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Anita Catarina Malfatti (1889 – 1964)
Pintora, desenhista, gravadora e professora brasileira.
Movimento estético: Modernismo brasileiro – Expressionismo

EXERCÍCIO POÉTICO COM AS
IMAGENS DOS QUADROS
DOS PINTORES
ABAIXO -

Candido Torquato Portinari (1903 – 1962)
Candido Torquato Portinari foi um artista plástico brasileiro.
Movimento estético: Arte moderna
Caspar David Friedrich (1774-1840)
Caspar David Friedrich foi um pintor, gravurista, desenhista e escultor romântico alemão, grande paisagista. Friedrich
é o mais puro representante da pintura romântica alemã.
Movimento estético: Romantismo. Suas paisagens primam pelo simbolismo e idealismo que transmitem.
David Hockney (1937— 0000)
David Hockney é um pintor, cenógrafo, fotógrafo e gravador britânico.
Movimento estético: Arte moderna, Pop art
Di Cavalcanti (1897 – 1976)
Emiliano Augusto Cavalcanti de Albuquerque e Melo, mais conhecido como Di Cavalcanti. Foi um pintor modernista,
desenhista, ilustrador, muralista e caricaturista brasileiro.
Movimento estético: Modernista,
Henry Mascarós
Pintor brasileiro contemporâneo.
Jim Warren (1949 — 0000)
Jim Warren é um ilustrador estadunidense, notório por seus trabalhos realizados em obras de fantasia e ficção
científica.
Movimento estético: Fantasia
Pablo Picasso (1881— 1973)
Pablo Ruiz Picasso, foi um pintor espanhol, escultor, ceramista, cenógrafo, poeta e dramaturgo que passou a maior
parte da sua vida adulta na França.
Movimento estético: É o co-fundador do cubismo
Pierre-Auguste Renoir (1841 — 1919)
Pierre-Auguste Renoir foi um pintor francês impressionista.
Movimento estético: Impressionismo, Arte moderna
Raquel Taraborelli (1957— 0000)
Raquel Taraborelli é uma pintora brasileira contemporânea impressionista que cria pinturas a óleo com temas
ligados a natureza, enfocando jardins, paisagens e campos floridos.
Movimento estético: contemporânea impressionista
Rene Magritte (1898— 1967)
René François Ghislain Magritte foi um dos principais artistas surrealistas belgas, ao lado de Paul Delvaux.
Movimento estético: surrealista
Tarsila do Amaral (1886 – 1973)
Tarsila do Amaral foi uma pintora e desenhista brasileira e uma das figuras centrais da pintura e da primeira fase do
movimento modernista no Brasil, ao lado de Anita Malfatti.
Movimento estético: – Modernista
Vincent van Gogh (1853 — 1890)
Vincent Willem van Gogh foi um pintor pós-impressionista neerlandês. Sua produção inclui retratos, autorretratos,
paisagens e naturezas-mortas de ciprestes, campos de trigo e girassóis.
Movimento estético: Pós-impressionismo
Vladimir Kush (1965— 0000)
Vladimir Kush é um pintor russo (Moscou) que se identifica com o "realismo de metamorfose" ou "fine art", com
desenhos e pinturas que formam imagens "impossíveis", se utilizando de truques de imagens e/ou elementos que se
formam em outros. Atualmente vive em Los Angeles, Estados Unidos.
Movimento estético: Surrealismo metafórico
Washington Maguetas (1942 — 0000)
Washington Maguetas é um artista plástico impressionista brasileiro, Movimento estético: impressionista
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Textos Olhando Imagem
Anita Catarina Malfatti (1889 – 1964)
Pintora, desenhista, gravadora e professora brasileira.
É considerada a primeira representante do modernismo
no Brasil.https://pt.wikipedia.org/wiki/Anita_Malfatti
Movimento estético:
Modernismo brasileiro – Expressionismo

– Casal com Violão - Anita Catarina Malfatti
http://www.dangaleria.com.br/modern/anita_2.html

A MÚSICA DO CORAÇÃO
Rayma Lima

______________________________________________
Às vezes me ouço a cantar
Uma canção alegre, ora uma triste.
É somente uma música que vem do coração
E uma necessidade de rir, chorar, pensar...
Canto em louvor a vida, em homenagem ao mundo.
E também canto agradecendo a Deus
por estar aqui com uma grande família
participando da vida...
Será que meu cantar ajuda em alguma coisa?
Ninguém me ouve, é um canto mudo.
Que muitas vezes acaba em lágrimas e sofrimento
Pensando quanto vivi e quanto sofri.
O sofrimento é algo indefinível
Sofre-se de dor física, dor moral, dor da separação...
Quero fazer de conta que nada disto existe,
Somos apenas instrumento do que queremos ou não.
Mas logo bate a tristeza e o sofrimento é visível.
Pobre do nosso coração, o peso que carrega
de sofrimento superou a leveza da alegria, anos e anos,
batendo aqui no peito sem momento algum se cansar.
Às vezes na penumbra do meu quarto,
Sinto o coração batendo, forte, muito forte,
É quando percebo que um dia,
Ele irá parar de bater, parar de sofrer,
parar de amar...
****************
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Anita Catarina Malfatti (1889 – 1964)
Pintora, desenhista, gravadora e professora brasileira.
É considerada a primeira representante do modernismo
no Brasil.https://pt.wikipedia.org/wiki/Anita_Malfatti
Movimento estético:
Modernismo brasileiro – Expressionismo

– Casal com Violão - Anita Catarina Malfatti
http://www.dangaleria.com.br/modern/anita_2.html

A PAUSA!
Nídia Vargas Potsch

______________________________________________
Munido com sua rebeca
Ele segue seu caminho
Ao encontro da Amada.
Ela, atenta à sua chegada
Fica sentada faceira
No rústico banco do relvado.
Olham-se fundo nos olhos
E não precisam dizer nada.
Uma suave melodia dedilhada
Se espalha pelo recanto, pelo ar...
Inunda de beleza e alegria
O espaço que partilham enlevados.
Longe do mundo que os cerca
Longe de todos, de olhares indiscretos,
( Que não sejam os nossos... )
Ficam à vontade para usufruir
Este belo momento de ternura!

****************
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Anita Catarina Malfatti (1889 – 1964)
Pintora, desenhista, gravadora e professora brasileira.
É considerada a primeira representante do modernismo
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AGITADOS ARPEJOS
Mardilê Friedrich Fabre

______________________________________________
Cruzam notas musicais
Em agitados arpejos
Pelo tempo em espirais
Definem sons benfazejos.
Definem sons benfazejos
Das luminosas cantigas
Que abrilhantam os festejos
De vidas febris, antigas.
De vidas febris, antigas
Foi povoado outro mundo
Que não quer saber de intrigas,
Díspar deste tão fecundo.
Díspar deste tão fecundo
Em que intenções e desejos
Nascem a cada segundo
Das canções dos realejos.
Cruzam notas musicais
Em agitados arpejos.

****************
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Anita Catarina Malfatti (1889 – 1964)
Pintora, desenhista, gravadora e professora brasileira.
É considerada a primeira representante do modernismo
no Brasil.https://pt.wikipedia.org/wiki/Anita_Malfatti
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CASAL COM VIOLÃO
Sonia Nogueira

______________________________________________
Quando pego na viola
Meu coração se agita
A vida volta com garra
Para ti, Maria bonita.
Vou tocando sem parar
Até que o sono chegue
Olhando para teu rosto
O mundo é bem mais leve.
Não dispenso teu sorriso
Que é de graça e beleza
Se a vida é só contigo
Vamos sonhar com certeza
Agarro minha viola
Na lua vou te amar
Em cada nota é um toque
Em cada canção o poetar.

****************
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Anita Catarina Malfatti (1889 – 1964)
Pintora, desenhista, gravadora e professora brasileira.
É considerada a primeira representante do modernismo
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DÓ... RÉ... MI...
Lenir Moura

______________________________________________
Dó... ceis lembranças
re.. nascem os sonhos,
mi... nhas memórias
fa... zem lembrar.
Sol... enes momentos
fa... ceiros olhares,
si... nalizaram nosso amor começar.

****************
14

Anita Catarina Malfatti (1889 – 1964)
Pintora, desenhista, gravadora e professora brasileira.
É considerada a primeira representante do modernismo
no Brasil.https://pt.wikipedia.org/wiki/Anita_Malfatti
Movimento estético:
Modernismo brasileiro – Expressionismo

– Casal com Violão - Anita Catarina Malfatti
http://www.dangaleria.com.br/modern/anita_2.html

ENAMORADO
Ana Cristina da Costa

______________________________________________
Chora viola, a nota se volta.
Procura a perfeita harmonia
Grita e um choro se solta
Vibrando das cordas, pura agonia.
Canta violeiro gabola
Dê pr’a essa moça alegria
Não vê que ela ri e chora
Por não entender melodia?
Chora viola, a nota se volta.
A moça agora é só tua
Ofereça a rosa e a prosa
Que ela grita teu nome na rua
Canta, o violeiro gabola.
Sorri a moça chora a viola.
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ENAMORADOS
MIFORI - Maria Inez Fontes Ricco

______________________________________________
Todas as tardes, Maria ia buscar água pura e cristalina, numa cisterna, não
distante de sua casa.
Lá se encontrava com seu namorado que já a esperava.
Tocando o violão, Tiago cantava para sua amada enquanto os pássaros em coro,
gorjeavam, pousando nas árvores.
O Sol ao despedir-se do dia, acariciava as flores, com seus perfumes peculiares,
espalhados pelo vento e revestia de encanto a natureza, antes de a lua chegar.
As tardes dos enamorados eram, todas elas, esplendorosas!
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O NORDESTINO
Editt Schimanoski de Jesus

______________________________________________
Homem simples da roça
O nordestino que segue
O destino de filho da seca
Terra árida onde pouco chove!
O calor e o sol escaldante
Nordestino não se lamenta
Na sua viola canta uma canção
Com a esperança de um retirante!
O sertanejo de alma pura...
Que tem muita fé em São José
Pela oração acredita que volte a chuva!
Homem simples, mulher guerreira
Nordestino de pés descalços...
Alma poeta que ama sua companheira!

