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Rosimeire Leal da Motta

Direitos Autorais
TODAS as poesias e textos deste e-book estão devidamente
registrados, conforme a legislação sobre os Direitos Autorais (Lei
nº 9.610, de 19.02.98), assim, é necessário pedir autorização aos
autores para publicá-las em qualquer meio de comunicação.
Art. 33. Ninguém pode reproduzir obra que não pertença ao
domínio público, a pretexto de anotá-la, comentá-la ou melhorá-la,
sem permissão do autor.
É considerado ilegal, modificar o conteúdo ou parte das poesias e
textos
As poesias e textos deste e-book, não pertencem ao domínio
público e estão com o nome e e-mail do autor, sendo necessário
pedir prévia autorização para publicá-las em qualquer meio de
comunicação.
Ao copiar as poesias e textos anote o nome do autor... não permita
que sejam repassados com o título de "Anônimo".
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A Arte de Escrever
Devemos escrever para nós mesmos, é assim que podemos chegar
aos outros. (Eugène Ionesco - Escritor teatral francês - Originário
da Romênia - 1912)
Escrever é uma luta contínua com a palavra. Um combate que tem
algo de aliança secreta. (Julio Cortazar – Escritor argentino)
Escrevo sem pensar, tudo o que o meu inconsciente grita. Penso
depois: não só para corrigir, mas para justificar o que escrevi.
(Mário de Andrade - Poeta, critico de arte e professor brasileiro 1893/ 1945)
Eu escrevo sem esperança de que o que eu escrevo altere qualquer
coisa. Não altera em nada... Porque no fundo a gente não está
querendo alterar as coisas. A gente está querendo desabrochar de
um modo ou de outro... (Clarice Lispector - Escritora brasileira,
nascida na Ucrânia - 1925/ 1977)
O verdadeiro escritor nem tudo põe no seu livro; o seu trabalho
mais essencial se realiza na própria alma dos leitores. (Antoine
François Rondelet)
Quem escreve deve saber que suas criações não são mais suas, mas
de quem as lê... (Claudia Letti)
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Introdução
No “Rosimeire´s Home Page” há uma página com o nome “Novos
Talentos da Literatura”... um lugar onde todos que têm a habilidade
da escrita possam divulgar seus trabalhos.
A idéia deste e-book "Novos Talentos da Literatura"... surgiu
porque li uma reportagem que dizia que a maior dificuldade para
quem está começando a carreira como escritor ou poeta, é
encontrar alguém que se interesse em publicar seus livros. Então,
pensei em dar essa oportunidade a todas as pessoas que gostam de
escrever e que estão em minha página. A maioria das pessoas que
fazem parte deste e-book são muito conhecidas na Internet porque
suas poesias e textos estão em quase todos os principais sites de
literatura e todo mundo lê suas poesias e textos, mas ninguém sabe
quem são eles. Assim veio a idéia de fazer um e-book com os
autores, a biografia, uma pequena entrevista com perguntas que
todo mundo gostaria de fazer e apresentar algumas de suas obras.
Ao terminar de ler este e-book, envie um e-mail para cada um dos
autores com seus comentários. Todos nós gostamos de saber o que
as pessoas pensam sobre algo que escrevemos... os autores deste ebook não são uma exceção...
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Anna Roza Cruz
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rozacruz@br.inter.net
Recife - PE – Brasil

BIOGRAFIA:
Nascida em 16.12.43 em Recife-PE. Escritora, Poeta, Artista
Plástica, professora e Membro da Academia Internacional de
Literatura e Artes, sócia da UBE de Recife-PE - Autora de “Na
Esquina do Z”, (13.12.1995) e “As Múltiplas Fases De Um
Homem” (09.09.99) todos com títulos enigmáticos.“POEMAS
INSANOS" (25.03.2002). No prelo se encontra o seu terceiro
romance “Divina Loucura’”.
Sou uma mulher que procura exercer inteligência, sensibilidade e
sexualidade, e nesta busca vou me descobrindo. Sou sensível, sem
ser melindrosa. Gosto das coisas certinhas.
Este é o meu jeito de viver! Além disso o amor para mim é o
principal fator emocional de minha existência. A minha exigência é
que todos sejamos “por inteiro”. Quando escrevo, flutuo nas águas
cristalinas. Escrevo por amor à poesia. Num escritor, é quase
impossível deixar que o cérebro flua e o coração fique insensível às
emoções. Quando amo, derramo todo meu potencial. Quero reaver
o tempo perdido. Quero amar e ser amada. Quero ultrapassar meus
próprios limites de emoções! Quero deixar este mundo, somente
quando me sentir inválida. Da vida, quero muito mais do que “ela”
até hoje me ofereceu. Dela, busco o melhor...viagens, convites,
músicas, computação, teatros, cinemas e minha pintura. Quando

Rosimeire´s Home Page

pinto...navego! É pura criação...a linguagem da música são os sons
e da pintura, as cores e formas... Sou uma mística liberal!

Como você se tornou uma poetisa ou escritora?
Tornei-me escritora e poetisa por uma boa leitura e pelas emoções.
Escrever, colocar sentimentos no papel, não considero uma
profissão.

Quais as dificuldades que encontrou nesta profissão?
No início, as dificuldades foram muitas! Como por exemplo, receio
de me juntar aos que realmente são escritores e poetas! Tinha saído
de um relacionamento muito forte e passei a colocar minhas
queixas, sentimentos e emoções no papel, o que considero difícil!
Encontrei apoio em uma amiga, Graça, que me incentivou, me
lapidando para eu obter um bom resultado, que tornou muito
gratificante, neste pulo de minha vida.

O que é mais gratificante na arte de escrever?
O mais gratificante em escrever é o retorno em palavras dos que
me enviam através da Internet ou pessoalmente.

Qual é o seu estilo literário?
Meu estilo é simples, pois deixa minhas emoções explodirem e
assim repasso para os leitores.

Há algum poeta ou escritor que a influenciou?
Minhas fontes foram Ferrando Pessoa, Drummond e Camões. Sem
passar despercebidos os atuais... Como Oswaldo Montenegro que é
um poeta nato.

Que conselhos você daria para quem está iniciando a
carreira literária?
Daria o conselho: se gostar vá em frente, há lugar pra todos! O
sucesso depende de cada um!

Para escrever como vem sua inspiração? Depende do estado
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de espírito, da emoção do momento?
Depende de meu estado de espírito. Para começar algo, tenho que
estar sozinha, ouvindo uma música ou mesmo sofrida. Aliás, tudo
em mim torna-se um motivo para escrever!

Qual foi o momento mais gratificante ao se tornar uma
poetisa ou escritora?
Os meus momentos mais gratificantes foram os lançamentos dos
livros: O primeiro em 95, "Na Esquina Do Z" . O segundo, "As
Múltiplas Fases De Um Homem", em 09.09.1999. O terceiro
"Poemas Insanos" em abril de 2002. Nunca seca a fonte do
escritor... nenhum escritor ou poeta consegue esvaziar a sua
nascente.

É possível se sentir realizada como poetisa ou escritora?
É, desde que você goste do que escreveu! O resto fica por conta do
tempo...

Conte uma experiência agradável e outra desagradável em
sua vida como poetisa ou escritora.
A experiência agradável foi no dia 07.11.02, quando Maytê elogiou
a prosa "Sobrevivi Sozinha" achando-a, entretanto, triste,
verdadeira e Linda! e Cândido (um poeta de Portugal) enviou-me
um e-mail a respeito da mesma prosa: “Como vês, não sou eu
apenas, a apreciar o que escreves. Ai tens três adjetivos”.

A partir de qual momento, você sentiu que gostaria de
abraçar esta arte literária?
Gostaria, não, Gosto! Já faz parte do meu cotidiano. Considero-me
enlaçada a "ela"!

Algumas de suas obras:
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PRA VOCÊ DENTRO DE MIM
Neste instante fecundo,
tão frágil como um segundo.
Estou sempre dando festas, pra você
dentro de mim...
Você está em tudo que eu vejo
E refaço tudo em minha mente sã
Em que você estava presente.
Estou quase convencida...
...que tenho alma de poetisa!
São os erros do desejo.
Ame-me, não lute comigo.
Reprovo-me lutando tanto contra
meus instintos.
E me sinto perdedora de um...
Deste amor que arde
No peito com ardor...
Mesmo assim,
vou lhe amar sempre, sempre!

VIBRO DE EMOÇÃO
Respeite o tempo...
Da minha tristeza.
Quero a coisa certa
Na hora certa!
Esqueci...
que estou morrendo!
Morrendo
De ódio...
Morrendo de medo...
Morrendo de amor..
Pois pra ti... já estou morta!
O amor faz tanta coisa...
Afinal quem quer sofrer?
Obedeci à paixão até o fim.
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Vibro de emoção!
Quando abro os olhos
e olho para o teto e clamo:
Estou viva!

O POUCO QUE RESTOU
Estou outra vez no escuro
Vestida de preto e rasgando os véus.
Ouço um canto nostálgico.
Envolvo-me nos sons e por alguns segundos...
Esqueço de mim, esqueço do sofrimento.
Minhas forças estão no limite...
O encanto ainda mora em mim.
A saudade escorre em palavras fortes.
Carregada de orgulho que começa a agonizar.
Por que me abandonaste?
Por que esta frieza nua?
Tudo em mim se confunde...Atropela-me!
E quem sou eu para eternizar os amores impossíveis?
Deixo-me invadir pelo mistério de nós dois...
E preservo os sigilos que não ouso revelar.
E choro sob silêncio de imagens, que não resolvem,
Mas...suavizam!
O pouco que restou em mim.

SOBREVIVI SOZINHA
Acostumei-me a sobreviver sozinha. Continuei a viver também das
avalanches de coisas supérfluas. O tempo, dividido em meses e
anos, sufoca-me em lugar insípido. Minha audácia não me permitiu
recuar, então fui avançando em minhas loucuras. Mas, cresci
dentro de mim! E não apareceu a ribalta. Depois de quase cinco
anos a Internet foi o meu palco visual. Conheci amigos que
qualificaram minhas prosas e meus poemas, como lindos! Há um
pouco de exagero. Alguns deles me compreendem, outros ficam
indiferentes e outros silenciam. Sou uma passarela escorregadia
Rosimeire´s Home Page

muito longe da descoberta da fama.
Eu tinha um rosto sereno, uns olhos verdes estranhos e
translúcidos, delicadamente amendoados distantes um do outro e
prestes a liberar uma lágrima...Agora meu rosto é ansioso, meus
olhos continuam estranhos e já liberou vários vezes as lágrimas!
Cecília Meireles diz em um dos seus versos: “Eu não tinha este
rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim negro, nem estes
olhos tão vazios, nem estes lábio amargo.”
Sou persistente em tudo que acredito. Não há tempo para a
sucessão dos anos, dos dias e das horas. O ritmo delirante enaltece
o meu ego. Dentro de mim, não existe silêncio... existem fagulhas,
ansiedade e esperanças! E neste conflito passam as horas, os dias,
meses e intera os anos! Agora, estou mais fiel... e mais
esperançosa! Mas, nesta busca pelo estrelato... Decepciono-me diaa-dia! Queria ser descoberta pelo que sou e não pelos carinhos dos
parentes e amigos! Meu estado de espírito é escravizado entre o
sinal de adição e de subtração. Há horas que sinto seguindo toda a
reta de minhas crenças, com todos atropelos que assustam.
Trabalho com minhas emoções e minha crença. Há coisas que
expresso e muitas vezes não estou a sentir. No entanto, o amor
sempre fortalece.
Eu mudei... Foi uma mudança simples, tão certa e tão fácil!
O sonho ainda permanece transformado em meu delírio fantasioso.
A rigidez das regras gramaticais me desequilibra. Sou severa em
cada frase que exponho. Hei de tornar meus ideais numa verdade.
Quero conseguir abraçar o impossível. Quero eternizar meus
momentos únicos. Quero que minhas ranzinzas, sejam conhecidas
por amigos. Quero ser descoberta por alguém, que me leve ao céu,
sem ser... por morte!
Amo o inesperado! Tenho a esperança que meus poemas venham a
conquistar meio mundo. Pretensão árdua e desvairada!
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FORTALECIDA PELA DOR
Emudeço nos momentos em que guardo as lembranças com o
máximo pudor. São lembranças ainda bem nítidas em minha
mente. Fatos passados induzidos pelo presente, como se eles
emanassem os nossos segredos. O mundo pouco se interessa pelo
que se passa em nossa vida. Espio no espelho e me vejo frágil.
Mesmo assim, ele ousa decifrar minhas emoções.Tento mitigar esta
mágoa recente para amenizar minha dor. Procuro ignorar este
sofrimento! O escuro acalma os meus conflitos, que driblo entre
lágrimas contidas. Suspiro na tentativa de camuflar minha
tempestade interior.
“Escondo esta dose de irritação que me invade/ um certo
desconforto me incomoda /Meu desejo,/ É quase uma agonia!”
Tudo neste instante se torna quase impossível! Decidir o rumo que
se deve tomar é muito difícil! Conheço minha incapacidade de
tomar decisões. Suspirei e avaliei o que pretendia. Minha sensatez
teria que ser justa. Decidi acabar com toda essa festa dentro de
mim e que fiz crescer com a minha imaginação. Preferi romper
com tudo antes do final do jogo. Esperei as palavras que não se
construíram. Desvirginei a minha vergonha e decidi acabar com
este relacionamento falso, mentiroso e desgastante.
Fui rápida. Estava fortalecida pela dor. Abreviei as palavras para
sofrer menos, o que não impediu de machucar meus sentimentos.
Penetrei com a confiança dos sábios, fitei nos olhos e derramei toda
minha mágoa... Em segundo, disse o que me veio à cabeça.
Aquele porte de homem requintado, baixou os olhos num ato de
covardia. Nada disse, simplesmente aceitou. Até quando aquele
instante simbolizaria um amor perdido? Onde estava eu, que não
enxerguei este momento! Esse era um saldo negativo em minha
vida!
O silêncio eloqüente repetia as palavras ditas em um só fôlego. Não
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fazia sentido menciona-las, novamente. Para quê? Era somente
uma foto fora de foco...
“Basta-me o êxtase da noite.../Seduzindo a lua./Olho para Ela...e
fito-a/ Com a impulsividade do,/Antes.”

MEU OUTRO EU
Meu coração pulsa
Teu olhar
Persegue-me...
Enlouquecida aparento-me!
És minha louca... fantasia
Serás o meu...
Último suspiro enganador.
Onde apagarei as mágoas.
E contabilizarei as alegrias,
Desprezando todas tristezas!
Os vãos da alma
Sofrida.
És o meu outro eu...
Cuja vida
Afoga-me
Nos mares da vida!

A COR DA PAIXÃO
Sonhar é viver uma realidade,
Sem medir sua profundidade.
Deixo-me transportar pela ilusão!
Todos os meus caminhos foram
esmigalhados pelo martelo da vida.
Permito-me levar pela emoção...
Até sentir a dor do mundo.
Então dou prioridade ao momento.
Aceitando, assim, o amor do jeito que surge.
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Ele me acalma...
Endoida-me, eleva e causa dor!
Não percebi que o amor tivesse tanta força em mim.
E que mudasse tanto o meu comportamento.
E ao te conhecer pensei que ia viver
um grande amor...
Com doces abraços calorosos, com
nossos beijos ardentes e com a cor da minha paixão.
Infelizmente foram estilhaços...
que partiram em fragmentos ao vento!

ENQUANTO LEMBRO
Sempre haverá
Um novo... Impulso,
O primeiro beijo,
E o único abraço!
Tivemos...
A luz dos olhos teus
Nos meus!
O primeiro alento
Como desabafo
Foi sofrido!
Enquanto lembro
Aquele beijo...
Lembro que o passado
Já é esquecido.
E o perigo
Muda mesmo de endereço
Tu podes até retornar
Mas, não tem volta
Pois tudo ficou desusado.
Sem poder de recomeçar
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A ALMA DISFARÇA
Exponho a pele à vazão
Do tempo...
Iludo-me de amor
De uma dor continua,
Cuja cadência
Fere o corpo.
Escurece o frescor
Da juventude
Visto-me de virtudes
Carcomidos pelo tempo
A alma disfarça
Altiva e torturante
E o corpo sofre
Os pingos do tempo que...
Entre os dedos me escapam.
Meus olhos de loucura
Procuram os teus
Das lembranças
Do tempo lindo!
Que ficaram pra trás...
Agora vestida de ontem
Nesse caminho do desespero
Desisto de lutar!
O tempo me venceu...
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Arlinda Lamego
http://www.poesiasarlinda.cjb.net
http://www.prosaeverso.com.br

arlindalamego@uol.com.br
São Paulo – São Paulo - Brasil

BIOGRAFIA:
Faço poesias, poemas, sonetos, crônicas, "causos". Tenho um livro
de poesias publicado: "Viver Em Um Poema", lançado na 25a.
Bienal Internacional do Livro (SP) e em Recife. Sou filiada a
SOBRAMES e UBE. Tenho também uma Antologia. Estou com
dois livros a serem lançados em 2003, já no final de edição. Estou
em São Paulo há mais de 20 anos, mas sou nascida em Recife,
onde tenho minhas raízes.

Como você se tornou uma poetisa ou escritora?
Jamais pensei em tornar-me poetisa ou escritora. Apesar de, desde
criança escrever novelas, passei muito tempo sem dedicar-me às
letras. Quando, da morte de minha mãe, fiz algumas poesias de
despedida, houve uma aceitação grande em torno de minhas
poesias, o que me estimulou deveras .

Quais as dificuldades que encontrou nesta profissão?
Nenhuma. O estímulo e aceitação foram o grande incentivo para
que eu acreditasse em mim mesma.

O que é mais gratificante na arte de escrever?
A minha satisfação. Depois, ser lida.

Qual é o seu estilo literário?
Poesia livre, concreta. Crônicas do cotidiano.

Há algum poeta ou escritor que a influenciou?
Em criança, costumava declamar Castro Alves, ler Olavo Bilac. A
Rosimeire´s Home Page

leitura fez-me fazer uma poesia rítmica.

Que conselhos você daria para quem está iniciando a
carreira literária?
Leia, leia muito.

Para escrever como vem sua inspiração? Depende do estado
de espírito, da emoção do momento?
Se estou alegre, saem coisas alegres, se triste, coisas tristes. Mas, é
necessário que não esteja cansada.

Qual foi o momento mais gratificante ao se tornar uma
poetisa ou escritora?
A aceitação das pessoas.

É possível se sentir realizado como poetisa ou escritora?
É.

Conte uma experiência agradável e outra desagradável em
sua vida como poetisa ou escritora.
Desagradável: as poesias de réquiem.
Agradável: todos os dias que consigo escrever e que gosto do que
escrevo.

A partir de qual momento, você sentiu que gostaria de
abraçar esta arte literária?
A partir da aceitação pública.

Algumas de suas obras:
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SETEMBRO
Cega,
Sai silêncio dos meus dedos.
Cegos também,
Animais doces
Farejam fonte.
Na minha sombra,
Meu corpo, confuso
Aquece-se ao sol.
Setembro é isso,
A esperança que voltou.
Bate na porta, distraído.

RESTOS DE DESATINO
Silabando, o vento peregrino
Fica com os restos de desatino.
O mundo, indiferente,
Não sente o que eu sinto.
Nesse retrato, o trato
Sobe degrau,
Ao escurecer,
Ardendo,
Ao vento prometido.

IDADE
Vejo-me nua...
Cabisbaixa,
Todos pedem:
Idade,
Idade,
Idade.
Resignada,
Escondo-me .
E choro.
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MEU DESCAMPADO
Nas temporadas da vida,
No olhar do arco-íris,
Flutua o cheiro,
Que me dispersa
(preço que pago)...
Sem segredo,
Eu amo a vida...
No vidro, que me esbagaça,
Única incerteza:
O meu descampado,
Com tanta cor,
Agora sem cor.

INOCENTE
Rubi,
Molhando minha boca...
Embriagada em mim,
Sonho incendiado,
Bússola de só um sentido.
Nítido, na estrada,
Olho prá cada lado...
Nasci agora.
Prá que pensar?
Sinto que amo.
E amo, por isso,
Inocente,
Sem pensar.

MEU MAIOR DESEJO
Em águas trêmulas e frias,
Junto novas pedras.
O amor não finda,
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Ao findar-se a vida.
Olhos míopes,
Descubro o cometa.
Dura experiência do abandono.
Medo da saudade,
Medo de transformar
Mármore em cascalho.
Além das fronteiras, eu sou magia.
Estou vencida, mas lúcida.
Na despedida, sou carruagem.
Na noite eterna, edição original.
Letras falantes digam-me:
Qual a metade mais bela?
Em noite de lua cheia,
Sílabas banais digam-me,
Em que momento,
Desisti desse mundinho?
Fechei a porta para os anjos...
Visto branco, soletro o mundo.
Meu maior desejo
É aprender a alar.

PINTEI VOCÊ
Na imensa tela,
Pintei você,
Em cores d'água,
Em plena areia,
À luz do sol.
Escrevi você,
Com a pena
Dos meus dedos.
Nas letras, nas palavras,
Nas frases,
Retirei notas,
A bailar movimentos.
Pintei você.
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RITMO CERTO
Quem houve nas horas nítidas
Das águas numerosas?
Minhas barbatanas de pássaro livre
Prolongam-se em abraços
De criança tardia.
Lábios fosforescentes erguem-se,
Dos meus olhos, como fogo,
Crepitando, no gelo da fantasia.
Navego muda e alada, na sombra
Do mesmo espaço,
Procurando, com a vida,
O ritmo certo de minhas imagens.

PASSOS DE SILÊNCIO
Mar cintilante,
Barbatanas de pássaro livre,
Em liberdade de ritmo.
Fome em canto espelhado,
Em lágrima de espuma,
Perseguindo meu corpo breve,
De cristal, a se despir de cor.
No arco-íris do meu poente,
Flor, pólen, abelha.
Mel de farol da vida
A devorar o liame
Da noite que se aproxima.
O tempo tem a flauta do sonho,
Transpondo a pluma a fugir,
No ramo verde,
Da árvore sonora
E passos de silêncio a voar...
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RESSORRIR
Rebeijar...
Beijos lilases
Em lábios azuis.
Reabrir portas
De arco-íris...
Recarinhar
Bem colorido.
Reabraçar
Braços dourados...
Rebatizar
Só de poesias...
Replantar,
Bem demorado,
O ressorrir...
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Celso Brasil
http://www.celsobrasil.hpg.com.br
celso_brasil_poesia@yahoo.com.br
ICQ#: 153 50 40 20
Araçatuba – São Paulo - Brasil

BIOGRAFIA
Filho de um Competente Jornalista (letras maiúsculas propositais e
justificáveis) e uma saudosa MÃE (também maiúsculas), natural de
Araçatuba, interior de São Paulo. Sempre escrevi em papéis que...
depois eu jogava para alto. Vinte e um anos passados na capital do
estado, ali aprendi de tudo... até ser assaltado. Voltei para o
interior, já no terceiro casamento que, ao completar 13 anos, ocorre
importante evento. Profissional e estudioso de marketing e vendas,
tendo isso por paixão, comecei a escrever em tudo... escrevendo até
no chão. Com mais de quarenta anos (desde 57), ignorando meu
jeito, achando que nem cartas comerciais sabia escrever direito. As
frases eu invertia, tudo se complicava. Tentava mudar a grafia... era
a poesia que me chamava com jeito de erudição até que um dia
surgiu a grande Conceição (minha madrinha literária) que disse:
“Não faça mais isso, não!!! não jogue mais fora os escritos! Jogue
todos na minha mão, porque quero fazer tua crítica e... te aviso de
antemão: você não é de outra área...” TORNEI-ME POETA,
ENTÃO. Hoje sou muito grato à querida Conceição de Castro.
Toda obra minha passa pela sua mãozinha... Critica e só me
incentiva... Ceição competente e querida... Você é minha Diva e
mora em meu coração. Agradeço a DEUS meus valores e por ter
colocado em meu caminho, três grandes incentivadores: Zeni
(esposa amada), William (Bill Boy – meu filhão) e minha madrinha
querida, que é a Conceição. Hoje: membro de academias, trabalhos
publicados em sites e... Amante Fiel da POESIA! Do verbo sou um
atleta... lutando para ser alfa, não beta...
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Como você se tornou um poeta ou escritor?
Acredito que desde pequeno, imitando Papai, que é Jornalista e a
Saudosa Mamãe que escrevia coisas românticas muito bonitas.
Talvez seja genético. Depois, em envios de e-mails para aquela
lista que todos temos, alguém muito especial pediu-me um escrito
para um trabalho que estava executando. Este alguém era
simplesmente Conceição Di Castro, Poetisa e uma excelente crítica
literária. Hoje, chamada de minha querida Madrinha Literária.

Quais as dificuldades que encontrou nesta profissão?
Acredito que a maior dificuldade é a publicação, num país onde
ainda não é tão valorizada a literatura. Quando me refiro à
publicação enfatizo a procura do público, sem distinção de classe.
O público mesmo. Talvez a dificuldade de acesso, oriundo da
própria cultura herdada. Para quem está lendo este trabalho:
considere-se privilegiado culturalmente.

O que é mais gratificante na arte de escrever?
Sem sombra de dúvidas é o reconhecimento. Um e-mail ou
telefonema ou qualquer tipo de abordagem. “Jura que gostou
mesmo? “ – esta é a frase comum entre os que escrevem.

Qual é o seu estilo literário?
Embora a crítica ainda o procure, sei que sou romântico na minha
essência.

Há algum poeta ou escritor que o influenciou?
Vinícius de Moraes... As músicas me levaram a ler o Poetinha. Às
vezes o vejo presente em meus poemas, sem perceber. Meu
primeiro filho teve que se chamar Marcus Vinícius... só não é da
Cruz de Melo Moraes.

Que conselhos você daria para quem está iniciando a
carreira literária?
Escreva, escreva e escreva... Quando algo é feito com amor e
temperado com a competência, as coisas andam sozinhas. Não se
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esconda. Mostre, envie por e-mail, dê de presente em aniversários e
se possível declame.

Para escrever como vem sua inspiração? Depende do estado
de espírito, da emoção do momento?
A inspiração é uma desorganizada. Ela não respeita hora nem local.
Te tira da cama quando pensa que vai dormir e até te faz parar o
carro na estrada, quando você percebe, está escrevendo no
acostamento. Ela sempre está em sintonia com seu momento
emocional, sobretudo seu estado de espírito.

Qual foi o momento mais gratificante ao se tornar um poeta
ou escritor?
Quando abri o peito e disse: Vou mostrar meu trabalho. Enviei
inicialmente por e-mail, para aquela famosa lista. O retorno foi
maravilhoso – “Não sabia que você era Poeta! “ ou “Olha... me
tocou profundamente... Que maravilhoso...”

É possível se sentir realizado como poeta ou escritor?
Ser Poeta realizado é um pleonasmo. Escrever é uma realização.
Quanto a realização financeira, também é possível. Como já disse,
basta fazê-lo por amor e com competência.

Conte uma experiência agradável e outra desagradável em
sua vida como poeta ou escritor.
Agradável: Quando fui descoberto por minha madrinha e... em
pouco tempo ela me fez provar que sou Poeta.
Desagradável: Talvez não tenha uma específica para ressaltar, mas
acredito que o desagradável é quando você divulga seu trabalho
para uma pessoa, ou meio, ou para uma ambiente onde percebe-se
(depois) que ali não existia o alcance, a cultura necessária para a
interpretação da arte.
Poeta tem mania de não avaliar antes. A arte gosta de falar alto sem
distinguir o local.
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A partir de qual momento, você sentiu que gostaria de
abraçar esta arte literária?
Quando comecei a receber o maior presente após começar a
divulgar meu trabalho. Depois disso, incentivado pelos leitores,
não consegui parar de escrever. Mas ressalto um momento ou
momentos – Quando comecei a ver meu trabalho um ou mais dias
depois. Costumo dizer, distinguindo bem os eus – O Poeta estava
muito inspirado neste momento. É como se não fosse eu. Será que
sou eu?

Algumas de suas obras:
AGONIA DO AMOR
Quando no auge da insanidade
O amor pausa seu próprio viver
Há amor ainda... tu não olvides
Mas fraco fica o bem querer
Afrontas saem de tua boca
Pondo para fora tua intemperança
E meus esforços se tornam inúteis
Inútil torna-se minha esperança
Se tu me amas e eu te amo
Por que carregas tuas palavras?
Ou não me amas, somente vives
Uma ilusão de imagens fracas...
Uma longa estrada de convivência
Tantos momentos me são lembrados
Momentos ricos... momentos pobres...
Da lembrança são apagados...
Eu não te quero em discordância
Com que sonhei um dia... outrora...
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Na sanidade tu és criança
Volte a ser criança agora!
Longe se vão nossos projetos
Quando a ira de ti se empossa
Que bom seria se ela partisse
Ficando tu, somente, à mostra!
Saia das garras da indiferença
Mesmo que aqui, eu não mais esteja!
Vivendo essa tua transformação,
Mas um novo amor talvez o veja
Livra-me agora desses momentos
Saia de mim sem deixar rastro!
Quero viver uma nova vida!
Quero descansar em outro regaço!
Tomo do cálice da esperança
Vejo adiante um novo amor
Quando estiver real este sonho
Não intervenhas, não... por favor!
Vou esquecer-te como um débil
Que não se lembra do que aprendeu.
De conhecer, e ter, e amar
Meu coração se arrependeu...
Vejo-me longe de tantos riscos
Já sou tomado pela razão...
Vigio alerta meus passos e atos...
Perdeu o amor meu coração...

BOCAS LOUCAS...
Se tua boca minha boca procura
Com que boca poderei beijá-la?
Com a boca que lhe disse em loucura
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Tua boca... eu quero calada?
Minha procura quer beijar
Tua loucura calada.
Como poderá?
Se minha boca
Queria te calar?
Com que boca
Tua boca calada
Poderá beijar
Minha loucura
Sem procurá-la?
Como procurá-la
Na loucura da boca
Que calada quer
Agora procurar
Tua loucura?
Que loucura...!
Minha boca procurada
Quer agora procurar
Tua boca para beijar
Numa loucura calada.
E caladas na loucura,
Duas bocas procuradas
Se procuram podendo...
Duas bocas na loucura
Serem beijadas.

CIDADE MANSA
Em minha mente, um quadro
De alegria e de esperança
Pintou-se quando cheguei
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Naquela Cidade Mansa
E disse aqui voltarei.
Aqui, já fui criança.
Estive, naquele lugar,
com muita gente humilde.
Gente, que na calçada se senta,
Ouvindo estórias incríveis
Nas velhas cadeiras trançadas
Da sábia dona Matilde.
Ali tudo versa à beleza,
Cada encontro na cidade
É um recital de pureza.
Cada um... um universo
De contos com certeza!
E cada conto é um verso.
Vivendo o sentimento
De paz e fraternidade,
Cada visita é um momento
De muita grandiosidade,
Porque nada ali é pequeno!
Sublime é a comunidade.
O sol já dorme profundo,
Despertam-se os seresteiros.
É coisa do outro mundo!
São dois quarteirões inteiros,
Cantando e soltando juntos
Versos d’alma dos violeiros!
Transporto-me no tempo...
Moleques brincando na rua
E uma que pela calçada
Até no andar se insinua!
Disseram que era errada!
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Não era nenhuma pura.
Alguém doente ou mal
Não ficava ali esperando
Iria a dona Palmira
Que com seu ramo rezando
Benzendo tirava a ira
Do que estava perturbando.
Gente sabe ser gente
Na minha cidade perfeita.
Meu peito relembra contente,
Essa comunidade eleita
Que não se prendia à corrente
A qual o mundo nos sujeita
Se me bater o desespero,
Eu pego a mala e viajo!
Viajo um dia inteiro!
E volto a ser criança,
Naquela Cidade Mansa,
Até o dia derradeiro.

CIO DA CIDADE
Na cidade, o silêncio ao sono convida
A calmaria num pulsar latente se torna
Quando tudo se apresenta sem vida
Um estranho evento a transforma
Os poetas despertam os Eus
Soltam gritos calados em prosa
Provocando os grandes deuses
E a poesia se ambiencia glamourosa
Os amantes entregam-se às vibrações
Desses gritos enérgicos imperiosos
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Transformando-se em notáveis vulcões
De amores sem par... inescrupulosos
Animais na inquietude levantam
E se unem em uma grande elegia...
Uivos, silvos, bramidos... se agigantam
Promovendo uma selvagem orgia
Anciãos já não são mais tão idosos
Cantam, e dançam lembrando outrora,
E se abraçam, e se beijam impetuosos,
E se amam ao som da antiga vitrola
Árvores bailam com a melodia do vento
Sementes se espalham incólumes no ar
Possuindo a terra em fértil momento
Gerando a vida... natureza a criar...
Quando tudo volta a ser como antes
Todos clamam aos poetas – “Por favor!
- Soltem gritos calados, contagiantes!
- Nós queremos nova explosão de amor!”

DESNUDANDO...
Retiro as máscaras que a vida impõe
Nada me esconde em tua presença,
Nada mais cobre minha verdade
Mas dói minh’alma tua indiferença
Arranco todas minhas personas
Vulnerável choro diante de teu ser
Me mostro puro para teus olhos
Dor implacável a me esmorecer
Como chamar tua presença?
Me amarias sem me conhecer?
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Lágrimas bebem minha alegria
Como queria te merecer...
Choro no ombro da esperança
Falta coragem para dizer
Que sou um nada, se tu quiseres
Ou serei tudo se é teu querer
Vem a poesia e me consola
Ela que sempre foi companheira
Destes momentos e de outrora
E assim será minha derradeira.
Não sou amante, mas sou poeta!
Poeta é nunca se esconder.
Aqui estamos! Eu e a poesia.
Queremos juntos te pertencer.

FACES DA NOITE
É noite... escura até que a aclarem...
A lua volita em sua madrugada
Imagens em minha mente descabem
Enquanto é raio de luz apagada
O homem usando a mulher que o usa
Colados tornam-se num grande nó
Hoje unificados nesta volúpia difusa
Amanhã cada um tornará a ser só
Desejos em coro formam uma só voz
Neste calor mergulha um coração displicente
E um peito entrega-se ao amor algoz
E condenam a magia da lua sumariamente
Boêmios cantam, e bebem, e abraçam
A ilusão de que a amizade ali existe
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Embriagando conceitos embaraçam
Sonhos antigos e a dor que insiste
Aos maus os inermes se entregam
Cães ladram e quebram a calada
O que o trabalho e suor conquistaram
É arrebatado... súplica ignorada...
Um louco de amor uma louca procura
Talvez culpa da lua de luzes impotentes
A louca quase nua pela via escura
Não é enxergada... permanecem carentes
Um nasce enquanto o dia se dorme
Bocas em risos celebram o ocorrido
Um outro parte nos braços da morte
Deixa na noite um som choro-gemido
Crianças dormem em suas inocências
Com toda pureza porque crianças são
Doces invenções do PAI, conseqüências
De tesões passageiros ou amores então
No breu, paixões constroem castelos
E amores disformes por si desconcebem
Na noite limpa de sonhos tão belos ou...
Na noite suja dos que se empobrecem...
Nessa galeria de loucas veras hipóteses
Demente é a vida e a mente não é sã
Mas tudo acaba com o sol, todas ás vezes
Descortinando-se em forma de manhã

MEU PAPAI NÃO É NOEL...
Meu Papai não é Noel!
Ele é humilde
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Não vem do céu!
Sua barriga
Não é tão grande
Ela é magra
E sente fome...
Ele anda sujo
Trabalha muito
Faz muito esforço
Constrói o mundo
Ele é honesto
Não tem malícia
Mas sempre o param
- “É a polícia...”
Não tem sossego
Não tem horário
Não tem descanso
Ele é operário
Se não suporta
Não tem perdão
Vai assim mesmo
Ele é peão!
Vive lutando
Nesta cidade
Diz que vou ter
Uma faculdade
No fim do ano
Fica tão triste
Tenta provar
Que Noel existe
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Ele não sabe
Que entendo tudo
E tenho orgulho
Embora mudo
A vida é assim
Isso eu já sei
E só trabalho
Esperarei
Não me iludo
Com meu futuro
Sei que amanhã
Me será duro
Será que um dia
Vou poder ter
Muita alegria
Em meu viver?
Não sei de nada
Só sei que sigo
Em minha espera
Talvez consiga...
Mas falta muito
‘inda sou criança
No coração
Só esperança
Pois minha vida
Não é Rosa
Se tenho coisas
É só uma prosa
Esta é a verdade...
Não tenho Noel...
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Que traz presentes
E vem do céu...

