vivo a tratar multos temas

Tristezas e alegrias

Tratar da rome jf o flz
Poh'tica e cidadania

Da Lossa comuhidade
Que passa necessidade

E o governante a vontade
Gozando sua regaha

Urn dia a versar poh'tica
Mencionei a condi€ao

Dos que estao entrorrizados
A conduzir a nacao

Estao no caminho errado
Nos levando a perdicao

Estao ai' desfilando
Num luxuoso carrao
E o pal's afundando

Sem chance de salva€ao
Eles cada vez mais ricos

E os pobres sem ter o pao
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Quero tratar hoje amigo
De outra s6ria questao

Que chega a roer o cerebro
Que nela faz reflexao

Nao se assuste pois eu falo
Da nossa educacao

A situa€ao 6 terrivel
Muitos nao podem estudar

Sao de famflias carentes
Os pais nao podem bancar

E o governo indiferente
Nao age s6 faz falar

A educa€ao brasileira
Faz tempo que cambaleia

Tropeea aqui e acol£
E tonteante vagueia

Sofrendo constantes golpes
Daqueles que a burleiam

E o professor resoluto
Pfossegue em sua rnissao

Dial€tico a construir
Dentro de nossa na¢ao

Conhecimento e coragem
Formando urn born cidadao

®s poderosos quere`ndo
Coninuar no poder

!Promovem na educa¢ao:
Uma visao de aprender
Que aliena o educando

8H
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Pra sempre obed.ecer
Submissao e o lema
Desta tal educa¢ao

Preparar o individuo
Pta ser urn "born cidadao"

Sujeito servo ao sistema
]amais de transformacao

Pois se impedrem que o povo
Se tome capaz de vcr
Terao os dominadores
Garanddo o seu poder

Seu luxo sua rebalia
E seu devasso viver

Portanto nos levantemos
Lutemos para mudar

Enquanto hf vida, hf esperan€a
E forcas Deus pode dar
Prossigamos pois com fe
Dispostos a transformar

Cuidemos que os educandos
Aprendam criticizar

Se interem da realidade
Na luta possam interessar

For urn viver mais humano
Contra a opressao pleitear
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Marta Gardenia Barros

Homem nordesdno!
Homem brasfleiro!

Homem de tra€os fortes
Rosto queimado do sol

Maos calejadas da hda difria
Alma agreste!

Homem que faz fir
Pelo seu jeito arretado de ser

Pela simplicidade
Palavras ingenuas

Lendas que ele cre com convic€ao
Sotaque e jeito nordestino de ser

Esse mesmo homem tamb6m faz chorar
Chorar pela fome `que passa
A seca que assola a sua terra

Os olhos nao escondem o sofrimento
Pobre homem!

Ri o riso sem gra€a
Rem6dio a dor!

A£A±Sa:::ae:=±£g±:ara:;i:'

Homem valente!
Que acha gra¢a da pr6pria desgraca
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0 sertao chora...
Chora as lagrimas da esperan€a

Chora a morte de urn anciao, de uma crian€a.
Que a fome e a sede mataram...

Povo de fe!

Fazes preces e promessas a padicigo e a todos os
Santos

Para que amanha, seja diferente
Que amanha tenha o pao e que chova

Homem brasfleiro !
Conhece desde cedo, a fome, a dor e miseria

Que nao perde as esperan€as...

A tua fe diz: Deus quis assim, que assim seja
povo sofrido!

"Povo mafcado!

Povo fehiz!"
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]uliana Maria Porteua Alves

Marieta
Menina xereta

Rebeca
Merina sapeca

Amigas de muita fe
Ah... sin

Tambem tern Maria ]os€
Maria muito valente

De qualquer urn quebra o dente
Como sempre xereta

]£ sabem de quem estou falando, de Marieta.
La vein a desesperada

Minha amiga Socorro foi assaltada
Que pena

Mesmo sendo uma j6ia tao pequena
]£ era meu cordao

Urn dia ainda me vingo desse ladfao!
Mariana...