****************
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POESIA PARA MÚSICOS
Mário Milani

______________________________________________
Ao amanhecer adoro ver o “ G ”
Fico encantado com tanto brilho
Ao entardecer “A” no sertão
Trabalho até o “ G ” se por.
Meu violão é meu companheiro
Toco em “ CM ” a canção do canoeiro
Na madrugada “ B ” o cachorro late
Pode ser o gato preto ou a porteira que bate.
Meu prazer é pescar depois do turno
O peixe é pequeno que “ C ” solto na lagoa
Como o rio o sono o sonho é longo e profundo
Sei que os peixes grades estão “A” na taboa.
Sou violeiro fiz uma canção na escala de “D”
A pedida da Maria para agradar o padre José
Meus vizinhos fazem café e muito pão sem “C”
“A” toco violão enquanto os amigos tomam café.
“B” a tristeza do seu olhar fosse só para mim
Colheria a flor mais bela “A” do riacho, na fonte
Cantaria pra ela a escala maior do meu grande amor
Caminhava com ela em direção ao “G” do horizonte.
Você o por do G a natureza a pureza da música!
Seu cabelo, seu sorriso e o brilho do seu olhar,
Se você me acha um compositor minha musa?
Uma canção em “MI” para você vou compor e cantar (...).
Cifras: G – Sol * A – La * CM - Do maior * B - Si *
D - Re * MI – Mi maior * C - Do.
****************
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POETA LAVRADOR
Mira Miralina

______________________________________________
Meu poeta lavrador
Não entende de gramática
tampouco de ortografia.
Porém com sabedoria
sabe fazer feliz
este coração de Maria.
Cultua a Terra
comemora a plantação
Agradece a Deus a chuva
reverencia seu rincão
Enquanto espera a colheita
de tudo faz poesia
Deixando envaidecido
este coração de Maria.
Tão logo chega o fim do dia
bota um banco no terreiro
e logo vira violeiro.
Entoa trovas de amor
numa terna melodia.
Deixando mais apaixonado
este coração de Maria.
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PRÍNCIPE DESENCANTADO
Maria José Zanini Tauil

______________________________________________
Nas bêra da colina
Eu inda minina
Ia água nu poçu buscá
E cunheci moçu alinhadu
De palitó ingomadu
Cantandu ... tocandu
Falava bunitu desse tar de amô
Logu, logu mi incantô
E foi ansim
Qui tudo entri nois cumeçô
Mocinha hoje já num sô
Mais guardu grandi sardadi...
Nada era verdadi!
Poi um dia ele foi simbora
E nunca mais mi vortô...

****************
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A FOME
Ana Cristina da Costa

______________________________________________
Era só um lamento, despedida do rebento, era só uma dor, cortando a pele e o
suor. A terra envergonhada, rachou mais um veio pelo caminho, a água de longe
cheirava a morte cor de vinho. Corria lá embaixo soberba, em paredes de pedras
sem vida, erma. O menino sem entendimento sorvia o quadro momentâneo sua
barriga gritava de fome e medo, era só o lamento. A mãe já trazia em si as talhas
de si mesma, já não sentia frio, sede ou fome, era puro lamento.
Era a fome matando de si uma família inteira, tirando de quando em vez uma e
outra, a primeira, a ela, era alegria, um cento. O sol culminando com o evento
tratou de esquentar essa hora sombria, era o lamento envergonhado de si ao
pobre sedento.
Segue o cortejo da morte. A própria, concreta e infinda, mas ela segue ao lado da
vida, o fio invisível ao morto já não lhe rende homenagem.
Segue a vida Severina, peregrina, cortejada pela falta de coisas e tais, segue a
morte menina alegrando-se com as carnes, com os últimos vitais.
Segue a família sem rosto, sem corpo, sem nome, segue a fome.

****************
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CORAÇÕES SECOS
Ligia Scholze Borges Tomarchio

______________________________________________
Cântaros recolhem
pedaços de chão seco
onde a chuva
não conseguiu molhar.

Rumo incerto para o povo
qual polvo e seus tentáculos
a procura dos caminhos
encontra destino e desatino.

Escorrem lamentos
de corações sedentos
almas secas
de tanto chorar.

O caminho longo a percorrer
com a fome a irromper
alimenta-se de esperança
o retirante ao anoitecer.

Choro incontido
da fome a doer
corroer de mentes
onde as sementes?

Dias e dias percorrendo caminhos
do desconhecido pensamento
querendo pão e engolindo vento
vendo o chão correr sob os pés.

Subsolo endurecido
tal os corações dos dirigentes
transviados sem direção
a carregar numerário desviado.

Na bússola da memória
sudoeste marca imantada
desvão do coração ansioso
por labuta, recompensa da luta!
Fim do sonho.
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CRIANÇA MORTA
Sonia Nogueira

______________________________________________
O sol fervilhava ao meio dia
O corpo sem vida jazia nos braços
A mãe roga aos céus pelo filho
Sem lágrimas no olhar, cansaço.
Carnes não tinham, ossos apenas,
No transparente esqueleto se via
A esperança carcomida na face
Na terra rachada a família sumia.
Que sena real o pincel deslizava
Ficou o registro dos tempos aqui
O homem sofrido sem força gemia
A dor da tormenta da vida a ruir.
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DOR
Claudia Jeveaux Fim

______________________________________________
A dor nos suga a alma...
A perda debilita...
Não sabemos despedir!
A vida não acalma,
Se o coração agita,
Pela ausência existir!
E a gente resistiu...
À nova realidade...
Que a vida recomece!
E aquele que partiu
(No meio da saudade)
Ainda permanece!
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FIM DE VIDA
Mardilê Friedrich Fabre

______________________________________________
Fim de vida
Rede
De horas inversas.
Marcas
De um tempo indelével .

****************
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MORREU...
Carlo Montanari

______________________________________________
O sol dilacerava cabeças, troncos e membros daquela família nordestina nos
sertões da Paraíba, "mulher macho sim sinhô".
A enxada corria o solo árido fazendo um furacão de ciscos secos ao ar...
Os filhos da terra ou melhor da Dita, cuja sina era o sofrimento e a fome.
Comiam o "pão que o diabo amassara", mas nem sabiam o que era pão!
O Padrasto cortava tudo o que ainda restava assim meio verde.
E para o gado magérrimo dava, mas comia partes tentando matar sua própria
fome!!
O filho do meio, nascido perrengue por falta de trato da mãe (e dele também).
Outro dia fatídico, o comeu: MORREU !!!
Morre mais um infeliz, outra vitima sem ao menos a "Rainha" saber.
- Viche, arre égua, e se o minino ia ser Presidente?

****************
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O SONHO DE UMA VIDA!
Rosimeire Leal da Motta Piredda

______________________________________________

Guaribas. Piauí, Brasil.
91,16%, porcentual de pessoas na extrema pobreza!
Aguardam água encanada e emprego!
Ah! Se o tempo tivesse misericórdia deles!
Se ele se emocionasse com a miséria
e viesse chorar suas lágrimas ali!
Há Três anos que não chove!
Rotina diária: buscar água fora de casa!
Sem asfalto, a poeira tenta encobrir os desenganos.
Sentem-se isolados do mundo!
Sementes guardadas,
para quando seja propicio plantar!
Muitos foram-se dali!
Certa família, colocou toda sua expectativa no caçula.
Um descendente para ajuda-los a sobreviver!
A criança ficou adoentada!
Médicos, somente nas cidades vizinhas.
Contudo, a esperança partiu!
Ele amanheceu morto!
Todos reunidos,
não acreditavam que fosse real.
O pai com o filho inanimado nos braços:
mãos que seguravam o sonho de uma vida!
Soluçavam!
O destino foi ingrato com eles!
****************
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OS DESGRAÇADOS
Editt Schimanoski de Jesus

______________________________________________
Debaixo do mesmo teto
Comungam da mesma vida
Corpos distintos e magros
As almas resignadas...
Parecem conformados
Com o infortúnio da caminhada
Acham natural o sofrimento
Que torna a vida tão pesada...
Mentes desafortunadas
Pensamentos tão pobres
Traem doenças e mazelas
A vida segue sem nada de nobre...
Um pranto coletivo
A desgraça repartida
No olhar tanto sofrimento
No peito uma grande ferida...
Enfrentam as provas
De maneira conformada
Expiações agora reveladas
Morte e lágrimas derramadas!
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OS RETIRANTES
Nídia Vargas Potsch

______________________________________________
Longo é o caminho da resignação
Quando o desespero, fome, sede e
Desesperança batem à porta...
A família com uns poucos pertences
Numa velha trouxa de trapos
Segue com destino incerto
À procura de alento, de melhores
Dias, talvez, quem sabe?
Eis que em parte caminho,
o filho do meio padecendo
dores atrozes, de doença e fome
corroendo-lhe as entranhas
vem a falecer nos braços do pai,
que cabisbaixo se entrega
dolorosamente à sua dor.
A Mãe, pequenina e desanimada
Oferece-o ao Altíssimo, em prece,
Tantas e quantas vezes foi invocado
A voz rouca, as lágrimas ausentes...
Seus irmãos choram copiosamente...
Triste e dolorosa Sina!
Como e quando a salvação chegará?
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PASSAGEIROS DA AGONIA
Simone Borba Pinheiro

______________________________________________
Acorda no meio da noite,
o homem desesperado
com o choro intermitente,
do pequeno filho amado
que sem ter o que comer,
chora a fome na barriga,
vazia e inchada de dar dó.
No rosto da mulher amada,
naquele sertão perdido,
do resto do mundo esquecido,
nenhuma lágrima corre
pois, passado tanto tempo
de promessas não cumpridas,
secou junto com a esperança
de dignidade e fartura
daquele povo sofrido.
Sai o dia, cai a noite,
no sertão entristecido,
onde o povo reunido
reza por chuva abundante,
pra molhar a terra torrada
e fartar a mesa vazia,
acabando de vez com a fome,
dessa gente tão sofrida,
que pela vida passa,
sentindo na própria pele o que é ser,
um passageiro da agonia!...
****************
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TRISTEZA NO SERTÃO
Maria José Zanini Tauil

______________________________________________
Terra seca e sem dono
Raízes que nunca deram flor!
Interior nordestino
Uma família chorando
Pela miséria assassina
A morte de uma menina
Sem água, sem pão
Fome, desidratação
Não tem jeito, seu moço
História feia da nação
Ninguém dá jeito, não!
É que as pessoas não seguem
Os ensinamentos da cruz
Ninguém da importância
Aos pedidos de Jesus
Ninguém quer saber de igualdade
De amor ao próximo...ou partilhar
A união faz a força...mensagem no ar
Mas quem quer saber de ajudar?