NÉCTARES DO AMOR
Só sei de meu ser em ti!
Em ti quer o meu ser, Ser...
Paixão que sonha teu corpo
Paixão que sonha tua alma
Paixão que sonha teu rosto
E se completa em tua calma
O carinho provoca o desejo
Que flui e dilata meus vasos
Com o sangue quente no ensejo
De cada explosão de orgasmos
Meu gozo é estar sempre em ti
Teu gozo eu sinto em tua pele
E na boca que chora e que ri
Até que o momento se sele
A pele treme no momento
Em que ti tornas a fêmea
Com o gozo do acontecimento
Que jamais será coisa efêmera
E nesse pulsar penetramos
Um ao outro com grande furor
E neste momento entregamos
Simultâneos néctares de Amor

PAZ, CIÊNCIA E PACIÊNCIA.
O homem quer ciência, para desenvolver a guerra.
O mundo quer a Paz, para defender-se dessa ciência ilógica.
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O homem procura um amigo que esclareça o mundo.
O mundo procura o Homem que o salve do homem.
A Terra pede piedade ao homem, que destrói o mundo
E todos se procuram...
Onde estará o Homem?
Onde estará o Mundo?
O Mundo está perdido no homem.
O homem está perdido no mundo.
Na irrealidade da vida, procuramos nosso real,
Que se distancia de nossas formas-pensamento,
Porque procuramos sem paciência o que nos realiza,
Sem olhar para o rumo certo que, bem no fundo, conhecemos.
Fomos criados do Amor Maior da criação,
Renegamos o CRIADOR sem nenhuma remissão.
ELE nos mostra a paz num doce caminho,
Um caminho fácil, pelo qual dificilmente optamos.
Paciência e... tudo terás.
Ciência aplicada à paz e tudo realizaremos
Paz e ciência em tudo que fizermos
E a Paz conquistaremos com a Ciência da lógica.
É uma Ciência exata, porque tudo NELE é exato e justo.
Faça e obterás o fruto de teu feito.
Deseja pensando firmemente com a alma e o coração
E teu pensamento plasmará e tornar-se-á no que pensas.
Todo pensamento plasma e, de alguma forma, realiza.
De tua determinação e postura mental depende tua vida,
De tua Fé e coerência dependem as companhias que te ajudam.
E tudo realizar-se-á em ti de acordo, exatamente, como pensas.
Se lutares pelo que sabe ser o ideal,
Estarás contribuindo para a grande realização.
Mas tua parte deverá ser feita,
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Para que o mundo sinta as conseqüências dessa ação.
Tua vida depende de ti!
Teu destino és tu quem traçará,
Porque, em Sua Bondade Infinita,
ELE te fez árbitro de tua própria vida.
Realiza-te, porque o mundo depende de ti;
Tuas realizações influenciarão o mundo e os outros
E, dessa forma, usando a ciência da paz em tua vida,
Contribuirás com a Ciência, que promove a Paz no mundo.

QUISERA
Quisera estar preso em teus braços,
Sentindo o calor de teu corpo despido do medo
de me amar como nunca antes amou.
Quisera no calor de teus beijos perder meu juízo,
Esquecer-me do mal e entrar no paraíso.
Paraíso de amor que somente teu coração faz existir,
sem pressa, sem pudor, sem mágoa. Só AMOR.
Quisera ser criança
Para te abraçar com inocência,
sem saber se é proibido,
sentindo o prazer de teu carinho infindo.
Quisera me perder dentro de ti,
penetrar em teus sonhos,
penetrar em tua alma,
penetrar em teu corpo.
Quisera morrer de amores em ti.
Afogar-me em teu suor,
Ressuscitar em teus beijos e...
Finalmente, ser crucificado em teus braços abertos.
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Daniel Fiúza Pequeno
http://www.usinadeletras.com.br/exibelotextoautor.phtml?user=DOMFIUZA
domfiuza@ig.com.br
São Paulo – São Paulo - Brasil

BIOGRAFIA
Natural de Caucáia – Ceara. Residente há 30 anos em são Paulo.
Casado, 02 filhos. Escritor, poeta e cordelista. Além de artista
plástico nas horas vagas.
Um Livro publicado – “poemas de amor e paixão” - 1a edição –
100 páginas – Editora Scortecci. (Um livro onde o autor torna
público Grande parte do seu amor e da sua paixão)

Como você se tornou um poeta ou escritor?
Escrevo desde criança, mas somente com o advento da Internet
comecei a publicar alguma coisa.

Quais as dificuldades que encontrou nesta profissão?
O mercado editorial é muito discriminador, só patrocina livro de
pessoas famosas ou escritor consagrado.

O que é mais gratificante na arte de escrever?
É você poder colocar suas emoções no papel e emocionar alguém.

Qual é o seu estilo literário?
Sou um poeta e cordelista, mas escrevo também contos
humorísticos.

Há algum poeta ou escritor que o influenciou?
Sim, no começo quando ainda era um adolescente, muito me
influenciou J.G de Araújo Jorge. Outro poeta que gosto muito e
sinto certa inclinação é Augusto dos Anjos.
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Que conselhos você daria para quem está iniciando a
carreira literária?
Que nunca desista, que mesmo com toda dificuldade vá sempre em
frente que uma hora será reconhecido.

Para escrever como vem sua inspiração? Depende do estado
de espírito, da emoção do momento?
Para fazer poesia, a inspiração vem de repente, ás vezes vem um
poema inteiro na cabeça, se eu não escrevo naquela hora ele se
perde para sempre. Já os contos são elaborados de acordo com uma
situação ou mesmo uma piada.

Qual foi o momento mais gratificante ao se tornar um
poeta ou escritor?
Foi no dia do lançamento do meu primeiro livro.

É possível se sentir realizado como poeta ou escritor?
Claro! O fato de escrever e ser lido já é uma realização.

Conte uma experiência agradável e outra desagradável em
sua vida como poeta ou escritor.
A situação agradável foi quando recebi um e-mail de uma pessoa
nos Estados Unidos falando dos meus poemas e interessado em
comprar um livro meu. Não tive situações desagradáveis.

A partir de qual momento, você sentiu que gostaria de
abraçar a arte literária?
Foi quando dezenas de pessoas na internet me diziam que eu
poderia publicar um livro e que meus escritos tinham valor.

Algumas de suas obras:
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VOCÊ É MINHA ESTRELA
Olho nosso sonho anunciado,
Naquela estrela brilhando,
Nosso momento é chegado,
No céu azul vai mostrando.
Aquela estrela linda é você,
Um lindo diamante sideral,
Breve nosso futuro vai nascer,
Feliz naquele brilho especial.
Você é minha doce estrela,
Irradiando nossos caminhos,
A mais rara, pura e bela,
Seus raios espalham carinhos.
No jardim estrelar, abre o véu,
A mais poderosa da constelação,
É você minha estrela no céu,
Tua exuberância no meu coração.
Minha estrela no céu é você,
Reinando soberana no infinito,
Nosso amor na vida vai crescer,
No cósmico espaço mais bonito.
Um colar de estrelas cintilantes,
Resplandece sentimento puro,
Você é a jóia mais brilhante,
Aponta iluminando o futuro.
Olho para o céu e vejo esplendor,
O brilho intenso da estrela rosa,
Sua luz declarando nosso amor,
Se entregando a mim, maravilhosa.
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MEU NIILISMO
Abaixo da terra
eu.
Abaixo de mim,
o nada.
Acima de mim,
talvez...
Na garganta uma voz
desesperada.
Dentro de mim
o vazio.
Em volta de mim
o trágico.
A terra que piso
some.
O resto de mim
sem nome.
De herança fica
a ruína.
O que respiro é
sinistro.
Resto de minha
sina.
O meu dia é sempre
noite.
Sinto cheiro do
fatídico.
O vento que me envolve,
é um açoite.
Negro Abismo, vida
oca.
Sou apenas um
eco...
Escapado da boca,
De uma louca.
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O GRITO DA VIDRAÇA.
O grito na vidraça ecoou estilhaçado,
Quando a pedra do rancor lhe atingiu,
No coração o sentimento foi negado,
Acumulando a velha dor que lhe feriu.
Uma satisfação sorrindo chicoteia a alma,
Abrindo sulcos na carne crua do egresso,
Mesmo ferido, sua tristeza se acalma,
Perdoa o egocentrismo onde o feito é imerso.
O punhal da soberba provoca o prazer,
Ovacionado por mórbido sentimento,
Seu próprio ego se presta a oferecer,
Um festival ilusório, bebendo o momento.
A vitória revanchista esmaga os estilhaços,
Cantando seu legado, sorrindo de felicidade,
Nos despojos do sofrer partidos em pedaços,
Na sombra da altivez produz sua verdade.
Tanta beleza escondida na escuridão,
Acumula pra si o amor na fria avareza,
Rejeita o pagamento da vida com perdão,
Contaminando sua felicidade de tristeza.
Diante da vidraça estilhaçada ouvi o grito,
Ignora o eco aflito, um dia cultivado,
Na sua imperiosa religião segue o rito,
E mata o sentimento, presente no passado.
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A VOZ DO CORAÇÃO
Prosopopéia-02
Um calor cruel me envolveu,
Quando o vento rindo, me falou,
Da pequena que me desprezou,
E num estranho dia me esqueceu.
O tempo triste, de mim sentia pena,
Suas lágrimas solidárias derramando,
Os relâmpagos fotografando a cena,
Nos raios que estavam ali sonhando.
Um trovão exaltava sua certeza,
Com seu frio grito, tenebroso,
Deixava meu coração nervoso,
Censurando a minha tristeza,
Estrelas escondidas e silenciosas,
Omitindo-se em seus julgamentos,
Acalmavam-me nuvens preciosas,
Acompanhando todo o meu lamento.
O tempo brincava com o meu amor,
O rio da rua passeava na minha vida,
No jardim chorava uma margarida,
Pétala Pingando e lavando sua cor.
Um torpor enigmático me abraçou,
Quando as águas falaram da saudade,
Da mulher que certo tempo me amou,
E que se foi levando minha felicidade.
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ALGEMAS DO MAR
I
Algemas me prendem no passado,
Liberdade que o tempo oculta,
Chaves perdidas no meu fado,
Sentimentos que meu corpo luta.
II
Uma obra de amor inacabada,
Escrita na areia do mar,
Diariamente pelo vento apagada,
Mistério que não vai acabar.
III
Nas pedras, as ondas são lendas,
Cantam os segredos da morte,
Lamentos de espera em cada fenda,
Desafia o amante a própria sorte.
IV
Amor saído do mar, um presente,
Ciúmes dos mares ciganos,
Amantes em caminhos diferentes,
Sofrem separados o desengano.
V
Mar de espera, castigo do oceano,
Por abandono do seu querido leito,
Do grande amor, frustrou seu plano,
Agora guarda o mar, o amor desfeito.

EU E O MEU CAVALO BRANCO
Cavalgava no meu cavalo branco,
No imenso firmamento,
Pelas Campinas do pensamento,
Cavalgando no meu cavalo branco.
Suas enormes asas abertas,
Ao vento e ao espaço,
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Entre nuvens de algodão,
Doce cansaço...
Minhas recordações,
Minhas emoções,
Juntavam-se entrelaçadas
Num logo abraço.
Correntes de saudades,
Estrelas faiscando,
Astros me iluminando,
Nas estradas espaciais.
Eu e meu cavalo alado,
Na sua brancura pura,
Placidamente planando,
Nas pradarias do céu.
Meu cavalo branco voando,
Nas correntes quentes da vida,
Nas estradas dos anjos,
Levando-me no seu dorso.
Seguindo uma luz divinal,
Luz pura, luz de amor,
No espaço dos deuses,
No coração a criança,
Bagagem de esperança,
No universo surdo.
Eu e meu cavalo branco,
Navegando, nos limites do absurdo.

NÃO ENTENDO DE NOBREZA.
Não entendo de nobreza
Porque sou rude, sou da rua
Cresci com a liberdade
Entre a escória e a miséria
Onde a verdade é cruel.
Não entendo de silêncio
Nem de hipocrisia
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Minha voz sempre foi solta
Livre e verdadeira.
Não entendo de revolta
Sempre fui plácido
Minha luta é pacifica
Sempre fui do bem.
Não entendo de riqueza
Sempre fui pobre
Nada herdei nem ganhei
Sou um mero trabalhador.
Não entendo de medo
Nem de covardia
Acredito no homem
Até prova em contrário.
Não entendo de preguiça
Nem de apatia
Sempre trabalhei duro
Só assim sobrevivi.
Muitas coisas eu não entendo
Porque são incompreensíveis
Como a loucura e a inveja
O desprezo e a mentira.
Eu só entendo da vida
Do amor e da felicidade
Do gesto do perdão
E do ato de dá a mão.

NO OLHO DO TORNADO
Hoje estou no pesadelo, sinto o peso da vida,
Encolho-me, sangro feridas,
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Choro o medo.
Queria meu sorriso doce,
Minha face de frente,
Minha sorte aparente,
E meus olhos de ver o belo.
Queria minha criança de volta,
O meu rio encantado,
E viver no meu castelo.
Queria ser apenas o vento,
Ou um pássaro planando,
Sentindo a liberdade
De viver voando.
Hoje estou no olho do tornado,
Sem defesa,
Sem clareza,
Desajustado.
Giro velozmente mudo o rumo,
Troco de lado.
A cabeça gira no sentido contrário,
Sinto a estranheza do mundo,
A indiferença das pessoas,
Seus julgamentos,
Suas sentenças,
Sinto-me culpado.
Quero beber a água limpa do riacho,
Matar a minha sede de afeição,
Achar o caminho das pedras,
Viajar no pensamento,
Ser um pingo na multidão.
Hoje sou um excluído,
Dos sonhos e da minha história fantástica,
A dura realidade me esmaga, me tortura,
Não sou real, nem sonho,
Sou apenas o produto
Da esmagadora máquina.
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PASSEIO NO PARQUE
Encontrar-te no parque
Olhar tua alma
Afastar tua calma
Pegar tua mão
Beijar teu sorriso
Molhar teus lábios
Sentir tua emoção.
Ouvir tua história
Falar da minha vida
Chamar-te querida
Caminhar sem direção.
Abraçar teu corpo
Sentir tua vibração
Soprar no teu ouvido
Roçar no teu pescoço
Chamar o cupido
Fazer todo esforço
Pra ouvir teu coração.
Passear no parque
Como adolescente
Como um delinqüente
Pensando bobagem
Criando coragem
Pra beijar tua boca
Provar tua saliva
Deixar-te bem louca.
Ficar do teu lado
Querendo carinho
Como namorado
Trocando beijinho
Tão apaixonado
De fazer inveja
Ao casal vizinho.
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O RETIRANTE NORDESTINO
Homem esquálido, sofrido, magro e caído
Nordestino, brasileiro, sedento e trabalhador
Sem posses, sem água, sem mágoa e esquecido
Taciturno, cabisbaixo, ensimesmado na dor.
Rosto marcado pelo sofrimento no sertão
Sem eira nem beira, precisa ir embora
Apenas um voto, lembrado na eleição
Homem calado, não grita e não chora.
Com a morte ao seu lado, seus filhos têm fome
Seus bichos morreram de sede, não sente emoção
A mulher esquelética, sem expressão e sem nome
Homem desenganado, esquecido pela nação.
Homem de outro Brasil, sempre em penitência
Fica lutando sozinho, sem ajuda nem guarida
Nordestino retirante, em busca da sobrevivência
Perdeu tudo, vai pra outras terras buscar a vida.
Retirante sofredor, com sua coragem e sua dor
Um saco com seus pertences, quase nada sobrou
Traz a família e a incerteza que o destino mandou
Para um lugar desconhecido vai o homem sofredor.
Homem do nordeste, retirante sem destino
Excluído da sociedade, visto como estorvo
Calos de sofrimento têm fome desde de menino
Nem sabe se é gente, nem pensa que é povo.
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Eloy Franco
sallymoo@attbi.com
Los Angeles - California – USA

BIOGRAFIA
Engenheiro Aeroespacial, nascido em São Paulo em 1925 e morou
na Rua Santa Cruz, Vila Mariana. Cursou a Escola Militar do
Realengo chegando a ser, como Capitão, Ajudante de Ordens do
falecido General Lott, então Ministro da Guerra. Foi para os
Estados Unidos em 1955 para absorver toda a moderna tecnologia
Militar Americana e colocá-la à disposição do Exercito Brasileiro.
Mora em Los Angeles, Califórnia, onde trabalhou no
desenvolvimento do motor de desaceleração das espaçonaves que
desceram na Lua e, mais recentemente, no desenvolvimento do
primeiro carro elétrico a ser comercialmente distribuído no
Mercado Internacional.
Escrevi uma poesia chamada “Princess Diana”, foi o resultado da
minha visita ao Mausoléu dela em Londres. Fiquei tão
impressionado que fiz o poema. Uma Inglesa, conhecida minha
desde a Segunda Guerra Mundial, gostou tanto do poema que por
iniciativa própria me apresentou ao irmão da falecida Princesa
(Earl Spencer) que resolveu nomear meu poema para ser um dos
poemas oficiais de tributos à querida Princesa. Tenho um
certificado assinado por ele. Fiz um poema em Português também
baseado naquele poema.

Como você se tornou um poeta ou escritor?
Na Escola Militar do Realengo tive um professor Coronel José
Maria de Castro Neves um dos maiores tocadores de violão do
Brasil antes do Coronel Dilermando Reis se apossar daquele título
honroso.. Ele era também um grande poeta que escrevia todas as
cartas pessoais em versos que rimavam. Lembro querer muito
imitá-lo. .

Quais as dificuldades que encontrou nesta profissão?
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Verifiquei que não tinha a mesma capacidade intelectual do
saudoso Coronel Castro Neves.

O que é mais gratificante na arte de escrever?
O imenso prazer de agradar
encontrar.

pessoas que tive a felicidade de

Qual é o seu estilo literário?
Não acredito que tenho estilo literário. Escrevo o que vem do meu
coração. Meus versos são todos de "pé quebrado"...

Há algum poeta ou escritor que o influenciou?
Já falei sobre o grande e saudoso Coronel José Maria de Castro
Neves da Tijuca, na minha primeira resposta.

Que conselhos você daria para quem está iniciando a
carreira literária?
Leia muitas obras de poetas realizados para absorver o mecanismo
inédito de fazer poesias.

Para escrever como vem sua inspiração? Depende do estado
de espírito, da emoção do momento?
A idéia (não acredito que mereça a palavra "inspiração") me vem
das emoções que penetram os mais remotos recônditos do meu
coração.

Qual foi o momento mais gratificante ao se tornar um
poeta ou escritor?
O momento mais gratificante é ver o sorriso que aflora nos lábios
da pessoa que acabou de ler o resultado de um esforço
superhumando de minha parte.

É possível se sentir realizado como poeta ou escritor?
Eu nunca poderia me considerar um poeta de renome ou classe.
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Conte uma experiência agradável e outra desagradável em
sua vida como poeta ou escritor.
Desde que meus trabalhos poéticos são sempre espontâneos, sem
coerção e sem remuneração só tenho experiências agradáveis
quando consigo produzir alguma coisa que preste.

A partir de qual momento, você sentiu que gostaria de
abraçar esta arte literária?
Li, uma vez só, por acaso, uma poesia em 1935 que muito me
impressionou mas não lembro o nome do autor nem o título da
Poesia e nem me lembro de todas as palavras: só a idéia.
Recentemente fiz um poema pensando naquela poesia e dei o nome
de "Hora Derradeira".

Algumas de suas obras:
SIGAM SEUS SONHOS !
O Futuro pertence àqueles que acreditam nos seus Sonhos!
Esqueçam os dias tristes... nublados,
Mas não esqueçam os lindos dias ensolarados!
Esqueçam as vezes que foram derrotados,
Mas não esqueçam as Vitórias que têm conquistado!
Esqueçam os erros que não podemos mudar agora,
Mas não esqueçam todas as lições que aprenderam outrora!
Esqueçam a dificuldade que os importunou,
Mas não esqueçam o que a Sorte lhes agraciou!
Esqueçam os dias em que se sentiram sozinhos,
Mas não esqueçam os amigos que lhe cobriram com carinhos!
Esqueçam os falhados planos que lhe deixaram tristonhos,
Mas nunca esqueçam de seguir seus mais lindos Sonhos!

À minha querida mãe:
DINAH CARNEIRO LOBO FRANCO
Dizem todos que a conheceram, sem hesitação:
Rosimeire´s Home Page

Incansável e muito amorosa ela vive ainda,
Num romântico recôndito do nosso triste coração,
Abençoado que foi com sua presença tão bem-vinda.
Hoje ela ainda nos conforta em nossa imensa solidão.

COISAS DA VIDA
Havia um cachorro paqueiro tão comprido
Que ninguém tinha a menor noção
De quanto tempo levava para ser transferido,
Da cabeça à calda, qualquer sinal de emoção.
E assim, enquanto ele estava chorando
Desapontado e sofrendo tanta dor,
O rabinho dele ainda estava abanando
Por causa, talvez, de alguma alegria anterior . . .

PARA UMA BRASILEIRA EXCEPCIONAL !
Enviando mensagens de Esperança e Amor,
Fazendo com que muitos se sintam aliviados,
Independente dos problemas que lhes trazem muita dor,
Geras tu um enorme círculo de amigos abençoados.
E, para satisfação de todos que te conhecem,
Não poderias deixar de ser muito atraente,
Inspirando os que por falta de amor padecem. . .
Ai, minha Querida, por favor, nunca abandone a gente ! !

HORA DERRADEIRA
Deus está pedindo estrita conta do meu tempo
E é preciso do tempo já dar conta.
Mas, como dar sem tempo tanta conta ?
Eu, que perdi sem conta tanto tempo ?
Para ter minha conta feito a tempo
Dado me foi bom tempo e não fiz conta.
Não quis, sobrando tempo fazer alguma conta.
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Quero agora fazer conta e não tenho mais tempo.
Oh ! vos que tendes tempo sem conta
Não passeis vosso tempo ignorando vossa conta.
Cuidai, enquanto há tempo, de fazer conta.
Se aqueles que contam com tempo sem conta,
Fizessem desse tempo alguma conta,
Não chorariam agora por não terem mais tempo! !

DEIXE O VELHO ANO MORRER
Deixe o Velho Ano na curva da estrada sumir
E entre na trilha do Ano Novo com alegria.
Siga em frente com os olhos firme no porvir,
Desbravando a picada com fé em Deus e renovada energia.
Não permita que as Incertezas da Vida lhe atormente,
Pois elas estão nas mãos de um Deus Benevolente.
Tenha portanto fé n’Ele e você não andará sozinha,
E tudo de bom você encontrará pela trilha bendita.
Jogue fora queixas e tristezas carregadas em sua mochila
Sabendo que muitas são, com certeza, obras do Satanás.
Viaje portanto, aligiada, confiante e com a consciência tranqüila.
Pois só assim gozará as delícias que o Ano Novo sempre traz.

PRINCESA DIANA
O que é preciso para ser uma Princesa do Povo?
- Simpatia, Caridade, Amor . . . nada de novo !
Você sempre dedicou sua vida aos indigentes
E apagou tudo de ruim com gestos complacentes.
Para os desabrigados em triste estado de carência
Você fez tudo que podia para eliminar tanta deficiência !
Para ajudar os pobres seu árduo trabalho foi sem preço !
Sua morte prematura não foi o fim : Apenas o começo !
Você teria agora orgulho de seus filhos
Que seguem agora sua gloriosa missão pelos mesmos trilhos,
Com eles sempre firmes na direção,
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Continuando a mesma senda de amor, Bondade e Dedicação!
Nunca esqueceremos seus sorrisos que tanto nos empolgavam,
Nem dos seus lindos olhos que sempre brilhavam !
Descansa agora, muito Querida, com Deus nosso Senhor !
Você será sempre a Princesa do Povo . . e deste seu admirador !

SONHO DE AMÔR
Um lindo amor, entre nós nasceu,
Sua Alma você, com avidez me deu.
Encontro que trouxe um feliz ensejo
De eterna delícia e sublime desejo. . .
Um lindo amor, muito bem cuidado
Não vai virar em um triste passado!
Bendigo contrito nossa união Divinal
E a beijo assim com um amor sensual,
Pois amor como o seu não tem outro igual. . .

O QUE ADÓRO EM TÍ
Não são teus olhos cheios de um amor profundo
Que misturam candor com um quê de mistério.
Por teus olhos, qualquer homem deste Mundo
Daria com prazer o Mais Poderoso Império !
também não são teus seios imponentes,
Maravilhas inigualáveis, esculturais,
Expostos como dois promontórios insolentes,
Promessas arfantes de prazeres sensuais !
Nem é também aquela maravilha tão desejada,
Vistosa, peludinha . . .tão deliciosa como o Sapoti !
Altar do amor. . .De mil delícias a entrada,
Uma das mil razões de minha Paixão por Ti ! !
O que adoro em ti é a tua Alma sem defeitos,
Pura como o sorriso de uma criança,
Alheia ao Mundo, alheia aos preconceitos,
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Rica de crenças, Cheia de Esperança ! ! !

SAUDADES DE SÃO PAULO
Non Ducor . . . Duco ! *
Para matar minhas saudades da Terra Paulista
Deus, com muita pena, disse : "Canta!"
Mas, como de canto não sou especialista,
Fiquei confuso com aquela Ordem Santa.
Elevei porém a voz no sossego da noite
E procurei cantar sem hesitação . . .
Melhor ter sofrido um cruel açoite,
Tal era a dor em meu triste coração !
Cantando assim um pouco mais alto
Numa noite triste e sem luz,
Eu pretendia estar de novo no Planalto,
Na muito querida Rua Santa Cruz . . .
Poucos porém ouviram meu canto
E creio até que não chegou a Deus,
Pois era mais um solitário pranto
Que trazia lágrimas de dor aos olhos meus !
Queria cantar alegremente
Como canta um passarinho. . .
Estava porém, tristemente,
No meu quarto, chorando baixinho ! ! !
Observação: (Non Ducor . . . Duco !): Existem dois Lemas para São Paulo: Para o Estado
de São Paulo é: "Non Ducor . . .Duco !" (em Latim) que significa: "Não sou Conduzido . .
. Eu Conduzo !" ou "Não sou Comandado . . . Eu Comando !" ou "Não sou Liderado . .
.Eu Lidero !" Para a Cidade de São Paulo: "Pro São Paulo, Fiant Eximia !" também em
Latim, que significa : "Para São Paulo, que haja Luz !". . . Ambos os Lemas foram muito
populares durante a grande Revolução Constitucionalista de 1932 quando São Paulo,
sozinho, lutou de 9 de Julho a 27 de Outubro, para reinstalar a Constituição Brasileira que
Getulio Vargas tinha abolido em 1930. O Getulio usurpou o poder do Presidente eleito
Washington Luiz que nem chegou a tomar posse, com a ajuda de Luiz Carlos Prestes que
havia recebido 100 mil dólares de Moscou e deu 80 mil para o Getulio que precisava do
dinheiro para financiar a revolução de 1930. Carlos Prestes ficou com os 20 mil para
preparar a Intentona comunista de 1935.
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Fátima Irene Pinto
http://www.fatimairene.com
faresi@linkway.com.br
Descalvado – São Paulo - Brasil

BIOGRAFIA
É formada em Letras, bancária e nas horas vagas dedica o seu
tempo aos livros, à música e aos "rascunhos poéticos", que nascem
despretensiosos direto do coração. Vive em Descalvado – SP. O
seu livro de cabeceira é "A Grande Síntese" do seu escritor favorito
Pietro Ubaldi. Segundo a poetisa que tem filhos gêmeos, eles são
os "seus remos" que a compeliram a seguir sempre em frente. A
viabilidade do antigo sonho realizado, editar um livro, deve-se ao
carinho do sobrinho Dr. Carlos Henrique Pinto. No Centro
Cultural Maria Aparecida Kastein, em Descalvado/SP, aconteceu a
Noite de Autógrafos do lançamento do livro "Momentos
Catárticos" com a presença maciça de diversas pessoas e
celebridades. A primeira edição do livro teve um sucesso
estrondoso. Em 31/08/2002, participou do Concurso Nacional de
Poesias "Marcas Do Tempo", sediado em Descalvado, tendo
obtido a 6ª colocação e figurando na coletânea que leva o título
Marcas do Tempo com o poema "Pérola".

Como você se tornou uma poetisa ou escritora?
Sempre gostei de escrever, mas isto ganhou força a partir do
momento que comprei o micro.

Quais as dificuldades que encontrou nesta profissão?
Não é minha profissão. É apenas uma faceta adorável no contexto
da minha vida, que me permite ser criativa e expressar sentimentos.

O que é mais gratificante na arte de escrever?
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Respondido acima, ou seja, expressar sentimentos.

Qual é o seu estilo literário?
Sou uma poeta romântica. O tom melancólico da maioria dos meus
textos lembram Florbela Espanca (dito por quem analisa minha
obra) embora meu estilo seja outro.

Há algum poeta ou escritor que a influenciou?
Sim. Pietro Ubaldi e Huberto Rohden. Silvia Schmidt, minha
grande mestra e incentivadora.

Que conselhos você daria para quem está iniciando a
carreira literária?
Que o faça apenas por amor. O caminho é árduo.

Para escrever como vem sua inspiração? Depende do estado
de espírito, da emoção do momento?
O poeta vê em qualquer coisa uma razão para escrever. Como digo
num poema, ser poeta é ver as coisas mais simples pelos olhos de
uma abelha, multifacetadas, e assim, enxergar detalhes mil onde os
outros não conseguem enxergar nada.

Qual foi o momento mais gratificante ao se tornar uma
poetisa ou escritora?
Minha noite de autógrafos. Estava literalmente em estado de graça.
Posteriormente, quando uma coletânea de textos meus foram
elencados no site The Humancats. Hoje tenho meu Site na rede e o
carinho dos leitores/leitoras são o meu presente e o meu estímulo.

É possível se sentir realizada como poetisa ou escritora?
Ah...é sim. É uma delícia gerar poemas e depois deixá-los seguir,
dando-os ao mundo.

Conte uma experiência agradável e outra desagradável em
sua vida como poetisa ou escritora.
São tantas coisas boas... porque lembrar as ruins? Geralmente
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sofremos um bocado quando temos um texto descaradamente
plagiado. Mas quem já não passou por isto?!

A partir de qual momento, você sentiu que gostaria de
abraçar esta arte literária?
Acho que foi ela que me abraçou de súbito. Até então era apenas
bancária e instrumentista. Reitero que a aquisição do micro
desencadeou a veia literária.

Algumas de suas obras:
METADE IDEAL
Amei-te porque em ti, minha impetuosidade encontrou refreio
Porque tua doçura retemperou a intrepidez dos meus anseios
E tua serenidade mesclou de paz meu turbilhão.
Aprendi contigo que o silêncio, às vezes é de ouro
Na tua quietude descobri mais um tesouro
E na tua disciplina, a sábia voz de um pai ou um irmão.
Amei o encanto da tua fala, a magia do teu sorriso
Amei o teu retrato, a tua prudência e até a tua timidez
Amei o teu jeito único
E mil vezes eu te amaria outra vez.
Humana, também amei o invólucro que aninha teu ser
E assim, amei teu corpo, teus olhos, teu cheiro
Amei em ti o que não morre, e o que em ti, há de perecer.
Já não questiono se tua ausência é um bem ou um mal
Apenas submeto-me passiva, ao traçado do meu destino
Que aparta-me de ti e me priva da minha METADE IDEAL.
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CAMINHO DO MEIO
Reparaste que eu avanço
na exata proporção do teu recuo?
Se te mantivesses no caminho do meio
eu não precisaria avançar
e tampouco tu precisarias recuar ...
Reparaste que eu encho a tua taça na mesma proporção
de que ela se me apresenta sempre vazia?
Se ela se mantivesse à meia borda,
por certo eu não a transbordaria ...
Reparaste que eu falo demais
na exata medida em que tu falas de menos?
Se ao invés de silêncio retornasses as minhas falas,
na tua fala, o meu próprio silêncio se equilibraria ...
Reparaste que todos os meus sins
se contrapõem a todos os teus nãos ?
Se houvesse alguns sins dentre os teus nãos,
os meus próprios sins
aprenderiam a dizer talvez e no talvez,
os nossos sins e nãos se reconciliariam ...
Avança um pouco para que eu consiga recuar.
Transborda um tanto a minha taça para que eu possa esvaziar.
Rasga de leve o teu silêncio para que eu aprenda a me calar.
Articula algumas afirmações para que eu aprenda a me negar.
Fica da minha altura para que eu não tenha que esticar.
Equilibra assim os nossos pratos
para além da nossa guerra de egos.
... E só então, em plenitude e verdade,
eu poderei te amar ...

Rosimeire´s Home Page

SELVAGENS CRIATURAS
Quando os meus dedos percorrem os teus lábios, docemente
Quando os teus lábios comprimem os meus, selvagemente
Quando mergulho meus olhos no abismo do teu olhar
Quando me afrontas com malícia, a me arrebatar
Quando abro a tua camisa com sofreguidão
Quando ergues meu vestido, em erupção
Quando as marcas rubras de hoje, amanhã são roxas
Quando mortos de desejo, entrelaçamos as nossas coxas
Quando somos um, rolando pela cama atarracados
Quando nossos corpos estremecem de prazer, convulsionados
Quando a tua seiva, com a minha se mistura
Somos nesta hora macho e fêmea , selvagens criaturas,
Ou deuses, no cumprimento da lei mais pura !!!

PEQUENA PRECE POR HARMONIA INTERIOR
Liberta-me, Senhor,
de toda e qualquer necessidade compulsiva de ser aceita,
amada, aprovada e reconhecida.
Liberta-me, Senhor,
de todo e qualquer ressentimento, sectarismo, antagonismo,
incompreensão e intolerância.
Ajuda-me, Senhor,
a trazer todos os meus "fantasmas" interiores à luz do
discernimento
e do amor, a fim de poder libertá-los e libertar-me.
Harmoniza-me, Senhor,
com o Teu propósito para mim porque,
Se Tu e eu formos UM,
Tudo o mais estará perfeito.
E estando assim harmonizada,
que eu possa cumprir o meu destino
Mansamente
E sem alarde !
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O MEU JEITO DE AMAR
Não quero mais drama nem sofrimento
Antes, quero crescer na alegria
e no transbordamento
Não quero mais declinar
melindres e impossibilidades
Antes, quero um amor
cuidado, partilhado,
pleno de mutualidade...
Não quero mais invejar
casais de namorados
Não quero mais caminhos
sinuosos, afunilados
Quero o amor que chegue
e que se faça ousado
Que irrompa nas curvas deste
meu corpo esfomeado...
Não quero mais desperdiçar
anos valiosos da minha vida
Não quero mais sentimentos
insustentáveis de menos valia
Quero falar de alegrias
e de palpáveis devaneios
Quero o homem amado, saciado...
repousando nos meus seios!!!!

SOLIDÃO
Solidão não é a falta de gente para conversar,
namorar, passear ou fazer sexo :
isso é carência.
Solidão não é o sentimento que experimentamos
pela ausência de entes queridos
que não podem mais voltar :
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isso é saudade.
Solidão não é o retiro voluntário que a gente se impõe,
às vezes, para realinhar os pensamentos :
isso é equilíbrio.
Tampouco é o claustro involuntário que o destino
nos impõe compulsoriamente, para
que revejamos a nossa vida:
isso é um princípio da natureza.
Solidão não é o vazio de gente ao nosso lado:
isso é circunstância.
Solidão é muito mais que isso.
Solidão é quando nos perdemos de nós mesmos
e procuramos, em vão, pela nossa Alma.

TUA PRESENÇA
Tua presença me espreita, me ronda
Angelical ou insidiosa presença... já nem sei
Tua presença me põe dúbia quando me sonda,
E me faz pensar no remoto dia que te esquecerei.
E assim, sob o olhar da tua presença silenciosa,
Eu vivo e morro, rejubilo-me e choro
Canto e emudeço, padeço e imploro
Renuncio e aceito, rebelo-me e busco-te
Como se fosses meu, por direito.
E quando a razão fria me exorta a considerar
A improcedência deste meu querer,
Meu coração obstinado assim responde à razão:
- Tu, razão, não me dás alívio ou consolação
- Não te ouvirei, pois se ouvir-te, eu morro
- Deixa-me amar, ainda que em carreira solo
- Deixa-me amar, é só assim que vivo.
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E então tua angelical ou insidiosa presença
Que tanto eu queria olvidar mas não consigo,
Me ronda, me espreita, me sonda,
E vai caminhando
Passo a passo
Comigo.