Ana banana
JOao

Adora magi e mamao
Tudo forma uma salada de frutas

Rafael gosta de pastel
Dat' a agente faz urn lanche.

/-
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Nayra Yasmin Guimaraes Pinheiro

De repente eu t6 assim...
De urn jeito...sei li.

Vontade louca de chorar
Procuro un porque,

Mas ele se recusa a revelar

Urn medo, uma coragem,
Uma lembranca de pre-tens6es

Desejos medrosos, presos
Coragem alada, fualtiva

Lembranca de frustrac6es

Momento vao.

Uma agonia,
Uma angdsda,

E outra louca vontade de explodir,
Sumir, ou dormir...

Passo lento, sem voz,
Sem pensamentos,

Sem gra€a,

Sem motivo.
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Fabiana de Souza Bafbosa

Nasci junto com o p6 de abacate
No meio dos espinhos

Do capim
Entendi. a sohidao do quintal
Percebi a grandeza do jardim

Cresci junto com o pe de abacate
Entendi a can€ao livre do vento
E o sonho encantado da crian€a

Depois morreu o pe de abacate
Restou a tristeza do quintal

Ficou urn gosto doce de lembranca.

-
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Miltori. Vfldr Ferreira

0 lugar onde eu vivo
Nao tern guef ra
Nao tern dores

Ten uma linda cachoeira
E urn arco cheio de flores!

Araras tao bonitas
E algumas araras a cantar

Nao € nada particular
Pois eu moro na Amaz6nia

Urn lugar cheio de cores
De aromas, de amores

Urn lugar que me faz sonhar!

Tudo € tao hado!
Carros andar,

Pfssaros a voar para lf e para ca
Para toda diresao

i s6 sentir o coracao

Mas se a devastacao continuar
Nada van sobrar
Nem uma casa
Nem uma rua

Nem urn lugar para se abrigar
E a vida tao triste vat ficar

Que iremos somente chorar



Roraima muito linda!
Feita de imigrantes

De todo o lugar
Vindo aqui

Para urn trabalho conquistar
E foi nesta terra roraimense

Que a fome deles
Conseguiran matar

E os fiThos dessa gente
Nao `tem onde mo far

E a fome estao a passar!

0 lugar onde eu vivo
]i foi muito garimpeiro

]£ rendeu muito dinheiro
Hoje esta fechado

E os indios nem se fala
Sem terra estio ficando

E os "mandantes" de Roraima
Estao maltratando-os

Mesmo com tanta riqueza
Em meio a tanta pobreza

i aqui que vou viver
E vcr meus fflhos crescer.
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]uliana Maria Portela Alves
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Acordei de manha, bati meu dedao
Fui tomar banho, escorreguei, cal' no chao

e bati meu cabe€ao,
fui no hospital tomar inje€ao.

Mais tarde fui na academia fazer musculaeao
lf mesmo encontrei ]oao

esqueci que ele estava com raiva de mim e ele
me deu urn socao.

Depois fui para a padaria
E la level uma surra de Maria

Maria era valente, quebrou meu dente.

Fui para casa,
que confusao

malditos moleques, roubaram meu calcao.

Subi no p€ de manga
e chamei a mulher de baranga

vi que nao era meu dia de sorte
pois a mulher me ameaGou de morte.

Indo pra casa encontrei minha amiga
outra Maria

pelo menos ela ainda nao me batia.

Contei para ela o que aconteceu e por que estava
assim,

pois aquele dia nao estava pra mim.

1oo



De repente meu gato me arranhou
e o meu braco vinte pontos ganhou

contei para minha mac o que aconteceu
e ela disse que a culpada fui eu

Minha priminha. do meu gato gostou
e nun abraco o bichinho quase matQu.