****************
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ANJO NEGRO
Sandra Reis

______________________________________________
No ar, ouve-se um pranto.
É o anjo negro
pelo céu voando.
No entanto,
antes que me leve,
uma alegria me aflora.
E dispenso o inferno
nos amores que cultivo.
E rejeito a lógica
procriando meu destino.
Morador de todas as dores,
a tudo assiste com olhar morteiro.
É o sinistro que já chega indo.
Nasce mais um dia.
Renovada, permaneço
colhendo a vida
nos sonhos que não findam.
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COM PASSOS NO ESPAÇO
Regina Madeira

______________________________________________
Com passos no espaço caminhava.
E para o nada se lançava.
Na ânsia sempre louca de encontrar.
Os sonhos que no passado sonhava.
Da vida que nesses sonhos buscava.
Pra sua alma enfim sossegar.
Com passos no espaço sofria.
O amor que no seu peito doía.
Com tal ferida nunca sarar.
As lágrimas em seus olhos ardiam.
Os pensamentos a mente roíam.
A névoa do tempo assim perdurar.
Com passos no espaço da mente.
Passado branco, brumoso presente.
Futuro denso, impossível pensar.
A dor da lembrança é sempre latente.
A bruma dos olhos derrama tão quente.
Angústia tão forte permite o chorar.
Com passos no espaço retorna a viagem.
Um jorro de lágrimas lavou a paisagem.
Fazendo a bruma logo dissipar.
Quem luta com a dor tem muita coragem.
Cortando essa bruma de forma selvagem.
Um raio de brilhante de sol vai raiar.
Com passos no espaço, a felicidade.
É dança caliente co’a amor de verdade.
Renasce para a vida quem sabe esperar.
Viver nova vida qualquer seja a idade.
A bruma se torna uma doce saudade.
Tornando-se sol quem ousa amar.
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ENTRE AS NUVENS
Marco di Silvanni

______________________________________________
Quantos caminhos eu posso encontrar
Se um dia eu quiser caminhar entre as nuvens?
Vales de sonhos, montes de paz,
Chuvas de amor, gotas de esperança.
Olho e medito, vejo e sonho,
Como se ainda fosse criança,
E busco, entre os sonhos, uma lembrança
De quando quis ver o caminho entre as nuvens.
Hoje é o dia em que posso sentir
O silêncio do vento, a cantiga da chuva,
O sussurro do mar, o carinho do sol,
A certeza do amor entre as nuvens da vida.
Quero guardar, bem no fundo da alma,
Esse tempo de calma, esse sonho de amor,
Para poder recordar, mais à frente,
Que pude sonhar entre as nuvens do céu.
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ESPERA SEM FIM
Lenir Moura

______________________________________________
Espero a noite chegar para embalar o meu sonho.
Espero o dia raiar para me mostrar o que faço.
Espero o sono acabar para ler o que componho.
Espero você me abraçar para adormecer em seus braços.
Espero a noite e o sonho, espero o dia e você.
Espero feliz ou tristonho. espero eu nunca esquecer
dos dias que juntos vivemos, das noites que muito amamos.
Dos versos que a dois escrevemos,
dos sonhos que sempre sonhamos.
Espero enfim pelo dia, pela noite e por você.
Espero terminar a agonia pra que eu possa ter alegria
de não precisar algum dia, ter que esperar prá viver.
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ESPERO-TE
Mardilê Friedrich Fabre

______________________________________________
Volta, espero-te, eu te guio,
não desprezes o meu amor.
Vem preencher meu vazio.
De ninguém senti esta saudade...
Tenho até alucinação.
Por que esta desumanidade?
Invadiste meu coração
Para toda a eternidade.
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ESTOCADO
Leonardo Praciano

______________________________________________
O outono gela a água da pia
embaça o espelho do banheiro
acelera o rito do barbear
e amarela calçada e rua.
Onde está meu destino?
Passou por meu intestino?
De jaqueta, escondo-me na sombra
pro sol não me dá motivo.
Espero um amigo antigo
pois estou ficando antigo
e logo serei obsoleto
e tratado como tinto estocado.
Mas os jovens não são enólogos
então sirvo-lhes versos em flor
para que fiquem de fogo
e se lembrem no inverno.
Serei licor quando inverno,
apaixonante quando velho,
espumante pós guerra
e verão contra o terno.
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EVOLUÇÃO
Simone Borba Pinheiro

______________________________________________
Na estrada da vida, aprender é preciso, e o aprendizado nem sempre é fácil.
No seio da família, aprendemos todas as lições que precisamos para evoluir.
Uns aprendem pelo amor, outros pela dor, mas todos, sem exceção, aprendem
alguma coisa.
O difícil aprendizado da vida, dá-se aqui e agora, somos seres em constante
evolução.
Ás vezes, é difícil saber se estamos no caminho certo, se estamos agindo com amor
ou sendo guiados pela dor, mas o coração, dita as suas regras.
Uns aprendem as lições mais facilmente, outros com dificuldade.
A vida, como sempre digo, é uma caixinha de surpresas, nem sempre tão boas como
gostaríamos, mas é preciso seguir em frente, dançar conforme a música toca, sentir
os pés flutuarem, a brisa acariciar o rosto, os cabelos balançarem ao vento, que sopra
suave, entoando sua canção.
Há os que acham que o vento uiva, geme, e há também os que ouvem os sons
poéticos do vento.
Alguns gostariam de ser ricos, alcançar a fama, conhecer o mundo, enquanto outros,
querem apenas ser feliz e sabem que a felicidade tem muitos caminhos e é pura
ilusão, é passageira, feita de momentos e nada tem a ver com dinheiro ou fama, mas
assim é o livre arbítrio das pessoas, cada um tem suas ideias formadas do que é ser
feliz, e todos buscam alcançá-la.
A paz interior de cada um, tem tudo a ver com ser feliz.
Quem está em paz, vê a presença do criador em tudo a sua volta, e não tem tempo
para sentimentos pequenos da terra, como mesquinhez, ódio e inveja, próprios do ser
humano, mas quem busca a paz, vai aos poucos eliminando pelo caminho, esses
sentimentos tão pequenos.
A perfeição não existe, mas estamos sempre em busca da luz, da evolução, porque
bons sentimentos alimentados no coração, nos trazem paz e nos aproximam de Deus.
Assim é a vida, estamos sempre evoluindo, a diferença nessa trajetória, é que uns
apreciam o amarelo e outros o azul.
Construa você o seu caminho, e seja feliz, fique em paz!
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HORIZONTE ALÉM
Roselves Alves

______________________________________________
Na imensidão da vida
há sempre horizonte além.
Há vivência, renovação
e revelação sublime de bem.
Na imensidão do amor
há os sonhos da esperança.
Novo horizonte se contempla
com a fé que se alcança.
Transcendente do infinito
é o horizonte do espírito,
onde a liberdade vislumbra,
a dimensão da paz e da poesia.
Contemplo um horizonte lá fora,
e outro horizonte aqui dentro.
Em tudo tem sua mutação
Em tudo há as mãos de Deus.
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INCÓGNITA
Maria José Zanini Tauil

______________________________________________
Olha do alto, a cidade
Impressão de superioridade
Será nobre o cidadão?
O que traz no coração?
Talvez uma grande saudade
Do que já foi felicidade
A partida do grande amor
Encheu seu peito de dor?
Ah! Solidão! Vasta...infinita!
Amargura que grita
Desprovida de sorte
E mais sofrida que a morte!
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O VIAJANTE SOBRE O MAR DE NÉVOA
Sonia Nogueira

______________________________________________
No alto da montanha, aflito,
O homem admirava a imensa paz
No olhar o grito oculto e fugaz
Rezava em silêncio seu mistério
O céu entendia sua oração
E um raio despertou a emoção...
Que hora divinal seguia as sondas
Em alta dimensão banhava a serra
O olhar longínquo beijava a terra
Dádiva de Deus ao ser corrupto
Que doa amor e gloria seu futuro
E vive sem sossego, desfaz o muro.
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OLHA-ME
Ligia Scholze Borges Tomarchio

______________________________________________
Olha-me...
Ao vento, esvoaçando desejos
tesos, enevoar de pensamentos
escorrer de lamentos
lentos, encharcados de lágrimas
pálidas, emolduradas por um rosto
desgosto, esboço de amor.
Olha-me...
Nas águas, da felicidade eterna,
terna, insanidade dos apaixonados
turvas a escorrer de mágoa
imaculada perpétua tatuagem
miragem, no deserto de minh'alma.

Olha-me...
Ao léu, esquecida entre doentes
dementes, alquimia no céu do engano
humano, doce amar desalmado
alado, acorrentada no inconsciente
ciente, fantasiando liberdade.
Olha-me...
Na terra, semeando árvore e flores
horrores, colorindo o corpo desnudo
mudo, ardente chama queima
teima, mente e corpo clamam socorro
morro, ressuscito ao ver seu reflexo
espelho em que vejo seu rosto.
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PRESENÇA AUSENTE
Calikcia Vaz

______________________________________________
Longe de mim sua presença permanece;
Rogo em uma pequena prece
Que, a distância desapareça,
E longe de mim sua ausência permaneça.
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SOBERANO
Ana Cristina da Costa

______________________________________________
Era ele o dono de si e de mim.
Soberano em reino de sangue azul.
Guardou o amor em caixa de cor carmim.
Tecia elogios à côrte era ele um homem nu.
Desprovido de leis e de ordens um cru.
E eu a dama fraca o via inconformada.
Dançava pra ele me via com olhos de urubu.
Sabia que no escondido, no guardado era eu a amada.
Foram dias e noites de amor e farra.
Até que a semente de toda a farsa
Germinou no ventre de mim, encantada.
Mas nunca antes visto dos olhos da boca da pessoa amada.
Um infortúnio tão grande, desorientada.
Atirei-me ao precipício do alto das pedras guardadas.
Hoje ele em data marcada espia lá embaixo e aguarda a amada.
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SOBREVIVÊNCIA
Rosimeire Leal da Motta Piredda