PARALELA
Tu és o sótão e eu o porão
Tu és a cumeeira e eu o alicerce oculto
Tu és a parte exposta do iceberg
Eu sou a metade submersa
Tu és o zênite e eu o nadir
Tu és a cara da moeda e eu a coroa
Eu te conheço porque és a outra parte de mim
Tu me conheces porque sou a outra parte de ti
Para que possas ser a metade exposta
É preciso que eu seja a metade implícita
Para que possas declinar versos angelicais
É preciso que eu derrame versos abismais
Eu não minto e nem tu mentes jamais
Escolhes falar da luz por opção
Escolho rasgar abismos por oposição
Caminhamos paradoxalmente na mesma direção
Para que possas suportar-te na cumeeira
Faço-me a base segura e obscura do teu altar
E nesta junção milenar
Somos qual duas linhas paralelas
Fadadas a andar lado a lado
Sem jamais poder se encontrar
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UMA LÁGRIMA
Uma lágrima
Pelo beijo que eu não te dei
Pelo afago que eu sufoquei
Pelos sonhos que malbaratei
Pelo encontro que em vão sonhei
Pelo beijo que não me roubaste
Pelo afago que me recusaste
Pelo encontro que tu evitaste
Pelo sonho que tu não sonhaste
Uma lágrima
Pela mão que não entrelacei
Pelo olhar que jamais cruzei
Pela valsa que eu não dancei
Pela música que não entoei
Pela mão que não apertaste
Pelo olhar que tu desviaste
Pela dança que tu não dançaste
Pela canção que não escutaste
Uma lágrima
Pela espera da festa... sem festa
Pela espera do gozo... sem gozo
Pela espera da vida... sem vida
Pelo ápice do fim... sem fim
Uma lágrima
Sem festa... pela fresta que tu me fechaste
Sem gozo... pois no meio do caminho declinaste
Sem vida... foste minha luz e te apagaste
Sem fim... começaste a amar e não terminaste
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MEUS FANTASMAS
Deixem-me em paz todos vocês que me atormentam
Que fazem-me cobranças veladas
Que brincam com as minhas culpas
Que julgam-me inepta e despreparada
Que pegam carona nas minhas carências
Que tiram partido dos meus temores
Que superestimam o que lhes convêm
Que subestimam o que ignoram
Que deitam sal em feridas expostas
Que enfraquecem-me com forças opostas
Que gotejam fel em esperanças parcas
Que aviltam-me a alma com profanas marcas
Que minam as bases daquilo que prezo
Que erigem edifícios sobre o que desprezo
Que vestem máscaras horrendas que não quero ver
Que retiram os sete véus do que é preciso esquecer
Que se instalam como símbolos múltiplos e insidiosos
Que aparecem como ratos nos meus pesadelos
Que insistem neste estranho jogo de dualidade
Que fazem parecer mentiras as minhas verdades
Deixem-me em paz todos vocês
Deixem-me em paz
Deixem
Apenas
PAZ
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Fernando Costa Quintais
http://fontearcada.no.sapo.pt
http://www.navedapalavra.com.br
http://intermega.globo.com/bvcaestamosnos/quintais/htm
http://www.palavreiros.hpg.ig.com.br/cantinhodopoeta.fernandodacostaquintais.htm

http://saladepoetas.thenet.eti.br/sites/saladepoetas/index.htm
fcquintais@netcabo.pt
Lisboa - Portugal

BIOGRAFIA
Nasceu em Lisboa, mas passou a sua infância em Fonte Arcada,
Beira-Alta, onde fez a instrução primária. Continuou os seus
estudos em Lisboa, no Ateneu Comercial e Instituto Comercial de
Lisboa, terminando ali o Curso Complementar de Ciências
Econômicas. Obteve a licenciatura em Engenharia Informática,
pela Universidade de Londres. Milita desde a juventude pelo Ideal
da restauração da Monarquia em Portugal, o que sempre
considerou necessário e possível. Como Presidente da Causa
Monárquica elaborou e publicou “O Livro do Mérito”, em 1994,
como contributo para a consolidação do Ideal Monárquico da
família portuguesa: DEUS-PÁTRIA-REI. Possui, entre outras
distinções, o grau de Cavaleiro da Real Ordem Dinástica de Nossa
Senhora da Conceição de Vila Viçosa, o de Escudeiro da Ordem de
S. Miguel da Ala e o Grande Colar da Cruz de Mérito da Causa
Monárquica. Ultimamente, após o advento da Internet tem
publicado neste suporte de mídia vários livros de memórias,
contos, crônicas e narrativas Históricas, além de alguns poemas.
Tem colaboração dispersa em inúmeros jornais e revistas

Como você se tornou um poeta ou escritor?
Foi por simples acaso que me tornei escritor. Poeta eu devo ter sido
sempre, embora só muito tarde tenha tomado consciência disso.
Um dia senti vontade de contar aos meus netos algumas histórias,
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mas como essas que eu gostaria de lhes contar não me ocorressem,
passei a contar histórias da minha própria vida, descobrindo, a
pouco e pouco, que o simples fato de ter vivido dava para contar
muitas histórias. E assim fui escrevendo para os meus netos e para
mim. Contos, narrativas, estórias...

Quais as dificuldades que encontrou nesta profissão?
Não me profissionalizei na escrita. Um dia chegou a altura da
aposentadoria e passei a dedicar mais tempo à escrita. Digamos que
esta é uma forma de profissionalização tardia. Passei a escrever as
histórias que até aí gostava de contar porque as pessoas gostavam
de ouvir as histórias que eu contava. Foi quando comecei a
verificar que a escrita tinha algumas exigências; que escrever não
era bem a mesma coisa que falar. Voltei a interessar-me pelo
estudo da língua portuguesa, passando a levar a sério as regras
gramaticais, às quais até aí, pouca importância ligava.

O que é mais gratificante na arte de escrever?
Em primeiro lugar o ato da própria escrita que é, já em si mesmo,
um ato criador. Depois o prazer que sentimos quando sabemos que
alguém leu e gostou do que escrevemos e, finalmente, a certeza que
se instalou na nossa civilização de que a palavra perdura: scripta
manent.

Qual é o seu estilo literário?
Por norma, prefiro abordar a crônica, narrativas de fato ou
acontecimentos que despertem a minha atenção e mereçam ser
relatados. Gosto, sobretudo, de fazer alguma investigação sobre o
que escrevo, de natureza histórica, principalmente. Prefiro escrever
algo sobre o qual possa aplicar algumas considerações de sabor
filosófico especulativo, mas sem cortar a veia da imaginação
criadora, que prefiro a qualquer outra forma de escrita. Encanta-me
dar à realidade uma tonalidade fantástica, e se crio algum
personagem, prefiro sempre movimentá-lo num ambiente irreal.

Há algum poeta ou escritor que o influenciou?
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Pelo fato de ter lido muito, penso que não tive uma influência
particular de qualquer dos escritores que li. Todavia, tenho,
naturalmente, preferências: Na literatura, Eça de Queiroz, é um
escritor ao qual sempre retorno com prazer. Na poesia, prefiro o
Miguel Torga a qualquer outro, embora reconheça a grandeza
poética de Fernando Pessoa, que releio com prazer, especialmente
a «Mensagem».

Que conselhos você daria para quem está iniciando a
carreira literária?
Há apenas uma receita para escrever bem: Aprender a lidar com a
língua portuguesa (ou outra) com mestria, e trabalhar muito.
Escrever constantemente; todos os dias, se possível. Rever, limar,
aperfeiçoar, nunca se dar por satisfeito com aquilo que se escreve.
Um dia, uma página de qualidade, aparece. E outras se seguirão.
Mas de nada vale escrever bem se não se tiver imaginação criativa.
Um escritor que mereça esse nome deve, acima de tudo ter esse
dom de imaginar e criar. Pode até cometer erros de gramática, que
eles lhe serão perdoados se manifestar nos seus escritos esse brilho
que só a imaginação pode dar. Ou então terá de estar em estado de
graça, o que só é concedido a raros eleitos e aos santos...

Para escrever como vem sua inspiração? Depende do estado
de espírito, da emoção do momento?
A escrita é sempre precedida de alguma meditação - consciente ou
inconsciente. As idéias surgem, por vezes, de modo atabalhoado,
mas quando as começamos a "passar ao papel" é como se
estivéssemos a organizar o caos. Escrever, entende-se, assim, como
uma forma de criação, de organização do caos, de separação da luz
das trevas. O escritor, mesmo que disso não se dê conta, é sempre
o produto do meio social de onde procede, da educação que teve,
dos meios que freqüentou, e das conversas e rumores que o
envolvem. Sou dos que pensa que a qualidade faladora e
comunicativa de um barbeiro pode ser mais importante para um
escritor, do que a leitura da Enciclopédia Britânica.
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Qual foi o momento mais gratificante ao se tornar um
poeta ou escritor?
Quando tinha 15 anos mandei uma crônica da minha aldeia (coisa
de uma centena de palavras) para o jornal «Diário de Notícias». A
minha alegria foi indescritível quando vi aquelas linhas publicadas
numa página dedicada aos assuntos regionais. Mas foi, sobretudo,
importante para mim, o jubilo refletido pela gente da aldeia, ao verse reconhecida naquela pequena crônica.

É possível se sentir realizado como poeta ou escritor?
Quando se faz da escrita um modo de vida, e mais do que isso, uma
espécie de cruzada, é altamente gratificante sentir-se realizado com
aquilo que produziu. Mas essa sensação é sempre uma euforia
passageira, pois um escritor digno desse nome, jamais se sentirá
plenamente realizado na contemplação da sua obra.

Conte uma experiência agradável e outra desagradável em
sua vida como poeta ou escritor.
Quando publiquei o meu primeiro livro «A Fonte das
Recordações» tive a agradável surpresa de ver toda a minha família
e amigos no ato do lançamento que ocorreu num dos sítios mais
propícios, no Centro Nacional de Cultura. Fui apadrinhado nesse
ato por uma das figuras do mais elevado prestígio no mundo da
cultura, o Prof. Dr. Henrique Barrilaro Ruas, que teve a
generosidade de escrever uma bela carta prefácio para esse livro.
Depois disso, o que de mais desagradável aconteceu, foi o fato de
os livreiros a quem confiei a obra para vender nunca terem tido
«oportunidade» de prestar contas das vendas, salvo algumas
raríssimas e, para eles, honrosas exceções.

A partir de qual momento, você sentiu que gostaria de
abraçar a arte literária?
Infelizmente, já muito tarde, na descida do caminho da vida.
Comecei a escrever, com objetivos, digamos, literários, já depois
dos 65 anos, ou seja, quando tive mais disponibilidade de tempo
para me dedicar à escrita como atividade principal.
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Algumas de suas obras:
A PROVA
Sonolento,
em estado de hipnose,
fito a bola de cristal
do pesa-papel pousado
sobre a mesa.
E tal como o esplendor da cor
que da esfera se evola,
para depois voar
em redor do vidro
luminoso e frio,
também a imponderável
essência do meu ser
se desvanece e cola
à imagem sem cor
desta paisagem sublunar.
Minha alma arrefece
na pretensão fútil
de escutar na noite
a música dos astros.
Insensíveis
ao meu esforço inútil,
permanecem silenciosos,
cintilantes e azuis,
a povoar os sonhos
da criança que fui.
Que bom que era
ouvir cantar estrelas,
fechar os olhos,
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e adormecer nos teus braços,
ó minha mãe celestial!
Acordar no amanhã de outro dia,
levantar meu corpo,
sem pressa,
nem travo amargo na boca
das noites sem fim,
do fim dos dias,
sabendo que ainda era eu,
eu mesmo,
senhor de mim.
Colher nos pomares do paraíso,
o fruto, não do bem e do mal,
que isso, agora,
já aos anjos pouco importa,
mas o pomo ideal,
germinado da minha prece,
hesitante e apressada,
mas por ti, Senhor, escutada,
e em ti aceite e atendida.
Como é bom saber
que o mundo não é só isto,
e que a vida, em cada Páscoa,
eternamente se renova.
Que Deus existe,
A Poesia é a prova!

O BÚZIO
A Sophia de Mello-Breyner
Glosa: A tua poesia
é como um búzio de Cós.
***
Búzio, som do mar,
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som primordial,
vindo do fundo do tempo,
do mar caótico da vida.
Pelo teu pórtico escuto
o marulhar das ondas,
cântico suave e envolvente,
do meu corpo morno
do líquido elemento.
Eco do grito desesperado,
vindo do tempo primitivo,
onde fui gerado.
Rasgado o ventre do mar,
rolei no todo da onda,
e vim cair nesta praia
onde esperei, longamente,
a tua mão suave e fria
da água em que te banhavas.
Levaste-me para casa,
e ali me deixaste,
abandonado ao pó,
em cima do cesto,
da tua roupa engomada.
É demasiado prosaico
um tal destino
para qualquer búzio como nós.
Sim, porque eu sou
um Búzio de Cós!

OFERTÓRIO
Aceita, querida Sofia,
os versos que aqui te envio,
neste caderno-postal.
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São os meus versos todos!
Entre eles,
encontrarás, por certo,
os que te dediquei
neste NATAL.
São apenas versos,
de pouco valor,
que te envio
em vez de flores.
A minha ousadia
tem um sentido, apenas:
dizer-te que o som-murmúrio
dos teus poemas
permaneceram
no meu ouvido duro,
como o marulhar das ondas
num Búzio de Cós,
calcário puro, nacarado,
como poesia em nós.

HOJE, DE MANHÃ!
(75 versos para uma vida).
Hoje, de manhã,
quando acordei,
Deste-me um beijo,
E ouvi que murmuravas:
Parabéns!
Estava próximo o ano Dois Mil,
E andava no ar um cheirinho a Natal.
Ergui-me, e agradeci
Ao meu Anjo Tutor,
A graça que Deus me concedia,
De ele me cobrir, feliz,
Mais este dia,
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Sob a asa tutelar do seu amor.
Assim contente,
Comprei o jornal e fui ao café,
Beber uma bica.
Mas ao ler as notícias,
Fiquei desolado,
Pois o Benfica,
Havia empatado.
Na página de capa,
A notícia do dia:
Que "na seqüência de uma circular do ministério,
Os hospitais iam entrar de prevenção,
No final do ano".
A razão do mistério,
Vim logo a saber:
Era o bug do ano dois mil:
O dois ipsilone kapa.
Voltei as páginas
À procura de um mapa
Que me informasse das guerras
Que havia no planeta Terra.
Havia as guerras da Tchetchênia,
De Angola, do Congo,
Do Paquistão com a Índia.
Meu Deus, quanta desgraça!
E Eu para aqui
A fazer versos,
Exclamei!
Uma vez mais,
Constatei como o mundo era perverso.
De nada serviria chorar,
Ou ter pena.
Quer gostasse, quer não,
Eu hoje fazia anos,
E pensei que era melhor fazer
Por cada ano um verso.
Seria, por certo,
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Um longo poema.
Fique para ali a imaginar
E a ver o tempo a passar.
Como num ecrã panorâmico,
Vi tudo o que me aconteceu,
Naquela zona do tempo e do espaço.
O que ontem fui, já não sou,
O amanhã não me pertence,
E a única certeza que tenho,
É mais pequena que o tamanho
De um simples ponto final,
Representado por duas linhas,
Infinitas e cruzadas;
Uma que vai, outra que vem,
Sem poder saber
Por qual delas haverei de ir,
Pois uma é a das alegrias
E outra a das desditas,
Mas nenhuma tem sinal!
Inexorável, sinto bater no pulso
O relógio do coração.
E em cada intervalo do compasso,
Vou caminhando,
Dando mais um passo.
Até quando, meu Deus,
Até quando?!

MONDADEIRA
Que em teu labor estás mondando
Gramados de ervas maninhas,
Monda também a minh´alma
De tantas coisas mesquinhas.
Limpa o meu coração
Dessa planta nefasta
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E do ódio tão malsão,
Que do meu irmão me afasta.
Faz renascer o amor
Que essa erva afogou
Num lago de imensa dor.
Faz de mim um homem-ovo,
Para que a alma mais pura
Nele renasça de novo.

FANTASIAS E ENGANOS...
No canto do meu casulo,
onde me acolho e enrolo
como bichinho de conta,
mal chegam os ecos do mundo.
O Sol, ao nascer,
entra pela fresta da janela
e vai caminhando até descer,
lá longe, no mar imenso,
profundo,
como a profundidade do meu ser.
E eu, que nada sou,
mas vejo o sol crescer
e morrer no fim do dia,
sinto que sou o próprio mundo,
e alimento a vaga fantasia
de viver.
Porque às vezes a poesia acontece,
e não devo rejeitar esse momento;
quem sabe se outro dia não merece,
de mim próprio,
maior dor ou sofrimento.
Por isso é que me entrego,
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agora mesmo, com prazer,
a este afã tão doce
de fazer versos,
não como modo de vida,
mas de enganos:
para enganar os dias
e, se possível fosse,
os anos.

CANÇÕES DE EMBALAR
Essa ciência tão sábia,
com que Deus o homem cria,
torna o velhinho criança,
cheio de sabedoria.
Por isso, quando alguém canta
uma canção de embalar,
ficam os olhos molhados
e o coração a cantar.
Lembranças da meninice,
do colo de sua mãe...
ou apenas patetice
de quem ciso já não tem?
Juízo e sabedoria
andam sempre de mãos dadas;
choram meus olhos velhinhos,
dessas ternuras passadas

À BEIRA D´ÁGUA
Ao Fernando dos Santos
Em seu arrábido e austero mosteiro,
Esquecia o poeta as mundanais faenas
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E a vileza do Homem, ser matreiro,
Compondo com tristezas seus poemas.
De ar e versos nutria o corpo esguio,
Cantando às aves, ao Sol, aos pinheirais,
E aos amores que houvera, em outro estio,
À hora de acordar, aos hinos matinais...
À tarde, inconsolável, carpia sua mágoa,
Sentado sobre a escarpa sobranceira ao mar,
As lágrimas de sal correndo à beira d´água.
Percorria com os dedos rosários de cristal,
Meditando em seus versos o modo de rimar
E confiando à noite a cura do seu mal.

UM NATAL DIFERENTE
Cerca de 1930, tinha eu seis anos, vivia num quinto andar da Rua
Augusta, em Lisboa, e tudo à minha volta, visto daquela altura, me
parecia alegre e feliz. Mas na realidade foram anos bem difíceis,
aqueles, de revoluções, depressão, penúria e desemprego.
Talvez por isso mesmo, aquela casa estava sempre cheia de gente,
vinda da terra e do mar. E foi assim durante vários anos, até cerca
de 1939.
Foram dois lustros plenos de movimento, em que aprendi muitas
coisas com muitas e desvairadas gentes. Primos (eram seis), todos
consideravelmente mais velhos do que eu.
Havia ainda as outras primas (mais velhas), pois eram primas de
meus pais, a que eu chamava tias: a tia Clemencinha, minha
madrinha de batismo, a tia Micas, irmã daquela, que era mãe de
duas lindas raparigas, um pouco mais nova do que eu, e a tia
Clemência, imponente de corpo e voz, que vivia no Rossio. Íamos
para casa dela com freqüência e ali organizávamos as nossas
brincadeiras.
Das águas-furtadas avistava-se o Castelo e todo o bulício das
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Praças, onde ainda havia carruagens com cavalos à porta do
Restaurante Irmãos Unidos e os então modernos Táxis Palhinhas,
na praça ao lado da Estação do Rocio.
Dali, da janela do meu quintal em Lisboa, assisti à passagem das
tardes de muitos dias, a olhar para o movimento da Primeira Feira
do Livro, descendo à praça, de quando em quando, para recolher
com avidez as folhinhas de papel colorido que anunciavam as
novidades literárias: Sinais dos Tempos __ um tenebroso pasquim
apocalíptico __, fazia nessa altura, sensação.
A Feira do Livro era, no seu conjunto, um arraial de barraquinhas
de livreiros e alfarrabistas, dispostas em redor dos lagos, onde, aqui
e ali, algumas editoras dispunham as suas edições mais ousadas, a
preços acessíveis. A grande clientela, porém, era a dos
consumidores dos livros de capa e espada e dos romances policiais
e de mistério, como os de Ponson Du Terraille, de Arsène Lupin e
do tenebroso Eugène Sue.
Discretamente, a polícia, eufemisticamente chamada de costumes,
vigiava estas atividades, estando atenta, sobretudo, às vendas dos
livros que saíam debaixo do balcão. E estes, ao contrário do que
alguns leitores possam imaginar, eram apenas inocentes livros de
literatura cor de rosa, ou um pouco mais azuis, como os de Paulo
de Mantegaza, onde os rapazes procuravam algo que tivesse a ver
com a sexualidade, tabu que era sempre apresentado de modo a
despertar os sentidos recalcados da juventude.
Os livros eram lidos à socapa de pais e professores, entre duas
passas de Provisórios, nas casas de banho das escolas ou mesmo,
quando a trama era mais absorvente ou ousada, na própria sala de
aula, enquanto o professor fazia o melhor que sabia para explicar
os primores verbais da voz passiva e do condicional futuro.
O aspecto das barracas daquelas primeiras Feiras do Livro, pouco
mudou de então para cá, mas hoje o seu conteúdo é o de um mar,
comparado com os dois pequenos lagos da Praça, onde as Tágides
continuam de guarda aos repuxos, que então eram brilhantemente
iluminados, realçando o bronze verde das fontes.
Os primos tinham vindo para Lisboa, uns atrás dos outros, à
procura de emprego. Naqueles anos difíceis, minha mãe,
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preocupada com tanta gente lá em casa, além do marido e dos
quatro filhos, procurava resolver a situação de uma forma prática:
mandou fazer umas cabeça de pau e umas cabeleiras, e foi
ensinando, a cada um deles, a arte subtil de frisar os cabelos, que
colocados naquela cabeça de pau, tão bem simulavam os das
cabeças reais.
Ela própria permitia que trabalhassem na sua cabeça, para que as
lições tivessem maior realismo, desprezando assim o que pudesse
vir a acontecer à sua bela e preciosa cabeleira, pois possuía uns
lindos cabelos negros, sedosos e longos, fazendo com que eles se
sentissem à vontade, quando tivessem de enfrentar as cabeças das
damas que, naquela época, raras eram as que não frisavam os
cabelos. O perigo de chamuscar os caracóis era permanente, pois os
ferros de frizar não passavam de toscas tenazes aquecidas em
lamparinas de álcool.
Assim nasceu, ao fim de algum tempo, a legião dos mais hábeis e
famosos cabeleireiros de Lisboa, os quais, um após outro, foram
conseguindo trabalhar nos poucos salões de cabeleireiro que então
existiam e dos quais, em pouco tempo, se tornaram proprietários.
Dos manos Machado, o Germano, foi especialmente meu amigo, e
veio a ser, depois de longo e árduo trabalho, proprietário de dois
salões de cabeleireiro numa das zonas mais chiques de Lisboa.
No meio da balbúrdia daquele quinto andar, num constante vai e
vem de gente, uns vinham da Beira-Alta, a caminho do Brasil e
outros, desiludidos e doentes, tinham abandonado os sertões ou as
cidades madrastas de Manaus, São Paulo ou Rio de Janeiro, para
voltarem às carícias rústicas do linho e da lã cardada,
generosamente oferecidos pela Terra-Mãe.
Neste ambiente, ia eu crescendo e traquinando entre o roçagar
permanente de saias e anáguas nas paredes pintadas a tinta de óleo,
cor de rosa-alface.
Os cheiros fortes do manjericão, do alecrim e do cebolo fresco da
Beira Alta impregnavam a casa, de mistura com os coentros do
Alentejo, e todos juntos, faziam na cozinha um festival culinário
para excitados apetites.
Meu pai, a quem a rudeza dos quartéis ocultara a natureza suave,
fingia, freqüentemente, voz zangada quando eu me excedia (o que
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acontecia com demasiada freqüência) e gritava como ameaça: Ai,
ai, Fernando, Fernando! E aquele alerta era de tal intensidade e
timbre, que um papagaio da vizinha da frente aprendeu o som
daquelas palavras e passava as manhãs a palrar Ai, ai, Fernando,
Fernando, tornado-se assim, eco da minha própria consciência e
ressonância de culpas.
Por esses dias, durante um sarampo, aprendi a ler pela Cartilha
Maternal, como todos as crianças da minha época, encerrado no
quarto mais resguardado da casa, com os vidros cobertos de papel
vitreau vermelho, metido na cama debaixo de cobertores de baeta
vermelha, da mesma cor da pele da minha cara.
Lembro-me de que a primeira palavra que li com desenvoltura foi
jaqueta, à qual achava especial sabor e não me cansava de a repetir.
Nesse mesmo ano fui para a escola primária de S. Nicolau, anexa à
Igreja, onde lecionava uma jovem professora que habitava o quarto
andar do prédio das traseiras. Submetido, no primeiro dia, aos
testes de leitura da Cartilha, passei nessa mesma tarde para a
segunda classe.
Quando regressei a casa e comuniquei o fato à família, ninguém
queria acreditar, e foi preciso que do outro lado do saguão viesse a
confirmação da notícia pela boca da jovem professora, pela qual
me tinha "apaixonado" logo nesse dia.
Adensavam-se então na Europa as sombras dos tenebrosos
acontecimentos, que viriam a eclodir no final dessa década fatídica.
Apareceu então lá em casa, onde viveu muito tempo como
hóspede, um homem que falava uma estranha língua, e que apenas
saía à rua de noite. Vinha da Alemanha, e tinha estampada no rosto
uma profunda tristeza. E foi precisamente esse homem que me
deixou ficar uma das impressões mais profundas e marcantes da
minha infância.
Pelo Natal desse ano, armado o presépio, fez-se à noite a
consolada, para a qual foi convidado o hóspede estrangeiro. Este
compareceu à mesa, trazendo um grande e estranho objeto debaixo
do braço.
Fiquei, naturalmente curioso para saber do que se tratava. No final
da ceia o homem triste abriu pausadamente a caixa preta, forrada
de veludo carmesim, e dela retirou um violino e o respectivo arco.
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Lentamente, aproximou o instrumento do queixo e experimentou o
arco. O que se passou então é indescritível por palavras. Para os
meus sete anos, acabados de azer, aquele foi um verdadeiro omento
mágico.
A música que nessa noite ouvi pela primeira vez, e que depois, ao
longo da minha vida, tenho escutado com enlevo, tantas e tantas
vezes repetida, em tantos outros Natais, era a Silent Night.
Dormi, naquela noite, como se tivesse sido embalado por anjos. Na
manhã seguinte o estrangeiro tinha partido. Nunca mais ouvi falar
dele e nem sequer o seu nome conheço.
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Fernando Tanajura Menezes
http://www.usinadeletras.com.br/exibelotextoautor.phtml?user=tanajura
http://tanajura.cjb.net
http://amlweb.com/amlnews/fmenezes
http://lazernet.com.br/poesia
http://www.secrel.com.br/jpoesia
http://www.fonte.eti.br/alehgria/cards

FMenezes@aol.com
Nova Iorque - USA

BIOGRAFIA:
Nasci em 1943 no Recôncavo Bahiano, mais precisamente, em
Nazaré das Farinhas. Salvador, Rio de Janeiro, Washington, D.C.
foram minhas moradas antes de me enraizar em Nova Iorque.
Tenho os números por formação - Contador & Administrador de
Empresas - e as letras por devoção diária: escrevo!
Coloco as mil e uma máscaras quando crio alguma coisa:
desdobro-me em personas como num palco - sou muitos em um só,
como os fachos da mesma luz.
Prêmios:
- Prêmio Montagem pela Fundação Cultural do Estado da Bahia A Vaca – 1982
- 3º lugar no I Concurso de Poesias da Revista Alternativa Boston-MA/EUA - poema “Metade” – 1997
- 2º lugar no I Concurso de Poesias Interfriends - poema “Nem te
olho” – 1999
- 2º lugar no I Concurso de Contos Eróticos de Poetas. Mortos conto “Anna Louca” - 1999
Livros de poesias publicados:
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* RETRATOS - Editora João Scortecci - São Paulo/SP - 1a. e 2a.
Edições em 1990 e 1991
* COISAS DO CORAÇÃO - Editora João Scortecci - São
Paulo/SP - 1a. e 2a. Edições em l993 e 1994
* RETRATOS e COISAS DO CORAÇÃO (Edição conjunta dos
dois livros & Críticas) - Editora João Scortecci - São Paulo/SP 1995
* CÂNTICO DAS ROSAS
Paulo/SP - 1997

- Editora João Scortecci – São

* DOS BEIJOS - Editora Blocos - Maricá/RJ - 1999
* MUITA POESIA BRASILEIRA - Cadernos das Poesias que
estão on-line em Blocos - Editora Blocos - Maricá/RJ - 1999
* 2a. ANTOLOGIA DOS POETAS INTERNAUTAS - Editora
Blocos - Maricá/RJ - 1999
Teatro:
* A VACA - Encenada na Sala do Coro do Teatro Castro Alves,
Salvador/BA - 1982
* O MACACO ASTRONAUTA (El Mono Astronauta) Encenada em espanhol no Consulado de Venezuela e no Auditório
de la Federación de Entidades Equatorianas - New York/USA 1998

Como você se tornou um poeta ou escritor?
Não tenho um ponto da minha vida em que eu possa identificar
"quando me tornei um poeta". Acho que já nasci poeta, porque
desde que me entendo gosto de recitar versos, de inventar histórias.
Quando eu tinha cinco ou seis anos, ainda de calças curtas, eu
recitava poemas no programa dominical do Clube Euterpe da
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minha cidade natal, Nazaré da Farinhas. Nem era um programa de
rádio, era um programa de alto-falante, daqueles de praça pública
de cidade do interior. Precisavam colocar um caixote para que eu
alcançasse a altura do microfone.

Quais as dificuldades que encontrou nesta profissão?
As mesmas dificuldades da vida, do dia-a-dia, porque ser poeta não
é só escrever versos, é um estilo de vida. Ser poeta é a arte de viver
em estado constante de criação, observando tudo e gozando os
ínfimos momentos como se fossem eternos.

O que é mais gratificante na arte de escrever?
Dividir com o público o que se pensou e escreveu. Quando o
pensamento atinge alguém e provoca uma reação, este é o
momento sublime. Não existe ouro que pague por esta gratificação.

Qual é o seu estilo literário?
Deixo isso para que os acadêmicos me classifiquem.

Há algum poeta ou escritor que o influenciou?
Todos e nenhum ao mesmo tempo. Leio tudo e todos: dos clássicos
e consagrados aos iniciantes, mas sempre preservo o meu modo de
pensar. Gosto de ler o que os outros escrevem, contudo na hora de
criar os meus poemas, este parto é meu e único. Não abro mão
dessa dor.

Que conselhos você daria para quem está iniciando a
carreira literária?
Leia, leia tudo que possa sem preconceitos. Viva uma vida única e,
sobretudo, escreva com generosidade: dê ao leitor histórias,
filosofia de vida, ensinamentos, coerência de pensamento e,
sobretudo, palavras.

Para escrever como vem sua inspiração? Depende do estado
de espírito, da emoção do momento?
Cada palavra nasce de maneira diferente. Cada obra nasce de
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maneira individual e única. É difícil determinar "inspiração". Gosto
mais de identificá-la como "disciplina".

Qual foi o momento mais gratificante ao se tornar um
poeta ou escritor?
Ver um poema meu escrito numa parede de uma oficina mecânica
em Jales, interior do estado de São Paulo. Perguntei ao dono da
oficina, enquanto esperava a revisão do carro em que viajava, quem
havia escrito aquilo na parede e ele me respondeu que pediu para a
caixa da oficina escrever. Fiquei curioso e perguntei como ele
soube daqueles versos. Ele me respondeu, dentro da sua
simplicidade, que a moça que era responsável pelo caixa foi ver
"um tal poeta" numa cidadezinha a mais de duzentos quilômetros
de lá e voltou com um livro com umas coisas bonitas e andava
lendo vez por outra. O que ele mais gostava estava parte escrito
entre graxas e óleos, sem identificar o autor:
"Dou o meu grito de alerta:
Caminhos quero percorrer!
Quero a minha estrada aberta
Antes de morrer!"

É possível se sentir realizado como poeta ou escritor?
Sem ser poeta não tenho motivação para a vida.

Conte uma experiência agradável e outra desagradável em
sua vida como poeta ou escritor.
As experiências são sempre agradáveis e contá-las seria contar
mais de meio século de vida. Haja papel...

A partir de qual momento, você sentiu que gostaria de
abraçar esta arte literária?
Não houve um momento, como falei acima. Tenho o hábito de
escrever os meus rabiscos desde muito tempo. Fui vivendo e vou
vivendo poeta e com poesia. Quero morrer também poeticamente –
em versos.
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Algumas de suas obras:
OUTRO DESTINO
Essas tardes vazias
De horas paradas
Sem movimento no cais
Nem mesmo a nuvem solta
Decide molhar minha alma
Vejo um barco surgir no horizonte
Cortando as águas do mar
Ele desliza preguiçoso, pachorrento
De carga pesada, com o casco molhado —
Tenho a esperança de amor
As horas custam a passar
E o silêncio fere os meus ouvidos
Procuro o barco no mar
Em mim só tenho desespero:
vejo que ele foge para outro destino

EM FORMA DE POEMA
Poesia é feita para
desvendar facetas
abrir todos os caminhos
seguir assim ciganos
por tortuosas ruas
É nela que encontro vias
de desvelados mundos
com sorte de enredos
que têm a me oferecer
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— e escolho sem escrúpulos
Soltando meu espírito
em vento ou outros ares
eu vou contando tudo
em versos livres, soltos
em forma de poema

SOU TEU CAIS
Sou teu cais
eu sou teu porto
não percas tempo
- nada
Corta a água,
água doce
mata tua sede
- nada
Estou perto,
sou distante,
guia-te pelo farol
- nada
Não te afogues,
enfrenta o mar,
corta a onda
- nada
Se demoras
e não decides,
de mim encontrarás
nada
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EU
Eu enigma?
Eu polêmico?...
Diria que sou simples
e ao mesmo tempo complexo
Daí a confusão dos que procuram
entender o meu vôo antagônico
De tão real, pareço surreal
De tão direto, pareço que me esquivo
Na busca do possível
assim eu canto e vivo
Sou rico em vestes
abundante em máscaras
Divido com o bisturi a alma
e me desdobro em personas

ONDE ESTÁ A POESIA?
Onde está a poesia
dos que escrevem em cifras
ou em linguagem cifrada
da língua do nada?
Busco entre os gráficos
os grifos e os hieróglifos
Talvez um dia entenda
o que é poesia
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TATUAGEM
Tatuei um poema perfeito
com uma rima e um ritmo lento
Quis dizer que foi belo e direito
o Amor que catei solto ao vento
Caprichei as palavras na métrica
procurando com isso encantar
o equilíbrio e também a simétrica
sem por isso deixar de cantar
Construí uma estrofe sem medo
de fazer qualquer coisa ruim
ou depois de fazer, sentir pena
Fui poeta com alma e com dedo,
em desvelo do princípio ao fim,
tatuando em teu corpo um poema

OS VERSOS DO POETA
Certamente teus versos serão lidos
Aqui, ali, aonde a palavra leve
Amores, dores e corações partidos
Ou pensamentos os quais a alma eleve
Caminha, poeta, por entre os deuses
Entre os poetas loucos desta vida
Sem te importar que haja alguns adeuses
Tão necessários, às vezes, nesta vida
Não existe em poesia julgamento
Quando se escreve tudo com amor
E se espalha no mundo pura verdade
Mesmo que essa seja um lamento
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Uma premunição ou uma simples dor
Contanto que em tudo haja Liberdade

FAZENDO POESIA
Ah quem dera, ah quem dera
Ter o poder da borracha
Apagar o que fosse torto
Ser quente que nem cachaça
Levantar do chão o morto
Mas fico no devaneio
Olhando o branco vazio
Com a barriga que chia
Terra que treme no cio
E fico a fazer poesia

MOMENTO DE GUERRA
Ra-ta-tá. Ra-ta-tá. Ra-ta-tá.
É a guerra. É a guerra no ar.
Ra-ta-tá. Ra-ta-tá. Ra-ta-tá.
É a guerra. É a guerra no mar.
Ra-ta-tá. É a bomba.
Ra-ta-tá. Ferimento.
Ra-ta-tá. É a morte.
Ra-ta-tá. Sofrimento.
É a batalha, a conquista.
É a perda da vista.
Ra-ta-tá é a glória!
É a derrota. É a vitória.
São momentos selvagens do Homem.
São mil vidas. E a ordem é matar!
É a paz que se foi. Abandono.
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São imagens que não quero guardar.