Na verdade o gato nao era meu mas, do meu irmao
que se desesperou!

e quase da rninha priminha nada restou.

Estava tao cansada
parecia que estava atropelada.

Fui pra a cama sozinha chorar
logo veio minha irmazinha chata para me perturbar

fui ate a vararlda e comecei a fezar
para o pior dia da minha vida logo acabar.

"fiquei com vontade de me matar
fazer o qua, pois minha vida de menina

tinha que condnuar".

1ol
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Emily Monteiro Costa
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Onde esta o tempo?
Sera ele un amigo,
Levado pelo vento?

Ou tin inimigo,
Que nao tern sentimentos?

Tento segur£-1o.
Para vcr onde ele es fa,

Mas quando me apercebo,
Ele acaba de passar.

Por que ten tanta pressa?
E nao pode esperar?
Gostaria que parasse,

Para a gente conversar.

Ele disse que nao pode,
Tern feridas a fechar,

Porque todo sofinento,
S6 ele faz curar.

Por favor me leve junto,
Nao me deixe aqui ficar,
Do seu lado meu arnigo,

Vamos nos eternizar.

1o2
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Pablo Felippe Santiago- de Lima

Hf todos os momentos anjos caem do c€u;
Nao se sabe quando o iiltimo deles veio a terra;

Sabe-se que, quando uma pessoa chora ou flca triste,
Eles vein para ca.

Quando. as lfgrimas cessam,
E a tristeza val embora;

Eles voltam para o lado de Deus.

Eu sei que quando voce choral ou se entristecer
Eu estarei do seu lado,

Para enxugar suas lagrimas,
E dividir a fehicidade com voce

Meu anjo hado
Meu anjo amado,

Eu quero para sempre, estar do seu lado.

iBL
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Mayara da Silva Ferreira

Vende-se urn cora€ao
Francamente em born estado

Mesmo de segunda mao
Ainda bern conservado

Muito pouco udizado
Sem abusar da emo€ao

Nao se encontra mal tratado
Viveu com modera¢ao

Por ter poucas andancas
De sonhos alimentado
Porido de esperan€as

Urn tanto ben preservado

Embora assim sem defeito
Com mania de viver

Por nao caber mats em meu peito
Preciso urgente vender!

vyTEL
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Sergro Murflo Campos Faria

Como sou feliz, realiz.ado
Ben, nao poderia ser diferente

i... o destino e mesmo engra€ado
Cuida direidnho da vida da gente.

+

Queria tanto, eu, tempos atrfs
Ser pal de urn menino bern esperto

Ve-lo crescer, virar rapaz
Torcia para. que tudo desse certo.

Quando menos se esperava, nasce urn moleque bohito
Branquinho, loirinho, olhos azuis como os da av6

Gostaria que esse dia fosse infinito
Chorei feito crianca, chorei tanto que deu d6.

Mas que d6 que nada, o choro era de imensa alegria
Menino saudivel, grande e faceiro

Eu me behscava...sera que isso € fantasia?
Era verdade! E esse era apenas o primeiro.

Dois anos depois, vina ao mundo
Urn moleque lindo, sapeca e matreiro

Era o meu segundo
Completamente diferente do primeiro.

Tinha olhos escuros, cabelo pretinho
Tao borrito quanto o irmao

Nao fro sarado, urn pouco gordinho
Mas com muito amor no cora€ao.

1o=5



Pensa num menino danado
Perguntador que s6 ele, curioso

Interigente urn born bocado
• Querido pot todos, amoroso...amoroso

Urn ano mats tarde, mas que de repente
Vein o cacula, e... o caculinha

Veio para alegrar ainda mais agente
E aumentar o amor em meu cora€ao, aquele amor que eu ja tinha

Cabelos fuivos, olhos castanhos, sorriso meigo e pequeno
Era como se fosse a mistura do segundo com o primeiro

Esse era tranqtiilo, calmo, sereno
0 terceiro, sin, o meu filho terceiro!

fita molequinho valdoso
Comer demais, gorduras, besteiras, era pecado

Como todo ca€ula, afivel, cort€s, mavioso
0 atleta da finflia, ou melhor... o sarado!