______________________________________________
Atleta do cotidiano.
Alpinista solitário.
Escalou o pico mais alto da sua existência.
Esporte das gigantescas montanhas interiores.
Enfrentou o perigo sem pensar na morte.
Subiu, amarrado por meio de laços com nós.
Foi cercado por conceitos rígidos.
Nasceu pobre, foi coroado com a discriminação.
Conheceu o ponto mais difícil da sobrevivência.
Incontáveis obstáculos e emoções o guiaram.
Desânimo e incentivo entraram em contradição.
Aqueles que estão na posição privilegiada,
provocaram a queda de pedras,
aliaram-se ao vento, ao frio e a neblina,
tentaram derrubá-lo do objetivo de ser alguém.
Uma passada mal posta quase o levou ao precipício.
Apesar de tudo, chegou lá!
Alcançou o auge da maturidade.
Venceu todos os “não” diários.
Provou que as estatísticas estavam erradas.
Hasteou a bandeira da vitória!
Sofreu, porém, sobreviveu...
OBS.:
Poesia do Livro "EU Poético"
Editora CBJE - Rio de Janeiro – Brasil - Agosto/ 2007.
Autora - Rosimeire Leal da Motta Piredda
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UM TURBILHÃO
Editt Schimanoski de Jesus

______________________________________________
Um turbilhão de pensamentos
Um mar bravio que se choca
Contra as rochas...
Esse bate e rebate
Num movimento constante
É a dinâmica da natureza
Bem viva pulsa sem parar.
Um mar de águas...
Contra um mar de pedras.
Admirando o mar e a imensidão
Um pobre mortal...
Hoje ele está aqui, amanhã não mais.
O movimento do mar e suas ondas...
Também as rochas são eternas ...
São milenares!
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A IDADE DA VIDA
Simone Borba Pinheiro

______________________________________________

Os bons momentos que juntos passamos ao longo de uma vida.
As conquistas todas que obtivemos em vários campos e momentos.
Os filhos criados e encaminhados seguindo a cada qual seu caminho rumo ao
futuro.
Os netos que certamente virão para completar nosso ciclo, alegrar nossas vidas e
encher novamente os espaços vazios.
A velhice chegando mansamente, branqueando nossos cabelos, tornando lentos
nossos passos e raciocínios.
A vida é o que vivemos, e dela nada levamos, a não ser a aprendizagem.
Essa é a idade da vida
- O que dela vivemos!...
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ALZHEIMER
Lenir Moura

______________________________________________

Não escuta mais nada, não sabe onde está.
Talvez nem enxergue o que vê seu olhar.
seus olhos parados fitando o infinito,
vê somente o passado:
aqueles instantes bonitos!
A vida à sua volta prá ela já não existe.
Não mais se sente feliz, mas também não é triste.
é alguém sem futuro, seu presente é o passado
Que vislumbra agora com seus olhos fechados.
Nos lábios um sorriso
faz a mulher sentir-se feliz
prá ela já não é preciso
correr atrás do que sempre quis.
Sua vida parou, sua vontade sumiu.
Mas quando o passado voltou,
aquela mulher sorriu.
E num segundo depois de reviver o passado
volta a ficar ali... inerte, imóvel, parada...
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CONSULTÓRIO MÉDICO
Maria José Zanini Tauil

______________________________________________

É preciso esperar
Desconhecidos respiram
O mesmo ar
Entra primeiro
O que primeiro chegar
Sabiamente alguns livros
São ali colocados
A leitura ajuda
A não sentir
O tempo passar
Uns tiram bom proveito
Adquirir cultura
Não ocupa lugar
Outros saem de sintonia
Pensam na vida
Tranquilos ou em agonia
Passam ali a metade do dia
A paisagem é sem encanto
O calendário sem cor
Olhos desconcentrados
Problemas adiados...
Pelo menos por enquanto!
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ENVELHECIMENTO
Rosimeire Leal da Motta Piredda

______________________________________________

Processo natural da vida.
Última etapa da existência.
Hasteia sua bandeira aos 65 anos.
Classificada como terceira idade.
Auge da maturidade!
Fase programada pelo organismo desde nosso nascimento.
Quem dita as regras
é o patrimônio genético de cada um de nós!
Arteriosclerose, catarata, queda da imunidade,
diminuição de nossas defesas,
chegam sem avisar...
Uns passam por esta etapa indo a uma Universidade,
realizando seus sonhos!
Outros se escondem na solidão dos seus lamentos,
brigando com o tempo,
inconformados de que um dia a rosa tenha que murchar.
É o pôr-do-sol da vida.
O cair da tarde com seus tons experientes e vividos.
Uma longa história para contar.
Álbum poético de recordações.
É descansar da sua jornada na sombra de um laranjal...
OBS.:
Poesia do Livro "EU Poético"
Editora CBJE - Rio de Janeiro – Brasil - Agosto/ 2007.
Autora - Rosimeire Leal da Motta Piredda
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MEUS PAIS
Mardilê Friedrich Fabre

______________________________________________
Saudades...
Do crepitar vermelho
Que cozinhava lentamente
A ambrosia dos deuses
(Vontade de provar)
“Vai queimar o dedo, guria!”.
Saudades...
Do troc troc troc da máquina de costura
Que dava forma ao tão sonhado vestido,
Ímpar, perfeito, sem igual.
Saudades...
Do caminhar cantarolante
Para a hora do café da tarde...
Do colo quentinho na hora da dor.
Curava qualquer mal.
Saudades...
Do carinhoso curativo nos joelhos sangrentos...
Dos provérbios em vez de “eu te avisei!”
Saudades...
Das vidas que vivem em mim,
Que me amaram,
Apesar dos meus defeitos,
Que acreditaram em mim,
Que me ensinaram
A aceitar as horas de provação
Com um sorriso nos lábios.
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MEUS PAIS
Sonia Nogueira

______________________________________________

Na postura contraída do corpo
A concentração das horas idas
O branco do algodão roça a face
A vida é chegada e partida.
Quem dera fosse o mundo aqui
Herança que durasse na viagem
O tempo correria além sem dor
De certo tudo em volta só aragem.
Mas resta a letra criação eterna
Nos livros que registra a história
O tempo vai seguindo nesta hora
A família compartilha dessa gloria.
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O RETRATO
Leonardo Praciano

______________________________________________

O tempo é retrato
de uma linda mulher
( atriz de cinema?)
e dum rapaz de bigode
na parede da sala de visita,
que o sol não visita,
da casa dum idoso casal,
onde o vovô conversa com o jornal
enquanto a vovó conversa sozinha
e assim, estão conversados.
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SOLIDÃO A DOIS!
Nídia Vargas Potsch

______________________________________________

Quando o amor acaba em rotina
O casal se distancia, se transforma.
Alegria some, vai embora, é quase sina
O que dava prazer partilhar, arrefece
Não existe mais... Tudo desaparece!
O casal permanece apático
Embora em casa aconchegante
Com o mesmo capricho e limpeza
Nada se observa de irrelevante
Nem que há perfumadas flores
No jarro da mesinha ao lado.
A mulher senta-se perto do marido
E aguarda! Aguarda olhando o vazio
Ausente de tudo, só com seus pensamentos...
Ele, entretido, folheando e lendo seu periódico
Não se da conta de que ela o espera
Não percebe a mulher a seu lado
Presta mais atenção à leitura interessante...
Assim seguem os monótonos dias...
Numa sequência desoladora
Em Cruel Solidão a dois!
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UM OUTONO
Editt Schimanoski de Jesus

______________________________________________

Sentados na sala...
Amores de caminhada
Nos cabelos fim do outono
O inverno está chegando!
O dialogo é escasso
A leitura e bem vinda
O tempo tem muito tempo
Devagar, bem devagar na estrada!
O céu já não é tão azul...
Dias cinzentos podem chegar
Nuvem negra pode a luz apagar!
Estarem juntos é muito bom...
Nestes dias que parecem compridos
Onde não suportam a solidão!
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ACORDA BRASIL !
Simone Borba Pinheiro

______________________________________________
Solta da garganta
o grito preso de liberdade.
Faz ecoar aos quatro cantos
deste imenso e ensolarado país,
o clamor de um povo sofrido
que trabalha de sol a sol
para ver sua bandeira
desfraldada com orgulho
no mais alto mastro,
do crescimento econômico, cultural e social.
Acorda Brasil!
Teu país é terra fértil
onde tudo o que se planta cresce.
Teu povo é bravo, valoroso
e espanta a miséria
com trabalho e dedicação.
Expulsa de teus verdes campos
as pragas que se alimentam de teu suor,
matam a plantação e
não te permitem crescer.
E no exato momento
em que estiveres exercendo
tua cidadania
reflete um pouco,
põe a mão na consciência,
não joga fora a única oportunidade
de dar á essa gente sofrida
a perspectiva de um mundo melhor,
com mais saúde, educação
e muita comida na mesa.
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ANTIGOS CARNAVAIS
Maria José Zanini Tauil

______________________________________________
Com perspicácia...sem malícia
Compositores exploravam
Com muito humor
Questões políticas
E também sociais
A falta d`água
O custo de vida
O preço da moradia...
Violão...tamborim
Passistas...baianinhas
Cetins...rendas...sinhaninhas
Numa alegria sem fim
O povo de si mesmo ria
Escapismo na folia
Pelo menos por três dias
Dava um basta nos problemas
Da tristeza esquecia...
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BAILE IMPROVISADO
Mardilê Friedrich Fabre

______________________________________________
Chora a viola na tarde morna
Entre paredes invisíveis
Ouvem-se as carícias dos pés
Na calçada efervescente
De colorações e de sons.
Ritmo quente convoca à dança,
E os corpos exalam perfume
Da felicidade dos sonhos
Desejados nas madrugadas.
Desfaz-se no ar a última nota.
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BAILE POPULAR
Sonia Nogueira

______________________________________________
Singela pintura ingênua e bela
Coloridos enfeitam nosso olhar
O pinho solta o som no dedilhar.
No cesto de fruta o sabor adocicado
A música no violão, o olhar vela
Em cada nota o samba já oscila
Em aplausos as mãos não vacilam.
Passos deslizam em desfile alado.
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ENQUANTO
Marco di Silvanni

______________________________________________
Não fosse o ritmo e essa melodia,
Cada coração, por onde andaria?
Na forte cadência, no ardor do compasso,
Nem todas as moças têm o mesmo passo,
E cada menina busca o próprio sonho
Enquanto se dança o vaivém do bailado,
Enquanto se ouve o tropel do gingado,
Enquanto se encontram o sonho e a dor,
Enquanto se jogam, com passos marcados,
Os lances da vida, por todos os lados,
Enquanto se lançam as sortes do amor.
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FESTEJANDO
Nídia Vargas Potsch