CANTEMOS O AMOR
Cantemos o Amor, enquanto tempo sobra
Antes que caia do céu a labareda imunda
A abrir na terra vala tão profunda
Com força impenitente que a um edifício dobra
Cantemos esta vida entre outros pedaços
De corpos dizimados e mentes absurdas,
Cabeças enlouquecidas que ficaram surdas
Apagando do mundo os distintos traços
Cantemos o amor, ora, aqui repito
Sem calar em mim o inflamado grito
De viver um instante de imponderável glória
Se assim devemos escrever a História
Com choro, grito, sangue e aprofundada dor
Sem perder tempo, vamos cantar o Amor
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Jean-Pierre Barakat
http://www.usinadeletras.com.br/exibelotextoautor.phtml?user=Angel

jpbarakat@brturbo.com
Brasília - DF – Brasil

BIOGRAFIA:
Nasci em Beirute, Líbano, em 1963. Em 1976, a guerra civil
obrigou-me a deixar minha pátria, fixando residência,
respectivamente, nas cidades de Londres, Milão e Pádua. Nesta
época, escrevi meus primeiros versos em francês. Em 1985, mudeime para Atenas, Grécia, a trabalho, época em que me associei a
grupos de poetas na França, participando de concursos e
publicando dois livros de poesia (Eros, Philos, Ágape, 1985,
Liturgie d´Amour, 1998). Desde 2000, vivo e trabalho em Brasília,
dando continuidade à minha poesia, agora em português.
A aproximação com a poesia coincidiu com o momento doloroso
da guerra civil no Líbano. Foi, a princípio, uma forma de
extravasar a dor da separação. Aos poucos, se tornou uma filosofia
de vida e uma responsabilidade. Não houve nenhuma dificuldade
pessoal no aperfeiçoamento dessa arte, a não ser a forma de como
alguns a percebiam: uma simples diversão. Percebi, aos poucos, e
com muito incentivo, que esse era o meu caminho e minha missão
de vida. Tenho despertado muitos corações no decorrer dos anos,
colocando esperança e alegria onde havia somente solidão e
desespero. Isso tem sido muito gratificante para mim.
Minhas primeiras influencias foram os poetas franceses Lamartine,
Verlaine, Hugo e Prévert. Mas não me limitei a esses, e logo
abracei outras culturas. Desde então, absorvo tudo o que é poesia,
até textos de colegas e autores contemporâneos. Cultura, porém,
não é somente ler textos. É também respirar e expirar a alma do
mundo.
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Sou um poeta do coração e da vida, meu estilo é portanto lírico.
Escrevo sobre as inquietações cotidianas e sobre o milagre do amor
em nossa existência. Procuro sempre transmitir as vibrações
positivas da vida, pois há muita tristeza e comiseração pelo mundo
afora - muitas vezes para "forçar" um certo grau de atenção. Minha
inspiração é safra de uma "colheita anímica", e desperta na hora
certa, como o amor. De qualquer modo, o texto definitivo de um
poema é o estado "purificado" do meu ser.
Quem quiser se aventurar nessa maravilhosa arte de escrever deve
aprender, em primeiro lugar, a conciliar o bem e o mal, respeitar
essa dualidade como auxílio de seu crescimento. Quanto à
produção, é importante especificar que quantidade não é sinônimo
de qualidade - exceto em raros casos. No começo de toda arte há
sempre a necessidade de produzir "rios a fio", no ritmo do coração,
e é difícil conter esse entusiasmo. Aos poucos, os rios se tornam
mares. Abraçamos o nosso estilo refinando a nossa arte.
A finalidade de toda arte é canalizar da melhor forma possível as
mensagens que recebemos. A glória ou o reconhecimento pode até
vir, mas é preciso termos, antes de mais nada, a consciência de que,
independentemente disso acontecer ou não, somos todos parte do
patrimônio cultural do universo, e portanto peças indispensáveis
para o crescimento de todos os homens. Isso, por si só, é uma
grande recompensa.
Por fim, quero dizer que a vida tem me reservado muitas lindas
surpresas, entre uma dor e outra, muito carinho, amor e admiração:
nenhuma recompensa material ou título pode igualar o tesouro que
guardo na minha alma. Essa riqueza é minha, inalienável, e a
levarei comigo na hora de partir para outra dimensão. Atrás,
deixarei apenas a minha gratidão e a saudade nas almas que toquei.

Algumas de suas obras:
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CATIVOS
O Céu é cativo no teu olhar
Os filós de nuvens airosas
Seduzem os alísios ventos
No espaço do firmamento
O Mar é cativo no teu olhar
As ondas suspiram porosas
Sobre o mar os momentos
De um total contentamento
A Terra é cativa no teu olhar
A realeza em transe de rosas
Sangra atar nos pensamentos
O Tao-Amor é seu alimento
Um Pluriverso é cativo no teu olhar
Livre estou
No teu sonhar.

NOITE DO INFINITO
Estrelas e planetas
No silêncio do espaço
Acenam um ameno suspiro
E eu Amor já te respiro
Meu doce coração traço
Na elipse dos cometas
E vibro como os poetas
Outra dimensão abraço
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Todos os mundos reviro
Teu nome gravo profiro
Pelas noites me refaço
Como os pios anacoretas

POEMA
Anseio na silenciosa rota do ser
Pertencer às curvas do teu olhar,
Estar no relevo amoroso do luar:
Alentar sonhos por puro prazer...
No vão e na plenitude da hora
Aflora um sentimento, é alimento,
Rebento do doce estranhamento:
Intento, e o desejo se incorpora...
No alento dessa paixão extrema
És tema de uma corada rosa,
Odorosa entre verso e prosa:
Deliciosa ênfase do meu poema.

NUVENS
Nuvens, nuvens por toda parte,
Explodindo sob a coroa solar.
O ruflar da ave vai encontrar-te,
E todo o meu ser vai te amar.
Nuvens, nuvens numa fileira,
Naus sem fado nesse vão.
Cores vibram na brincadeira
Quando aperto a tua mão.
Nuvens, nuvens fogem assim,
Sangrando rubras no poente.
Expiram, carregando em si
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Um temporal inconseqüente.

ANTES
Antes,
Bem antes de virar a página,
Preciso dizer que amei;
Amei sem reservas, a todos,
Nas minhas presenças e
Nos meus êxodos no desvão:
Antes, sempre aqui, todos estarão.
Antes,
Bem antes de ir-me no porvir,
Preciso dizer que sonhei.
Sonhei desmedidamente, tudo,
Desde oásis até veredas,
Labaredas nos lábios e no olhar:
Poentes apreendidos no além-mar.
Antes,
Bem antes de saber quem sou,
Preciso dizer que nada fui.
Nada fui para encher-me, ávido,
De todas as emoções da vida,
Que puderam caber em mim:
Antes, em ti, ser o SEMPRE sem FIM.

SEDUÇÃO
Sedução
Vi nos teus olhos
Os abrolhos da paixão
Sedução
Senti nas tuas mãos
Os vãos da emoção
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Sedução
Sorvi os teus vinhos
Nos desalinhos da doce visão
Sedução
Respirei na tua tez
A nudez do teu coração
Sedução
Lembrei-me Amor de ti
Assim sem mais explicação

HÁ EM MIM
Há em mim
A fragilidade do Universo
Presente e irrefutável
De exíguos espaços
Entre o Não e o Sim
Há em mim
A sensação de Entrega
Alentadora e inalienável
De veludos raros e rosas
Que ainda não senti
Então
Esboço um sorriso
Vendo o sol a deslizar
Mais uma vez
Na quietude da noite
Milenar
Onde afogo
Apago todo
Apego
E por fim afago
O novo sonho
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Que há em ti

O RIO DA VIDA
É uma grande aventura
Porventura sempre será
Esse fluxo constante
De amor por toda parte
Na arte de ser rio
Mavioso abraçando o mar
Tornar-se quintessência
Dissolver-se na maré
Sonhar até em segredo
Ser a mesma Imensidão
Pois a vida no seu desenlace
Tece o nosso Despertar

HINO À VIDA...
Ei-la, que de repente se agita!
A vida, nos meus olhos cegos...
Na grande noite de morcegos
Há uma flor que ressuscita!
Eis que então tudo faz sentido.
O orvalho cristaliza-se na hora:
Amo, sonho, edifico embora
Não possa sentir-me concluído.
Vão-se ínfimos pedaços de mim,
Estilhaços de minha fragilidade,
Deixando n´alma uma saudade,
E uma vontade de me afogar em ti...
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ABERTO, NO CÉU...
Aberto, no céu,
O teu longínquo olhar...
De amores e abraços,
A vagar e vasculhar
Nos etéreos espaços.
Aberto, no céu,
O teu caminho na vida...
De desenlaces a fio,
Por essa terra prometida:
A alma assim no cio.
Aberto, no céu,
O teu inefável desaperto
Sorvendo esse universo...
E no coração um aperto
Urge o AMOR no verso.
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José Gomes
http://www.cantinhodalegria.hpg.ig.com.br/
cantinhodalegria@ieg.com.br
Mauá – São Paulo - Brasil

BIOGRAFIA:
José Gomes, nasceu em 1949, em Limoeiro de Anadias (Alagoas –
Brasil). É do signo de gêmeos. Aos 10 meses de idade, foi morar
em Arapiraca, também no Estado de Alagoas, onde permaneceu até
dezembro de 1970. Veio para São Paulo em dezembro deste
mesmo ano, passando a residir em São Bernardo do Campo (SP),
onde permaneceu até dezembro de 1985. Em seguida mudou-se
para a cidade de Mauá (SP), onde reside atualmente. Foi
funcionário público municipal em São Bernardo do Campo, de
1971 a 1973. Em seguida ingressou para o setor metalúrgico, no
qual permaneceu até 30 de janeiro de 1998. Atualmente é
aposentado.

Como você se tornou um poeta ou escritor?
Andei fazendo alguns versos para amigas da net, elas me
incentivaram a continuar.

Quais as dificuldades que encontrou nesta profissão?
Editei o livro, "O MUNDO DAS POESIAS" mas está difícil de
vende-lo.

O que é mais gratificante na arte de escrever?
O mais gratificante é ler o livro de visitas do meu site e sentir que
todos gostam.

Qual é o seu estilo literário?
Todos os estilos, mas me amarro mais no romantismo.
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Há algum poeta ou escritor que o influenciou?
Não.

Que conselhos você daria para quem está iniciando a
carreira literária?
Só continuar se realmente tiver paixão por esta carreira, porque não
é fácil!

Para escrever como vem sua inspiração? Depende do estado
de espírito, da emoção do momento?
Minhas maiores inspiradoras são minhas amigas, virtuais ou não,
mas o estado de espírito também conta muito.

Qual foi o momento mais gratificante ao se tornar um
poeta ou escritor?
Passei a ter mais amigos(as), e sinto que sou mais feliz.

É possível se sentir realizado como poeta ou escritor?
Acho que não, só ajuda melhorar o astral.

Conte uma experiência agradável e outra desagradável em
sua vida como poeta ou escritor.
Agradável, sempre recebo elogios pelo trabalho.
Desagradável, eu estava anunciando meu site nas salas de batepapo, ai um cara me mandou esta mensagem: “Cara, seu site não é
lá essa coisa toda não”.

A partir de qual momento, você sentiu que gostaria de
abraçar a arte literária?
A partir do momento que comecei navegar na net, e comecei a ler
obras de outros escritores .

Algumas de suas obras:
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AMOR, APENAS AMOR!
Amor, apenas amor!
Consegue nos dominar
Ele nos faz sofrer
E também nos faz chorar
Mas mesmo com tudo isso
Não deixamos de amar.
Pois somente o amor
Nos dá tantas emoções
Que transborda de alegria
Todos os nossos corações
Mas quando o amor acaba
Sentimos desilusões.
Apenas o amor
É que pode nos salvar
Pois só vivemos felizes
Quando pensamos em amar
É o sentimento de amor
Que nos leva a qualquer lugar.
Somente o amor
Nos dá boas sensações
É gostoso quando o amor
Toca em nossos corações
Assim sentimo-nos felizes
E não há preocupações.
Às vezes o amor
Poderá nos causar dor
Mas isso não nos contraria
Porque este mesmo amor
Amanhã poderá nos causar
Um mundo de esplendor.
É apenas o amor
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Que nos permite sonhar
Nos faz olhar para o céu
E começar meditar
E sentir que vale apena
Viver para te amar.

AMOR NÃO SE DIVIDE
Amor não se divide, é um sentimento
puro, não pode ter sociedade, é coisa
para um futuro, dedicamos nossas vidas
para alguém, esse alguém é a pessoa
que ocupa um espaço em nosso coração,
essa pessoa em quem devemos ter total
confiança, isso faz parte do amor.
Quem ama sente felicidade de viver,
não mede sacrifício para ficar ao lado da
pessoa amada; na hora mais difícil de sua
vida, estão sempre juntos, para demonstrar
muito amor e carinho que ambos sentem, lute
pelo amor, para que ele nunca seja dividido.

COMO AMAR SEM SOFRER?
Como amar sem sofrer?, é o
que queremos a todo momento,
temos que amar e ser amado(a),
para evitar sofrimentos; se
este amor tiver fundamentos,
tem que ser correspondido,
não queremos um amor sofrido,
para não desgastar nossos
corações, pois quem sofre
muitas emoções, fica
desequilibrado.
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Amar sem sofrer, é fácil
quando existe amor dos dois
lados, e ambos estão sempre
felizes sem sofrimentos e sem
dores.
Para amar sem sofrer, ame
a pessoa certa, que tenha
em seu coração, sempre uma
porta aberta para você,
ai sim, pode ter certeza,
que vai amar sem sofrer.

DELÍRIOS
Mesmo com delírios e sonhos, eu
continuo a viver; a espera de um
grande amor, que possa aparecer;
meu coração já acostumou, viver
de delírios e ilusões, sem que um
amor real, entre no meu coração.
Quero sonhar; mas ao mesmo tempo
saber, que também tenho alguém
para amar; quero viver a vida, como
todos os seres que amam, preciso
sentir, a magia do amor; espero
que agora, a realidade entre em mim;
e que todos os delírios, tenham
chegado ao fim.

DOCE ILUSÃO
Doce ilusão, eu sinto a toda hora,
sinto a sensação que tudo brilha
para mim, e que a felicidade está
sempre em minha companhia, lembro
sempre de você, porque estou te
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amando, sinto a lua brilhar, no céu deste
grande universo, sinto o perfume das
flores, quando estão abrindo, e meu
coração, continua com uma doce ilusão,
que está surgindo.
Quero te amar, para sentir toda emoção;
no meu coração entrar; quero poder
viver, com esta linda sensação, mesmo
que quando acordar, perceba que tudo
não passou, de uma doce ilusão.

FOI SEM QUERER
Foi sem querer, que um dia te
encontrei, meu coração não resistiu,
e sem querer, olhei para você, e notei
que havia algo diferente, tentei
descobrir que algo diferente era esse;
mas no momento não consegui saber,
comecei a te observar, e fui notando
que o amor foi tomando conta de mim;
e foi um momento muito lindo.
Sem querer, me apaixonei completamente
por você, acho que foi mesmo amor a
primeira vista, mas o que importa para mim,
é este grande amor que surgiu; hoje sinto
que a felicidade está ao meu lado; mas
para que a felicidade exista totalmente
em meu coração, preciso urgente da
sua confirmação.

GOSTO DE AMOR
Gosto de amor, sensação de bem estar,
é tudo que a gente sente, quando começa
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a amar; tudo é maravilhoso, é algo sem
comparação; brota amor e sentimentos,
dentro dos nossos corações; a felicidade
existe, em todos os seres que amam, e
conservam com amor, esta emocionante
chama, isso faz um grande bem, para os
nossos corações, a alegria nos envolve,
em amor, sentimentos, paixões e alegrias,
muita vontade de viver, o gosto do
amor nos traz grandes sensações, nos
dá equilíbrio no corpo e na mente, e
em fim, é o amor que domina a gente!.

INVESTIMENTO
Preciso investir
Seja lá como for
Analisei com cuidado
E achei um belo fator
Agora vou investir
Tudo pelo seu amor.
Num dia investi carinho
No outro investi saudade
Fiz uma análise perfeita
Para dar continuidade
Tive um lucro de 100%
Em amor e felicidade.
Não foi fácil de escolher
O fundo para a aplicação
Depois de analisar
Cheguei a uma conclusão
O fundo que vou aplicar
Agora é seu coração.
Agora mais do que nunca
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Quero economizar
Vou aplicar sinceridade
Sem ter medo de errar
Porque a cada dia eu sinto
Que vivo pra te amar.
O que precisa fazer?
Para continuar aplicar
Não precisa nem ser técnico
Para poder decifrar
O motivo é muito simples
Só vivo para te amar.
Vou continuar investindo
Tudo que sai do coração
Porque não quero perder
Esta linda aplicação
Pois quero continuar
Com você no coração.

LÁBIOS DE MEL
Seus lábios são muito lindos,
e são doces como mel; a sua
presença me faz sentir, que estou
num cantinho do céu; quero poder
estar sempre pertinho de ti, quero
sentir as emoções deste grande amor,
que cada vez mais enche meu peito,
de uma sensação de alegria; a sua
companhia é uma das melhores
coisas que já aconteceu na minha vida;
vivo para você, quero poder me alimentar
do mel dos teus lábios; da saliva da sua
boca, em fim; de toda esta magia que
sinto por você; quero fazer parte dos seus
pensamentos, do seu amor, da sua vida;
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em fim; quero fazer parte do seu mundo.

LAÇO DA PAIXÃO
Estamos laçados
Não vejo mais razão
Para você sair
Do meu coração.
Olhe para este laço
Com muita atenção
Porque ele é o símbolo
Da nossa paixão.
Para todos os lados
Estamos laçados
É por isso que estamos
Muito apaixonados.
Este laço azul
É o símbolo da pureza
Estamos laçados
É obra da natureza.
Acho que o cupido
A nós dois encontrou
E com este laço
Amarrou nosso amor.
Amar assim laçado
É muito interessante
Nos dá muito prazer
E é estimulante.
Quando estou com você
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Só sinto emoção
Porque estamos laçados
Pelo laço da paixão.
Vivemos felizes
Sem medo e sem dor
E continuamos laçados
Pelo laço do amor.
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Ligia S. Borges Tomarchio
http://www.armazemdesonhos.com.br/livreExpressao-arquivo/menuligia.htm
ligiasbt@terra.com.br
São Paulo – São Paulo – Brasil

BIOGRAFIA:
Sagitariana, nascida em Maringá-Paraná-Brasil, acidentalmente.
Sempre morei na capital de São Paulo, onde estudei na Faculdade
de Belas Artes, me formando em Licenciatura em Educação
Artística para Primeiro Grau e nunca lecionei. Posso dizer que sou
auto didática. Sempre gostei muito de ler e aprender de tudo um
pouco. Escrevo desde a adolescência, como todos...
Gosto muito de música e tenho um gosto eclético, desde Rock,
Blues, Soul, Erudita, New Age, Thecno... Adoro plantas e animais.
Tenho um jardim que gosto de estar cuidando, acompanhada dos
meus quatro bichanos e minha cadela que não sai de perto. Ouço o
canto dos pássaros pela manhã, quando consigo levantar cedo ou
quando vou dormir tarde. Sou notívaga por natureza, mas as
responsabilidades de esposa e mãe de duas filhas lindas de 22 e 18
anos, me levam a achar um meio termo...nem sempre.
Enfim, costumo dizer que estou numa fase de contemplação.
Observo tudo na natureza e tento apreender, alimentar minha alma
e meu coração.
Ah! Os amigos... que dádiva tê-los por perto....parece que Deus
fala conosco...

Como você se tornou uma poetisa ou escritora?
Eu penso que desde que meus textos começaram a ser publicados
na internet. Porque sem leitores a comunicação não será completa.
O poeta e o escritor têm que ser lido.
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Quais as dificuldades que encontrou nesta profissão?
Antes da internet, tentei mandar meus textos para editoras sem
sucesso. A maior dificuldade é mesmo a publicação e divulgação.

O que é mais gratificante na arte de escrever?
É ter o reconhecimento do público leitor.

Qual é o seu estilo literário?
Não ousaria determinar um estilo. Acho que posso dizer que é
literatura contemporânea, talvez Moderna.

Há algum poeta ou escritor que a influenciou?
Que eu saiba nenhum. Gosto muito da Clarice Lispector, Kafka,
Sérgio Campos, Dalila Teles Veras...

Que conselhos você daria para quem está iniciando a
carreira literária?
Leia muito. Escreva bastante. Seja perseverante. Nunca desista dos
seus sonhos...

Para escrever como vem sua inspiração? Depende do estado
de espírito, da emoção do momento?
Creio que não depende muito do estado de espírito. Deve haver
uma predisposição para escrever e uma certa disciplina para
conseguir uma certa periodicidade no ato de escrever.

Qual foi o momento mais gratificante ao se tornar uma
poetisa ou escritora?
Ver meus textos publicados mesmo que na internet. Só assim sinto
que valeu a pena o sofrimento. Sim porque o ato de escrever
também nos leva a um estágio de dor, perda, introspecção...

É possível se sentir realizada como poetisa ou escritora?
Eu entendo que sim, em parte. É um processo contínuo. O desejo
de escrever não termina. O escritor tem necessidade quase que vital
de escrever para não enlouquecer...
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Conte uma experiência agradável e outra desagradável em
sua vida como poetisa ou escritora.
Agradável é perceber que o que escrevo faz bem aos leitores de
alguma forma. Já recebi e-mails de pessoas que gostam e
conseguem resolver algum problema de fórum íntimo lendo meus
textos. Graças a Deus não tive nenhum momento desagradável.

A partir de qual momento, você sentiu que gostaria de
abraçar esta arte literária?
Foi uma decisão que tomei há pouco tempo. Já com mais
maturidade. Descobri que gosto muito de escrever e preciso
escrever para me sentir viva e feliz.

Algumas de suas obras:
A ESQUINA
Transe intransitivo
endireita esquina
aberta
Esgueiram-se
lampejos
ângulo semi-reto
coágulos entrelaçam
pétalas escondidas
prestes a emergir
frescor humilde
aguarda ancião
indeciso ao aviso
qual a direção?
segmento corrupto
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és o espelho
reflexo da náusea?

ATEMPORAL
Tic-tac
Tic-tac
Coração vazio.
Tum... tum...
Horas vazias
Sonhos...
Longo túnel percorrido
nenhuma luz.
Sol, onde estás?
Sonâmbula vida
esquecida.
Tic-tac
Tum... tum...
soluço
solução?
Alucinante paisagem
transe malévolo
místico cristal
alado
pedras, pedras...
água, água...
trégua!

CATIVEIRO
Incrustado na bruma
- o luar
as águas rodopiam
intenso descobrir
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- não revela
o amanhã breve
talvez desnude
- mudo
em surdo remoer
- subvertido
à claridade vã
de profundas lidas
no afã de acordar
- o reencontro.
Um maremoto ensolarado
nas profanas esperanças
- submerso
interino entre pedras
- o pernoite
suposto e cruel
- permanecido
sereno éter
vapor cósmico
insípido sabor
- pasmo
borralho úmido
- engasgado
- cristal bruto
- âmbar
- esmeralda pálida
girinos sobrevoando
toda existência contida.

COLÉGIO INTERNO
Interino e profundo
jaz colégio da vida.
Minutos de sabedoria soterrados
no porão da saudade.
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Idade reporta momentos
de infinita sofreguidão.
Desconsolo maldito
destempero de sorte.
Menino de oito anos
tragado pelo colégio maldito.
Chora ao pai rígido
raiva da separação.
Inesperada incompreensão
causadora de mal estar.
Fecha a tumba com lágrimas
caminha a passos lentos.
Recepcionado por um anjo
espectro de horror.
Apenas oito anos de idade
adentra o colégio interno.
Sorverá talvez sapiência
sofrerá certeira faisã de dor.
Menino sábio de oito anos
retornará magoado ao pai.
Consolo é seu tesouro.
Liberdade é sua salvação.

INSÔNIA
A noite bate à porta
açoita mentes insanas
libera demônios
aclama os ânimos.
Devora
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cérebro doente
em chamas
molhadas de dor.
Emoção maior
universal
agonia vivida
agora escrita.
Vazão de sentimentos
na leveza do papel
no sangue do lápis
que transcreve.
Voraz vontade de escrever
loucura em viver
paixão em morrer
paz em transcender.

MENSAGEM
Navegam lembranças
ondulando mensagens
nas marés
a lua testemunha
estrelas indicam o rumo
sem bússola, desnorteadas.
O amor espuma
resume em poucas letras
rabisca um mapa
pede socorro
horror da solidão?
Descreve a paisagem
Suave entardecer breve
entreabre o vão
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na memória do autor
retorna encharcada de dor
às areias da eternidade.

PERSEVERANÇA
Recolha esperanças
dos bosques da vida
busque nas águas
a sabedoria
beba o sol
sinta os momentos
desnude-se,
envolto em si mesmo,
sereno e feliz
viva sem receio
liberte-se do medo
cubra-se de coragem
nunca esqueça
a paisagem
retina retém imagens...

SONHO
Sono, sonho
voraz consome
vermes negros
enredos mudos
sutileza.
Capaz capataz
ordena, mata
impiedoso.
Rapaz escravo
sol quente devora
sonhos.
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Traspassa a vida.
Sucumbe.

O SEQÜESTRO
Cândido momento...
Bandido!
Rouba pensamentos
seqüestra minh'alma
arrebatada por sonhos...
Qual será o resgate
que o tempo pede?
Dor por amar!
Angústia de não esquecer!
Amor incondicional!
Renúncia de prazeres!
Paixão pela vida!
Vida...
Terei paz?
A paz não abandona
quem dela se alimenta!
Basta!
Pagarei o resgate!

NOSTALGIA
Confesso e afirmo
penso e relembro
não me arrependo
mas quero viver...
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Viver sem temer
pensamentos vãos
que atormentam
massacram, traem...
Trair a mim mesma
ira repentina
serpentina caindo
colorindo minha culpa...
Culpa, mas qual
quem não a tem
ater-se por que
a tanta tortura?
Tortura conhecida
por todos que choram
moram em si mesmos
temem mudanças...
Mudança de padrão
social, cultural, qual?
Tudo igual à ontem
e amanhã, amanhã, amanhã...
Amanhã choverá
águas quentes verterão
pedras vão rolar...
Quem jogará a primeira pedra?
Pedra, feito meu coração
rolando pra lá e pra cá
sem rumo certo
incorreto, melancólico...
Melancólico é meu pensamento
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traidor, indolor, sofredor...
Quisera saber morrer...
É preciso correr o risco?
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Maria da Conceição Castro
http://www.conceicaodicastro.kit.net/
conceicaodicastro@hotmail.com
Goiânia - Goiás - Brasil

BIOGRAFIA:
Professora de Língua portuguesa e Literatura. Atualmente leciona
na Faculdade Nossa Senhora Aparecida - FANAP. É professora há
25 anos. Graduada em Letras Vernáculas, mestra em Literatura
Brasileira e está escrevendo atualmente sua tese de doutorado.
Gosta de poemas, sente prazer em analisá-los. Escreve alguns para
expressar seu interior, visto que sua alma anseia por liberdade.

Como você se tornou uma poetisa ou escritora?
Eu sempre escrevi, mas somente resolvi publicar meus poemas
após o convite de uma amiga.

Quais as dificuldades que encontrou nesta profissão?
A profissão de escritora não é fácil aqui no Brasil, pois não há
muito incentivo e, quando há, muitas pessoas procuram usufruir
financeiramente, acabando, assim, com a motivação. Além disso,
há muitos "apadrinhamentos", fazendo com que os bons escritores
fiquem de lado.

O que é mais gratificante na arte de escrever?
Escrever, para mim, é saber que posso transmitir os pensamentos
não só meus, mas também os de diversas pessoas, bem como
poder deliciar com os olhos de quem lê. Isso é muito gratificante.

Qual é o seu estilo literário?
Gosto muito de poemas românticos, existenciais e metalingüísticos.
Porém, estou mais voltada para o existencialismo.
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Há algum poeta ou escritor que a influenciou?
Leio muito Clarice Lispector, James Joyce, Virgínia Woolf, Carlos
Drumonnd de Andrade, Manuel Bandeira, João Cabral de Melo
etc. Esses escritores sempre estiveram ao meu lado.

Que conselhos você daria para quem está iniciando a
carreira literária?
Meu conselho é: Seja perseverante no objetivo, saiba ouvir as
críticas e separar o que será bom para o próprio crescimento na
área literária.

Para escrever como vem sua inspiração? Depende do estado
de espírito, da emoção do momento?
Escrever é um ato de momento, porém, não se pode deixar a
emoção falar mais alto. Deve-se saber ponderar. Escrever e como
escrever está muito relacionado com o momento.

Qual foi o momento mais gratificante ao se tornar uma
poetisa ou escritora?
Nunca vou esquecer de uma aula sobre o Gênero Lírico. Nessa
época, eu não mostrava meus escritos para ninguém, mas , nesse
dia, eu precisava, naquele momento de um poema existencialista e,
assim, resolvi colocar um poema de minha autoria. Os alunos
ficaram surpresos, quando ficaram sabendo quem era o autor. Foi
gratificante a reação deles, pois somente souberam o nome do autor
depois que fizeram a análise.

É possível se sentir realizada como poetisa ou escritora?
Em termos de escrevente, é possível sentir-se realizado sim, pois a
linguagem alivia muito "As dores do mundo".

Conte uma experiência agradável e outra desagradável em
sua vida como poetisa ou escritora.
Nos caminhos da escrita, sempre, encontramos várias experiências,
penso que, por mais desagradável que seja, é válida, porque
podemos crescer. Portanto, para mim, há apenas experiências. Não
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gosto muito de caracterizá-las.

A partir de qual momento, você sentiu que gostaria de
abraçar esta arte literária?
Embora eu goste muito de escrever poemas, prefiro ser mais crítico
literário. Analisar é minha grande opção. Gosto de (re)descobrir os
caminhos por onde o eu-lírico passa. Seguindo as pegadas dele,
vou fazendo a viagem e sentindo todos os desafios.

Algumas de suas obras:
HIPNOSE POÉTICA
As estrelas brilharam intensamente,
Ao perceberem o amor fulgente,
Emanando da alma amorosa.
A natureza participou dos instantes vividos,
Deixando as flores florirem como o arco-íris,
Exaltando os pássaros para o concerto idílico.
Os oceanos se fizeram bravios,
Quando a sede do desejo estava acesa;
fizeram-se calmos,
Ao sentirem o prazer realizado.
Tudo participou desse amor avassalador.
Não houve tempo, nem distância
Impedindo os encontros.
Mesmos os duendes,
Com seus ciúmes e brincadeiras,

Conseguiram desfazer os elos do amor.
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Somente algo era capaz de provocar a separação.
Um ser atraente que já existia,
Mas não havia notado a beleza serena deste amor.
Esse ser se fez sereia;
Cantou o mais triste canto;
Adentrou o ouvido do marinheiro.
Hoje, o Adeus foi dito
Num pranto de dor momentânea,
Pois o amor é mais forte
Que o adeus pronunciado.

MIRAGEM
Procuro, nas sombras de tuas imagens,
O toque suave, a carícia mágica.
Busco reencontrar-te em cada detalhe...
Mas nada existe...somente o vazio.
O que existira... fora levado pelos ventos...
Espalhado em outros regaços...
Proporcionando vida, alegria com tua presença,
Fazendo germinar a primavera da existência.
As lágrimas caem silenciosamente...
Regando a ausência de ti...Presença outrora feliz.
O desespero apodera-se de minha mente...
As idéias emaranham-se, desfocando as imagens.
Não sei quanto tempo suportarei esse viver!
A solidão, companheira de meus dias,
Enegrece os caminhos que são percorridos
Pelos passos ermos, sem direção...
Quando ouço o trinar dos pássaros pelas estradas,
Tento escutar teus sussurros... teus murmúrios...
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Quando vejo as flores à beira do caminho,
Procuro sentir o perfume que exala de ti.
Só a miragem de teu ser é visto,
Enganando o coração machucado...
Por isso, o consolo de minh´alma é vislumbrado
Nos bosques fechados de meu ser... ser solitário.

MOMENTO DE PAZ
Sentindo-me só,
Eis que aparece um Anjo
Para iluminar as trevas
Que existiam em minha alma.
Eram momentos difíceis
tortuosos
sangrentos
Era o vazio de meu Ser
Clamando por paz;
Gritando em silêncio;
Gemendo às ocultas!
Sentindo-me só,
A luz se fez presente;
Os raios se espalharam;
A claridade se fez autêntica.
Meu âmago dantes deserto
Agora está cheio de flores
como o oásis no meio das areias.
Sinto-me agora renovada
Por chuvas abençoadas
trazidas pelo Anjo.
Anjo de luz, Anjo de amor!
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O AMOR CHEGOU
O amor vai chegando de mansinho
Como um botão de rosa
Que pouco a pouco desabrocha,
Aloja-se num canteiro
E vai germinando...
O universo se faz mais presente;
As estrelas enfeitam os caminhos;
A lua se faz enamorada.
É a fascinação do amor fulgente.
Os oceanos, com suas ondas gigantescas,
Elevam as almas dos amantes,
E o arco-íris faz o fluxo e o refluxo
Das emoções dos instantes.
Tudo rima com o alvoroço sentido.
Os caminhos ficam mais floridos;
As árvores dançam compassadamente
As músicas orquestradas pelo vento.
A felicidade reina altaneira
No olhar apaixonado.
É a vitória do amor,
Amor compartilhado.

O FULGOR DO SOL
Um raio de luz adentrou a janela,
Beijou-me nos lábios,
Deu-me vida.
Essa luz se fez ardente,
Seduziu minha alma;
Rosimeire´s Home Page

Deixou-me embevecida.
E os olhos sonharam com o raio de luz,
Fitando a janela na esperança de vê-lo.
Meu corpo se fez sedento
À espera desse calor.
Deixo-me cair no divã,
Devaneando a realidade anterior,
Enquanto espero a chegada com ardor.
Esquecida em meus pensamentos,
Eis que o Sol entra pela janela
Com todo fulgor, com todo amor.
Sinto os raios acariciando meu corpo;
O coração se faz mais pulsante;
O ventre estremece.
Eis o Sol que penetra meu corpo,
Instalando nas entranhas,
Marcando o espaço no afã de possuir.
Estou plena de amor!

ODE A DEUS
Envia tua luz
Para acalentar minh'alma,
Afagar meu coração tristonho!
Carrega-me em teu colo,
Para aconchegar meu viver,
Embalar meus sonhos existentes!
Abraça-me com teu amor,
Para tranqüilizar meu âmago,
Amenizar a dor sentida!
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Somente Tu és capaz de alegrar minh'alma;
Trazer a felicidade para o coração;
Trazer forças para continuar sonhando;
Trazer alento para meu interior!
Estando CONTIGO,
Continuarei vendo o mundo com outros olhos;
Terei paz para discernir as realidades;
Levarei harmonia e ânimo para o próximo!
Tu és O AMOR UNIVERSAL!

OLHAR SOLAR
Em teus olhos,
Vejo o reflexo de mim.
Imagem das águas profundas,
Tranqüilas, ardentes
No paradoxo do querer.
Em teus olhos,
A sinfonia do amor
É repassada com tanto fulgor!
São melodias da alma
Que saem a passear
Pela brisa de teu olhar.
E nesse ritmo,
Perco-me na proximidade de teu calor
Que me faz transpirar
Os desejos ardentes.
Esse olhar que encanta,
Cantando os cantos mágicos do amor,
Seduz-me por inteira
Nas ondas enluaradas
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Do brilho de teu olhar.
E no luar verdejante,
Que deslumbro de ti,
Vejo a esperança chegando,
Trazendo a ternura do bem amar.

OS SONHOS RESSURGIRAM
As nuvens densas que insistiam permanecer,
Agora estão se dissipando.
Novamente os raios solares estão adentrando em meu coração.
São raios dourados, são raios calorosos de saudade e paixão;
São eflúvios que haviam desaparecidos do meu viver.
Os lábios revelam sorrisos carinhosos, mágicos.
É a felicidade sendo experimentada mais uma vez.
Será que durará mais algum tempo?
Não sei. O amanhã somente será compreendido, quando
presentificar.
O importante é que dure o tempo que for necessário.
Tempo reluzente, tempo viçoso, tempo vistoso.
O céu está mais cheio de estrelas;
O universo mais grandioso;
A brisa noturna está mais fagueira;
As árvores exalam mais perfumes.
O essencial é a alma ressurgir como a fênix,
Voando por lugares de imagens oníricas,
Perscrutando locais dantes alegres e eufóricos,
Que um dia tinha se trancado.
Nada mais importa neste momento,
A não ser a felicidade transbordante do ser,
Refazendo os sonhos antes perdidos.
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É a paz se fazendo presente
Como presente de Vênus
Ao coração dos amantes.

UM HOMEM...
Quero um homem...
Que me olhe como os olhos de estrelas...
Um homem...
Que saiba enxugar minhas lágrimas
Quando elas pingarem como gotas de orvalhos...
Um homem...
Que me beije como as pétalas de rosas...
Um homem....
Que sinta emoção ao ver-me diante de si...
E abraça-me com o carinho dos deuses....
Um homem...
Que me compreenda quando necessito ...
Um homem...
Que me ame com o coração...
Um homem...
Que chore comigo as desilusões
Que sorria com minhas alegrias
Que me aceite como sou...
Um homem...
Que compartilhe todos os instantes,
até os inexistentes...
Quero um homem...
Que me ame de verdade
Como as raízes profundas de uma árvore...
Como o calor escaldante do Sol...
Como a brisa leve no mar...
Como o perfume das flores...
Quero um homem...
Que seja apenas um simples
HOMEM!
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VITÓRIA EM SI
(Para Andriel Lucena dos Santos)
Lidas com tua escultura
Como Deus com a criação.
Ao criá-la, colocas a alma e o coração.
Dispões de teu amor;
Imprimes tua marca;
Flui a imaginação.
És o ourives lapidando o diamante.
Por amor à produção,
Noites em claro passas,
Tendo como companheira a Lua e as Estrelas.
Adentras no brilho dos astros,
Retiras o fulgor como seiva,
Penetras nas almas viçosas.
Os olhos percebem a sutileza;
Captas o indizível
E imagens esboças.
Eis que surge orgulhosa
A rara jóia do Universo.
Afrodite Urânia deu-te o Amor;
Atena, a proteção.
És Dionísio, o (Super)a(dor);
És Apolo, o Esplendente;
És o Criador.
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Maria Efigênia Mallemont
http://www.saladepoetas.thenet.eti.br/
mallemont@ieg.com.br
Balneário Camboriú – Santa Catarina – Brasil

BIOGRAFIA:
Maria Efigênia Mallemont, nascida em Petrópolis – Rio de Janeiro.
Formada em Artes com especialização em Tapeçaria de Tear,
buscando os seguimentos indígenas sua história natural. Tendo
participado de varias exposições em Florianópolis. Em 1977, foi
residir em Santa Catarina - Florianópolis –Ilha. E há três anos
mudou-se para Balneário Camboriú - SC. "Não sou poeta,apenas
desenhos sentimentos".