Diga-me, se nao tenho a obriga€ao de set feriz, ditoso?
Quando os vejo brincando saudfveis, sorrindo

E ate mesmo brigando, urn zangado, o outro furioso
Na hora do meu descanso, momento em que eles estao dormindo

Como sou fdiz, realizado
A fericidade invade meu peito de urn jeito tao profundo

i... o destino nao e s6 engraGado...e o culpado
De fazer valer toda a riqueza do mundo

Obrigado pelo presente de tal valor
Levanto as maos aos c€us

Agrade€o de cora€ao meu Senhor!
For te-los: Hallan, Hallex e Haxel!

1o6
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Quanto vale urn c¢#/zzc7oA
Neste mundo de meu I)eus?

TJkve 2reg!unto |Jrrf es$6:.

Quanto vale urn canto meu?

Quanto vale uma candga
Improvisada e ce#erzz;

Na boca de urn repentista
Na roda da c7.rjz#c7er¢?

Quanto vale a embolada
Num c6co que faz #.ercz';

Uma dupla de viola
Urn pandeiro pra ce¢r/zz?

Quanto vale urn c¢#/zzc7oA
Neste mundo de meu Deus?

TJae Preg/unto Profess6:.

Quanto vale urn canto meu?

Quanto vale essa moeda
Sem cunho coercr#.¢';

Que nao se ganha na z.ji4o/cz
Que nem Hino N¢#.o#¢?

Quanto vale a pra€a armada
De roda pra ¢c7erz.7zz?

A cz//z/rzz dita em prosa
a Povo 2L tistimunb@

1o7



Quanto vale urn ctz#/zzc7oA
Neste mundo de meu Deus?

TJkye Pr.eg/unto firofes$6:.

Quanto vale urn canto meu?

f3sse czl"to a uerdad6ro
Que canto de si a d6;
Do Suf rimento do poivo

DoP¢c7z.fl# chao em p6...

Da z.¢erjz#fzz e da luta
Contra a fome nesta guerra;
canto 0 meu pOvO rzf/#.JO,
E canto a sede de terra!

Quanto vale urn 4z7#/zc7oA
Neste mundo de meu Deus?

TJne firegjunto |Jroif es$6:.

Quanto vale urn canto meu?

Quanto vale a minha voz
Disc[f inada e sem gr2u€2L}

Que #z,zz, rz. aqujeta mum canto
For Az.jerojiz.a e pirraca!?

A |iregjuntd pro dout6
Palitosado e istudeido

Que ¢goA¢ o sertao com a seca
Pta num perde o 7z.#¢do...

Quanto vale urn czz#Jzz47o`
Neste mundo de meu Deus?

TJh€ Preg/unto |Jrofes$6

Quanto vale urn canto meu?

1o8
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Raimundo Siqueira dos Santos

Cabelos prate.ados
Bailan ao som do
Batuque do vento

Que soa solto
Verao Alegre

No Porto

Cegos de bengala
Tateian multid6es

Rapidamente (Apressadamente)
Sem guias

Mas na nira
Na direeao

Quando a pele fala
Pouco importa a escuridao

No mundo da pele
0 tato vale mars que a visao

Toque, sinta
Esque€a o rumo
Perca o prumo

Sem perder o tom
Entre em contato
i tempo de pele

1og
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Francelir Alves Silva

Cada dia o amor muda de rosto
Cada dia o rosto desfigura
E na loucura do espemo
0 amor pode sex sexo

E no reflexo da dor te desconheco
Esque€o de mim
I,embro teu beijo

E nessa mistura entre o pfo e o queijo
Nao me vejo mats na tua face...
Cada dia o amor muda de rosto

Vira paixao em janeiro
Vira flusao em agosto

Amor sem cara
Amor sem doce
Amor sem gosto

Cada dia o rosto muda de espemo
Cada dia o amor muda de rosto

llo



cM[l G qftm
Walker Robsofl de A. Baibosa

Urn na mesa
Mil sem rumo,

Urn na mesa
Mil perdendo

Urn na mesa
NI esperam

do cassino,
sem destino.

da festan¢a,
a esperan€a.

de ora€ao,
a salva€ao.