______________________________________________
Comemorar, seja o que for,
Como bons acontecimentos da vida
É tudo que precisamos...
Rodeados por acordes musicais
Que nos animam, agitam e
Nos remetem à felicidade
Com amigos e gente alegre
Motivados por real descontração
É festejar a Vida!
A cantoria espalha euforia
Sorrisos de satisfação completam
A alegria redobrada que segue na roda...
Comemorar, instante mágico necessário
Que encanta o coração e
Extravasa o que nos vai n'alma!
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O BAILE
Editt Schimanoski de Jesus

______________________________________________
A música para encantar
O toque de viola...
Flautas e tambores
Um convite para dançar.
Tudo é festa...
Homens e mulheres
Mulatas com vasos de flores
Sobre as cabeças, rodopiando.
A dança encanta embala a alma
Naquela noite escura e calma.
A vida é uma festa...
A paz que a música transmite
Elevados semblantes felizes
Sorrisos iluminados...
São estrelas encantadas
A dança tem a sua magia
Que faz tudo belo
Corpos que curtem a música
Rodopiando no salão
Esses momentos lindos
São de pura poesia....
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SERENATA
Ana Cristina da Costa

______________________________________________
Cantou aos ventos a perda da mulher amada
Era ele um ébrio um seresteiro
Na esbórnia, virava dia e noite em farra
Cantou na sacada da moça levou banho de água
O desatino o levou ao desespero à derrocada
Observou que naquele dia era ele um homem fraco
Encostou no canto sua viola, calçou as botas de couro
Montou em cavalo já amansado e foi à estrada
Nunca mais ele cantou nem falou nada
A moça debruça em noite na sacada
Chora o violeiro que encantava sua vida chata
Hoje vê–se uma poça debaixo da janela
São as águas de suas lágrimas desatinadas
Há um cortejo na cidade, procura–se um violeiro
Trazem flores, banquinho e viola, quem sabe
Ele aparece e faz de sua vida uma página virada.
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UM BAILE POPULAR
MIFORI - Maria Inez Fontes Ricco

______________________________________________
Sente-se alegria e paz
nestes bailes populares,
se o coração for capaz...
- Perdoar com bons olhares!
Nestes bailes populares,
tudo pode acontecer...
- Perdoar com bons olhares!
Na esperança de vencer.
Tudo pode acontecer...
Vê muito bem meu rapaz:
na esperança de vencer
sente-se alegria e paz.
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ABUNDÂNCIA
Ana Cristina da Costa

______________________________________________
Já era farta a mesa. Já era alto o sol. Os molambos já traziam o de comer aos
senhores patrões. Já gritava a fome em sua barriga. Um deles já cansado da
chibata resolveu se rebelar. Era doído o som agudo do lombo cortado. Era seca a
lágrima que não caia. Era um humano morto em corpo de tanto. Houve a
rebelião. Pedaços, destroços de gente pelo chão. As armas que tinham eram as
próprias mãos, as mesmas que botavam comida na mesa do algoz Barão. Houve
mais tarde um silencio, o homem comia o outro pelo ódio por dentro do portão.
Houve também uma paz mediante tanta imolação. A terra comeu o seu alimento
deixado pelo homem dele mesmo, fartou-se neste de sangue e suor e chamou os
abutres a comporem a refeição. Houve um momento sagrado, o da renovação.
Hoje o que se vê lá no alto do morro é o homem liberto, incerto, cantando a vitória
à nação.
Houve-se um grito de liberdade, engasgado em garganta seca de fome e sede, é
um fino lamento sem força, de confusão.
Hoje, há um homem por certo, abastado de peixe e pão.
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NEGROS PESCADORES
Editt Schimanoski de Jesus

______________________________________________
Pés descalços...
Sentindo a areia macia
Livres na natureza
Andam pela praia
Eles voltam do mar...
Com fartura de alimento
Carregam muitos peixes numa vara
A refeição de muita gente...
Esses negros trabalhadores
Um dia foram escravos
Atravessaram mares...
Vieram da África, para servirem
Os senhores das casas grandes
Pobres negros das senzalas
Brancas eram as suas almas!
Foram punidos no tronco
Açoitados e castigados
Sem dó nem piedade!
Seres humanos como nós
O que os diferenciava era a cor da pele
Finalmente hoje gozam de liberdade!
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PESCADOR - VARAL DE PEIXES
Sonia Nogueira

______________________________________________
Olha o pescado fresco no varal
Veja o sabor, não há outro igual.
O mar doou sem permissão
Na minha lida é profissão.
Veja o sabor não há outro igual
No sol, na chuva ou temporal
Levo a isca puxo o anzol
Na barca carrego o farol
O mar doou sem permissão
Na linha não há contramão
Não conto o tempo pernoito assim
Só volta a casa com o peixe aqui.
O mar doou sem permissão
Olha o pescado fresco no varal.
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OS PESCADORES... AS PESCARIAS!
Nídia Vargas Potsch

______________________________________________
Com trabalho muitas vezes ingrato
porque depende de intempéries
e das forças ferrenhas da natureza.
Madrugar para abrigar-se do sol
Labutar para descobrir os locais
Onde os cardumes se alimentam...
Pescador, profissão de persistência!
Pescaria, fortaleza cotidiana sem tréguas!
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PESCADORES
Mardilê Friedrich Fabre

______________________________________________
“Não temas, doravante
serás pescador de homens” (Lc 5,10)

Seus
Passos
Cansados
Alimento
Abundante levam.
A fome será afastada.
Hora de cantar aleluia,
Deus os abençoa,
Escutando
Humildes
Súplicas.
Cede.
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VARAL DE PEIXES
MIFORI - Maria Inez Fontes Ricco

______________________________________________
Um varal de peixes frescos
por dois homens são levados;
nada têm de parentescos,
são amigos devotados.
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VIDA DE PESCADOR
Maria José Zanini Tauil

______________________________________________
Pele tostada de sol
Mais mar do que terra
A vida do pescador encerra
Pastoreando sua pesca
Como quem cuida de amar
Em cada fatia das águas a zelar
Um troféu em cada peixe
Em pasto de luta e dor
Frio, tempestade ou calor
Cardumes que desfilam nos sonhos
No silêncio da alma vazia
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CANTO DE PAZ
Maria José Zanini Tauil

______________________________________________
Perguntas sem respostas...
Como o carretel do mar
Estende suas marés
E das ondas faço cobertor?
Como as vibrações do ar
Propagam suas ondas?
Como essa luz visível
Reflete energias radiantes?
Na água que do mar transborda
Sobre meu corpo
No que o ar conduz
Lembro teu sorriso inspirado
Pois só o amor me consola
E leio teus versos
No livro a mim dedicado...
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COBERTA DE AMOR
Mardilê Friedrich Fabre

______________________________________________
Saudade molha meu leito.
Deito-me e cubro-me de amor,
Amor salgado, mas amor
Com perfume de maresia
Da jovial infância ao lado
Das personagens refletidas
No tênue borbulhar das nuvens
Que cantam meu nome em blandícies...
Minha alma enternece meu corpo
Que aprisiona emoções sutis.
Já não leio mais, manipulo
Caminhos nunca antes pensados,
Escondidos pela cortina
De espuma que me veste inteira.
Conduzida pela mão lívida
De Tétis, parto despreocupada do tempo.
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EM SONHOS
Ana Cristina da Costa

______________________________________________
Ao deitar-se em sua cama a moça dava mil voltas até que era abatida pelo
cansaço.
Todas as palavras lidas, eram transformadas em grandes sonhos, tomavam vida,
alavam as costas, falavam os bichos, encantavam as mãos.
Era um mundo encantado, um mundo de profusão, onde tudo era permitido, onde
o livro era sabão e o chão um mar de algodão. Onde haviam crianças felizes sem
dores no coração. Haviam pedras de balas, postes de pirulitos e canteiros de pão.
A moça não queria acordar pois aqui só tinha vida de gente grande, as
brincadeiras ficavam muito, muito longe do portão. Então resolveu se encantar fez
um trato com o livro, entraria no capítulo que dizia da estrada de açúcar que
daria para o reino do proibido dizer não. Um dia adormeceu com o livro na mão o
livro cumpriu o trato e a levou ao paraíso dos meninos e das meninas, que
brincam de bola, boneca e pião.
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LEVE-ME
Claudia Jeveaux Fim

______________________________________________
Leve-me contigo,
Pegue minha mão.
Escolha o caminho,
Acolha a imensidão.
Coloque-me as asas,
Que eu posso precisar.
Viagem sem destino
E sem pressa de voltar.
Empresto os meus sonhos
Para a imaginação.
Em cada folha lida,
Uma nova emoção.
Então, leve-me contigo
Vivamos este instante!
Meu livro: companheiro
De uma mente viajante.