Como você se tornou uma poetisa ou escritora?
Eu apenas desenho meus sentimentos.

Quais as dificuldades que encontrou nesta profissão?
Jamais um Poeta chama seu Poetar de "Profissão".

O que é mais gratificante na arte de escrever?
O crescimento interior.

Qual é o seu estilo literário?
Romântico

Há algum poeta ou escritor que a influenciou?
Sempre temos alguma influencia como orientação, ficaria difícil
dizer esse ou aquele.

Que conselhos você daria para quem está iniciando a
carreira literária?
Que jamais deixe de escrever.
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Para escrever como vem sua inspiração? Depende do estado
de espírito, da emoção do momento?
É um conjunto de sentimentos dando sentidos ao poema.

Qual foi o momento mais gratificante ao se tornar uma
poetisa ou escritora?
Quando meu filho fala (Mãe você é o máximo). Os filhos são os
únicos que dizem a verdade!

É possível se sentir realizada como poetisa ou escritora?
Plenamente

Conte uma experiência agradável e outra desagradável em
sua vida como poetisa ou escritora.
Todas são agradáveis, como as criticas e elogios.

A partir de qual momento, você sentiu que gostaria de
abraçar esta arte literária?
No momento em que comecei a escrever.

Algumas de suas obras:
PARTITURA
O amor ensinou-se em
meu destino com tal magia
que perturbou-me a seiva,
tinha atitudes predestinadas.
Minha alma paladina
que ao mundo olhava
sombranceiramente
entre sonhos e fantasias.
Escutou sons compassados
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da sinfonia orquestrando
um promissor e inesperado
soneto de Amor.
O coração altivo
conquistando a aguerrida vestidura.
E, hábil compositor,
de uma alegre e brilhante
partitura!

AMOR EM POESIA
Sobre a mesa,
livros,canções,
odes e sonetos,
onde me debruço,
aconchegando,
meus sonhos.
Na face da noite,
a voz do poeta,
murmurando sonhos
em meu coração deserto!
Aos seus devaneios,
me entrego invisível,
nua, sem resposta.
Deixa-me amar,
do mundo alheia,
nas frágeis torrentes
da tua poesia.
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ENCANTAMENTO
Canta meu coração,
que de oprimido e sujeito
a tão duras provações,
está querendo saltar peito.
Canta meu coração,
que um dia talvez suceda
encontres o teu amor
na curva de uma vereda.
E se persistires no teu canto,
na via que vais seguindo,
pode ser que algum encanto
dê corpo a um sonho lindo.

- II Os dias que estás vivendo,
assim triste, esmorecida,
podes transformá-los, querendo,
em euforia merecida.
Teus versos são ambrósia,
bom alimento da alma,
que nos enchem de alegria,
e tornam a vida calma.
Teus poemas são delícia,
melhores que vinho do Porto;
são uma doce carícia,
plenos de amor e conforto.
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LÍRICAS TATUAGENS
Em tua pele
gravei meus versos,
odes ao sonho,
inspiração;
líricas tatuagens
de tons suaves
no pergaminho
da emoção.
Quisera
que em ti nunca
se apagassem
esses versos
fugidos do coração,
que eles te sigam
pela vida inteira,
indeléveis e puros,
testemunhos mudos
de uma eterna canção.

DELICADOS SONHOS
Abriu-se a janela dos sonhos
E de repente, tudo fluiu
Que eu naturalmente me dei
Com toda loucura que juntei
E que tive naquele instante.
Senti que a boca que beijei,
Tinha sabor de cumplicidade
Posso agora ao beijo ganho
Saber o que esperei.
Depois quando a realidade
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Me fez, mais uma vez, acordar
E sentir que o torpor é sonhar
Com uma cotidiana saudade.

BAILE AO LUAR
No compasso da valsa,
onde há tons de nobreza
me transformo em princesa
e sonho a sorrir
sempre a girar.
Gira o salão
mas me sinto segura
pois firme me guias
neste alegre valsar.
Ficará na lembrança
esses belos momentos
de um baile de encantos
e uma doce saudade
pedirá outras valsas
onde enlaçados estaremos
de novo a valsar.
Mas nesse momento
somos só sentimento
na magia da valsa
deste baile ao luar.

ENTRE
Entre sonhos de
esperanças,
sublimando
o encantado de viver.
Segue um coração,
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aberto para
o amor que chega
em tons de primavera.
E na ansiosa espera
que se desfolha
em versos
pede o coração inquieto:
Entre sem pedir
licença,
Vem adornado de flores,
deixa o azul deste céu
perfumado de amores!

SONHOS ANTIGOS
Sonhos antigos
percorrem o ar
como lenço perfumado,
que espalha perfume
à luz do Luar.
O vento com sua magia,
segue seu bailado,
vai cortejando o coração
pelas alamedas
dos sonhos passados,
entre saudades e quimeras.
Quanto brilho,
quantas primaveras
revestidas de flores,
amores,ânsias infinitas,
que restam em sonhos
antigos como pegadas da
esperança infinita...
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ALMA EM FLOR
Primavera, romance no ar,
com indistintos rumores,
o vento improvisa
a valsa das flores
e me ponho a dançar
Bailando vou
nas asas do vento,
sentindo a volúpia
que passa a voar
deixando um murmúrio
de beijos no ar,
nas bordas do tempo,
na beira do mar.
E assim vou,
desfiando esses versos
a ver se emolduro
um sorriso nos lábios
de quem me sorri
e me faz amar.
Que seja esta primavera
de sonhos multicores,
a mais deslumbrante
da estação dos amores,
nos versos da vida
na alma das flores.

SÓ QUERO EXISTIR
Me dão asas que me prendem
Querem-me mãe-líder
Porque você resolve tudo
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E me mantém submissa.
Me querem omissa
Mas me cobram decisões
Não me permitem ir
Mas me cobram a busca.
Me prendem nas prendas
Enclausuradas do lar
Afinal, você faz tudo
Mas exigem tudo de mim
Me tolhem ações e pensamentos
Mas quando ajo e penso
Querem saber o que fiz
Querem saber o que penso.
Me tiram até o direito ao sonho
Mas me exigem sonhando
Me tiram até o direito ao canto
E me querem só música.
Me prendem imobilizada
Sem deixar de cobrar-me liberdade
Sem que eu possa me dividir
Nem me doar a ninguém.
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Maria Glessa R. Bezerra
glessa@petrobras.com.br
Natal – Rio Grande do Norte – Brasil

BIOGRAFIA:
Nasceu em 28/03/1957, na cidade de Serra Negra do Norte (RN).
Foi para Natal aos 5 anos de idade, onde permanece até hoje.
Terminou o curso de Direito pela UFRN, em 1982. Ainda exerce a
advocacia (área civil); estudou pintura (artes plásticas) e gosta
muito de pintar (óleo sobre tela); está fazendo curso de
especialização em Psicanálise; participa de coral e faz parte de um
grupo de evangelismo: GRUPO IDE, que levam a Palavra através
do teatro de pantomimas, e também sopões e orações às favelas.

Como você se tornou uma poetisa ou escritora?
Há um ditado tcheco que diz: a única forma de se chegar até a
porta é indo... Comecei escrevendo, porém sempre gostei muito
de ler, ler e ler...até meia-noite, 1:00 hora da manhã, diariamente.
A leitura diária nos faz cheios de idéias, de informações!

Quais as dificuldades que encontrou nesta profissão?
Tempo,
pois
trabalho 8 horas por dia. Algumas vezes,
caminhando para a minha sala de trabalho, enquanto algumas
idéias maravilhosas vêm à mente, porém não posso desenvolvelas, visto que temos um cronograma de trabalho a cumprir, e
alguém a quem tenho que prestar contas do meu serviço. As
idéias...bom, acabamos por esquecê-las, e sempre virão outras.

O que é mais gratificante na arte de escrever?
A inspiração... quando esta chega, há um casamento perfeito, as
Idéias fluem da caneta para o papel.

Qual é o seu estilo literário?
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Fazem apenas quatro anos que comecei a escrever, a
descobrir o maravilhoso mundo da escrita e da poesia, onde o céu
é o limite. Estilo predominante: Crônicas, poesias.

Há algum poeta ou escritor que a influenciou?
Carlos Drumonnd de Andrade, Machado de Assis, Charles
Swindol, Ted Engstrom,

Que conselhos você daria para quem está iniciando a
carreira literária?
Para algo dar certo em nossa vida, em primeiro lugar, é necessário
que haja empenho, que haja amor pelo que se faz. Assim, se
você gosta de escrever, e tem desejo de expressar suas emoções,
sentimentos, (segundo) deverá andar sempre com papel e caneta,
pois a inspiração pode chegar a qualquer momento, num banco de
praça, num ônibus, etc.. A cada trabalho que fizer, você estará
apto(a) e começará a perceber que está familiarizado com a
poesia, ou a crônica, aparecerão outros e outros trabalhos. Outro
conselho: Um dicionário de sinônimos bem atualizado (há alguns
virtuais
p.
ex.:
dicionário
de
todas
as
línguas:
www.yourdictionary.com. há um dicionário muito bom: o
Aurélio eletrônico, versão 3,0 CD-ROM para computador. O
dicionário é muito útil para obter sinônimos das rimas na poesia.

Para escrever como vem sua inspiração? Depende do
estado de espírito, da emoção do momento?
A inspiração é algo tão abstrato não se sabe bem como aparece..
Aparece quando não a esperamos, assim que, é necessário andar
com papel e caneta (um kit inseparável para quem gosta de
escrever).

Qual foi o momento mais gratificante ao se tornar uma
poetisa ou escritora?
Foi saber que as mensagens estavam tornando-se um alimento
espiritual para muitas pessoas, (no meu caso, faço crônicas,
poesias, sempre voltadas para a motivação, o viver diário com
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entusiasmo, e meus testemunhos cristãos principalmente.

É possível se sentir realizada como poetisa ou escritora?
Necessito de maior bagagem para poder carregar este título.
Como aspirante a este, há grande realização.

Conte uma experiência agradável e outra desagradável em
sua vida como poetisa ou escritora.
Agradável quando há a descoberta, aí prosseguimos em busca
de fazer nosso melhor.

A partir de qual momento, você sentiu que gostaria de
abraçar esta arte literária?
Desde 1998 escrevo para o Calendário Devocional "O
Mensageiro" e algumas vezes para o Luz & Vida. O livro
"Fé... seu verdadeiro testemunho" - Autor: Elci Rodrigues, traz
algumas crônicas escritas por mim. A partir do momento em que
leram, deram-me o incentivo.

Algumas de suas obras:
INESTIMÁVEIS TESOUROS.....
Algumas passagens
da nossa vida retratam momentos
especiais e inesquecíveis. Lembro-me com muita ternura de alguns
destes momentos de minha vida em que minha mãe ao chegar em
casa corria ao meu encontro e de minha irmã com muita
alegria, dizia algumas palavras carinhosas e nos abraçava.
Muitos anos depois alguém relembrou-me estes momentos
dizendo que ela costumava nos chamar de "meus tesouros". Isto
me deixava feliz e fazia-me sentir segura dos seus sentimentos...
Tesouro
é
algo precioso, algo de extremo valor,
provavelmente aquele que possui um tesouro material não o
vende tal é o seu
valor! Isto me fez lembrar quantos
colecionadores gastam fortunas em busca de tesouros perdidos?
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O tempo passou. Cresci. Passei por muitas lutas, dissabores mas
também obtive vitórias, em todo o tempo Deus fez-me sentir
como um tesouro.. Eu sabia que Ele estava comigo! Em todos os
momentos de provações, adversidades, tristezas foram superados,
os obstáculos vencidos, fui crescendo e sentindo-me uma pessoa
valiosa, um tesouro, por isso vencia cada batalha! Tornei-me
corajosa diante das intempéries da vida; que maravilha crescer
sabendo que alguém o considera algo de muito precioso, uma
jóia rara, um "TESOURO"! Eu gostaria de dizer para você que
igualmente és precioso(a) para Deus e que o Senhor todos os dias
está com os braços abertos para ti, te considera um tesouro,
visto que és a mais perfeita de suas criações.. e por isso mandou
seu filho amado para morrer em meu lugar e no seu!

EVANGELISMO NO ÔNIBUS
Era um dia normal. Normal para muitos, exceto para um pequeno
e seleto grupo de jovens; Este era um dia especial porque estavam
cumprindo o IDE de Jesus. Empunhando corajosamente as
espadas (suas Bíblias), eles estavam mais uma vez entrando em
um coletivo. Não sabem o que os espera, mas tem a certeza de que
a fé é uma forte aliada para o desempenho de suas missões. Assim,
marcham para cumprirem suas tarefas, a mais nobre de todas:
semear, falar do amor de Jesus para aqueles passageiros; Algumas
vezes tive o privilégio de participar deste evangelismo..ao
entrarmos no ônibus, entoamos hinos de louvor a Deus em todo o
tempo. Num dado momento faz-se silêncio, um dos jovens pede
um minuto de sua atenção para falar sobre Jesus e contar o que
Deus tem feito em sua vida. Todos ouvem atentamente, vemos nos
semblantes quanto tem sede da Palavra, ao final o jovem diz-lhes
que se necessitarem de orações por suas famílias, dirijam-se ao
grupo, e assim, muitos pedem orações para si e suas famílias. O
grupo continua louvando a Deus com lindos hinos, ao descer do
ônibus, cada passageiro recebe um folheto com a Palavra, um
sorriso e um "Jesus te ama"! Nunca esquecerei o que disse o Sr.
Peter (passageiro): "Esta foi a melhor viagem de ônibus que já
fiz", uma outra passageira estava aniversariando e disse: "Hoje
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pela manhã tive uma agradável surpresa por ser meu aniversário,
e agora estou tendo outra no final do dia, Ouvir estes hinos é um
grande presente para mim." No primeiro evangelismo, foi
entregue um novo testamento ao motorista e cobrador. Ao
completar a viagem (ida e volta), os jovens antes de descerem
dizem para todos os passageiros: Deus abençõe vocês!
E você, querido(a), já abriu a porta de seu coração para Jesus?
Assim diz a Palavra em Apocalipse 3.20: "Eis que estou a porta
e bato; se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei e
com ele cearei e ele comigo." Você experimentará uma alegria
celestial indescritível, hoje mesmo, abra seu coração para Jesus!

CRIANÇAS .... DE RUA
Acordam. Não é debaixo de um teto quentinho, nem agasalhado
por felpudos cobertores. Suas camas são bancos frios de praça ou
as frias e duras calçadas de cimento das lojas. E..quando estiver de
pé (descalço), também não haverá um banheiro à disposição para
fazer suas necessidades, nem escova de dentes com pasta sabor
morango. Levanta-se bruscamente com o barulho dos transeuntes
que já se fazem presentes nas ruas. Seu café da manhã, só Deus
saberá. Não há o que comer. Neste momento, ainda em tenra
idade, este menino de rua está em alguma esquina, pedindo
esmola, se prostituindo, se drogando... Provavelmente são filhos
de pais alcoólatras, viciados em drogas, mães solteiras, algumas
vivem de prostituição, outros são vítimas de maus tratos dos pais ,
moram em algum barraco, favela, e seus filhos saem de casa sob a
ameaça de levarem uma surra se não trouxerem dinheiro, assim
passam dias fora de casa. São vítimas inocentes abandonados à
sua própria sorte... Alguns pais os tratam como se eles fossem
um fardo pesado. Enfrentam as madrugadas sob as chuvas, nada
mais os amedronta. Sentem fome, frio, e queira Deus que não
acordem sob a mira das armas dos frios exterminadores.
Tomam
ônibus, sem destino, talvez alguém lhes dê um
trocadinho... Assim passam o seu dia, e, quando chega a noite,
vão para o local que escolheram para dormida, e deitam-se para
mais uma noite naquela dura e fria calçada da loja ou aquele banco
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de praça..sem o afago de seus pais e sem um beijinho de boa noite!
Amigo(a), quem adota uma criança abandonada dando a ela um
lar, uma herança, um nome, está refletindo o amor de Deus, o
amor verdadeiro. Ele nos faz nascer espiritualmente, passamos a
pertencer ao seu povo, ganhamos um nome, uma família e uma
herança eterna. Ele nos ama e por isso nos adota como filhos sem
se importar com nossas condições físicas, espirituais ou mentais,
e quando o seu Santo Espírito está em nós, podemos dizer com
confiança e segurança: "Pai, meu pai".
"E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este a
mim me recebe". (Mateus 18:4/5)

ANJOS...SERES MINISTRADORES
Um missionário estava retornando para casa, com sua esposa e
seus filhos, num determinado trecho,o carro em que ele estava
dirigindo de repente ficou sem sair do lugar num tremendo
atoleiro. Observou ele que estava em meio a muita areia e o
carro parou por completo não querendo mais dar partida, então,
ficaram sem ter como obter socorro; já era um pouco tarde e a rua
onde eles se encontravam estava um tanto escura e deserta. Ali
permaneceram um pouco mais orando para que Deus lhes
enviasse um socorro. Eis que o missionário avistou três homens e
imediatamente pediu-lhes ajuda para que juntos tirassem o carro da
areia e eles começaram a empurrar o carro até que de repente em
terra mais firma, o carro pegou e assim agradeceu aqueles
homens e prosseguiu para casa e agradeceu a Deus aquela
oportunidade e comentou com seus filhos que estava grato a
Deus por aqueles homens terem aparecido no momento oportuno.
- Vocês viram como eram fortes aqueles homens que nos ajudaram
a empurrar o carro? Seus filhos olharam para ele sem entender
direito o que ele estava perguntando, e disseram: "Pai, só vimos um
homem lhe ajudando".

O ATEU E O CRISTÃO
Conta-se que dois caçadores foram acampar, cada um possuía
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uma tenda. Eram amigos. Havia apenas uma pequena
incompatibilidade: um era cristão o outro era ateu. O Cristão já
havia falado de Deus para ele diversas vezes, e um dia os dois
começaram a conversar, dizia o Cristão:
- Sabe, amigo, não consigo entender como é que um homem tão
inteligente como você não concebe a existência de Deus!
- Diz o Ateu: Amigo, eu também fico admirado como é que você,
um homem tão sábio passar a acreditar em Deus.
No dia seguinte, o Ateu foi até a tenda do Cristão às pressas,
acordou-o e muito assustado mostrou-lhe um rastro de animal em
volta de sua tenda e disse-lhe: - Você está vendo? rastro de leão.
Um leão esteve aqui! Um leão esteve em volta da nossa tenda!
Disse o cristão:
Mas, amigo, que certeza tem você de que estas marcas é
realmente de um leão?
Ateu: Tenho certeza absoluta porque sou caçador há muitos e
muitos anos.
Cristão: Pois então amigo, muito me admira você não ter visto o
animal, mas crê que ele de fato esteve aqui, não reparou você
também nas MARCAS da existência de Deus? Já examinou ao
seu redor? Olhe para o céu, veja o esplendor das nuvens, as
montanhas... olhe para o mar, e para estas florestas... Já viu a
beleza das árvores, a multiplicidade das flores, todas com aromas
e cores diversificadas, e as borboletas, e os pássaros com suas
inúmeras espécies, você não acha que estas são provas mais do
que suficientes de que Deus tudo isto criou? Estas são as
MARCAS DE SUA CRIAÇÃO, as quais são palpáveis e
podemos desfrutar todas elas diariamente!

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Dia Internacional da Mulher
É um dia importante
Vamos homenagear
Uma batalhadora constante
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De quase tudo ela faz
Já não há mais preconceito
A mulher que hoje trabalha
Merece nosso respeito
De plebéia a princesa
De escrivã a juíza
Deputada a governadora
Escritora ou poetisa
Estes são apenas exemplos
Pois não há mais preconceito
Há também mais cargos nobres
Que merecem nosso apreço
Deus abençõe a mulher
Da simples a mais importante
Também aquela que tem fé
E uma luta constante
A mulher mãe e esposa
Merece homenagear
Pois ela também trabalha
Ajuda nas despesas do lar
Terminando estes versos
Afirmo com primazia
A mulher que teme a deus
É cheia de sabedoria
Que o dia oito de março
Lhe traga muita alegria
Com deus lhe proporcionando
Amor, paz e harmonia
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DIA DO IDOSO
Formosos cabelos brancos,
Nos compreendem bastante,
Conselhos e lições de vida
Nos passam a todo instante
Me refiro aos idosos
Avós eles são também
Alguns deles já tem bisnetos
Outros nem netos tem.
Sempre escutamos: "Querido filho,
Não tenhas medo da vida,
Escuta meu conselho sábio,
Quando tua alma estiver ferida.
Diante das lutas constantes,
Também perdão tudo cura,
Independente do tempo
E da raiz de amargura."
Mas há um santo remédio,
P'ro idoso ficar novo
Um antídoto perfeito,
Faz o peito encher de gozo,
É abrir o coração,
E aceitar a Jesus,
Seu fardo torna-se leve,
Sua vida enche de luz
Com o coração bem novinho,
O idoso contente e feliz,
Pregando com alegria
Cumpre o IDE de Jesus!!
"Com os anciãos está a sabedoria, e na longura de dias o
entendimento". (Jó 12)
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VIDA DO CEGO FOI SALVA!
O Senhor abre os olhos aos cegos; O Senhor levanta os abatidos
(Salmo 146.8).

Assisti a uma importante entrevista concedida por Guy Tozzoli,
arquiteto das torres que sofreram os atentados, na oportunidade
em que esteve no Brasil em outubro de 2001. Em meio à entrevista,
ele parou um pouco e lembrou-se de narrar algo muito importante
que aconteceu naquele fatídico dia: Estava ele se dirigindo para
um dos prédios e um acidente de trânsito o atrasou 45 minutos
para chegar até lá; quando chegou já havia acontecido a tragédia.
Foi assim que se salvou. Nesta mesma entrevista mencionou que
costumava almoçar com um homem cego que andava guiado por
um cachorro. Disse ele que passados estes acontecimentos
tristes se encontraram e naturalmente falaram daquele episódio:
o cego contou-lhe o que lhe sucedeu: disse ele que naquele ele
estava justamente no 60º andar, e como que movido por um
impulso sentiu que algo terrível estava por acontecer. Sem perda
de tempo, o seu cachorro o guiou velozmente até a saída do
prédio. Ao chegar lá fora, sentiu que estava a salvo! Isto
aconteceu momentos antes do desabamento acontecer. O cego o
surpreendeu com este maravilhoso testemunho.. Sendo portador de
deficiência visual, ele não poderia enxergar o perigo que o
cercava, todavia podia sentir, Deus o dotou de uma maravilhosa
percepção: fê-lo sentir que estava diante de um grande perigo;
Deus ajudou-o munindo-lhe de toda a coragem. Para este homem
foi uma vitória, uma sensação de nascer de novo! Querido
amigo, você já pensou nisto? Sabe quando é que o homem tem
esta sensação de nascer de novo? Quando ele abre seu coração
para Deus, e entrega o senhorio de sua vida a seu filho Cristo
Jesus (isto é algo mais que excelente). Este é o momento do novo
nascimento. Abra seu coração. Vá até Ele!
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DEUS INTERVÉM MUDANDO O RUMO...
É muito fácil aceitarmos sempre as conclusões óbvias. Os
órgãos de opinião pública estão sempre emitindo suas estatísticas,
que evidentemente reflete o que pensa a maioria. Entretanto,
há uma estatística diferente: a divina, estes números são bem
diversos do esperado pela maioria, cujos finais surpreende a todos.
É quando o Senhor intervém e muda o curso das coisas! Charles
Swindoll, escritor cristão, nos fornece um exemplo: Um fã
ardoroso querendo encorajar seu time, que estava perdendo,
pegou um enorme lençol branco e com um pouco de tinta, borrifou
o seguinte: "A ÓPERA NÃO TERMINA ATÉ QUE A SENHORA
GORDE CANTE" (sabemos que as senhoras gordas das óperas
têm vozes encantadoras), em outras palavras, ele queria dizer:
Não vamos desistir!! Ainda faltam alguns jogos para a partida
final! Pois é, Deus nos surpreende mudando o resultado... o final
é bem diverso do esperado por todos. Foi assim o dia em que E.
Hollyfield venceu Mike Tyson; lembra-se do dia em que o Brasil
tornou-se Penta? Pois é! Não lembro-me de ter assistido alguma
entrevista com bons prognósticos.. o máximo que se ouvia
dizer era: "talvez com muita sorte, chegue as quartas de final!!
Vamos a um, dentre tantos exemplos bíblicos? Lembra-se
que nas Escrituras encontra-se registrado que um jovem
magrinho, iria travar uma luta com um filisteu gigante, Golias,
que era campeão e, quando deram-lhe as armaduras para vestir,
tirou-a achando grande e incômoda! Quando deparou-se com
Golias, disse: TU VENS A MIM COM ESPADAS, COM LANÇA
E COM ESCUDO, MAS EU VENHO A TI EM NOME DO
SENHOR DOS EXÉRCITOS, O DEUS DE ISRAEL A QUEM
TENS AFRONTADO. E com apenas uma pedra, ferindo-lhe a
fronte, entre os olhos o derrotou!! Deus é artífice em restaurar
vidas e lares, pessoas... Não sei que gigante enfrentas neste
momento, mas saiba que Deus não enxerga multidões, ele nxerga
você! Você tem um nome, um endereço... Você é único, é
singular.. e mesmo que alguém diga: está tudo acabado, não tem
mais jeito..não antecipe derrotas! Lembrando Charles Swindoll
que afirmou: " Quando Deus está presente, qualquer coisa é
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possível! Em suas execuções, há dezenas de senhoras gordas
esperando para cantar o final. A ópera ainda não terminou." Assim
diz a Palavra: "....O Senhor salva, não com espada, nem com lança,
pois do Senhor é a batalha e ele vos entregará em nossas mãos".

FELICIDADE
Ah....Doce felicidade!
Tantos são a te buscar..
Quando tão pertinho estás
Aqui e ali...e em todo lugar!
Felicidade é sentir
Em pequeninas coisas o amor
É também poder servir
E amenizar uma dor
É fazer sorrir alguém
Que na sua porta bate,
Para te pedir comida
Antes que a fome o maltrate
É visitar uma favela
É distribuir um sopão
Ver tanta gente feliz
Com um bocadinho de pão!
E olhar pr'a aquela criancinha
Brincando junto ao lixão
Mostrando um grande sorriso
Com um carrinho na mão!
Felicidade é ter Deus
Dentro do nosso coração
E fazer sua vontade,
Sem nenhuma hesitação!
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Felicidade irradia
Visão de capacidade
Com atitudes saudáveis e
Uma vida com qualidade
Finalmente é sentir
Mesmo em meio a turbulência
Deus operando em vidas
Com amor e providência
Está triste, desanimado?
Não deixe a tristeza te abater
Lute e procure ser feliz
Vale a pena, pode crer!
Quer mudar a sua história?
E ser feliz de verdade?
Invista nesta riqueza
Chamada felicidade!

DEUS É FIEL!!
"Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me
fazes habitar em segurança." (Salmos 3:5)
"Eu me deitei e dormi; Acordei porque o Senhor me sustentou."
(Salmos 4:8)
Aconteceu neste mês um fato que me preocupou. Sem conseguir
conciliar o sono (coisa raríssima de acontecer comigo), levantei-me
e tentei ler um livro mas ainda assim o sono não chegou. Pensei:
será que estou sendo incomodada para orar para alguém? Essas
coisas acontecem muito com os cristãos. Então pus-me a orar pelos
meus pais, parentes etc... Tentei dormir novamente e não consegui;
havia algo me incomodando a ficar acordada. Novamente orei:
Senhor, será que alguém (algum amigo(a),irmã ou irmão) está
passando alguma tribulação, ou em apuros neste momento? Oro
para que tu envies socorro. Novamente tentei dormir mas não
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consegui. Alguma coisa dizia para mim: "E para ti e tua família,
não oras por quê?" Então mais uma vez orei pedindo a Deus que
acampasse os seus anjos ao redor da nossa casa e nos guardasse em
segurança. Assim que fiz esta oração, senti uma grande paz e logo
dormi. No dia seguinte acordei com minha mãe chamando-me (ela
já havia passado pelo portão). Disse-lhe que já estava indo abrir a
porta (ela mora duas ruas após a rua onde moro). Ela disse: "não
precisa, filha, estava aberta,". Então gelei... não havia percebido
que a porta estava apenas encostada, tendo passado a noite inteira
aberta. Isto nunca tinha acontecido antes, porem uma vez mais
pude comprovar a fidelidade de Deus. Ainda que não mereçamos e
tenhamos nossas limitações, mesmo assim, Ele nos dá livramentos.
A Ele, toda honra e toda a glória!!
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Maria Inês Simões
http://www.avbl.com.br
http://www.ipoesia.hpg.ig.com.br
http://www.ipad.hpg.ig.com.br
misimoesbr@yahoo.com.br
Bauru – São Paulo – Brasil

BIOGRAFIA:
Maria Inês Simões, Nasci em Bauru/SP em 13 de fevereiro de
1958. Filha de André Correa da Silva e Iolanda Simões Silva.
Tenho seis irmãos maravilhosos: Elizabeth - Joaquim - Rute André - Jorge e José... Sou a filha do meio. De uma família grande
de sete irmãos. Perdi meu pai aos três anos de idade. Tenho minha
mãe como uma verdadeira representante do dom-arte de ser mãe,
pois sempre com muito amor e coragem, criou seus sete filhos,
sempre sozinha e com muita dedicação.
Sou formada pela USC no curso superior de Letras Vernáculas.
Desde pequena acalentei grande paixão pela Poesia e escrita em
geral escrevendo contos, crônicas e poesias.
Por volta de 1990 tive meu primeiro contato com um computador,
desenvolvi habilidades na área de informática, no SENAC Bauru/SP fiz curso sobre "Construção e Design de Home Page", na
Universidade Anhembi Morumbi - São Paulo/SP, fiz dois cursos:
"Gerenciamento de Cursos on-line" e "Como Estruturar Sites
Educacionais" - Trabalhei no Colégio São José/Bauru-SP, como
assessora de projetos ajudando a desenvolver no mesmo colégio o
"Projeto de Internet Educacional" - Em seguida fui transferida para
outra unidade do Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração
(Universidade do sagrado Coração/Bauru-SP) onde desenvolvi
trabalhos de webmaster e design. Participei como comunicadora
em seminários na mesma universidade - com os temas:
”Comunicação Virtual através de chats, icq, e-mail e mirc:
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emoticons" e ”A Educação na Virada do Milênio –
Informática/Internet”. Em 2001 pedi demissão da Universidade
para dedicar todo meu tempo no desenvolvimento da AVBL Academia Virtual Brasileira de Letras.
Inspirada pela Internet construí o poema "C@lice Cibernético" que
conquistou em 1998 o 1º Lugar no Concurso Municipal de Bauru e
Região - Patrocinado pelos Correios. Em 1999, participei como
poeta e realizadora da Antologia Poética "Vinte Poetas
Bauruenses" ao lado de Wagner Fernandes do Projeto Bauru
Poetas. Novamente em 2000, reunimos cinqüenta poetas, na
Antologia Poética, "Ano 2000 - Sociedade de Poetas Virtuais".
Meus contos e poesias encontram-se editados em diversos
endereços na internet.
Desenvolvi habilidades no sentido de editar minhas obras em
Livros Virtuais (formato .exe) e e-books (formato .html) dos quais,
dois já se encontram no ar: Folhas ao Vento - Poemas e Log Story Romance
Virtual
e
vários
poemas
no
site:
www.ipoesia.hpg.ig.com.br.
Desenvolvo sites relacionados à literatura a poetas brasileiros e de
outros países. Edito meus próprios contos e meus poemas na
Internet, onde possuo domínios, entre eles: Academia Virtual
Brasileira de Letras (AVBL) www.abvl.com.br onde atuo como
fundadora
webmaster
e
designer
Ipoesia
www.ipoesia.hpg.ig.com.br e IPAD - Inês poesia Arte Design
www.ipad.hpg.ig.com.br. Onde publico obras de diversos poetas e
autores.
Um de meus sonhos, hoje realizo com muito amor, carinho e
dedicação: "Ajudar a construir um mundo melhor, através do meu
computador, com minhas poesias e de outros poetas também".

Como você se tornou uma poetisa ou escritora?
Quando ainda pequena... Caminhava pelas ruas...Observando a
tudo e a todos.... E escrevia tudo o que sentia com relação à vida...
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Acho que já nasci com está paixão.

Quais as dificuldades que encontrou nesta profissão?
Muitas... Pois, perdi meu pai muito cedo... E tive que trabalhar
muito cedo também, para ajudar minha mãe no sustento de meus
irmãos. Somente após os 30 anos consegui terminar meu curso
superior em Letras... E ainda continuo aprendendo muito sobre
poesias e literatura em geral.

O que é mais gratificante na arte de escrever?
Um prazer infinito ao ver algo sentido... Transformado em palavras
escritas.

Qual é o seu estilo literário?
Um Ex-Professor de literatura certa vez me chamou de "românticatecnobyteana”. Não sei se foi um elogio, crítica... ou uma definição
de estilo... (rs). Porém, gostei.

Há algum poeta ou escritor que a influenciou?
Li muito... Procurei esquecer quase todos... Porém, um que desisti
de esquecer foi Fernando Pessoa.... Não sinto influências e sim
muita admiração por este poeta... Jamais, tentaria fazer algo
parecido como ele fez... No entanto, quem sabe um dia consiga
fazer melhor...(rs)

Que conselhos você daria para quem está iniciando a
carreira literária?
Primeiro...seja sempre um eterno aprendiz... E mesmo você não se
achando "preparado"... Escreva e vá em frente. A melhor escola...
Ainda que seja dolorida...São as "pedradas"... Pois, é mais
gratificante receber uma crítica por algo "ruim" que você tenha
escrito... E tentar melhorar sempre... Do que sufocar um dom... e o
desejo maior de ser poeta.... "As pedradas quando são lançadas de
fora para dentro... Doem menos...” "Só se atiram pedras em árvores
que dão frutos"... Nunca desista, por maior que seja a provação ou
provocação... Pois, quando desejamos algo de todo nosso coração
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todo o "Universo" todo conspira na realização de..."

Para escrever como vem sua inspiração? Depende do estado
de espírito, da emoção do momento?
Vem de tudo... Às vezes de uma imagem... de um sorriso... de algo
que vejo e me alegro...de algo que vejo e fico triste....De um desejo
escondido... de um sonho realizado... Ou de uma simples fantasia.

Qual foi o momento mais gratificante ao se tornar uma
poetisa ou escritora?
Quando descobri meu amor e minha paixão pela literatura... ao
iniciar o curso de letras. Nesta época muitos fatos marcaram minha
vida: Um deles...foi quando escrevi um texto ainda no primeiro
ano de universidade: uma crítica a um "professor" de língua
portuguesa... Lembro-me que no texto...eu relatava a morte deste
indivíduo... comparando com a morte de Madame Bovary - de
Gustave Flaubert. No texto eu deixava claro em características
muitas... de quem se tratava o "mestre"... em cujo ato final... morria
não por ingerir veneno de rato...(como Madame Bovary)... mas sim
por ter mordido a própria língua. E com toda a coragem de uma
principiante... Inventei um heterônimo (na época ainda não
conhecia os nicknames) e coloquei o texto no Mural da
Universidade. Pensei: assim que a Universidade tomasse
conhecimento do texto... ele seria retirado do Mural...porém, já me
dava por feliz... Pois, havia escrito e colocado o dito texto para
leitura. Fui para casa e dormi tranqüila... No dia seguinte, quando
retornei para mais uma aula... Queria passar assim...como quem
não quer nada
em frente ao Mural...para ver se o texto ainda
estava lá.... Porém... Grande foi minha surpresa... Já aos pés da
grande escadaria rumo as salas de aulas... Vi um cartaz enorme...
Devia medir mais de um metro de altura... Era meu texto
ampliado... E seguindo em frente... deparei com mais umas quinze
cópias espalhadas pela universidade...Neste dia aprendi mais uma
lição. "Muitas vezes, não importa QUEM escreve, mas sim
AQUILO que se escreve”.
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É possível se sentir realizada como poetisa ou escritora?
Sim... independente de criticas. A realização é algo pessoal, que
vem do prazer de se ter conseguido realizar algo por você...de
você...

Conte uma experiência agradável e outra desagradável em
sua vida como poetisa ou escritora.
Primeiro a desagradável... Nunca ter tido condições financeiras
para editar um livro (no papel) só meu. Porém, agradável... ter
conseguido participar de Antologias....e hoje, poder editar tudo o
que eu quiser na internet...através de meus sites e de meus Livros
Virtuais + E-books.

A partir de qual momento, você sentiu que gostaria de
abraçar esta arte literária?
Quando descobri as facilidades que a internet nos proporciona, no
sentido de escrever utilizando novas tecnologias. E principalmente
quando descobri que neste "sonho-luta" não estamos sozinhos...
Dai a vontade de abraçar a arte literária
de muitos outros
poetas...e Juntos um dia, quem sabe...Escreveremos o Poema
Perfeito.