Urn na mesa do taro
Mil perguntam: quem eu sou?

Urn na mesa do bordel,
Mil contemplam lua e c€u.

Urn na mesa de baralho,
Mil em busca de trabalho.

Urn na mesa de madeira,
Mil perderam a mata inteira.

Urn na mesa camuflada,
Mil morrem bombardeadas.

Urn na mesa da cobiga,
Mil esperam pot justiGa.

Urn na mesa do poder,
rm sem ter o que comer.

Urn amanha de nil surpresas,
Pra quem senta nessas mesas.

a



I.!,,,,;.J'T:\.....
`.-'!..`..      a-.....-

....           +  ....

©d"capdo
Galdino Pinho Cavalcante

`a
I

Ateneao meu irmao preste muita aten€ao
Viver nun mundo cao nao € nf df ficfl nao

Discrimina€ao, arrogincia, pretensao sem nenhuma
Compostuta.

Ha! H£! Ha! Pfra com a porra da censura
Criatura, criacao, descoberta. Onde estao

Todas essas coisas estao certas?

Certas nao estao ou sera que estao?
Sem educacao nao pode haver evolusao

Sem evolu€ao nao se forma cidadao
Compostura na a€ao, acao pra melhorar

Pfecisamos uns dos outros para a coisa avancar
Ordem e progresso vao pta puta que o pariu

Brasfl mostra tua cara quero vcr como 6 que flca
Mostra o teu poder, quero vcr aparecer
Todo teu vigor com o cenho animado

Dotado de esperan€a como amor de crianea
Crian¢a esperanga. Amor, dedicaGao

DedicaGao, educa€ao, reflexao educacao
Com qualidade, criatividade, piano de a€ao

A¢ao com muito amor, urn mundo com muito louvor
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Na pagina 116 onde lerse V CONPOEsl 2002
lal\a.se VI CONPOESI 2002
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V CONPOESI 2001

Modalidade Es crita

Categoria Infanto  -  ]uvenil

Mayara da silva Ferteira                          Reconhecimento
Alcssandra Martins Neves costa          O Infinito
Malana oLiveira pinto                              Cclto§ Instantes

Aldair RIbeiro dos santo s                        Insencivihidade
Maria ver6nica dc souza                        Confissao
Daniel severino chaves                          Almas Trigemeas

Categoria  -  Adulto

Modahdade Inteapreta€ao

Categoria Infanto  -  ]uveril

1°                     Mayara da silva Ferreira                      Mayara da silva Ferreira                        Reconhecimcnto
2°                    Mayara da silva Ferreira                     Mayafa da silva Fcrreira                        O que fazer
3°                    Tiago pinto sardenbetg Comes       Bruno Karl Matsdorff                          Adeus

CategQria Adulto

1°                     Kaline  Barroso/Jean Queiroz                  Elisangela Martins                     Nossa soma
2°                    Kalinc  Bartoso                                            Elisarigch Martins                     Procura-se
3°                    Aldair Ribeiro dos santos                           Aldair Ribeiro dos santos        Sofredura
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V CONPOESI 2002

Modalidade Interpretagao

Categoria Infantl

Manhatman Gandhi Tabosa Lustoza     Manhatman Gandhi Tabosa Lustoza     O circo scm Fin
Alessandra Martins Nevcs costa            Alessandra Marins Neves costa            Roraima
Alessandra Martins Neves costa             Alessandra Martins Neves costa             Meus poemas