****************
75

Jim Warren (1949 — 0000)
Jim Warren é um ilustrador estadunidense, notório por seus
trabalhos realizados em obras de fantasia e ficção
científica.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jim_Warren
Movimento estético: Fantasia

http://www.mdig.com.br/?itemid=20117

MOVIMENTO ESTÉTICO – FANTASIA I
Sonia Nogueira

______________________________________________
Quero a noite dormindo em silêncio
Quando o mar abraça teu olhar
Quase indefesa teu corpo é milênio
Que me envolve e leio o teu pensar.
Quando o som da cascata jorra
Querendo me enganar da solidão
Quase fico inerte minha alma chora
Quebrando algemas do meu coração.
Quero recordar tua ausência
Quando na saudade lembra o barco
Que navegava junto na querência
Quiçá, José sumiu deixou o lago.
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O SONHO DE ALBA!
Nidia Vargas Potsch

______________________________________________
Menina sonhadora, viciada em leitura, adorava seus livros. Todas as noites munida
com um livro da estante do escritório de seu pai, ia deitar-se e dedicava-se á
leitura, se fartando de ler antes de dormir. Muitas vezes dormia ao lado dos livros
abertos e acordava com eles no chão do quarto.
Certa noite, o mar adentrou sua leitura, num belo azul turquesa chegou bem perto
da interessante história que lia. Fez-se de edredom e aninhou-a com carinho em
suas ondas. Sua espuma fazia o marolar ideal para embalar-lhe o sono... Mas
Alba, adorando a ideia, continuava atenta a todos os detalhes.
Em pensamento, entrecortado pelo desejo e pela alegria do conforto causado
pela leitura, aninhou-se mais e através dele, que voejava por muitos caminhos
distantes, ela revirava as páginas do seu livro, encantada, continuava a dissecar
seu romance, a desfrutar com interesse o continuar da história...
O casal aventureiro, planando em nuvens multicoloridas, a se mirar intensamente,
mostravam-se enamorados. Alba aplaude o feito e em seu pensamento deseja ser
a mocinha que julga afortunada.
De repente três belos e selvagens cavalos invadem a cena, galopando as águas
indo em sua direção... Alba acorda com o barulho do tropel e o choramingo do
seu cãozinho maltês que a esperava saltitante.
- A vida tem dessas coisas! A realidade nos chama, Pinguinho, fala para o
cachorrinho. Mas sonhar é bom demais... Graças ao livro que apanhei ontem a
noite. Era uma linda história de amor. Um dia, quando se casar, você há de me
entender.
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POEMA EM FANTASIA
Regina Madeira

______________________________________________
Bem deitada sob as águas,
Descansa uma donzela.
A poesia deságua,
Em sua forma mais bela.
Poema em fantasia,
Engana os olhos mais puros.
A alma faz extasia.
Caminhando sobre o muro.
Ao olhar tanta magia.
O poeta sonha com o amor.
Nem mesmo a água fria.
Acalma o seu calor.
Quem lê um poema ou prosa
Olhando essa cena pura.
Sentirá a alma airosa
Ornada pela leitura.
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POIROT A HOLMES
Rosimeire Leal da Motta Piredda

______________________________________________
Obs.: Hercule Poirot: criado por Agatha Christie.
Sherlock Holmes: criado por Sir Arthur Conan Doyle

Exercício mental.
Conduz ao raciocínio, à reflexão
A mente pensa em todas as hipóteses possíveis.
Atenção minuciosa nos detalhes.
Lente de aumento nas pistas...
Suspeito na mira do leitor,
transforma-se num agente de investigação.
Detetive.
Páginas que escorrem sangue.
Personagens cometem atos socialmente condenáveis.
Consequências nefastas.
Mistério.
Olhos desfilam ansiosos por cada parágrafo.
Aventura em pensamentos.
A ficção confunde-se com o real.
Tipos psicológicos.
Romance policial.
Crime nas letras.
Envolvente.
Suspense!
Últimos capítulos.
Clímax.
O criminoso estava acima de qualquer suspeita.
Argumentos convincentes e surpreendentes.
Cumprimentos a Hercule Poirot e a Sherlock Holmes!
Peritos máximos em criminologia.
Fecha-se o livro.
Que viagem fantástica ao mundo do imaginário!
OBS.: Poesia do Livro "EU Poético" - Editora CBJE - Rio de Janeiro – Brasil - Agosto/ 2007.
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PRESSENTIMENTO
Sandra Reis

______________________________________________
Se eu de ti me esquecesse,
não mais seria a mesma.
O sonho, com sua efêmera essência,
se apagaria e levaria
toda a magia
que guardo no pensamento.
Se eu de ti me esquecesse,
não mais veria aquela estrela
que brilha no imenso mar
de imagens turvas e mansas.
Mas o amor, fonte da vida
que encanta e transcende
me mantém intacta e me restaura,
pois se o sentimento morresse
e eu de ti me esquecesse
perderia a minha alma.
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RETENDO IMAGENS
Ligia Scholze Borges Tomarchio

______________________________________________
Nas ondas da emoção
lágrimas felizes
gotículas de cristal
reluzentes almas coloridas
nas brumas de um mar revolto.

Extenso é o mar, o agreste local
confunde-se realidade e sonho.
O ser é.
Não viver é heresia, de fracos corações
desavisados e dispersos.

Imantados desejos
atraem corais, madrepérolas, nácar...
Um colorido submerso
das profundezas da alma
que canta, encanta sereias.

Como resistir ao colorido da pintura móvel
animada e anímica
deste quadro da vida retida no olhar
do âmago inerte, suspenso, em vôo...
Nas ondas da emoção
sorrisos molhados pela água divina
agradecem ajoelhados na areia úmida,
metamorfoseados.
O ser agora é Deus.

Botos, saltam em piruetas
bailarinos das águas verdes.
Brotos pontiagudos agrestes
espetam e acordam lembranças.
No paraíso do ser e existir
chovem amores, saudades...
No horizonte próximo com barreiras
translúcidas
penetramos no âmago, essência do viver.
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SERENA
Marco di Silvanni

______________________________________________
Desfaleceu nas areias do tempo,
Sonhando acordada, guardando segredos,
Em paz, em silêncio, com calma e sem dor,
Sem medo de amar, a menina serena.
Quando acordar, vai esperar o vento
Que leve seus sonhos além do horizonte,
Que sopre pra longe a mágoa, a tristeza
De não ser amada, de não ser amante.
Enquanto esperar, pode ser que o destino
Prepare um caminho cercado de flores
Para que ela possa voltar a viver,
Enquanto sonhar, uma história de amores.
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UMA SEREIA
Editt Schimanoski de Jesus

______________________________________________
Um espetáculo nas águas
Sob um lindo céu colorido
Lindos cavalos brancos...
Fazem a travessia do rio.
Um rio de águas claras
Onde uma sereia repousa
Cascata azul, imensidão de águas
Montanhas verdes e o céu cor de laranja.
Nuvens densas e brancas
Num céu azul, azul...
Formam cabeças humanas
Num gesto todo especial
Rostos frente a frente se olham
Os lábios juntam-se, num beijo angelical!
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SUAVE SINTONIA
Maria José Zanini Tauil

______________________________________________
O amor serviu de guia
Sobre dois corações
Que cruzaram os mesmos caminhos
Como num sonho
Onde um casal de equinos galopa
Em suave sintonia
Sobre rios, lagos, mares
Num anoitecer quase dia
Sólidos...fortes...imponentes
Alvos ...iluminados
Estava escrito aquele encontro
No livro do nosso destino
Juntos, parecíamos um
A ainda hoje, o amor
É força que me sustenta
Seta que me orienta
Ternura que me alimenta
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UM MUNDO IMAGINÁRIO
Lenir Moura

______________________________________________
Lendo os versos que componho,
exponho meu interior,
me cubro com as ondas do mar,
invento meu ´próprio amor.
Desenho romances no ar,
e tenho a meu dispor
meu mundo particular.
Onde invento a maciez
de almofadas a boiar,
que me abraçam e me sustentam
quando preciso descansar.
Imagino meus cavalos
sobre a água, cavalgando.
Crio um céu tão colorido,
assim eu vou pintando
e neste sonho tão profundo,
vou sonhando, imaginando
como seria o meu mundo.
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ALÉM DA VIDA
Ana Cristina da Costa

______________________________________________
Reza uma lenda que os cavalos carregam a alma dos donos. Pode-se acreditar
pois havia um cavalo branco numa fazenda cujo dono era muito rico. Os animais
de lá eram todos de boa linhagem, o cavalo mais caro era um albino, um
espécime raro. O filho do dono foi crescendo juntamente com o animal, foi
ganhando corpo e começou também a namorar. Um dia aconteceu uma
tragédia, um acidente levou o casal, foi um acontecimento brutal.
O dono não quis saber de mais nada, vendeu a fazenda e os animais, mas mal
sabia ele que o cavalo albino tinha muito mais que a falta de melanina, ele tinha
um dom especial. Pressentiu a mudança e fugiu para as pedras que rodeavam a
praia e de lá não voltou mais. Encontrou sua bem-amada e fizeram o casamento.
Em algumas noites ele saia a passear em trote como se alguém o tivesse
montando, dizia o povo da cidade que era o espírito do filho do dono que vinha
para brincar com o seu cavalo. Mas parece que é mesmo tudo verdade, quando
o cavalo chegava perto da fazenda ele desembestava, não queria chegar perto
do lugar que um dia fez a separação deles dois.
O cavalo carregava a alma do seu dono, fazia para ele o passeio como se
estivesse por aqui, uma coisa é certa, nunca haverá uma amizade igual a essa
daí.
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ALMA DESNUDA
Mardilê Friedrich Fabre

______________________________________________
P´ra ti desnudo minh´alma
De dúvidas, meu amor.
Inundas meus beijos presos.
Eis o drama: não é calma
A emoção que me tortura
O corpo exangue, gerador
Do frêmito que perfura
Dos teus olhos o deleite.
Grito na arquejante tarde,
No vácuo, fortes desprezos.
Suplico-te que me estreite
Devagar e sem alarde.
Já não me resta energia,
Teu toque me desafia.
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AMOR ETERNO
Editt Schimanoski de Jesus

______________________________________________
Os que se amam de verdade
O amor vai além da vida na terra
Quando morrem se amam no céu
Lá no infinito...No céu azul...
Passeiam de mãos dadas
Nas nuvens e galáxias
Sob a luz da lua e o brilho do sol!
Lá de cima espreitam, a terra e os rios
Percorrem o astral entre nuvens angelicais
Estão nas águas do rio...
Montados nos cavalos brancos
Sem dor e nem pranto
Livres como o amor!
No astral no infinito
Um amor para sempre....
Um amor eterno... Amor bonito!
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COMO ÁGUA PARA VINHO
Simone Borba Pinheiro

______________________________________________
Num clarão assim, de repente
clareou em minha mente
o que meu coração negava-se a ver.
Esteve sempre a meu lado
o meu amor tão calado
com medo de me perder.
E eu aqui procurando
quem sempre esteve me amando
sem me deixar perceber.
E como água para vinho
eu que sempre estive sozinho
encontrei o meu amor..
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DUAS ALMAS
Ilda Maria Costa Brasil

______________________________________________
Duas almas redefinem modos de compreender
a vida e traçam um olhar crítico
sobre as diferentes esferas humanas.
A partir de objetivos compartilhados,
pautam sonhos,
desejos e aspirações.
É, num clima de harmonia e compreensão,
permeiam seus caminhos
e superam dificuldades.
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MOVIMENTO ESTÉTICO - FANTASIA II
Sonia Nogueira