Algumas de suas obras:
COM CRASE! SEM HÍFEN.
Tento te ver...
Vejo! Não te sinto.
Sinto! Não te alcanço.
Alcanço! Não te conheço.
Reconheço! Engano-me.
Destinos... Contra são dois.
Pre...posições.
Artigos -in- definidos.
Rosimeire´s Home Page

Universos. Paralelos.
Juntos Jamais.
Separados-Sempre
Sem...pre...fixos. Ferem-me!
Distância. Soluço
Solução procuro
Com crase! Não encontro.
Sem hífen! Confesso.
Quero-o...

ENCANTAMENTO
Brincar nessa praia sem tempo
Construindo castelo encantado
Buscar sua imagem ao longe
Sonhar de querer esse amado
Viver à fantasia
Percorrer seu mundo marcado
Viver um sonho dourado
Amar e querer esse Ser
A mulher não deixar esquecida
A criança brinquedo encontrado
A febre de conquista sem tédio
Brincar... de verdades ou nada
Encontrar...Em seus olhos
Verdes Estrelas
Em sua boca
Doces Palavras...
Escritas na pele...
Escritas no céu...
Olhos que encantam esse sonho
Mãos que desenham desejos
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Entradas de bosques floridos

EXODUS...
Se você não desse importância
A um nome e a um Ser
eu entrava em sua vida
e não saia assim...assim... sem querer
Chegava como quem chega surpresa
Em um belo dia qualquer
Descobria o número do seu icq
e ai...Esqueça-me se puder
Inventava um nickname
destes que existem de montão
Você ficaria assim... assim...
na palma da minha mão
Com jeitinho te falava
De poesia e tudo mais
sussurrava coisas incríveis
você não me esqueceria jamais
Tudo em forma de bytes
De beijo, de toque inventado
Desejo, pensamento...ilusão
Eu...Monitor...Mouse e teclado
E se vale a intenção
Desejo de coração
Um dia entrar em seu pc
Detonar seu Hd
E te devorar em tanto T :-))
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POEMA POBRE
Não sentiu falta de mim
quando caia a chuva
quando ardia o sol
quando surgia a lua
Neste mundo só
Não sentiu falta de mim
quando sorria a criança
quando partia a lembrança
quando passava a esperança
Nesta saudade sem fim
Não sentiu falta de mim
Naquele beijo diferente
que trazia só em minha mente
para te dar tão de repente
quando chegasse aqui
Não sentiu falta de mim
Naquele sonho só meu
de te ver no azul do céu
assim como num papel
sorrindo só pra mim

RITUAL
Se eles se olham e sentem o clima.
Alma congela, sangue fervilha.
Descobrem mistérios, em todos sentidos.
Descobrem beleza, no rito da VIDA.
Importa buscar.
Se eles se tocam, qual toque infinito.
Silêncio acima do grito.
Sufocam gemidos, manancial permitido.
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Em grande conflito. Razão Coração.
importa tentar.
Se eles se beijam e o gosto é perfeito.
Atinge no peito, alma tonteia.
Corpo amolece, agita e acalma.
Néctar no beijo, além dos desejos.
Importa chegar.
Ritual
Olhar, toque, gosto...
Eles inalam, profundo desejo.
O cheiro da pele... Seres que querem.
O mundo, universo. Perdidos no tempo.
Daquele momento...
Importa amar.
Ritual
Olhar, toque, gosto e cheiro.
Sons, gemidos buscam além.
Puros, perfeitos, encontram sentidos.
Refúgio das almas. Carinho, amor e desejo.
Naquele momento.
Importa sonhar.
Outro sentido além da paixão, sem descrição.
Descobrem o perfeito, em plena explosão.
Descobrem que a VIDA sentida é perfeição.
Bela... Singela...
E puro...

ROMANCE IN CANTINA
Olhares que se cruzam...Linguagem mistério
Ela embala um sonho
Despir seus olhos, vestir o intelecto oculto
No Universo de seu ser
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Sem SER ou não SER...ESTAR!
Sonho por Sonho
Ele sonha também
Na tímida noite
Chamada momento
Tormento de um querer
Olhares furtivos vão mais além
Ele observa seu jeito seguro
Queria poder!...Olhares
Despidos tocam-se na alma
Sem SER ou não SER...ESTAR
Ela bebe a Coca-pobre
Limpa a Boca-boba
Joga com o Copo-corpo
Vira a Cabeça-feita
desvia o Olhar-faminto
Ele sentado...Sedento ainda
Observa seu jeito de mulher-humana
Ela segura...segura ainda
O copo que mataria sua sede
Lança-lhe olhar sublime

SUBLIME DE FOME
Ele encara esse mal
Sem nada fazer...
Não pode!...Matar sua fome
Então ele foge...Desvia o olhar
Sedento...Cansado da procura
Encontra. Encara...Apenas
Queria SER...Sem ESTAR
Tal qual essa dama vestida
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de Coca-pobre...Faminta
Ele...Não pode.

SENTIDO!
Grito seu nome ao vento!
Ecoa só...Em meu pensamento
Das formas apenas visão
Lembrança...Sentida...Ilusão
Quimeras de um simples momento
Indulto em vão sentimento
Prado disperso de pura paixão
Descansa alheio a posição
Ao léu intenso e quanto
Ao vento à toa o pranto
Grito seu nome...Ecoa canção
Ao Mar...Ao Céu...Ao seu...Coração
Grito seu nome ao vento!
Sentido...Descansa...Emoção.

ENTRE TANTOS
Hoje!
Vi um menino mau
cortando as asas de um pássaro
Em suas mãos, o pássaro se debatia
chorava.....................sofria
Hoje!
Em uma gaiola, existe um pássaro
ferido que canta:
"Jamais te pedirei que me ensines a voar
não confio em suas mãos.
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Não preciso que me toques.
ENTRE TANTO
Saibas, mesmo preso sou livre
para amar..........aceitar e pedir:
.....não cortes minhas asas.....
.....pois quanto mais alto eu voar.....
.....mais elevado será meu canto.....
.....de gratidão por ti....."

DESABAFO
Quem dera não fosse o acaso
Culpado do caso que a vida me fez
Inventei um amigo, cujo sentido,
trouxe esperança, neste peito criança
Que o tempo desfez
Quem dera não fosse o amor
Culpado do corte que fere a faca
Dilacera e corta. Quem dera...
Este vazio fosse fechado, em tempo
lacrado, quando foi embora
Construí um castelo sem porta
E tranquei do lado sem volta
Aqui dentro, me vejo morta
Vagando...nada mais me importa
Ninguém me sabe...
Ninguém me sente...
Ninguém me viu...
O que um dia foi só alegria
Hoje numa dor sem fim,
penso no amor,
sem saber que rumo seguir
De mágoas criei um caminho
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De sentimentos moldei um ninho
De lembranças vivo perdida
De esperanças espero sentida
Do coração, essa dor não sai
Busco livrar a mágoa deste nó
que ata e desata...
Desatina no choro que vem e vai
Liberto sentimento, em fragmentos mil
Sinto na pele a dor que fere
momentos de vida sofrimento vil
Quem dera o brilho daquela estrela
ficasse guardado...
Naquele sorriso encantado
E o acaso, quem dera...
tivesse escondido em segredo
Aquele olhar marcado
E a mim nunca revelado
quem dera.
Inventar sentimentos, sem ser o que não ser
desfazer o que o sonho inventou
Na vida... Reinventar o que sou
Não sei!
Criei em alguém o perfeito,
que precisava dentro do peito
fosse que fosse,
em um único momento de ser
Percebi neste mundo inventado,
o que fiz ainda que errado
foi amar este alguém.
E neste espaço,
tão vasto
nas entranhas do peito
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em todos sentidos,
compreendi...
O Criador não me fez paraíso.
Não me fez estrela, ou Lua.
Para habitar o desafiador
pouso de Um Anjo.
Tive que desinventá-lo daqui.
Fugir da ameaça que um sorriso traça
De ser eu mais um ser,
perdido neste mundo do não saber
Fiquei com a questão e sem sugestão
de um dia ainda ser feliz
E desfazer este sentido
Que um sorriso me trouxe
E se acaso o caso,
ainda dúvidas tiver,
hoje desfaço...
Queria ainda dizer...
Que de idiota me fiz
De arrogante me impus
De ignorante me vesti
De inconveniente me servi
Só... para tirá-lo daqui
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Marina Moreno Bernal
http://marina357.tripod.com/
aguamarina777@ono.com
Murcia - Espanha

BIOGRAFIA:
Filha de emigrantes espanhóis, nascida em Fevereiro de 1963, na
bela cidade de Santo André em São Paulo- Brasil. Me mudei de
cidade aos 4 anos e nos dirigimos à minha querida cidade de São
Caetano do Sul, na qual passei toda minha infância e adolescência.
Conservo depois de 20 anos, as amigas daqueles tempos e faço
aqui uma menção para o meu amado colégio Externato Santo
Antonio, em São Caetano do Sul,onde aprendi tudo o que sei na
vida. Lindo lugar onde nos seus pátios me perdi muitas vezes nas
folhas da poesia. Resido na Espanha (Murcia) faz uns 15 anos,
levando comigo como bagagem, a pesada roupa da saudade, e a
companhia das minhas sempre queridas amizades as quais
souberam com sabedoria plena, me guiar nos meus momentos de
transição. Aprendi que tudo passa e tudo fica, que tudo vem e tudo
vai. Passou a dor da despedida, passaram os anos de muita solidão,
mas o que ficou realmente, é o orgulho de ter algo importante no
meu coração e que ninguém me pode roubar... e é ter os brasileiros
como meus queridos irmãos...

Como você se tornou uma poetisa ou escritora?
Minha vocação de escritora vem dos tempos nos quais meus
pulmões respiravam o ar contaminado da crua realidade, na busca
da desviada paz que me convidou desde que eu me entendo como
gente para devolver ao mundo o que ele me deu nos meus
momentos de paz obtidos na leitura e apreciação da Poesia. Leio
poemas desde os 10 anos de idade.

O que é mais gratificante na arte de escrever?
A maior satisfação na arte de escrever é a capacidade de chegar aos
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corações das pessoas provocando a emoção, convencendo da
possibilidade da realização dos sonhos, expandindo a esperança,
manifestando que a superação humana é sempre possível de ser
alcançada baseada na conservação dos sonhos e da paciência na
confiança de tempos melhores e na marcada força da expressão na
tentativa de fazer ver que os caminhos profundos da vida, são os
mais certos, justos e satisfatórios que existem.

Qual é o seu estilo literário?
Meu estilo literário é a Poesia que envolve todas as ramas dos
sentimentos humanos, tendo preferência pelos poemas nostálgicos,
amorosos e paixonais, sem deixar de entrever nestes, as outras
facetas da vida.

Há algum poeta ou escritor que a influenciou?
O poeta que me inspirou nos caminhos da Poesia basicamente foi o
nosso querido Vinícius de Morais. Poeta, compositor, intérprete e
diplomata brasileiro, nasceu no Rio em 19/10/13 e faleceu na
mesma cidade em 09/07/80. Escreveu seu primeiro poema aos sete
anos. Fez curso de Direito no Rio e de Literatura Inglesa em
Oxford. Ingressou na carreira diplomática, por concurso, em 1943,
tendo servido como vice-cônsul em Los Angeles (1947-50). Foi
também crítico e censor cinematográfico. Sempre o admirei desde
pequena e me inspirava ouvindo as suas canções...que para mim
eram o máximo do romantismo, da paixão e da realidade. Sou uma
pessoa sonhadora, mas também realista e ele adoçava muito bem
essa mistura.

Para escrever como vem sua inspiração? Depende do estado
de espírito, da emoção do momento?
A minha inspiração surge na maioria das vezes nos meus tempos
de nostalgia e rebeldia misturadas e tudo adoçado por uma espécie
de força na minha superação interior a qual me vem provocada
através da inspiração e da intuição, fatores necessários para
promoverem não somente o desafogo espiritual mas também em
conseqüência a renovação da minha visão sobre as situações da
vida.
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Qual foi o momento mais gratificante ao se tornar uma
poetisa ou escritora?
Meus momentos mais gratificantes neste mundo das palavras são
quando recebo alguma comunicação de algum abençoado leitor que
encontrou nos meus humildes poemas algum ponto de ajuda, ou
simplesmente que chorou lendo algum dos meus trabalhos, fato que
me emocionou e me animou na tentativa de continuar chegando
nos corações. Outra satisfação, neste caso pessoal, é que reconheço
que escrever é a minha melhor forma de exprimir meus
sentimentos. Os pensamentos voam...as palavras se perdem no
vento...mas os sentimentos escritos ficam para sempre com a
missão de me relembrar que simplesmente estou viva...às vezes
sinto saudades...até de mim...

É possível se sentir realizada como poetisa ou escritora?
Acho que o simples fato de plasmar os sentimentos no papel, já é
uma realização pessoal no sentido da descarga emocional conferida
ao fato da compensação de não poder ser melhor entendida por
mais ninguém que por mim mesma e essa conclusão foi alcançada
somente fazendo uma coisa: Escrevendo... Se eu me compreendo
melhor através da minha própria observação nos meus relatos,
somente assim poderei chegar com mais certeza nas outras almas
perdidas neste mágico universo da Poesia...e se eu consigo esse
objetivo...a realização é plena...

Conte uma experiência agradável e outra desagradável em
sua vida como poetisa ou escritora.
Agradeço a Deus não ter tido até agora nenhuma experiência
desagradável na minha vida no campo da comunicação através da
poesia , mais bem sendo todo o contrário, tendo recebido
numerosas satisfações traduzidas por exemplo em simples pedidos
na configuração de poemas nos momentos nos quais essas pessoas
não estavam inspiradas para escrever e queriam sentir meus relatos
para desafogarem suas frustrações.
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A partir de qual momento, você sentiu que gostaria de
abraçar esta arte literária?
Decidi seguir o caminho da arte literária desde terna idade, pelos
18 anos...pois envolvida numa situação de força maior, tive que
deixar a minha terra, meu querido São Paulo e meu eterno Brasil
para vir para a terra da minha mãe, a Espanha. Esse fato rebelou
mais ainda a minha rebeldia juvenil e fomentou em alto grado a
minha inspiração poética levada pela incompatível saudade e
preferi me mergulhar no cativante e consolador mar da poesia antes
que me perder no poço da ingrata solidão e da insatisfação própria
dessas injustas mudanças na vida pelas quais passei, tendo
encontrado o conforto necessário para continuar levando o meu
barco no rumo consciente dos meus sonhos, guiado sempre pela
incansável bússola que apontava e aponta sempre na mesma
direção: a eterna saudade...
Todos os meus trabalhos no campo da poesia estão se preparando
para tomar o rumo da publicação de um futuro livro que foi e
continua sendo meu principal objetivo. Um conselho...ler é sentirse vivo. Vivam...

Algumas de suas obras:
SOU BRASILEIRA
Que sou filha de emigrantes,
não nego pois é um fato.
Que o meu sangue é espanhol,
não minto pois aqui relato.
Mas se a cor mais verdadeira
que representa minh'alma
descrever não me é possível,
é somente pelo caso
de que a alma é invisível...
Amo a minha terra incrível
pelos quatro pontos cardeais
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do meu universo interior.
Que eu seja espanhola, nunca,
não acredite por favor...
Se o sangue da minh'alma
com palavras eu pudesse definir,
seria mais que vermelha,
seria verde-amarela, azul anil,
cores da minha bandeira,
da minh'alma, meu Brasil...
Lembre-se que o sangue nas veias
não diferencia a plebe da corte,
também não define a minha sorte
de aqui fazer minhas ceias.
Por isso te digo caro amigo,
com palavra verdadeira.
A ti que na poesia foste escolhido
para fazer sonhar a humanidade inteira.
De espanhola eu só tenho é o apelido
o que eu sou mesmo é brasileira!!!

COMBINANDO AS CORES
Você foi o azul da noite de um sonho realizado
eu sou o alaranjado daquela tarde de amor
Somos o vermelho das fúrias da saudade
e o amarelo infinito dos nossos tesouros da dor
Agora sou cinza estrelado num céu preto sem cor
você se fez prateado na estrela do meu amor
Nós estamos roxos de saudades doidas
E verdes esperançados seja lá aonde for
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Fique vermelho comigo de paixão dourada
deixe o cinza muito longe da nossa noite azul
alaranje de novo minha tarde prateada
e fiquemos verdes na esperança infinita
de construir um arco-íris de amor só prá nós.

VOCÊ E EU
você e eu não temos jeito
você é você mais eu
e você não tem direito
De se fazer doer tanto
tanto assim no meu peito...
você e eu somos perfeitos
eu desejando você aqui
e você querendo eu de perto
você é dois mais dois é certo
e eu sem você não tenho jeito...
você...você é saudade de feito
você é eu , meu Eu discreto
não brinque com os meus defeitos
se não, me ajude a não ter os teus por perto...
Amo teus feitos sem preconceitos
amo a saudade que rola no meu leito
amo a verdade do teu olhar incerto
amo a tua vida inteira, então por favor...
Eu sou eu mais você aqui bem de perto
não me faça ficar triste deste jeito...
Pois você é você mais eu
e você não tem direito...
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SAUDADE...TENTE ESQUECER
Saudade...
Tente esquecer aquela idade
onde tudo era perfeito
Tente esquecer meus remorsos
por tudo aquilo que não deixei bem feito
Tente enterrar na grama
aquelas horas que verti sorrindo
minhas lágrimas douradas...
Agora choro sozinha por tua culpa
aquela loucura de amor derramada
que você deixou como relíquia e
que no tempo ficou magoada...
Por ti foi aquele pranto sofrido
por ti saudade bandida
levaste de mim as minhas horas perdidas
relembrando aqueles olhos escondidos...
E já cansada em ti vertida
te revelaste sendo minha melhor amiga
Somente tu não me traíste
nestes espaços da vida...
você foi fiel, saudade, você foi
aquela melhor idade
Foi você disfarçada de dor
quem me conquistou os prantos...
Foi você quem adoçou meu canto
transformando em anos
um segundo de dor
você já existia saudade...
Te reconheci na voz
do meu primeiro amor...
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CORRE BRASIL CORRE...
Com teus ares me navegas
Com tuas pernas me motivas
Com teus braços me manejas
Com teu sorriso me cativas.
Sinto o teu vento na face
Sinto o teu gesto inconsciente
Sinto tua bandeira na pele
Sinto você minha gente
Corre Brasil corre
Para eu poder correr também
Somente vendo-te me sinto
Somente sentindo-te me vejo
Tenho meus sonhos para ti
ilusões que ainda almejo
não sei dizer se é verdade
Que a tua ausência aumenta
a longa saudade que sinto
Somente sei que sem teus ares
Eu simplesmente não existo
Vai prá frente cabeça erguida
Que ninguém note que você
Leva rasgada no coração
Talvez alguma ferida
Com seu talento, seu vigor
Tuas lições de amor
Corre Brasil corre...
Corre muito por favor...
Que eu serei feliz mesmo sem ti
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Seja lá onde for...

3W.POETA.COM.PESSOA
Não conheço Poeta o seu rosto
não sei nada sobre a sua vida
Só sei que no meio das tuas palavras
Me sinto ás vezes meio perdida...
Sei que nas notas da tua poesia,
mergulho a minh'alma enlouquecida
Pelas partidas do tempo...e que vão é tudo...
Se tu depois de horas despertas
não estivesses também
mais aqui neste meu mundo...
Poeta escondido nas cavernas
De um mar oculto de uma simples tela
Você me acompanha, me adoça, me leva
Pelos crepúsculos infinitos
Iluminados na tua potente vela...
Tuas palavras são as gotas na relva
Que me acariciam a alma e me alimentam
De sabedoria e paixão no meio desta selva
Mil segredos, detalhes que experimentam
A invasão de um coração que ainda anela...
Obrigada poeta desconhecido
Conservo o teu amor pelas palavras
No meu universo ainda enlouquecido
Pois talvez você também partirá,
mas o ontem já não ficará nada esquecido...
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MEU SAMBA
O meu samba rola e rola suavemente a ladeira...
O meu samba não tem mais jeito, é a silhueta da minha vida
inteira...
O meu samba está entrosado na tua doce imagem faceira...
O meu samba é parte dobrada da tua metade...meio verdade meio
loucura perfeita....
O meu samba é partitura aberta da tua doce mensagem de amor
lisonjeira...
O meu samba não está aqui nem está mais além da tua saudade,
que é minha companheira...

O meu samba não tem verso nem prosa...só tem dengue de
preguiçosa maneira...
O meu samba está sempre comigo, perdido na tua pureza mais
verdadeira...
O meu samba não nego é saudade das poças d'água que caíram
ontem na tua fronteira...
O meu samba te falou Brasil...vem cá beleza da tua natureza, que
não se encontra noutra parte...mesmo quem queira...
O meu samba está nesta doce sensação...de esteja onde for, de me
sentir BRASILEIRA...

LEMBRANDO DE VOCÊ
Te vejo nas poças d'água
dos meus prantos...minhas mágoas...
Te sinto no ar que me falta
no suspiro desta lembrança...
que pouco a pouco vem e me sufoca
A saudade que por ti sinto
não tem medida é um desafio
é o meu ar que por ti respiro
sem ter oxigeno na boca...
É mais que um problema...
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é meu destino...
Dentro do espaço do tempo
você é o meu sonho mais lento
você é na minha vida meu alimento...
Bendita seja a saudade
que te trás ao meu encontro
aqui no meu céu nevoento
Tu podes ser o meu pranto
e até esse meu sonho mais lento
Mas és a beleza no mundo
a ilusão e a força do meu pensamento...

NOSSO AMOR...
Te vi naquela noite de primavera
teu olhar bateu no meu
e me bateu também a certeza
que a saudade já era certa
Tudo já estava feito no meu peito
nada... já nada poderia ser de outro jeito...
Naquele mesmo momento
eu ascendi a minha vela
de pranto e oração ao sol
Me aqueci no teu jeito
sabendo que mesmo de perto
você já estava muito longe
convertendo meu tudo em pó...
Pedi ao sol sem reservas
prá me guardar as forças
do calor do teu abraço...
e poder rever aquela eterna primavera
Eu sabia que haveria distancia
mas você já estava nos meus passos,
você Já era
Já a certeza era certa e minha vontade de aço,
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tudo estava já feito...tua janela aberta...
teu olhar... teu doce abraço...
você seria de fato
o meu pranto...e "o que é que eu faço"...
e das saudades mais certas...
no pó na terra..meu cansaço...
Agora perdida na distancia
ascendi para a lua uma vela
Confirmando aquela certeza
que um dia trouxe prá mim o sol...
E pedindo com forças sem medida,
pedi que ela me devolvesse
aqueles dias de saudades...
que me devolvesse a mesma vida
e os nossos momentos de amor...

HOMENAGEM À MÚSICA
Tu...
Tu que me convidas para voar pelo meu sonho...
Tu que sem querer querendo já és meu dono...
Tu que me guias por paraísos infinitos...
Tu que fazes que meu mundo seja muito mais bonito...
Tu que esqueces de que existe o tempo...
Nem ontem, nem hoje, nem amanha, somente espaços no vento...
Somente está feita de arco-íris a tua janela...
Pela qual voa todo meu sentimento...
você que vestiu de azul minha manha...
Tu que sabes dizer tudo sem dizer nada...
Tu que não entendes de idiomas, Tu ERES..
A palavra perfeita que o mundo entende renovada...
Tu que nunca morres, nem sentes, nem padeces..
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E ao mesmo tempo sofres as penas...
daquele que nunca descansa...
Tu que transmites amor... tristeza... e ânsia...
Tu MÚSICA da minha'alma inquieta...
Que convertes meu ódio em brisa mansa...
E que vens dormir comigo o meu sonho de poeta...
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Mônica Amélia M. C. Lima
http://www.monicaamorepoesia.com.br/index.htm
monica_amelia@uol.com.br

Maceió – Alagoas - Brasil

BIOGRAFIA:
Nasci em 18/10/1961, na cidade de Santa Luzia/Paraíba-Brasil, e
resido em Maceió/Alagoas. Nunca estudei Literatura, a poesia
surgiu na minha vida na adolescêcnia, como um hobby, uma
maneira de extravasar as minhas emoções. Profissionalmente,
preferi seguir a carreira médica. Sou pediatra. Passei muitos anos
sem conseguir escrever. E de um acaso, na paixão , me redescobri
poetisa. A poesia para mim, é um desabafo da alma, escrevendo,
exponho ao mundo meus sentimentos, sonhos e fantasias em forma
de poemas. Ela me leva aonde desejo estar, e as fronteiras são
muito fáceis de ultrapassar... apenas palavras! Meu estilo está mais
para o Lirismo, e gosto muito do erotismo. O incentivo para
continuar escrevendo aconteceu há 2 anos, com a participação em
um concurso pela net no Maytewebsite, quando consegui
classificar minha poesia "A simplicidade de te amar" em segundo
lugar. O premio foi a divulgação de meus poemas no site
Prosa&Poesia (www.prosaepoesia.com.br). Ver o reconhecimento
do meu trabalho através das inúmeras mensagens que recebi foi
algo realmente muito gratificante. Aos poucos surgiu o desejo de
ter meu próprio espaço para divulgar meus poemas, e em parceria
com a webdesigner Graça Patchulli surgiu o meu site: Mônica
Amor&Poesia (www.monicaamorepoesia.com.br) , onde vejo
minhas poesias ganharem vida em lindas imagens. Isto me realiza!
E não existe nada que supere esta emoção. Publiquei meu primeiro
livro de poesias : "Fragmentos de mim" em Outubro/2001, onde
descrevo um pedaço da minha vida, sonhos, fantasias e desejos de
uma mulher que acredita na força do amor, da maturidade, que
ousou quebrar paradigmas e que aprendeu a valorizar o momento
"AGORA".
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Como você se tornou uma poetisa ou escritora?
Iniciei meus primeiros escritos na adolescência, quando eu tinha o
hábito de passar para o papel tudo que sentia: saudade, tristeza,
paixão. Fiquei muito tempo ausente , e só há cerca de 2 anos que
voltei ao mundo dos poemas, despertada pela paixão.

Quais as dificuldades que encontrou nesta profissão?
Não sou escritora profissional, mas percebo algumas dificuldades,
como a falta de incentivo de órgãos que facilitem a divulgação dos
trabalhos, e uma outra maior que existe é a falta de respeito aos
direitos autorais, principalmente através da internet, ondes nossos
textos são repassados sem autoria.

O que é mais gratificante na arte de escrever?
O que acho mais gratificante é saber que consegui passar para o
papel toda a minha emoção, e isto poder ser sentido pelas pessoas
que se identificam com o que escrevo.

Qual é o seu estilo literário?
Meu estilo preferido é o erótico e romântico.

Há algum poeta ou escritor que a influenciou?
Minha poesia segue a margem de muitas outras, sem nenhuma
influência específica. Mas admiro demais Fernando Pessoa,
Cecília Meireles, Vinicius de Morais, e o estilo da Martha
Medeiros.

Que conselhos você daria para quem está iniciando a
carreira literária?
Continue escrevendo!... alimenta a alma mas não paga as contas!
Contudo, a satisfação pessoal é algo que não tem preço!

Para escrever como vem sua inspiração? Depende do estado
de espírito, da emoção do momento?
Escrevo basicamente guiada pela emoção. Se não sentir esta
energia que me chega em algum momento, nada sai no papel.
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Qual foi o momento mais gratificante ao se tornar uma
poetisa ou escritora?
Foi me redescobrir como mulher... uma mulher que perdeu o medo
de viver o seu prazer, de ir em busca de seus sonhos e
principalmente aprendeu a valorizar o momento "AGORA".

É possível se sentir realizada como poetisa ou escritora?
Eu me sinto plenamente realizada quando escrevo, quando vejo as
palavras dando sentido aos meus pensamentos, expressando a
minha emoção, me deixa feliz!

Conte uma experiência agradável e outra desagradável em
sua vida como poetisa ou escritora.
A experiência mais desagradável que tive até hoje foi no momento
que decidi publicar meu livro e saí em busca de algum patrocínio.
E para minha grande decepção a entidade de quem eu esperava
algum apoio, pois patrocina até corrida de bicicletas, a Cooperativa
médica, da qual sou afiliada, a UNIMED-MACEIÓ, não me deu
um mínimo apoio. Esta foi realmente a minha maior decepção. Por
outro lado, a parte agradável veio de quem menos esperava.
Através de uma amizade virtual (que hoje é bem real), uma pessoa
que admirava meu trabalho, ofereceu-se para conseguir o
patrocínio, e em Outubro de 2001 eu tive a feliz experiência de ver
meu livro publicado.

A partir de qual momento, você sentiu que gostaria de
abraçar esta arte literária?
Adoro escrever... sempre. Hoje, se tivesse disponibilidade de
tempo e como sobreviver sem exercer a medicina, me dedicaria
aos estudos literários a fim de aprimorar a qualidade dos meus
escritos.

Algumas de suas obras:
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FESTEJANDO A VIDA
Caminha...
A vida é uma estrada,
com trilhas a desbravar,
e escolhas por realizar!
Segue à margem do caminho,
e que teu guia seja o coração.
Vislumbra a magia de viver!!
A vida te abraça e te brinda.
Afasta a melancolia,
e agradece ao Pai,
as oportunidades de cada dia.
Olha para o ontem...
o fio perdido não será retomado,
as palavras silenciadas,
e as lágrimas choradas,
serão sombras enraizadas,
que deverão ser podadas.
Olha para o amanhã...
ele te leva por qualquer estrada
sem a certeza de chegada,
então viva o hoje,
e comemore a vida!!
Viver é festa,
o que sobra é alegria!

PALAVRAS ILUSÓRIAS
A paixão é irrefletida...
E distraidamente fingida,
oculta-se nas palavras
repetidamente escritas.
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Ah, a palavra : é livre,
heia de adornos,
prescinde a realidade.
Às vezes se faz suave,
intuitiva,
como abelha na seiva da flor.
Outras vezes é audaz,
impulsiva,
feito o vôo de um condor.
A palavra, amor,
é como pétala de rosa,
bolhinhas de sabão,
gotículas de orvalho,
floquinhos de algodão,
flutua leve, sem controle,
e viaja na ilusão!

DOR DE AMOR
Que dor de amor é essa que sinto
pela perda de um amor que não pude ter!
Que dor de amor é essa
que machuca,
corrói por dentro,
faz sofrer!
Que dor de amor é essa que sinto
pela perda de alguém que nunca pude ver!
Nunca pude sentir seus beijos
Nem em seus abraços me envolver!
Que dor de amor é essa
que entorpece sentimentos
e insiste em permanecer!
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É uma dor de amor sofrida,
é uma dor que não quer ser esquecida,
é uma dor que faz viver!
Viver de ilusão!
Viver de saudades!
Viver de lembranças de você!

AMOR DISTANTE
Distante de ti, me encontro
na tenuidade do tempo que nos separa,
absorvida pela saudade desvelada
de uma emoção envolvente
e razão açoitada!
Um amor que se faz distante...
disperso do meu olhar,
dos afagos ocultos
e do silêncio adormecido
que me faz emudecer
e calar a distância de corpos
com a proximidade de almas eternizadas
na sublimidade do amor.

VIRTUALIDADE REAL
Um encontro ao acaso,
por trás de uma tela fria,
sempre no mesmo dia,
aquecido pelas palavras
e pelo prazer do momento.
Frases são digitadas,
liberando as sensações
do desejo contido.
O envolvimento virtual
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a ânsia da entrega,
o controle das emoções,
a esperança do reencontro,
a saudade pela ausência.
Sonhos...
Fantasias...
Desejos...
Nossa liberdade solta na tela
por trás de palavras;
e, depois desses momentos,
nossa realidade,
relacionamentos desgastados,
insatisfações,
temores de mudança...
Conformação!

INFRAÇÕES
Andei fora da faixa,
corri além do permitido,
avancei sinais,
derrapei nas curvas,
me perdi nas estradas da paixão,
e coloquei em risco um coração!
Poderia ter sido diferente...
Respeitado os limites,
controlado os impulsos,
e quem sabe ter passado pela vida em vão.
Preferi infringir as regras,
e soltar as rédeas da emoção.
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DESVARIO
Chegou-se de mansinho,
entrou sem pedir licença,
acomodou-se...
Instigou a fantasia,
despertou na fêmea adormecida
o desejo,
a sofreguidão,
a volúpia.
Foi seu desatino,
seu vinho embriagante,
seu momento alucinante,
foi ternura dissimulada,
uma paixão desvairada;
foi chuva de verão,
invernando um coração.

REALIDADE
Permiti que você derrubasse as muralhas
que isolavam meu coração,
e sutilmente você foi fragilizando
todas as minhas defesas,
tornando-me submissa a sua sedução.
Deixei-me envolver pela sua realidade,
e você me fez vislumbrar
um universo desconhecido.
Fiquei encantada pela sua maneira
de ver e viver a vida.
Passei a admirar cada vez mais
a sua essência.
Revelei a você meus sonhos e desejos,
entreguei-lhe meus medos e anseios,
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e você me devolveu alegria,
a força e a coragem de ser feliz!!

ÊXTASE SOLITÁRIO
A noite chega...
E, no quarto vazio,
a cama sente a tua ausência;
nos lençóis macios,
o cheiro da tua pele
impregna meu ar,
me instiga a volúpia
e o meu corpo clama o teu!
Fecho os olhos
e, no meu devaneio,
sinto o teu corpo junto ao meu,
exalando calor... desejos...
E, neste instante, as minhas mãos
são as tuas ausentes,
que me desvendam os caminhos
já antes explorados,
com toques e carícias,
numa doce malícia,
me levando a um êxtase
intenso... e solitário.
Abro os olhos e não te vejo;
viro para o lado,
relaxo ... e adormeço.

AVESSO
Como ventania
e mar revolto,
é a minha paixão cálida,
inacabada...
saudade impaciente,
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poetizada!
Avesso, a calmaria...
O teu silêncio,
desértico...
que provoca tormento,
tal qual areia fina na pele ao vento.
Teu avesso, minha ilusão
Um oásis não encontrado,
que deixa sede na alma,
desidrata fantasias
e perpetua a emoção.
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Rafael Galiza de Azevedo
rg_azevedo@wnetrj.com.br
Rio de Janeiro - RJ –Brasil

BIOGRAFIA:
Neto do romancista Ribamar Galiza. Escreve desde os 15 anos,
mas só agora está chegando perto do sonho de poder editar um
livro. É analista de sistemas. Mora no Rio de Janeiro, num pedaço
bonito do Recreio dos Bandeirantes, onde a paisagem ajuda muito
ao escrever.

Como você se tornou um poeta ou escritor?
O poeta não se torna, nasce com o dom de escrever, de trazer um
pouco mais de amor e humanidade ao mundo em que vivemos.
Nossa alma é preparada para isso. E acho que para isso estamos
aqui.

Quais as dificuldades que encontrou nesta profissão?
A maior dificuldade é que as editoras, nem sempre por causa delas,
mas sim pela falta de interesse das pessoas, acabam dando menor
valor as poesias que a outras formas de expressão escrita.

O que é mais gratificante na arte de escrever?
Escrevo para dar alegria, levar amor, e geralmente a quem amo.
Minha namorada e futura esposa, ama cada palavra que escrevo, e
são em suas lágrimas de alegria que recebo meu maior
agradecimento. Tem também as pessoas próximas ou não que
quando lêem uma poesia por alguns instantes podem esquecer um
pouco de como o mundo está se alto flagelando.

Qual é o seu estilo literário?
Amo as poesias, mas adoro romances também, e assim como estes,
gosto de histórias baseadas no Kardecismo.
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Há algum poeta ou escritor que o influenciou?
Não, acho que influenciar, jamais, mas talvez que admire muito,
como Carlos Drummond de Andrade, José de Alencar, Guimarães
Rosa, Célia Pedroso, entre outros.

Que conselhos você daria para quem está iniciando a
carreira literária?
Nunca se baseie naquilo que podes enxergar ou naquilo que te
parece nítido aos olhos. A beleza está em escrever aquilo que os
olhos não conseguem discernir, mas o coração ainda assim o sente.
Tente sempre escrever com a alma, jamais com a cabeça. A cabeça
pensa demais, e as palavras nem sempre trazem o conteúdo
emocional que precisa ser passado.

Para escrever como vem sua inspiração? Depende do estado
de espírito, da emoção do momento?
Depende do meu momento. Antes, a algum tempo atrás, antes de
conhecer minha atual namorada, escrevia apenas quando meu
coração não estava bem, ou estava triste, ou angustiado com o
relacionamento. Hoje, sinto algo profundo e verdadeiro, e tiro de
momentos de carinho, amor e afeição as melhores poesias que já
escrevi. Hoje consigo escrever ainda com mais prazer, pois faço
isso sem derramar lágrimas, e quando elas vêem, trazem apenas
amor e felicidade. A ela devo isso.

Qual foi o momento mais gratificante ao se tornar um
poeta ou escritor?
O que estou vivendo agora. Estou prestes a editar um livro e este
sonho era antigo, mas veio na hora certa, na coletânea de poesias
mais maduras e bem selecionadas.