Categoria]uvend

Fdissia Melo Costa Manoel haulino da costaM]`inior       O segrdo men e seu
Manoel Rufino da costaM]iinior     Maned Raulino da costa Mj\inior       Ovielha em pde dc Isobo
Edndi soares pereira                          Edin€ia songs pereira                             Amigos

Categoria Adulto

Kaline Bamso,
Bfa Fbrtes e Alice Cardoso

RIton hi

Ehisangth Martins

Walber David Aguiar
Walber David Aguiar                           Walber David Aguiar
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Carnjhates
Poema Drumondiano



V CONPOESI 2003

Modahidade Escrita

Categoria Infanto  - ]uvend

10

20

30

Categoria Adulto

Francisco Alves Comes                         0 Qundro
Francisco Alves Games                           Sedugao poetica
Pablo Fehppe santiago de lira           Mentes Mutantes

Scbasdao e silva Moreira                        Poema da Educa¢ao
Raimundo siqucira dos santos              Samurai
Galdino pinho cavalcante                     Decrepitude

Modaridade Interpreta€ao

Categoria Infanto  -  juvenil

|°          Kissia Melo costa
2°          Fora Amazonida c. Amaral
3°          Karen, Mateus e Isabela

Categoria Adulto

1 a          Anderson do Nascimento
2°          Anderson do Nascimento
3°           Selma Luiza

Klissia Melo costa                                     NO Fundo da Alma
Francisco Alves Games                             Sedu¢ao po6tica
Yasmin picanco Grangeiro                       Planeta crianca

Raimundo siqueira dos s antos                Augusdnados
Ralmundo siqucira dos santos                Samural
Raimundo siqueira dos santos                I.ouca Lucidcz
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V CONPOESI 2004

Modalidade Escrita

Categoria Infinto  - juvenil

HELgrEHffiH©EREEEEE
10

20

30

Categoria Adulto

Silmara costa de oriveira                       Abacatciro

]uliana Maria porteua Alve§                    Nomes
Pablo Fdippe sandago de lins             Anjos due caern

Francelir Alves silva                                Inter/Faces
Galdino picho cavalcante                     Educa¢ao
Raimundo Siqueira dos Santos

Modalidade Interpretacao

Categoria Infanto  - ]uvenil

|°          Milton vilar Ferreira Dantas
2°          Erndy Monteiro costa
3°          Silmara co§ta de otiveira

Categoria Adulto

1 °           Fabio Almeida
2°          Mayara da silva Ferreina.

3°          Rodrigo Mebs de santana

Milton Vilar Fcrreira Dantas
Emily Monteiro Costa
Fabiana de Souza Barbosa

S6rgio Murilo Campos Fala
Mayara da Silva Ferreira
Ralmundo Siqueira dos Santosa

E Tempo de Pelc

RIquezas e pobrezas
0 Tempo
Abacateiro

Meu§ Fithos
Clas§ificado

i tempo dc Pele



Comissao Julgadora -2001 a 2004

Comiss5o Julgadora do.V Conpoesi  (2001)

Walber David Aguiar
Pericles Vergosa Pemci
Carmem Lhcia Fraga
Fabio Almeida de Carvalho
Alcides Magalhae.s Lima

Comissao Julgadora do VI Conpoesi  (2002)

Enos Faustino
Jaime Brasil Fimo
Jinor Brasil
Alexia Linke
Eliakin Rufino

Comissao Julgadora do VII Conpoesi  (2003)

Walber David Aguiar
C-em Ldcia Fraga
Renato Vlcente Barbosa
Marcio Sergino
Rosingela marte
Izabel Santos
Rosana dos Santos

Comissao Julgadora do Vm Conpoesi  (2004)

Walber David Aguiar
Camem Ldcia Fraga
Sandra Mara Dias Botelho
Elena Campo Fioretti
Eliakin Rufino
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