______________________________________________
Amo-te assim sem medo, sem limite,
Nas horas de tristeza e de alegria
Mesmo na distância sem convite
O sonho em labirinto mora agonia.
O mar balança as ondas em sinfonia
Quando a tarde cai e a lua irradia
Amo-te assim sem medo, sem limite,
Nas horas de tristeza e de alegria
O trote do cavalo faz-me um acinte
Traz recordação nas tardes do sertão
Na tela com pincel, tinte e requinte
Cavalgam as lembranças, mora solidão
Amo-te assim sem medo, sem limite.
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RAIO DE ESPERANÇA
MIFORI - Maria Inez Fontes Ricco

______________________________________________
O dia despertava
majestoso e belo,
depois de uma tormenta
que castigara a fauna e a flora.
Um raio de esperança
surge dentro de cada um!...
É a fé que se tem no Criador!
É um raio de esperança que nos dá:
a força, a coragem e o amor
que nos conduz a paz, a vida, ao esplendor!
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ALMA LIBERTA
Maria José Zanini Tauil

_____________________________________________
Tua alma liberta
Dança balé
Ao som de Tchaikovsky
De Bah e Verdi
Sem limitações
Plainas nas alturas
Ao som do teu violão
Pois o corpo tem limites...
Mas a alma, não!
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CANTANDO
Marco di Silvanni

_____________________________________________
Embora não possa enxergar,
Meus olhos inda podem ver,
Por entre os tons do dia a dia,
Cada acorde do destino.
E assim vou cantando versos,
Vou espalhando vida,
Vou dedilhando as horas,
Buscando o tom da esperança,
Fazendo par, na mesma dança,
A voz do amor e o som do sonho,
A cor da paz e a luz da gente,
Enquanto o amor se faz semente.
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CEGO
Ana Cristina da Costa

_____________________________________________
Ouviu de lá o lamento
Caiu no copo a moeda
Morto de fome e sedento
Do lugar não se arreda
A corda ruída chora
Cego ele pede o advento
É a canção de outrora
Que é o seu pão alimento
É chegado o Natalício
De um tempo bem propício.
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DESPEDIDA
Claudia Jeveaux Fim

_____________________________________________
Canto...
Canto pelo amor que já se foi;
Pelo beijo que ficou;
Por tudo que terminou.
Canto pela nossa despedida.
Canto, enfim, pela partida,
De um amor que não durou.
Toco...
Toco uma música chorosa.
E na melodia aflora
A saudade que implora.
Toco o som deste adeus.
Despeço dos braços teus,
Nos braços de minha viola.
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NAS PONTAS DOS DEDOS
Regina Madeira

_____________________________________________
Recolhendo, nota a nota, mansamente,
Cada som que sai da alma.
Tudo é calmo como é calma sua mente.
Nada tira sua calma.
Violão um instrumento tão dolente.
É tangido em maestria.
Quando nasce ou quando dorme o sol poente.
Traz a luz e a magia.
Cada verso vai compondo a canção.
Sem vã mágoa ou vã dor.
Estribilho exalando coração
No compasso e a cor.
Tem os olhos sempre postos em oração.
Aspirando versos em flor.
Primavera, inverno ou no verão.
Num concerto de amor.
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O TOCADOR!
Nidia Vargas Potsch

_____________________________________________
Cansado de se dar... Apenas dar...
Repousa cabisbaixo
Seu precioso instrumento
Cingido num abraço forte
Onde mágoas e dores se
Refletem na postura...
Ainda que novos sons suaves
Teimem chegar aos seus ouvidos
Pausa... para um merecido descanso
Pausar para pensar na Vida... Refletir!
Descobrir a imensidão
De estar só... Só consigo mesmo...
E não rodeado de fãs
De amigos, de gente estranha...
Que vivem antecipando
Seus passos... Sua vida!
O quê fazer...?
Quero me libertar, grita!
Mas só sei tocar e cantar...
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PARA UM VIOLÃO

Mardilê Friedrich Fabre_

_____________________________________________
Amigo de tantas horas tardias!
Das tuas cordas brotam acordes
Que alcançam corações distraídos.
Irrompem dós e mis em devaneios,
Rodopiam sóis e lás em traços candentes,
As frases cantam em si, fás harmônicos,
E a nossa cantiga dardeja em mi.
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UM VIVENTE
Editt Schimanoski de Jesus

_____________________________________________
De aparência tão deplorável
Tão pobre e tão magro...
Mostrando o tecido e osso
O envelhecimento tão exposto!
A sua matéria está tão gasta
E a alma muito aplicada
Os dedos hábeis tocam a viola
Uma vida deteriorada...
Um corpo debilitado
E uma alma tão consagrada!
As pernas colocadas em forma de cruz
O coração que bate devagar...
E uma alma que espera: Jesus!
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VELHO VIOLÃO
Leonardo Praciano

______________________________________________
As notas enferrujadas
Ressoam nas veias expostas
E o corpo do violão empena
Devido a melodia do choro
Derramado pelo braço idoso
Que segura o braço do violão
Como quem segura o amor
Num passeio sem ocasião,
Como quem abraça o amigo
Num quadro de internação.
Das cordas envelhecidas
Saltam músicas esquecidas,
Lembranças bebidas
E óbitos engolidos
Repercutem na madeira
Oca, acústica,
Onde mora, rústica,
A cifra do coração.
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VELHO VIOLONISTA
MIFORI - Maria Inez Fontes Ricco

______________________________________________
As românticas canções
hoje não existem mais,
muitas foram as paixões
e as desilusões demais!
Este velho violonista
sossegado no seu canto,
já não dá mais entrevista,
na saudade tem seu manto.
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VELHO VIOLONISTA CEGO
Sonia Nogueira

______________________________________________
O som não viu as cordas
A noite ficou muda
A vida em versos prosas
Calçada e bermuda.
A mente perde o tino
Não viu seu trovador
Sem som, sem violino,
Só frio sem cobertor
Quisera um só acorde
Para aclamar minha dor
Levar o som ao vento
Consertar o dissabor.
Em vão chorei bem cá
Sorriso nunca veio aqui
Mas o dó, re, mi, fá, sol lá,
Eu guardo junto a mim.
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À TARDINHA
Ana Cristina da Costa

____________________________________________

Todas as tardes, às tardezinhas iam a menina e o velho descansar ao pé da
oliveira. A árvore era mágica, mas eles não sabiam. O velho bem cansado se
queixava o tempo todo para a menina sua netinha.
Um dia ele adormeceu e a menina foi encantada pelos pássaros, eles a levaram
para dentro da árvore onde havia um mundo de fantasias.
Neste mundo ela aprendeu muitas coisas boas e também saiu de lá com algumas
missões, uma delas era a de proteger a natureza, pois sem ela não haveria como
sobreviver. Pegou seu caderninho e anotou tudo o que vira e ouvira e pôs em
práticas os seus planos, começou a catar em volta de onde estava, garrafas,
sacos plásticos, papeis e muitos outros objetos jogados à esmo na natureza.
A menina ficou, triste, muito triste, pois ela mesma havia jogado momentos antes o
saco do lanche que acabara de comer. Ela se viu na obrigação de alertar as
pessoas da poluição e de limpar o mundo.
Chamou a todos para essa missão.
De vez em quando ela sonha com o mundo da árvore e lá ela conversa com os
seres especiais tomando a sua lição de uma boa cidadã.

****************
104

Pierre-Auguste Renoir (1841 — 1919)
Pierre-Auguste
Renoir
foi
um
pintor
francês
impressionista. Desde o princípio sua obra foi
influenciada pelo sensualismo e pela elegância do
rococó, embora não faltasse um pouco da delicadeza
de seu ofício anterior como decorador de porcelana.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pierre-Auguste_Renoir

Movimento estético: Impressionismo, Arte moderna

"Próximo ao lago" - 1880,
http://pt.wahooart.com/Art.nsf/Art_PT?Open&Query=renoir

AMOR À MODA ANTIGA
Maria José Zanini Tauil

____________________________________________

Cantiga traçada na memória
Alma aberta em boêmia trajetória
Amor e motivos compunham a história
Desse romance vivido à moda antiga
Onde a vigília do sofrer se liga
Ao encanto da lágrima ilusória
E na amplidão dessas tardes
Púrpuras de verão
Entre matas verdes e flores
Ouço ainda o segredo da antiga sinfonia
Sinto a saudade da última canção
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NA PAZ DO LAGO...
Mardilê Friedrich Fabre

____________________________________________

Na tranquilidade da tarde,
No coração da natureza,
Duas almas, nenhum alarde,
Encontram-se pr´a delicadeza
De um momento que não retarde
Desfrutar tamanha beleza
Em cenário de princesa.
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PRÓXIMO AO LAGO
Sonia Nogueira

____________________________________________

Era um jardim de encantos
O moço me fitava abismada
Fiquei confusa, enfeitiçada
Sou jovem não tem prantos.
As águas, ali, paradas, mudas,
Confessora dos meus sonhos
Piscavam para mim bisonhas
Eu confusa, palavras mudas.
Guardei a sena no álbum
Do meu baú de memórias
Para escrever as histórias.
Dei-lhe um cacho entre espantos
Era um jardim de encantos.
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ELA
Editt Schimanoski de Jesus

______________________________________________

Muito concentrada...
Longe, bem longe
Numa linda viagem!
Degusta cada palavra
Vê cada paisagem...
Vislumbra o céu e o mar
Uma cidade encantada!
O mundo em volta já não existe
Sonhando e viajando..
Uma viagem mágica
Por outros continentes
E por outras paragens!
A alma curiosa desbrava a história
Em busca de respostas
Para as suas dúvidas...
Nesta venturosa viajem
Nem o céu é o limite, pois persiste
Em descobrir, outros planetas
Formas diferentes de vida...
Imagina um mundo perfeito
De paz e amor!
Que transcende o Universo!
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ENTOAR CELESTIAL
Ilda Maria Costa Brasil

______________________________________________

Fenômeno do pôr do sol
acalenta meu coração
em um campo de girassol.
Num entoar celestial,
em alegre celebração,
um gesticular trivial.
Objetivos compartilhados,
pautam certos sonhos e ação,
de meninos maravilhados.
Protegido por cachecol
fui à festa no arraial.
Com linguagem coloquial,
compus versos arrojados.
Leitura traz noção.
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HORA DE LEITURA
Ligia Scholze Borges Tomarchio