É possível se sentir realizado como poeta ou escritor?
Sim, é um caminho bonito, mas infelizmente monetariamente
inviável. Mas dá para dividir um poeta com outros trabalhos
também e assim jamais deixar de ser aquilo que se carrega dentro
de si.
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Conte uma experiência agradável e outra desagradável em
sua vida como poeta ou escritor.
A experiência mais desagradável que já tive como poeta, foi
quando fui testemunha de um amigo meu. Estava para testemunhar
seu comportamento, e como era como pessoa. Ele também escreve,
e quando mencionei ao Juiz que ele era uma pessoa especial, com
um dom de escrever poesias que poucos têm, recebi como resposta
do Juiz : " Não creio que escrever poesias seja coisa de uma pessoa
normal." Aquilo foi no fundo de mim, e me magoou bastante. Ele
estava falando de mim também, e de diversas outras pessoas. Um
ato de plena ignorância de uma pessoa que devia ter um mínimo de
cultura para ocupar p lugar que estava. Experiência boa tive muitas,
mas a melhor ainda está por vir, e será em minha noite de
assinaturas. Espero que seja em breve.

A partir de qual momento, você sentiu que gostaria de
abraçar esta arte literária?
Sempre quis, mas nunca tive condições de arcar com a edição de
um livro próprio. Acho que tudo acontece na hora certa.

Algumas de suas obras:
TUDO QUE ÉS
Você foi a verdade que a mentira omitira
Você foi o sol que a lua encobrira
Você foi um sonho que o dia despertara
Você foi um mundo em uma vida
Você foi meu maior desprezo
Se tornou minha maior aversão
Você foi o seu próprio desespero
Se tornou o mais ferido coração
Você foi o que podia ter sido
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Você foi meu melhor sonho, minha vida

Você foi tudo que queria ter tido
Minha maior paixão perdida...
Hoje você é nada...nada que eu tenha
Nada que eu queira
Nada que eu busque,
És apenas tudo que amo.

TEMPO DE MUDO
Houve um tempo, em que havia um sorriso no ar, um brilho no
olhar, um desejo de estar.
Houve um tempo em que estrelas circulavam nossos sonhos, em
que a lua refletia letras de canções que para mim serão eternas.
Houve um tempo em que o silêncio de nossos corpos espelhavam o
calor de nossas palavras.
Houve um tempo ainda, em que um simples olhar seria capaz de
dizer aquilo que nem o maior dos poetas poderia com palavras
expressar.
Houve um tempo, houve sim, mas passou, e eu acordei, e vi que
durante a dura caminhada da vida jamais encontrara pessoa de
tamanha expressão.
Houve um tempo em que cego deixei de enxergar tudo o que estava
a minha volta.
Houve um tempo em que surdo deixei de ouvir o que meu coração
me dizia.
Hoje é tempo de mudo...me arrependo e não tenho palavras que
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descrevam a dor que me persegue, a saudade que me alimenta, o
amor e o carinho que me cerca e a esperança que explode em meu
peito a cada vez que pronuncio o teu nome.

TOLO
Por que na penumbra que se esconde o homem
A humana arte o faz presença de tolo
Tornando as esferas de bondade em claros alvos cômicos
Intrépidos palhaços a viver na figura que se omite o ser
Certo, correto ser
Que se humilha e esconde
Na cara de um que se finge
Ser o que o desejo alheio permite
Karma seria viver nesta história
Persistente da face do riso
Que espectadores sorriem
Uma Segunda pessoa se esbanja
Sabendo do sentimento que o prende
Trama envolvida de maldade e perversidade
No tempo em que o humor se derrete em lágrimas
A vida se extingue de um sorridente personagem
No cômico enterro da vida ao afogar das dores da morte
Seria o fim se em momentos o sorriso não existisse
Se da vida seu humor morresse
Se terceiros não o fizessem sorrir
Porque a Segunda destrutiva saga quer cumprir.
Então percorro em momentos sorrindo, tendo-me como mártir do
riso dela a plenitude que a faz feliz, mesmo que seu riso dependa
da minha dor, da minha lágrima, do meu perdido amor.
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TE BUSQUEI
Por quanto tempo te procurei
Sem sequer saber que te buscava
Sem sequer saber quem eras tu
Sem saber do tempo
Sem saber do lugar
Te amava sem saber
Te desejava e não sabia
Admirava e não sabia quem
Me orgulhava e não sabia de que
Me perdia e não te encontrava
Me achava mas não a ti
Longe deste amor vivi
Longe dele me escondi da vida
Longe dele me senti vazio
Me senti sozinho
Me senti como que um
Quando queria que fôssemos dois
Me senti limitado
Quando queria ser eterno
Me senti louco e insano pelo que sentia
Mas um dia te encontrei:
Percebi que te buscava
Percebi que te encontrara
Percebi que não era insano
Apenas apaixonado
Percebi que meus limites se eternizavam
Percebi que existia sim uma vida
Percebi que nunca estive vazio
Pois buscava um sonho
Percebi que sempre fomos dois
E nunca estive só
Me encontrei em ti
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E em meus braços te alcancei
Pude me ver em teu olhar
Pude me sentir em teu sorriso
POR ISSO AMOR, TE AMO!

TALVEZ
Não sei dizer
Talvez um dia
Talvez nunca saiba
Talvez a vida diga
Talvez o coração conte
Talvez seja sempre talvez
Talvez o mundo te mostre
Talvez ele mesmo te esconda
Talvez ele fale, talvez se cale
Talvez o céu traduza
Talvez o mar sussurre
Talvez a terra faça brotar
Um simples dizer
Que diga
Que fale
Que sinta
Que expresse
Que mostre...
...que eu te amo.

SE UM DIA
Se o mundo não mais se abrir
Se a vida deixar de sorrir
Se a felicidade não mais estiver presente
Lembre-se que jamais estarei ausente.
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Se um dia o soberano mundo te excluir
Se um dia a bela vida se extinguir
Se em algum momento se sentires sós
Lembre-se que jamais serás tu e sempre seremos nós.
Se a cada passo sentires o caminhar contrário
Se a cada mergulho sentires a correnteza te levar
Se a cada vôo sentires o vento a te desviar
Lembre-se que onde quer que estejas, eu estarei lá.
Lembre-se simplesmente, que o que nos une é algo maior que a
própria existência, e que essa se eliminará se um dia vier a nos
separar.

RIO...MEU PARAÍSO
Rio que encanta no correr de seu leito
De passarelas de praias
De um dourado nativo
Inesgotável em sua beleza
Janeiro casa do calor, da cor
De uma cidade país abrigada pelo atlântico
Banhada pelos mares da beleza
Pelo sorriso da morena
Ah se eu pudesse...
Me banharia nas peles douradas deste mar
Me sufocaria nas ondas deste paraíso de mulheres
Me afogaria na vida de simplesmente ser...
...Carioca!

QUERO SER MAIS
Quero mais, ser mais, muito mais.
Mais que as mãos que acariciam seus pêlos,
Que desenham teu corpo
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Que aquecem teu desejo
Que calam teu silêncio
Que despertam seu prazer.
Quero mais, ser mais, muito mais.
Mais que estes lábios que te beijam
Que suam em tua presença
Que sugam o sedoso tecido de tua pele
Que percorrem o sabor doce e arrebatado de teu ser
Que penetram seus sentidos mais íntimos.
Quero mais, ser mais, muito mais.
Mais que os olhos que a ti penetram
Que se segam no desejo que me aflige
Que te buscam a cada segundo de tua ausência
Que te encontram no cair da noite, no erguer de um novo dia.
Quero mais, ser mais, muito mais.
Mais que posso ser, mais que imaginei, mais que um dia sonhei ser,
mais que poderia alcançar.
Quero mais, ser mais, muito mais.
Mais que o destino permite, mais que nele esteja escrito, para que
possa ser um pouco do tudo que mereces.

PERDIDO
Percorro a mata fechada, tentando olhar o céu por entre folhas de
passifloras que transformam meu universo azul em um céu de lima.
Me perco em geleiras jamais habitadas, entrando em trilhas que me
circulam num caminho ao principio.
Vôo nas asas de um céu obscuro de estrelas que se apagam ao meu
ver passar.
Navego por mares e tempestades onde ondas me colocam ao
encontro do simples nada como se o chegar ao simples não
existisse.
Assim me vejo...perdido, sozinho, a tua espera.
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MINHA INSPIRAÇÃO
Mesmo que o mar continue a grande valsa de suas ondas
Mesmo que o sol continue a sorrir com a intensidade de sua luz
Mesmo que o céu continue a cobrir e descobrir nossos destinos
Ainda assim continuarei soletrando meu amor, contigo em meu
peito
Mesmo que as estrelas sigam seu perfeito brilho pelo universo
Mesmo que a lua siga penetrando a alma de todos os amantes
Mesmo que os cometas ainda sigam seus rastros pelas galáxias
Ainda assim seguirei lembrando teus olhos ao escrever meus
sonhos
Mesmo que as florestas permaneçam a ocultar seus mistérios
Mesmo que as plantas permaneçam a esconder seus segredos
Mesmo que as flores permaneçam a espalhar sua beleza pelo
mundo
Ainda assim permanecerei cantando a alegria de teu sorriso.
Mesmo que o mundo venha a viver o pico das inspirações de
poetas e romancistas
Ainda assim será de ti que virão minhas mais expressivas palavras.
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Rubenio Marcelo
http://www.usinadeletras.com.br/exibelotextoautor.phtml?user=rubmarc
rubmarcelo@bol.com.br
Campo Grande - Mato Grosso do Sul - Brasil

BIOGRAFIA:
Poeta/Compositor e Advogado. 41 anos.
Sou daqueles que acredita que “poeta nascitur”, ou seja: os poetas
nascem; a inspiração poética - o estro-, é um dom natural,
suscetível, todavia, de cultura e aperfeiçoamento.
Escrever poesia é buscar a perfeição moral, cuja aspiração se torna
desejada por meio das emoções com que pinta o ideal do belo.
Assim, a maior dificuldade de qualquer poeta, é quando lhe falta a
real inspiração para produzir algo que seja capaz de agradar o
espírito e afagar a sensibilidade.
O aspecto mais gratificante na arte de escrever é poder expressar,
com palavras, os sentimentos sublimes provindos do espírito; e,
destarte, tocar o coração de outras pessoas com os desígnios da
nossa criação.
Estilo literário é o “modus scribendi” do poeta, a expressão do seu
pensamento. Portanto, de acordo com a inspiração do momento,
podemos variar essa atitude. No meu caso, procuro ter um estilo
claro, com a iluminação do espírito, a nobreza de caráter e a
verdade.
Filho de uma cantadora cordelista e de um cultuador da Literatura
erudita, cresci mesclando os sons plangentes da Cultura Popular
com as obras de Augusto dos Anjos, Carlos Drummond, José de
Alencar e, também, Rilke, Eliot, Pound, Rimbaud, Baudelaire etc.
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Escrevo desde menino, quando ainda estudava no tradicional Liceu
do Ceará. Em Fortaleza, onde me formei em Engenharia, lancei 4
Livros. Depois, em Campo Grande, onde me diplomei em Direito,
publiquei mais um Livro “Estigmas do Tempo”, e dois CDs líteromusicais.
Para aquele que está iniciando a carreira literária, eu aconselharia
escrever com responsabilidade, buscando aprimorar, a cada dia, o
seu trabalho; e não se preocupar somente com a publicação. Um
dos maiores poetas de todos os tempos, Kavafis, nunca editou um
livro.
A poesia não tem hora para brotar: ela, às vezes, surge do nada; e,
outras, se insurge ao tudo.
O momento mais gratificante na minha carreira literária foi, sem
dúvida, quando fui eleito e tomei posse na Academia Sul-MatoGrossense de Letras, a mais alta e representativa entidade cultural
do Estado; por isso, sinto-me realizado como poeta/escritor. Outra
experiência agradável na minha carreira refere-se à aceitação dos
meus Livros, inclusive alguns tendo sido adotados em Colégios e
estudos acadêmicos.
Obs: Todos os trabalhos desse autor encontram-se devidamente
registrados nos órgão competentes.

Algumas de suas obras:
À MEMÓRIA DE MEU PAI
Distância ingrata de filho.
Na agônica e fria madrugada,
um toque de telefone... dois... três...
Um susto, um impulso...
Um vazio... um soluço,
dois... três... vários...
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Um punhal a dilacerar meu peito.
Lágrimas infinitas...
Agora tudo é irremediável.
Todo que fazer é inútil.
E aquele olhar distante...
Aquele sorriso, o sonho fútil,
aquela vã espera... nunca mais!
Agora tudo é nada!...
Ou nada é tudo?

ADMIRÁVEL HOMEM NOVO
Preparem-se para conhecer brevemente
Uma nova e sofisticada espécie humana.
Será o “Homo futurus”, certamente,
Que virá comandar nossa espécie tirana.
É que a evolução genética sente
A necessidade de uma mutação insana.
Por isso produzirá essa supergente,
Dotada de uma mente pura e soberana.
E nós, Homo sapiens, espécie ultrapassada,
Cumpriremos tudo que o “Homo futurus” ordenar.
Teremos que respeitá-lo (oh sorte desgraçada!).
...Se os dias já eram amargos, serão mais duros;
Porém, pouco a pouco, tudo se transmudará,
E os débeis cérebros acatarão o “Homo futurus”!

CÂNTICO QUÂNTICO
Um elegíaco soluço geral
repousa dormente
no fundo dos intrínsecos abismos...
E as nossas almas lânguidas,
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inquietas e aflitas,
com vozes esganiçadas,
apenas adiam cânticos quânticos
ante os dardos corrosivos
da metafísica,
os cibernéticos
ícones letais
e o veneno frenético
das criaturas...

CÉU DE BRASÍLIA
De Sobradinho
te admiro...
Final da tarde:
quase um retiro.
Tuas imagens
multicoloridas
fulguram, bailam,
avançam, perdidas...
Teu halo ameno,
cobrindo o feno
destes Cerrados,
emana paz,
vivifica e traz
sonhos encantados.
Teu lume garboso,
sublime, sem fim,
já tinge de carmim
as águas do manso Paranoá.
E eu aqui, mirando
tua galhardia,
fico em nostalgia,
absorto, a meditar...
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Tua divina messe
eleva-me e aquece
como um fogaréu.
e, nessa vigília,
absorvo Brasília,
ó formoso céu!

DISPARIDADE SOCIAL
Fim de tarde: um plúmbeo céu
cobre toda cidade.
Os painéis, reluzindo
suas cores nas calçadas,
logo substituem
a extenuada claridade.
Da lida diária regressamos,
quais aves em revoadas...
Em opulentas mansões,
botelhas importadas
coalham fartas mesas;
pois, com brevidade,
glutões abastados
deliciarão ambrosias variadas,
para repousarem
em ricas alcovas, mais tarde.
Enquanto isso, uma pobre mãe
sentada no inerme chão,
faminta, estende a mão,
a uma esmola implorar...
Ao seu redor, magras crianças
deglutem uma côdea de pão.
... E a noite,
que a tudo assiste,
triste e com angústia insana,
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como eu, fica a se interrogar
diante tais extremos
de existência humana!

SONETO INGLÊS
Já é madrugada. Estou pela rua...
Na trilha dourada dos olhos da lua.
No meu desvario, na minha tristeza,
Ainda aprecio a grã Natureza.
E assim, pervagando tal qual vaga-lume,
Aos entes sagrados faço meus queixumes.
Ao longe, o clarão dos astros em prumo...
E o meu coração errante, sem rumo.
A brisa vadia soprando com jeito...
E uma agonia tomando meu peito.
Estrelas cadentes brincando no céu...
E eu, decadente, andando ao léu.
Cometas pulsando pertinho de Deus...
E eu carregando a cruz de um adeus!

ÊXTASE
Na turgidez dos teus seios,
Minhas mãos encontram guarida...
Minha boca vaga, perdida
Em mil volúpias e enleios...
E nesse mar de anseios,
Tua boca esplêndida, cálida,
Desliza em mim e ainda
Sussurra, em devaneios,
Dizendo coisas sem nexo
- Na culminância do sexo –
Rosimeire´s Home Page

Num frenesi muito louco!...
... E nossos corpos suados
Relaxam: enfim, saciados,
Pra descansarem, um pouco!...

AMIGOS?
Amigos? São tantos os que me rodeiam...
Nas esquinas da vida, ei-los a me sorrir.
Abraçam-me, festivos, na boêmia madrugada e,
Ao som de vadios violões, comigo despertam.
Com eles convivo e até chamo-os de amigos;
Mas são tantos, que é impossível contá-los...
E, ao julgá-los protetores em perigosos embalos,
Às vezes esqueço dos verdadeiros perigos.
Mas essa vida macabra, que tudo esclarece,
Mergulha-nos em momentos carentes de uma prece,
E que clamam o apoio de um amigo-irmão.
... Nessa hora aflita fica fácil perceber:
Os amigos são poucos, são tão raríssimos que
Podemos contá-los nos dedos de uma mão.

FRAGMENTOS DE MIM
Tarde brumosa sem crepúsculo,
Sem encantamento no infinito...
Tal qual esse contido grito
Que há tanto tempo acumulo.
Navalhas cortam o meu músculo,
Dilacerando um peito aflito.
Na minha cabeça, um monolito
Esmaga um corpo sem estímulo.
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... E a tarde morre, lentamente,
Ao som de um sino condolente
Em badaladas de cilício...
E eu, em cisalhas de tormentos,
Tento juntar meus fragmentos
E adiar o meu suplício!

SONETO ÍNTIMO
Cada dia sinto meus membros mais desgastados
E meus olhos, tristes, curvarem-se sem cor.
Minhas palavras já não falam de amor
E vazio me encontro, tal qual os desgraçados.
Em mim se expande um abismo de amargor
Proveniente desse mundo de desagrados,
Que consome os meus sonhos encantados
E os substitui por insônias de pavor.
No meu interior só habitam brumas, escuridão,
Que fazem do meu ser um insignificante objeto.
Por isso, suplicante, interrogo-te, ó rude coração:
Por que não estancas de vez tua pulsação,
Sucumbindo esse meu corpo exausto e abjeto?
Cansado dessa vida hedionda, desse grilhão...
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Rui E. M. Patrício Pais
http://planeta.terra.com.br/arte/rosimeire/fport/rui.html

rui.pais@netcabo.pt
Linha do Estoril - Portugal

BIOGRAFIA:
Nasci no Algarve, Portimão (Portugal), junto à Praia da Rocha,
talvez por isso sinta uma grande atração pelo mar. Vivo na Linha
do Estoril perto de Lisboa, A vista de minha casa para o mar alegra
o meu espírito! Nasci no dia 15 de Maio, adoro a Primavera, parece
que tudo renasce na Primavera. Admiro o Sol, quase como um
Deus, gosto de sentir o seu calor! Detesto os dias cinzentos de
Inverno que me deprimem! Tenho prazer em ler bons livros, mais
de astronomia, ciência, psicologia, filosofia, ficção cientifica,
história, geografia. Não consigo viver sem música! Não perco um
bom filme, em particular de ficção científica, onde imaginamos um
futuro distante! Viajo muito, trabalho em turismo: acompanho
grupos de turistas em viagem com saída de Portugal para o
exterior, mais freqüentemente Europa. Gosto de frases curtas e
inteligentes. Neste conceito dou grande valor aos pensamentos,
também escrevo alguns sem pretender contudo ter essa imaginação.

Como você se tornou um poeta ou escritor?
Não me considero poeta nem escritor. Talvez seja um escritor
como todas as pessoas que escrevem para si! Apenas quando
escrevo gosto de dar sentido aquilo que digo. Como isso
aconteceu? Na minha adolescência sentia já um certo prazer pela
leitura e pela escrita. Muitas vezes quando escrevia uma simples
carta, diziam-me que escrevia bem. Na realidade nunca dei muita
importância a esse pormenor, por essa razão tudo aquilo que
poderia ter sido muito diferente em mim, não foi aproveitado!
Comecei a escrever pensamentos há cerca de 8 meses, já tinha
muitos pensamentos, apenas não os escrevia, reparei que havia algo
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forte dentro de mim que queria dar verdadeira forma a essa
maneira de raciocinar. Queria escrever frases curtas, inteligentes, e
com muito significado, e comecei timidamente com meus
primeiros pensamentos escritos, ainda me lembro do primeiro: “As
minhas idéias às vezes fluem com tal rapidez que parece ficarem
engarrafadas nas auto-estradas do pensamento.” A partir daí
revolvi decididamente: “Vou escrever pensamentos, tudo o que
vier depois será por acréscimo!” Às vezes surpreendia-me a mim
mesmo, tenho alturas que parece que passo os limites da minha
própria consciência, ao ponto de quando os leio digo, não, isto não
poderia ter sido escrito por mim. Acontece-me com freqüência! O
fato é que é minha escrita, e eles foram ditados por meu
pensamento, onde não vejo quaisquer tipo de limites! Comecei a
entrar num dilema, fazia muitas correções e faço, por vezes
apetecia-me deitar tudo no lixo, alguns que tinham feito sentido na
véspera, no dia seguinte, ou algum tempo depois já não tinham
qualquer significado para mim, pareciam um puzzle onde faltava
sempre qualquer peça! Quando não consigo atingir os objetivos a
que me proponho nesse pensamento deito no lixo! Já pensei como
seria bastante original em escrever um livro, todo ele em forma de
pensamentos. Sei que não é fácil, mas a originalidade pode estar
nessa diferença, em tentar ser-se diferente!

Quais as dificuldades que encontrou nesta profissão?
Não encontrei nenhum tipo de dificuldade! Na realidade o que
existiu mais ao princípio, era a concentração necessária para poder
abrir essa porta e chegar junto da balança a fim de tentar manter o
equilíbrio na mente e a concentração necessária para dar forma a
esses pensamentos. Se não se conseguir, não vale a pena insistir,
porque não vamos conseguir! Vou exemplificar: outro dia já ao fim
da tarde disse para comigo mesmo, não consegui escrever um
único pensamento, será possível? É mesmo assim! Sentei-me,
peguei num livro, para ler certamente, e o que aconteceu? Foi
como se meu pensamento me segredasse, não agora não vais ler,
agora é que vais escrever teus pensamentos! Na dificuldade que
sentia, de repente parecia que tinha brotado não sei donde, uma
nascente, onde as águas começaram a jorrar!
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O que é mais gratificante na arte de escrever?
Para mim, o mais gratificante é em si a própria arte de escrever, o
prazer que se sente. Depois quando lemos aquilo que escrevemos,
se gostamos, então aumentamos esse prazer! Mas se conseguimos
que outras pessoas nos leiam e que realmente gostem, teremos
alcançado o ponto máximo desse prazer!

Qual é o seu estilo literário?
Normalmente gosto muito de artigos ligados à ciência, em
particular a astronomia, investigação científica, o futuro no tempo e
no espaço, as novas técnicas que irão revolucionar a medicina, a
genética, ou num passado remoto, a arqueologia, a origem do ser
humano, os fenômenos naturais da própria natureza, tudo o que
está acima do normal e que muitas vezes ainda não
compreendemos! Por isso gosto de consultar as revistas norteamericanas NATURE e AMERICAN SCIENTIFIC! É sempre um
passo mais além em busca do desconhecido! É isso, acho que vivo
fascinado com tudo o que é o desconhecido. Tudo o que não tem
ainda uma explicação científica comprovada!

Há algum poeta ou escritor que o influenciou?
Há sempre, tem que acontecer com todas as pessoas. A inspiração é
nossa, o que escrevemos também, porém nós não nascemos com
essa informação, tivemos que ir buscar em algum lugar, é por
assim dizer uma forma de arte, que é ao mesmo tempo o conteúdo
e resumo de todas as artes de todas as coisas que aprendemos, e
isso seria muito vasto para explicar! Basta dizer que aquilo que
lemos, tem muita influência naquilo que nos tornamos. Posso citar
meia dúzia de nomes que me venham à memória, o fato de serem
estes nomes, não significa de forma alguma que não hajam outros
nomes mais importantes, ou tão importantes como estes, são
apenas alguns nomes sonantes que de certa forma alguma coisa
deixaram dentro de mim! Honoré de Balzac, Victor Hugo, Stephen
Zweig, Sheakespeare, Albert Einstein, Charles Darwin, Gabriel
Garcia Marques, Carl Sagan, Stephen Hawking.
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Que conselhos você daria para quem está iniciando a
carreira literária?
Cada um tem seu próprio estilo, os interesses neste campo são
muito amplos! Eu penso que é necessário ler muito, principalmente
em qualidade, mais do que a quantidade. Muitas vezes digo que o
problema não está nos livros, pode estar apenas na seleção que
deles fazemos. Logicamente que uma pessoa que pretenda ser
escritor ou poeta, se tem essa inclinação, quanto mais cedo
começar a desenvolver todo o seu potencial, suas capacidades,
melhor será o investimento! O rendimento pode ser compensado na
proporção do investimento. O complemento indispensável para esta
atividade é sem dúvida escrever bastante, é lógico que sem escrita
não há escritor. Observar cada parágrafo, corrigir sempre que
possível, tentando melhorar o texto. Criar seu próprio estilo e em
função disso tentar sempre aperfeiçoá-lo. Não é só pensar eu quero
ser! É preciso ser, e ser é a vontade do querer! Se não houver gosto
e querer dificilmente conseguirá alcançar o ser!

Para escrever como vem sua inspiração? Depende do estado
de espírito, da emoção do momento?
Para escrever é necessário inspiração, a inspiração que levará a
ação, e finalmente à criação da obra em si! Isto requer muita
concentração. Estar no sitio certo, no momento certo. Uma bela
paisagem em contacto com a natureza pode influenciar mais
criatividade. Num ambiente fechado, a total ausência de ruídos
pode funcionar muito bem. Mas cada um deve criar o seu próprio
ambiente e seu próprio espaço. O que inspira uma pessoa pode
nada dizer a outra. No meu caso particular, que não sou escritor
nem poeta, mas que de qualquer modo gosto de escrever, saliento
só a mero título de curiosidade, o que funciona com determinada
pessoa pode não funcionar com outra. Assim determinado tipo de
música ambiente ou clássica, funciona muitas vezes como fonte
inspiradora, provocando maior concentração. São as diferentes
maneiras de cada um alcançar os seus objetivos!

Qual foi o momento mais gratificante ao se tornar um poeta
ou escritor?
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O meu momento mais gratificante está em qualquer altura, desde
que sinta prazer naquilo que estou a fazer!

É possível se sentir realizado como poeta ou escritor?
Eu diria que aqui a realização é como querer alcançar o futuro, que
está um passo a nossa frente sem nunca o podermos atingir! Está
sempre mais além, da mesma forma penso que um escritor ou
poeta, a sua maior realização é a obra que quer escrever depois
dessa última que já publicou! È uma viagem no tempo cujo limite é
o próprio limite de vida do seu autor! Este é o meu ponto de vista!
Haverá muitos outros pontos de vista!

Conte uma experiência agradável e outra desagradável em
sua vida como poeta ou escritor.
O agradável está sempre presente em qualquer altura onde haja
inovação e criatividade! O desagradável, foi o ter-me apercebido
tardiamente que tinha outras potencialidades que não aproveitei!
Agora acho que é tarde para partir “EM BUSCA DO TEMPO
PERDIDO”

Alguns de seus Pensamentos:
PENSAMENTO
Quando olho as Estrelas, cruzo o espaço e o tempo a grande
velocidade. Essa viagem existe na minha consciência, está entre o
olhar e o ver, nesse espaço tão diminuto gostaria de aí colocar um
pensamento!
Os meus pensamentos são a voz da minha consciência!
Há quem considere o Oceano um limite entre dois continentes, mas
eu digo que ele é uma grande ponte que permite a navegação em
suas águas para que esses continentes se possam abraçar!
Não existem limites na capacidade do ser humano, na adversidade
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da vida ele ultrapassa-se a si mesmo!
Só acredito em dois poderes divinos, um é Deus, o outro é a ciência
que tem a inspiração de Deus!
Quero fazer de meus pensamentos um princípio duma eternidade!
Deus criou este Planeta para nós, também criou muitos outros
planetas para nos informar que não estamos sós!
A imperfeição não está na natureza, está dentro dos homens que a
habitam!
Os retoques são importantes em todas as formas de arte! Quem
disse que os pensamentos não são uma manifestação artística!"
Mudar, pode ser fazer outra coisa de forma diferente, também pode
ser fazer a mesma coisa de forma mais inteligente!

TEMPO
Ontem foi o dia mais recente do nosso passado, como amanhã será
o dia mais próximo do nosso futuro. E o presente? O presente, é só
um dia, só um instante, cada momento da nossa vida atual! O nosso
presente é uma coisa tão pequenina quando comparado com o
passado, extenso no tempo, ou com o futuro, eterno nesse
espaço/tempo!
Dum lado vejo sonho, pensamento, consciência, mais adiante,
espaço, tempo e futuro, no meio o presente liga as extremidades!
O tempo todos os dias nos leva um dia de vida, chegará uma altura
em que não temos mais dias para lhe dar, então ele dirá, só a tua
vida me interessa, por isso aqui estou, venho-te buscar!
O Tempo está para nós na mesma proporção como nós estamos
para o Estado, ambos são cobradores de impostos!
Rosimeire´s Home Page

Nós só existimos um momento! Se olharmos para trás já passamos,
para a frente ainda não chegamos! Se olharmos para o passado já lá
não estamos, e para o futuro, ainda lá não chegamos! Por isso só
estamos aqui e agora, neste preciso momento, o espaço da nossa
vida é o momento presente em que sentimos o pulsar do coração e
a nossa respiração!

SILÊNCIO
O silêncio é como um filme sem som, mas onde tudo é
compreensível!
Há momentos solenes onde o silêncio é ritual!
Para alguns o silêncio poderá ser a ausência do ruído, para mim o
silêncio tem muito mais conteúdo! Pode ser uma meditação
profunda, o desvendar dum mistério onde o emudecimento e o
pensamento se juntam em harmonia. O silêncio pode ser o que a
sua imaginação poder conceber!

FUTURO
O Futuro é uma fantasia onde a realidade ainda não chegou!

AMIZADE
A amizade é como uma criança, ambas evoluem no tempo!

AMOR
Já estivemos tão perto mesmo estando tão longe, agora que
estamos tão perto parece que estamos mais longe.
Não te troquei por ninguém, porque ninguém é igual a ti e as
pessoas não são cópias, são todas o original de si mesmas!
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Silvio Buba Cruz
http://www.meusonho.com.br/amigos/index.html
http://poemail.hypermart.net/
tuyeu@zipmail.com.br
Florianópolis - Santa Catarina - Brasil

BIOGRAFIA:
Oficial da Polícia Militar de Florianópolis, Santa Catarina. Amante
da natureza (em especial da luz, sol (pôr-do-sol), cachoeiras,
grutas, cavernas, kênios), da poesia, do bom vinho, da amizade,
que gosta da música romântica, de dançar e de viajar. Não se julga
poeta, apenas alguém que vê o que muitos não vêem, nas coisas
simples do dia-a-dia e que transfere ao papel, algumas emoções...

Como você se tornou um poeta ou escritor?
Bem, eu não me considero um poeta, apenas, um homem que vê
além do que comumente as pessoas vêem, nas coisas do dia-a-dia,
vejo um pouco mais e daí resulta inspiração para as palavras
transferidas ao papel. Sempre tive paixão pelo escrever, desde cedo
eu mantinha relações de correspondência (carta) com um montão
de amigos e amigas e, como sempre fui um sonhador... Do
casamento dessas duas situações... e também, por gostar de
poesia... Nasceu, naturalmente, a vontade de escrevê-las... Sempre
tive, também, o hábito de fazer ?paródias?... buscava melodias que
me tocavam o coração e trocava a letra... Até guardei por muito
tempo essas coisas, em meus alfarrábios... Hoje, acredito nada mais
ter em mãos.

Quais as dificuldades que encontrou nesta profissão?
Por não me julgar um poeta... A resposta fica prejudicada. Vivo-as
e faço-as pelo simples prazer.

O que é mais gratificante na arte de escrever?
Ver e sentir que fez algo bonito, edificante, algo que vai alegrar,
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erguer, ensinar, prevenir, fazer sonhar, trazer de volta a esperança a
quem o lê!... A recompensa extra é o reconhecimento dos(as)
amigos(as).

Qual é o seu estilo literário?
Poesia e poema.

Há algum poeta ou escritor que o influenciou?
Li muito de Benedetti; todos do meu amigo Bernardino Carlos
Franco Mota, de quem publiquei em meus sites os que mais gostei;
alguns de Drumonnd e, deste não há necessidade de qualquer
comentário; também publiquei os que mais gostei de um concurso
havido aqui no nosso Estado, para a 3ª idade e de outro
escritor/poeta, cujo nome não recordo, e nem tenho acesso às
minhas páginas para conferir, do qual também publiquei os que
mais gostei. Dizer que algum deles me influenciou, acho eu estaria
tentando mostrar o que não foi, aconteceu, naturalmente! O gosto
por ela e o escrever!

Que conselhos você daria para quem está iniciando a
carreira literária?
Simplesmente, faça com amor, TUDO o que tens a fazer na vida! E
o resultado será compensador! A si e a quem lê.

Para escrever como vem sua inspiração? Depende do estado
de espírito, da emoção do momento?
Depende disso, entre outros fatores... Algum acontecimento que vi,
vivi; uma imagem/paisagem que vi/sonhei ou; um sonho; uma
música, umas palavras de uma música; uma frase lida em algum
lugar; ver uma pessoa, um quadro que chame à atenção e, qualquer
beleza da natureza!, desde o simples cheiro de terra, quando
começa a chover ou caminhar na chuva... etc

Qual foi o momento mais gratificante ao se tornar um
poeta ou escritor?
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Como não me julgo poeta, meu primeiro momento de recompensa,
vivi
quando
vi
no
site
http://www.meusonho.com.br/amigos/index.html e,
no site
http://poemail.hypermart.net/ minhas primeiras poesias publicadas
para todos verem... FOI O MÁXIMO!

É possível se sentir realizado como poeta ou escritor?
Ainda que eu não me veja como poeta, me sinto maravilhosamente
bem fazendo e lendo poesias... Recebendo e enviando-as, pois sei
que estou recebendo/levando algum tipo de alegria a alguém...

Conte uma experiência agradável e outra desagradável em
sua vida como poeta ou escritor.
Digamos, como escritor de poemas/poesias, cada reconhecimento
por um trabalho realizado, é um presente ao coração, à alma! Por
outro lado, tive, apenas, um dissabor: Recebi, certa vez, um e-mail
de uma pessoa, me parabenizando por ter conhecido e gostado de
um trabalho meu, através de uma Emissora de rádio, cujo
apresentador lhe forneceu meu endereço de e-mail como a pessoa
que havia ?enviado? tal trabalho (eu não sei como o trabalho
chegou às mãos do sujeito) e, então, através dela consegui o
endereço de e-mail do apresentador e lhe escrevi dizendo ser o
autor e perguntado como tal trabalho lhe havia chegado às mãos.
Ele me contou e disse Ter retirado meu nome com o autor por ter
tido problemas anteriores a respeito de autoria e, caso eu quisesse
meu nome abaixo do trabalho, eu teria que lhe provar que era o
autor. Só então me dei conta que eu precisava, urgentemente,
Registrar meus Direitos Autorais e foi o que fiz. Com a demora,
acabei perdendo o endereço desta pessoa e assim, nem pude lhe
provar a autoria.

A partir de qual momento, você sentiu que gostaria de
abraçar esta arte literária?
Quando já tinha uma grande quantidade deles escritos (só
rascunho) e, cada vez que lia dois deles (Viajando em pensamento
e Um dia para você), mais me encantava... Comecei, colocando no
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computador em casa... Depois, numa formatação do mesmo, perdi
tudo o que já tinha passado a ele, pois, joguei fora os rascunhos.
Então, recomecei com o que restou.

Algumas de suas obras:
UMA VIAGEM
Eu sonhei...
Sim, foi um sonho,
nada mais que um sonho,
eu viajei!
Embarquei feliz.
As lembranças fluíam,
bela realidade faziam.
Foi tudo aquilo que eu quis.
Eu andei.
A névoa me acompanhou,
fiquei com receio, a visão prejudicou.
Lembrei dela... Amei!
Por alguns instantes,
tua imagem eu vi.
Uma lágrima rolou, não resisti,
Mas, assim são os amantes...
Estava chegando,
lembro teu sorriso...
É tão lindo, dele eu preciso,
para continuar andando...

TEMPOS
Houve tempo
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em que o tempo não existia,
tempo que eu vivia
num mundo sem tempo.
Houve tempo
em que o tempo já caminhava,
tempo que eu brincava
sem preocupar-me com o tempo.
Houve tempo
em que o tempo não era mais o mesmo,
tempo que não se podia ficar a esmo,
já era preciso trabalhar com o tempo.
Houve tempo
em que o tempo tinha mais pressa,
tempo que me dizia: ?sem essa?!
construa tua vida com o tempo.
Houve tempo
em que o tempo começou a correr,
tempo em que tive que aprender
a usar todo o meu tempo.
Houve tempo
em que o tempo, passava voando,
tempo que me acenava passando,
parecendo não ter mais tempo.
Houve tempo
em que o tempo diminuiu a velocidade,
tempo, pra mim, só de felicidade,
vivendo cada instante daquele tempo.
Houve tempo
em que o tempo parecia não mais existir,
tempo em que, talvez, nem eu quisesse existir,
num mundo parado, novamente, sem tempo.
Rosimeire´s Home Page

Há tempo
em que o tempo ensina que há tempo
para tudo nesta vida. Não mais esquento,
vivendo todos os momentos, cada um a seu tempo.
Haverá tempo
em que o tempo depressa se transformará,
tempo em que só o justo se salvará,
neste mundo com tanto tempo!...

SERÁ QUE EU SEI
Quanto tempo, quanto espaço...
De repente, me vejo perdido,
agora, não sei o que faço
com tanto carinho vivido!
Como vieram eu não vi...
Como se aproximaram eu não sei...
Só sei que eu não resisti.
foi lindo, eu amei!

NOITE DE LUA
Um dia ela foi tua...
Hoje, tão escura,
de ti está nua.
Noite fria, mas linda.
Outrora foste vida,
Mas, sabes que és bem-vinda.
Noite escura,
que um dia foi tão bela.
Olhe aqui, não me leves à loucura.
Noite tristemente enluarada,
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foste testemunha de tanta alegria.
Agora, só alumias o nada.
Noite de lua cheia e estrelas,
me encantas já no fim do dia...
Mas, olho o céu e não consigo vê-las.
Noite de lua, enfeitada,
bela namorada dos românticos,
mata a saudade da minha amada.
Noite de lua, um momento feliz!...
Olho o firmamento e pergunto por ela.
Divina lua, veja lá o que diz!...
Noite maravilhosa, dos meus ais,
já sei qual será tua resposta:
ELA FOI E NÃO VOLTA MAIS!...

MUNDO CINZENTO
Vejo casas em cores apagadas...
Vejo um céu cinzento...
Vejo pessoas amontoadas
e isso me entristece, eu não agüento.
As construções, em geral, são belas,
enchem os olhos, por isso eu apelo.
Sejam em estilo gótico ou aquelas
que se parecem com um lindo castelo.
Os dias passam úmidos, garoando,
chovendo, com um vento cortante...
As pessoas, sem esbanjar beleza, vão caminhando.
Sinto ser uma cidade sem cor, ainda que por um instante...
A comida, que pena, não é boa,
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o tempero não ajuda, só piora!
Que saudade da minha terra, da lagoa...
Lá é que se vive, lá queria estar agora!..

MINHA VIDA
Meu sorriso,
energia a cada dia mais rara.
Tal como nossa vida,
chega um dia que ela para...
Minha esperança,
alimento importante para a alma.
Sinto-a se afastando de mim, mas,
o bater compassado do coração me acalma...
Minha força,
energia inesgotável para viver.
Em alguns momentos anda fraquejando, mas,
ainda me sinto forte para vencer...
Meu amor,
ora sorrindo, ora chorando,
vou seguindo confiante e decidido.
Encontrarei você... Em algum lugar me esperando...
Então, minha vida,
esse privilégio vindo de Deus,
tomará outro rumo, bendito
e feliz serei, junto aos meus!...

MENINA
Menina, que saudade de você,
Como eu quero te ver...
Eu não me canso de querer você!
Eu sei, não cansarei de dizer.
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Menina, não me deixe alheio,
Não me deixe sem saber de ti...
Eu quero saber, por isso anseio,
da vida da menina que conheci.
Menina, tão fácil me tiraste do nada.
Entraste assim, devagarinho...
Fico feliz ao te ver apaixonada,
me alegra não estar sozinho.
Menina, só quero ser feliz,
Ouça o seu coração.
Preste atenção ao que ele diz.
O teu e o meu, juntos, é pura emoção!
Menina, o futuro não importa,
vivamos bem, o nosso agora,
ele é melhor e nos conforta,
Depois, juntos, vamos embora!

COMO ONDAS
Meus pensamentos, como ondas
sobem ao cume da felicidade...
Ora planam na altura da alegria
e, em outros momentos descem... Que maldade!
Quebrando na margem do equilíbrio,
pondo em risco o castelo que eu via...
É sublime sentir-se completo, feliz,
é divino poder compartilhar cada momento...
Tão gostoso é poder contar com outra metade.
Mas, entristece sentir a aproximação do vento,
sentir e ver o estrago que ele vem fazendo.
Dói perceber, então, o barco afundando na saudade.
Sonho encontrar de vez o meu caminho.
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Imagino você comigo, dividindo tudo.
Sinto sua presença, seu perfume, por onde eu ando...
Penso, reflito, choro, sorrio e fico mudo.
O vento passa, mas chega a chuva
arrasando o sonho, meu objetivo afastando...
Como as ondas, tudo recomeça.
Imagens lindas foram consumidas,
momentos de plenitude jogados fora.
Sorrisos, beijos e carícias perdidas.
Sonhos enterrados, sepultando a esperança
de encontrar, então, a felicidade agora!...

A PROCURA
Procurando pela alegria,
nem sei quantos lugares andei.
Sei que não sou um homem de alma vazia,
pois, tenho certeza, muito já amei!
Procurando pelo amor,
com tantas pessoas eu já me envolvi.
Tive muitos momentos de dor,
mas, com certeza muitos mais, bons eu vivi!
Procurando pela felicidade,
já andei por tantos caminhos.
Com certeza não foi por vaidade,
só sei que continuo sozinho...
Procurando por mim mesmo,
tanto tempo já se passou.
Sei que não ando a esmo,
pois olhando-me no espelho, eu sei quem sou!
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CACHOEIRA DA VIDA
Nossa vida
se compara ao
correr das águas de um rio,
ora paradas, sem destino aparente,
em alguma represa...Ora andando calmamente,
por remansos, parecendo um tapete brilhante... Às vezes,
já agitadas, escorregam por entre as pedras de suas corredeiras...
Noutras, no entanto, como se tudo acabasse, simplesmente caem,
seja em queda livre seja em estágios, com alguma paradas, batendo
nas
pedras dos paredões... Mas, seu caminho continua, mais e mais,
acabando no entrar no mar!
Assim é nossa vida, às vezes parada, sem sentido... Em outros
momentos os dias
seguem calmos, tudo é tranqüilidade... Há, também, passagens
agitadas,
dias em que buscamos algo mais, que nos preparamos para algo
importante ou nos preocupamos com coisas que nos acontecem...
Estes momentos são grande parte de nossa vida e quando não
conseguimos resolver tais situações, entramos na fase das
cachoeiras... Ocorrem, assim, as quedas, as decepções,
nos machucamos e nos assustamos. Agora os
problemas são maiores, mais graves e exigem
total dedicação e reflexão, precisamos olhar
para trás, entender as lições da vida,
para que ela, então, retome o seu
curso normal, devolvendo-nos
a alegria, o prazer e o
motivo maior de continuar
a busca incansável da felicidade!!!
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Vanderli Medeiros
http://www.vanmedeiros.hpg.com.br
http://www.amigoseciaflor.hpg.com.br
vanmedeiros@ieg.com.br
Barra do Garças – Mato Grosso - Brasil

BIOGRAFIA:
Começar a escrever para mim foi algo tão de repente como tudo na
minha vida, como boa geminiana que sou. Sempre adorei ler de
tudo, mas somente me restringia a ler. Um dia comecei a dar meus
primeiros passos e escrevi meu primeiro poema, dai por diante a
sede de escrever e escrever cada vez mais o que minha alma
romântica me ditava foi mais forte e quando dei por mim além dos
poemas me aventurei em escrever romances, crônicas e histórias
infantis. Hoje me sinto gratificada pela aceitação que tenho ao meu
trabalho. Eu sempre digo que, é pela poesia que me sinto viva, é
por ela que amo, choro,oro, protesto, contesto, etc. enfim, pela
poesia sinto-me viva e livre para voar...

Como você se tornou uma poetisa ou escritora?
Foi por acaso, passava por momentos decisivos e muito dolorosos
em meu último casamento e escrever foi a terapia ocupacional para
superar minhas dores, dai envie a amigos que gostaram e me
incentivaram a continuar, até q aprendi sozinha a fazer home page
e editei meus poemas e de amigos também.

Quais as dificuldades que encontrou nesta profissão?
No meu caso é o problema de ter conexão discada que
impossibilita de trabalhar durante o dia e o tempo que preciso e
gosto. E nos escritos a falta de consciência de pessoas que ficam
repassando e-mail de Autores Desconhecidos, coisa que abomino e
peço aos meus amigos não me enviem e-mails assim por mais
lindos que sejam, para mim é falta de respeito ao confrade escritor
que o escreveu.
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O que é mais gratificante na arte de escrever?
Quando percebemos a receptividade de nossas obras quando em
contato com o público. Graças a Deus tenho tido muitas alegrias
nisso. Tanto que tenho muitos textos espalhados pelo mundo e
seções em home Pages dedicadas a mim. Sinto que não mereço
tanto, mas sou feliz de ver que quando meu coração fala pela
poesia toca outro coração.

Qual é o seu estilo literário?
Sou muito romântica, mas tenho procurado diversificar tentando
vários estilos. Mas no geral sou extremamente romântica e sensual.

Há algum poeta ou escritor que a influenciou?
Sou fascinada por Drumonnd, Bandeira e principalmente Pablo
Neruda, entre outros..mas creio ter estilo próprio.

Que conselhos você daria para quem está iniciando a
carreira literária?
Se eu tivesse esse poder diria Escreva com o coração, não se
preocupe com outros detalhes sem antes se preocupar em deixar o
coração falar pelas palavras, o resto flui naturalmente.

Para escrever como vem sua inspiração? Depende do estado
de espírito, da emoção do momento?
Dos três, depende de meu estado de espírito e do momento, quando
é composição livre. Quando faço parte de ensaios depende do
proposto, claro meu estado de espírito também influência .

Qual foi o momento mais gratificante ao se tornar uma
poetisa ou escritora?
Quando começaram os pedidos para edição de minhas obras por
sites independentes e que não me conheciam e passaram a me
conhecer pelas minhas obras. Foi uma certa realização de sabe-los
aceitos.E quando editei meu primeiro livro digital.
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É possível se sentir realizada como poetisa ou escritora?
Pelo lado sentimental sim, pois quando escrevo com amor e
sentimento recebo imediatamente as respostas e o carinho e
amizade que tenho hoje pela rede é gratificante.

Conte uma experiência agradável e outra desagradável em
sua vida como poetisa ou escritora.
A desagradável foi ver vários textos meus rodando como "autor
desconhecido" e por pessoas que eu julgava amigas... A agradável
entre tantas é essa aceitação que tenho como escritora e o carinho
que recebo de centenas de amigos.

A partir de qual momento, você sentiu que gostaria de
abraçar esta arte literária?
Quando meu primeiro poema foi aceito e passei a receber e-mail de
incentivo a continuar a escrita.

Algumas de suas obras:
BUSCAR-TE-EI NAS ENTRANHAS DO UNIVERSO
(ode a alma gêmea)
Transporei as linhas do tempo
e nas profundezas obscuras perpassarei
pelos limites tênues do porto etéreo
da mente transcendental.
Totalmente sem fronteiras
mergulharei em minhas vidas passadas
e buscar-te-ei nas entranhas do universo
sem os liames do oráculo mortal
que um dia nos separou
transformando a terra
em minha prisão e lamento.
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Sua ausência,
esfacelou minh'alma,
roubou-me a calma.
Perdi-me no tempo,
nas vidas e mortes carnais...
E nas asas de uma estrela cadente
unir-me-ei novamente a alma gêmea da minha.
Se preciso for revolverei os mares,
derrubarei muralhas da China ou divinais...
Ressuscitarei antigos faraós
Reavivarei o reino atlântico
Pedirei a Poseidon que revolte os mares...
E nessa revolução celestial
encontrar-te-ei,
e de nossas dores e desamores
faremos o ungüento de nossas lágrimas
perdidas no tempo e na saudade
do quão doloroso foi nosso retorno solitário
Erigiremos então,
nosso oásis de amor!

DISPA-ME
Essa noite quero ser sua fêmea!
Ser despida com seus dentes!
Lambida abundantemente por seus lábios molhados...
Quero ser explorada com a ponta da língua cada pedaço,
num pleno amasso,
descompasso...
Senti-lo em meu regaço
com volúpia e paixão!
Quero que me banhes de champanhe...
Matarei tua sede na taça do umbigo...
Mergulhar-me-ei em teus desejos...
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Quero ouvir seus gemidos em meus ouvidos
entrecortados de beijos.
Essa noite,
quero ser amada por ti com a mesma sede e volúpia
com que se amam as amantes!

INVÓLUCRO
Embutida na inércia do tempo
vou arrastando comigo meu invólucro
cheio de registros
dos momentos dolorosos vividos,
num profundo e fatídico remoer.
Na boca,
o gosto amargo da dor,
na mente,
um dilacerar de idéias mal definidas,
sonhos esfacelados e multifacetados...
O corpo inerte,
não percebe o torvelinho oculto na alma
que outrora foi tirada do prumo,
arrebatada da alcova
na violência demente de um ser
possessivo e permissivo
que ousou corromper a palavra Amor.
E nesse invólucro doído
recriarei em liras e versos
meu acalanto.
E no âmago das linhas traçadas
um novo despertar
que transcenderá os dissabores
e o tempo!
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DISSECAÇÃO
Esculpiam sonhos em fagulhas ao vento...
Atados, pelo impecável tempo...
Mesclados a remansos
que se prolongavam na insurgência
de forjar destinos.
Dormitando ao som de Rolling Stones,
Urdindo serem dissecados pela juventude legada.
Tardia vida que relegada se prolonga,
entoando e chorando suas dores
em versos mal feitos...
Em suas rimas,
dissecando antigos valores,
e na lira,
um rosário de dores!

DUVIDAS
Um dia acordamos saltitantes e felizes,
somos presas do amor.
No outro estamos sangrando de dor...
Por que a vida tem esses altos e baixos?
Tudo pode ser tão belo e simples,
é só abrirmos a portas e darmos guarita ao amor..
A vida é tão curta e perdemos tempo com tantos medos e receios
que quando percebemos nosso tempo já se acabou...
Deixamos o medo e a insegurança
tomar-nos momentaneamente de supetão...
O medo de não sermos igualmente amados e desejados
da essa reviravolta em nosso peito,
a cabeça dá aquele nó.
Sem que percebamos caímos em um profundo e doloroso pranto...
E ficamos assim ,esperando nosso acalanto!
Na ânsia suprema de que ele seque nossa dor
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com suas palavras de amor!

DE VOLTA AO PASSADO
Pela vida
sozinha caminhei.
Voltas e mais voltas solitárias dei,
percorri caminhos ermos...
Descrente da vida me sentia.
Meu ser clamava por ti...
Olhava o infinito sem saber onde vivias
Entretanto te sentia próximo a mim...
Em meu âmago sentia que vivias também aqui.
Sem precisar tempo e espaço
meu eu te chamava,
gritava e rogava por tua doce presença..
E assim...
Sempre só e triste eu caminhava
e te buscava...
Hoje sem saber como, transportei-me no tempo
e nessa doce miragem
sua imagem vislumbrou-se na minha frente
Minha mente chamou-o até mim
Materializastes em minha retina seu doce semblante...
Nosso reencontro provou
que nos amamos como dantes...
Para toda a eternidade agora estaremos,
será sempre eu e tu,
tu e eu...
Para sempre
Nós!

ALQUIMIA
Não sei que estranha alquimia é essa
que opera-se de repente nos seres,
capturando os corações
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e fazendo-os presas do amor...
Um dia você acorda,
e percebe que já não é o mesmo de antes...
Que seus sentimentos mudaram.
Aquela pessoa amiga,
em um dado instante impreciso,
passou a ter outro significado em nossa vida...
Não mais que repente,
ela se faz sol e se faz lua!
Estranha alquimia,
brilho de sol,
magia de lua!
E nos pega assim,
desprevenidos e carentes
e nos envolve nessa estranha magia,
nesse emaranhado de emoções.
O coração saltitante ante a expectativa
de escutar a voz
receber os e-mails.
Um desejo fremente de viver tudo
que jamais viveu,
ao lado dessa pessoa,
de falar tanta coisa,
de ouvir tantas mais...
Porém,
o medo de sermos mal compreendidos
nos emudece de repente,
ficamos pisando em ovos...
Amamos tanto que,
temos medo de nos mostrar,
de nos revelar.
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De que percebam que
somos humanos,
que erramos,
acertamos,
desejamos,
enfim,
que estamos amando!

DANÇA DOS CORPOS
Como música,
tu bailastes em meus braços por toda noite...
Sob a lua cheia,
seus beijos me embriagaram como um vinho cálido...
O barulho das gotas de chuva sobre a relva,
nos envolveu nesse êxtase, fundindo nossos corpos nesse bailar
alucinante...
Embriagada de amor,
deixei-me conduzir por seus braços nessa dança de corpos ávidos
de amor e paixão...
Cada toque que deslizavas por meu corpo,
provocavas frêmitos de delírios e paixão...
Quero bailar novamente contigo,
essa dança de amor a cada noite, até me viciar de seu néctar
luxuriante, que me trouxe de volta a vida e o amor!!!

DICOTOMIA
Cética,
imputo minha sina machucada nas noites insones,
por versos que comungo em minhas composições solitárias.
Essa dicotomia nos versos, são prantos que derramo às escondidas.
Recrio em minha lira os versos da inconsistência do meu mundo
real que insurge de uma canção de alma há muito aprisionada.
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Que, compulsando as horas,
procura reconstituir suas asas alquebradas.
E, dessa rima mal feita,
surge e ressurge a sina machucada...
Uma comunhão de versos aos tropeços,
que se prolonga junto ao destino que desconheço.
E, nesse rememorar do passado e sua rustidez,
procuro transcorrer com arte meu grito de dor,
em silêncio!
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Wanderlino Arruda
http://www.wanderlino.com.br
arrud@wanderlino.com.br
Montes claros – Minas Gerais - Brasil

BIOGRAFIA:
Mineiro de São João do Paraíso, reside em Montes Claros, Minas
Gerais, desde 1951. Cursos de Contabilidade, Direito e Letras, pósgraduação em Lingüística, Semântica, Literatura Brasileira e
Metodologia de Ensino Superior. Gerente aposentado do Banco do
Brasil, continua na empresa como formador de pessoal. Vicepresidente da Academia Montesclarense de Letras, membro da
Academia Municipalista Mineira de Letras, da Academia Literária
e Academia Virtual Brasileira de Letras, tem três livros publicados
e participação em várias antologias regionais e nacionais.
Presidente da Câmara Municipal de Montes Claros (1966) e
Secretário Municipal de Cultura (1996), é membro do Conselho
Editorial da Universidade Estadual de Montes Claros. Delegado do
Grau 33 da Maçonaria, Governador 94/95 no Rotary International,
membro do Conselho Internacional de Legislação 2001 em
Chicago, USA, foi Formador de Administradores do Rotary em
Los Angeles, USA, Recife (PE), São Paulo (SP) e Foz do Iguaçu
(PR). Representante do Rotary International nas convenções de
Blumenau (SC), Salvador (BA), Goiânia (GO), Salto (Uruguai) e
Concórdia (Argentina).
Participação em congressos internacionais em Lisboa, Teresópolis,
Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e Buenos Aires.
Tem vários
sites
na
www.wanderlino.com.br

Internet,

com

domínio

em

Como você se tornou um poeta ou escritor?
Escrevo desde os 15 anos, quando comecei a registrar
acontecimentos num diário, que guardo até hoje num eterno
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colorido de saudades. Escrever para mim é e não é uma profissão,
já que os livros publicados nunca me deram lucro. No jornalismo,
tive pouco tempo remunerado, pois nunca fiz dele meio de vida,
sempre trabalhado antes e depois do expediente bancário (Banco
Hipotecário de Minas, Banco do Nordeste, Banco do Brasil) que
foram a principal e real fonte de renda. Dificuldades? Não Posso
dizer que as tive, porque escrever foi sempre um motivo de prazer,
quase um descanso.

O que é mais gratificante na arte de escrever?
O que é mais gratificante na arte de escrever é a consciência de
estar registrando o pensar, o ser e o agir, um compartilhar
sentimentos presentes e futuros, de alguma forma em construção
pelo menos relativa de imortalidade. Sonho ou não, parece que o
papel vai durar para sempre.

Qual é o seu estilo literário?
Não sei se tenho estilo literário, pois não há volume tão
considerável de textos. Poemas e crônicas são dimensões por
demais pequenas para estabelecer reconhecidas marcas pessoais. O
futuro é que vai dizer.

Há algum poeta ou escritor que o influenciou?
Fui sempre um admirador dos cronistas, a começar por Humberto
de Campos, o mais lido em várias décadas no Brasil. Percorri quase
toda a sua obra, toda leitura um enorme deleite. Entre a poesia e a
crônica de Carlos Drummond de Andrade, sempre fui muito mais
pela crônica, texto mais livre, a nada comprometido a não ser com
a espontaneidade. Influência deles? Acho que sim, mas não sei a
dimensão.

Que conselhos você daria para quem está iniciando a
carreira literária?
Que conselhos daria para quem está iniciando a carreira literária?
Os de sempre: ler muito, ler e reler sempre. Além da atenção pela
frase, uma observação acurada da semântica, da história, dos
Rosimeire´s Home Page

valores culturais. Ler não é favor nenhum, é obrigação diária.

Para escrever como vem sua inspiração? Depende do estado
de espírito, da emoção do momento?
O ideal seria escrever sempre com a responsabilidade do registro,
seja documental, seja com os coloridos de poesia. Se escrevemos
na função de trabalho, se escrevemos por sociabilidade, ou
escrevemos por prazer inteiramente pessoal, por que não colocar
todo capricho no ato de escrever? Se houver, inspiração melhor,
não havendo, obedeçamos aos aspectos técnicos aconselháveis para
cada assunto ou momento. Nem sempre haverá perfumes de
emoção ou de encantamentos.

Qual foi o momento mais gratificante ao se tornar um
poeta ou escritor?
Meu momento mais gratificante de poeta ou escritor (acho de muita
responsabilidade a palavra escritor) tem sido na Internet, mundovasto- mundo, misto de realidade e ilusão. A beleza nos formatos,
nos coloridos e sons, na quase realização teatral paginada, a
sensação lúdica do belo e do majestoso, ou mesmo da simplicidade,
tudo faz da poesia um instante ou um registro supremo de bemestar e felicidade.

É possível se sentir realizado como poeta ou escritor?
Ser ou não ser realizado como poeta ou escritor vai depender da
amplitude do número de leitores, do sucesso de vendas, da crítica
favorável, universo de possibilidades. Claro que o reconhecimento
melhor ainda é o do presente, nos passageiros dias da vida atual. O
devir, a imortalidade literária acabam existindo para poucos.

Conte uma experiência agradável e outra desagradável em
sua vida como poeta ou escritor.
Tenho tido experiências agradáveis com os prefácios que tenho
feito em número até lisonjeiro. Primeiro, o prefácio só existe
porque existiu primeiramente um convite de quem acredita em
você. Segundo, o prefácio só pode ser feito num sentido a favor,
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num gostar de, num compartilhar entre o escritor e o leitor, algo
que é imensamente gratificante. Queira ou não, o prefácio é uma
lente aproximativa de sensações e de sentimentos, uma adesão
provisória ou definitiva ao texto que vem em seguida. Sinto-me
mais sensibilizado com os meus textos de prosa ou de poesia?
Obedecendo aos limites naturais, fico feliz com os dois. Pelo
menos, nunca tive experiências desagradáveis. Deo gratias!

A partir de qual momento, você sentiu que gostaria de
abraçar esta arte literária?
Não tenho um tempo de início do gostar de escrever, pois já nas
redações escolares, a nota do professor - sempre a maior - me
oferecia uma destinação favorável, premiando-me no imediato e
nas possibilidades futuras. Lembro-me perfeitamente do teste de
redação na primeira aula no antigo Colégio Diocesano de Montes
Claros, lá pelos idos de 1951. Um amigo havia soprado para a
professora que valia a pena me experimentar logo de início, já que
eu estava chegando com boas recomendações. Foi redação de mais
de trinta linhas, tema do momento, improviso como acontece com
tudo que estudante escreve. Além da nota dez , o “com louvor“ da
professora D. Esly: Claro que foi um emocionante começo!

Algumas de suas obras:
CHUVA-LUZ PARA A MULHER-SEREIA
Por que olhar para cima?
Por que semimergulho no mar?
Braços querem abraços,
mãos dançam música sincera
em apertos do coração.
A luz redesenha chuvas e marcas de seios,
louros cabelos, pele de pêssego:
mulher-sereia,
mulher inteira, mulher sim,
mais do que mulher...
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E porque sensível e linda,
enigmas suspiram no vento sul
nos mais róseos acalantos.

CHARME-ESMERALDA
Teu charme é existência muita,
Olhar de pura esmeralda,
sorrisos de plena alegria,
verde alegria,
insinuante, encantadora.
És cada vez mais linda!
Tua beleza desfila manhãs
com cintilantes majestades,
sedução, magia,
mágica sedução.
Em tua presença,
tempo é não-tempo,
vôo e sonho, encantamento.
As horas passam depressa,
saltitantes, lúcidas, lúdicas,
ligeiras, ligeiras,
brisa em vento de mar,
ou em montanhas de Minas.
Dizendo que a vida ilumina,
tua inteligência vibra e voa
com entusiasmo paira-pairando,
em desfiles de pura poesia.
Por onde passas, por onde vives,
com teus olhos tão verdes,
o horizonte deixa saudades
em definitivas lembranças.
Cada manhã é tempo de ser feliz,
eternidade de ti,
eterno tempo.
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TEU BEIJO
Teu beijo
é doce,
charmoso,
gostoso,
ternamente cheio de amor.
Inesquecível, eu sei !
Dele tenho lembrança,
dele tenho saudade,
dele tenho o sabor
para todos os minutos e horas da vida,
em toda a eternidade,
no tempo e no contratempo.
Teu beijo
é terno e eterno,
sincero,
suave,
leal,
doce,
charmoso,
gostoso,
um beijo de amor !

SAUDADES NO ESPAÇO-TEMPO
Se eu soubesse fazer contas
na medida do amor,
no tamanho da saudade,
diria que a distância não existe,
que não há espaço ou tempo no mundo,
a ponto de separar os nossos corações
e as nossas lembranças.
Haverá sempre um grato colorido
do infinito carinho das horas alegres,
da força gostosa do sorriso constantes
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com a doçura dos beijos,
o calor dos abraços,
a ternura inefável do contato de peles,
tudo um lindo sonho de gente feliz!

UM GRANDE AMOR
Como é bom sonhar sonhos lindos,
nas horas de boas lembranças,
no tempo de ser feliz,
em momentos de alegria,
quando nem mesmo a saudade
pode indicar separação !
Como é bom te ver,
como é bom te amar e sentir
que a distância não existe !
bom é o amor
que nos faz tão próximos,
que nos faz tão juntos,
e te faz tão minha !
Como é grato o amor
que põe minha vida na tua
em dimensão de encanto !
Boa é a ternura,
a sensação de carinho
de dois seres
vivamente enamorados !
Para um grande amor,
não há fronteiras,
não há limites
no ontem, no hoje, no agora
de toda a eternidade !
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VIVÊNCIAS DE INFINITUDE

Encontros de sonho e ternura,
sim, há encontros
curtos e fortuitos, mas sempre sonhos,
sempre ternura.
Não se sabe onde começam,
quando acabam
pois inimagináveis e ideais.
multidão de tempos vividos,
semelhança mais: identidade,
azul e lilás dos céus,
tardes de mil pensamentos
e encantada alegria.
A linha do horizonte
nítida como um fio de luz,
inexiste tênue e mágica,
separando tons sobre tons
cada vez mais puros.
Ouço esplendentes matizes
com cheio de amor-menino
sazonado e ingênuo:
veludo-seda, mangaba-mel
doce e suavemente amargo.
O destino viaja sensível
com um tilintar de auroras
ou de dourados crepúsculos.
Gostoso sentir vivências,
imagens lúdicas,
lúcidas de amor.
Amor !
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FELICIDADE
Felicidade não tem peso,
nem tem medida,
não pode ser comprada,
não se empresta, não se toma emprestada,
não resiste a cálculos, porque não material,
nos padrões materiais do nosso mundo.
Só pode ser legítima.
Felicidade falsa não é felicidade, é ilusão.
Mas, se eu soubesse fazer contas na medida do bem,
diria que a felicidade pode ter tamanho,
pode ser grande, pequena,
cabendo nas conchas da mão,
ou ser do tamanhão do mundo.
Felicidade é sabedoria, esperança,
vontade de ir, vontade de ficar,
presente, passado, futuro.
Felicidade é confiança:
fé e crença,
trabalho e ação.
Não se pode ter pressa de ser feliz,
porque a felicidade vem devagarinho,
como quem não quer nada.
Ser feliz não depende de dinheiro,
não depende de saúde,
nem de poder.
Felicidade não é fruto da ostentação,
nem do luxo.
Felicidade é desprendimento,
não é ambição.
Só é feliz quem sabe suportar, perder,
sofrer e perdoar.
Só é feliz quem sabe, sobretudo, amar.
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PAI NOSSO
A ti, Senhor, que és
pleno de luz e de amor,
e estás nos céus e em toda parte,
onde o teu nome é sempre bendito e santificado.
em constante e eterna bondade.
A ti, Senhor, apresentamos nosso pedido:
dá-nos o teu reino
de alegria, de compreensão;
a tua vontade e não a nossa seja feita,
aqui, onde estamos, aí onde estás e estaremos um dia;
o pão da saúde, da disposição ao trabalho,
do entender e ser entendido,
do amar e ser amado,
dá-nos hoje, dá-nos sempre, Senhor.
Ainda caminhantes no erro,
dá-nos o teu perdão e o ensinamento
de como devemos perdoar.
À criança que existe ainda em cada um
dá, Senhor, a tua proteção.
Liberta-nos do mal,
ampara-nos no caminho do bem,
pois teu, Senhor, somente teu,
é o poder, o reino e a glória
para sempre,
para todo o sempre.

CIRCOS E PALHAÇOS
Isso mesmo ! Quem não tem saudades do circo ? Quem não
guarda, lá dentro, no mais profundo da alma, uma saudade-menina
da primeira alegria sentida no circo ? Quem não se lembra do
primeiro velho palhaço de roupas coloridas, frouxonas, cheias de
longos babados, espicha-encolhe, querendo cair a toda hora ?
Quem não se recorda do palhaço mais novo fazendo negaças,
pisca-piscando, equilibrando como um joão-bobo, piruetando em
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volta de si mesmo, triste e alegre ao mesmo tempo ? Quem não
conserva na mente a visão das moças bonitas, dos meninos e
rapagões bem alimentados, do forte e grisalho dono do circo,
domador vestido de preto lamê, de todos a sustentarem com força o
equilíbrio do mundo ? Quem não se lembra ? Claro, que cada um
terá um universo de lembranças de um novo ou de um velho circo,
dependendo de onde nasceu e de onde viveu os primeiros anos de
vida, em cidade pequena ou cidade grande. Em nossas lembranças
haverá sempre um circo. Circo pobrezinho de chão de poeira, de
lona furada e sem cores, de leões já velhos sem dentes, de
bicicletinhas velhas, ou então de uma visão de brilho, de rico luxo,
de madrepérolas, com mágicos importantes a criar mil fantasias de
coelhos e bandeiras, com moças vendendo saúde, meninos louros
voando em trapézios, tudo mais parecendo um sonho acordado.
Claro que cada um de nós guardará uma forma lírica de lindas
lembranças, uma saudade gostosa do primeiro encontro com o
circo, jamais desfeita de nossa memória e de nosso coração... Nada
há mais delicioso do que o primeiro espetáculo de circo.
Não fui, mesmo tendo nascido em São João do Paraíso, uma cidade
pequena, um menino que entrasse de graça nos circos. Primeiro
porque não tinha jeito de correr atrás do palhaço, gritando a
propaganda para ganhar a entrada. Segundo, porque não tinha
coragem de entrar por baixo do pano, escondido, como faziam os
colegas de escolas e da rua. Meu pai tinha sempre que pagar meus
ingressos, quando eu não conseguia ganhar dinheiro vendendo
coisas na feira, nas manhãs de Sábado. No circo, com ingresso
pago, eu entrava sempre de roupa limpa bem engomada por
mamãe, sapatos brilhando, cabelos lisinhos de glostora ou de
brilhantina, levando a melhor cadeira de nossa sala-de-visita.
Menino que entrasse sujo, descalço, quase sempre tinha que ajudar
o palhaço, ou mesmo servir de amarra-cachorro nos momentos de
intervalos. E como fazer isso, à vista das namoradas ?
Há pouco tempo, fui, em Mirabela, a um circo pobrezinho, de lona
quase caindo aos pedaços, um chão poeirento que fazia dó, as
arquibancadas tão velhas que o próprio vendedor de ingresso
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chamava-as de poleiro. A trapezista e o equilibrista – coitados - a
gente não sabia se admirava ou tinha pena... Parecia até história de
circo do Adauto Freire, a estória de um circo que acabou em
Bocaiúva, que ele conta com muita graça ! Mas que coisa gostosa,
quanta saudade matava na gente ! O que estava em Mirabela
também era um circo ! Era um circo e tinha palhaço ! Um palhaço,
mesmo descalço como o daquele pobre circo, representava um
mundo de fantasias, um maravilhoso elenco de gestos e trejeitos,
uma poesia eterna de um doce sofrimento que, mesmo para o
desprezados, fazem da vida um alegre motivo de viver !
Um palhaço, sabendo ganhar e sabendo perder, sempre com
esportiva e bem conformado, é o que mais representa o circo, é um
pouco de tudo que todos nós deveríamos ser, talvez como a única
maneira que poderíamos agir para nunca deixarmos de ser felizes...

JOÃO MORAIS, MEU AVÔ
De todas as pessoas que tenho conhecido mais de perto, o velho
João Morais, meu avô, parece ter sido o único homem a viver
oitenta e muitos anos de alegria em tempo integral. Era assim como
se tivesse carteira assinada numa firma de felicidade, com todos os
direitos, menos o de ficar triste e de deixar de ser alegre. Era, não
tenho dúvida, como um papai Noel de ano inteiro, a distribuir
presentes de fraternidade a todas as criaturas. Fazia ele da
convivência de todos os dias um painel harmonioso e de rica
sabedoria.
Conheci-o desde os meus primeiros anos, em sua fazenda perto de
Salinas, numa casa-sede que ficava rodeada de pomar e jardim,
entre o "Ribeirão", de águas cristalinas, e a estrada principal, onde
ninguém tinha direito de passar sem uma visita ainda que ligeira.
Ali, cada visitante era recebido prazerosamente e, depois dos
cumprimentos de praxe, levado para lavar a poeira dos rosto, tomar
café-com-leite e biscoitos de tapioca e participar de uma gostosa
conversa. Sabendo dividir bem as horas de trabalho nas pastagens e
na lavoura, vivia animadamente para o trato com as pessoas,
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contando estórias, relatando casos, recriando-os com enternecedora
vontade transmitir felicidade.
Vovô foi, acima de tudo, um homem bom, o leme para muita gente
neste mundo, que aprendeu com ele a andar no caminho certo, pois
conselheiro melhor não havia naquele pequeno grande sertão entre
Rio Pardo e Salinas. Era um velho forte e musculoso, vermelho
como um europeu, e tinha os cabelos brancos e fartos, que lhe
davam um ar de juventude bem conservada e um enorme halo de
simpatia. Quando eu era pequeno, pensava que sua cabeça havia
embranquecido pelo rigor do sol dos canaviais, onde trabalhou até
poucos dias antes de morrer. Eu achava que ele tinha vindo
aprimorar o mundo e as criaturas, num esforço de nunca parar,
pois nem a doença que o acompanhou anos a fio o modificou em
seus hábitos de homem feliz. Vi-o, muitas vezes, voltando à
tardinha, enxada ao ombro, embornal pendurado no pescoço,
sorriso de ponta a ponta, a cantarolar algumas de nossas modinhas
prediletas.
Todas as noites, após o jantar com toda a família - ninguém podia
faltar - deitava-se numa rede amarelecida de tanto uso, e o antigo
violão passava a centralizar as atenções, numa suave evocação de
lembranças e saudades, que só terminava bem tarde, quando o
cansaço vencia e todos iam dormir. João Morais, meu avô, nasceu
bem longe, na velha Bahia, pelas bandas de Caiteté, creio, num dia
de festa até da natureza. Desde rapaz, tropeiro de profissão, viveu a
vida dos campos e das estradas, dormindo ao relento, comendo
feijoadas com rapadura e farinha de mandioca, e respirando o
sereno de todas as madrugadas. Ele mesmo contava que foi naquele
tempo que conheceu uma moça morena e bonita chamada Ritinha,
neta de índios, de quem, seis meses depois do primeiro encontro,
ficou noivo, e com quem, um ano mais tarde, se casou. E foi vendo
a casa cada vez mais cheia de filhos e netos, fazendo e refazendo
festas, que viveram mais de meio século em harmonia muito
perfeita.
Não assisti , mas dizem que ele morreu conversando e sorrindo,
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como costumava fazer durante todos os dias da vida, pedindo a
todos para não chorar ou sentir tristeza. Embora sertanejo e de
poucas letras, foi um romancista verbal, narrador inigualável
desenhista de perfeitos quadrinhos existenciais de humanismo puro
e sincero. Na verdade, meu avô tinha uma experiência de vida, uma
habilidade diplomática, uma riqueza de inteligência e bondade,
dignas de muita admiração. Ninguém que o conheceu deixa de
dizer que ele era um velho alegre e agradável, verdadeiro
construtor de amizade, sempre ouvido com interesse e prazer.
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