______________________________________________

Onde vamos parar
se não pararmos para pensar
em como acabar
com tudo que está por terminar?
Como pensar que paramos
se tudo ao redor
mexe-se assustadoramente
sem pausa nem raciocínio?
O que esperar
de nossas vidas insignificantes
diante da grandeza
do passageiro viajante?
Qual astro errante,
pousará na estante
escolherá num instante
qual a melhor leitura?
Como nos encontraremos amanhã
se não menos ansiosos
depois da leitura
tão distante?...
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LER - A MAGIA DE EMBARCAR NUMA MAQUINA DO TEMPO
Rosimeire Leal da Motta Piredda

______________________________________________
Entrar numa Biblioteca é como comprar uma passagem para mundos
surpreendentes: imaginários e reais.
Livros são fontes de conhecimentos incríveis, que nos leva ao bem ou ao mal,
conforme a nossa escolha.
Um livro aberto é janela para o conhecimento. Um livro fechado é um mistério a
ser desvendado.
Meus livros são pedaços de mim, que se desfragmentaram e levaram ao mundo a
seguinte mensagem - não seja como eu, seja livre como os pássaros e voem para
celebrar a vida que Deus lhes deu.
Ler é embarcar numa maquina do tempo e ser transportado para outra dimensão.
É entrar em contato com novas ideias, novas pessoas, novos mundos e ajuda a
ampliar os conhecimentos e o senso de lógica. E, de muito ler livros, é que nasceu
em mim o gosto pela escrita.
Ler é perscrutar a mente do escritor e compreender, que ele está compartilhando
conosco algo que estava em sua imaginação. É ser congelado no tempo durante
horas, quase como uma estatua, em transe, e ao concluir a leitura, parece que um
pedaço de nós ficou naquele mundo imaginário.
Ler poesia é decifrar a mensagem contida num jogo de palavras. A arte de se
deixar emocionar e se identificar com os sentimentos do autor. Obrigada por ler
minhas poesias e permitir que outras pessoas também participem da arte de
interpretar sentimentos.
Sim, ler poesias também é uma arte. Você lê e esculpe mentalmente as imagens
que o autor descreveu em seu texto.
****************
111

Pierre-Auguste Renoir (1841 — 1919)
Pierre-Auguste
Renoir
foi
um
pintor
francês
impressionista. Desde o princípio sua obra foi
influenciada pelo sensualismo e pela elegância do
rococó, embora não faltasse um pouco da delicadeza
de seu ofício anterior como decorador de porcelana.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pierre-Auguste_Renoir

Movimento estético: Impressionismo, Arte moderna

"Mulher lendo"
http://pt.wahooart.com/Art.nsf/Art_PT?Open&Query=renoir

MULHER LENDO
Sonia Nogueira

______________________________________________

Sou menina, sou criança
Serei leitora sem cansar
Sonho só com as letrinhas
Série infantil para falar
Sou menina sou leitora
Sendo assim sem olvidar
Sonho mundo encantado
Sem saber onde chagar
Sou menina, sou leitora
Serena, assídua constante
Saber, só com a leitura
Sábia a todo instante.
Sou leitora, sou menina
Leio na luz da lamparina
Saberei tudo do mundo
Sou leitora, sou menina.
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SEM BARREIRAS
Mardilê Friedrich Fabre

______________________________________________

O tempo leva a vida.
Encontram-na escondida
Horas quedas de sempre.
Essência dos momentos,
Caprichosos e lentos,
Gravados no sublime.
Devaneio dispersa
A curiosidade perversa
Que massacra minh´alma
.
Venço a luta travada
Em mim. Reanimada,
Ultrapasso as barreiras.
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TEMPO DE POESIA
Simone Borba Pinheiro

______________________________________________
Surgem na mente assim de repente,
palavras soltas, frases inteiras,
e de onde eu estiver, seja a hora que for,
pego meu caderno, sempre a mão
e vou colocando no papel os pensamentos.
É a poesia se formando em cada linha
deste meu caderno amigo.
Vou escrevendo sem estilo,
sem pensar se será um texto,
um soneto, poesia ou poema,
quem sabe também uma crônica,
não importa, seja o que for,
são sentimentos que saem do coração
em variados temas,
expressando de várias formas,
a vida e seus momentos,
vividos por mim ou por outro alguém,
ou quem sabe, momentos imaginários,
que povoam a mente de todo poeta.
É a poesia solta no ar
a enfeitar a minha e a sua vida,
tão vazia de emoções, até então
mas, a poesia transforma a vida,
ilumina a alma, alegra o espírito,
leva à reflexão e muda a direção
dos acontecimentos.
Isto é a poesia meus amigos!
É a vida timidamente escondida,
dentro de cada um!
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VIAGEM ATRAVÉS DA POESIA
Maria José Zanini Tauil

______________________________________________

Ela lê, lê...e lê
Pois sempre amou poesia
Entendeu desde menina
Que ela traz alegria
Serve como escapismo
De qualquer constrangimento
Para qualquer momento
Faz mostrar o rosto ao mundo
Sem precisar de máscaras
Não castra a inspiração
Por sutil inibição
Foge da violência e do obscuro
Sem ficar em cima do muro
É refúgio do imaginário
Paraíso artificial...
É estado de sublimação
Remédio para o coração
Bem eficiente
No dia-a- dia é usual
E de uso permanente...
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COLHO DORES
Mardilê Friedrich Fabre

______________________________________________

Passeio no jardim, distraída.
Pensamento distante. Fui traída.
Baixo o olhar. Uma rosa. Arrepio.
Uma rosa vermelha. Sorrio.
Plantei roseiras p´ra colher rosas
De todas as cores, e cheirosas.
Esqueci espinhos protetores
E beija-flores, os benfeitores.
Toco a rosa. Espanto o beija-flor.
Puxo a mão. No dedo, aguda dor;
Na flor, latente gota de sangue;
Na pétala, colorido exangue.
Plantei roseiras. Não colho cores,
Nem graça, nem olores, mas dores.
Absorta, ferida, para mim
Volto. Atinjo meu próprio confim.
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COMPRANDO UM JARDIM PRÁ VOCÊ
Lenir Moura

______________________________________________

Um dia comprarei um jardim
para plantar o amor
que existe dentro de mim.
Quero que tenha uma cerca
colorida, bem pintada.
Para que o amor não se perca
nem fuja pela estrada.
Quero prá mim e prá você
um jardim tão lindo assim,
será que alguém quer vender?
Ou entregá-lo prá mim?
Por ele eu pago qualquer preço.
Só precisa combinar.
Será amor, que eu mereço?
Esse jardim, eu vou comprar.
Ali será nosso endereço,
vem amor, vamos plantar.
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CONTRASTES DA BELEZA DE NOSSO PLANETA
Pacífico & Pensativo

______________________________________________
Ora, convenhamos que na mesma proporção do horror e da somatória das
injustiças que maculam este tão belo planeta, seja de imensurável júbilo e plena
justiça, aquele mundo onde habita o único e verdadeiro Deus.
E onde eternamente habitarão todos os seus verdadeiros adoradores!
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ENTRE OS SONHOS
Marco di Silvanni

______________________________________________
Enquanto muitos buscam colorir a vida,
Outros caminham sempre procurando cores.
Alguns traçam veredas, rabiscando sonhos,
Desenhando planos, arrumando flores,
Enquanto outros andam pela vida
Olhando os corações e antevendo amores.
Eu quero caminhar por entre os sonhos
Como quem passeia e não deixa pegadas,
Sem nada nas mãos, e de coração cheio
Da doce esperança de um dia encontrar
As cores da paz, a candura do amor,
O segredo dos ventos, o sopro do dia,
O beijo da chuva, o gosto do sol,
O canto das flores, o som do luar,
Enquanto não vem o frescor da manhã
Que apaga meus sonhos, me faz despertar.
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JARDIM EXUBERANTE... ESQUECIDO!
Nídia Vargas Potsch

______________________________________________

Florido, no auge de sua beleza, projetado
Com o perfume de cada pétala exalando
deliciosos odores para agradar aos sentidos
Acolhe seu banquinho cercado de muitas cores
Como se lágrimas fossem derramadas ao seu redor
Transformadas em adornos perfumados...
Caminho colorido de saudade e amores que se foram...
Preparado com esmero para encontros românticos
Passeios de idosos, de crianças curiosas, de famílias...
À espera... Daqueles que precisam descansar e espairecer
Espera cumprindo seu papel de alegrar Vidas
No aguardo de criaturas para usufruir desse paraíso...

****************
120

Raquel Taraborelli (1957— 0000)
Raquel
Taraborelli
é
uma
pintora
brasileira
contemporânea impressionista que cria pinturas a óleo
com temas ligados a natureza, enfocando jardins,
paisagens e campos floridos.
http://www.raqueltaraborelli.com/portugues/Index.asp?Cate=
0&sec=x

Movimento estético: contemporânea impressionista

Meu Jardim

http://raqueltaraborelli.com/portugues/pinturas.asp?Cate=2&s
ec=false&pag=4#.VwpZvZwrK00

JARDIM SECRETO
Maria José Zanini Tauil

______________________________________________

Quem dera, por um instante
Uma borboleta eu virasse
E então esvoaçasse
No teu secreto jardim...
Encheria-o de mim!
Em tua volta rondaria
Em tua mão pousaria
E a tua pele macia
Com emoção beijaria
Ao teu olhar doaria
Meus desenhos, minhas cores
Sobrevoaria tuas flores
E, em algum momento
Em que distraído estivesses
Com todo o meu sentimento
Trançaria um róseo arco
Com aromas primaveris
Deixaria o meu ardor
E meus afetos mais sutis
E num branco banco, um marco
Em almofadas, um bordado
Da minha certeza maior:
Só contigo sou feliz!
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MEU JARDIM
Sonia Nogueira

______________________________________________

Flor Mulher, em jasmim
Fiquei absorta no jardim
Mirei a flor vermelha nascer
Foi no inverno, com o capim,
Miragem bela no amanhecer
Fazia vento suave na neblina
Mas o perfume era de jasmim
Falava da mulher, no alvorecer.
Flor Mulher beleza que suponho.
Mulher absorta espera distante
Jardim que guarda amor e sonho.
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NO MEU JARDIM
MIFORI - Maria Inez Fontes Ricco

______________________________________________

Qualquer flor do meu jardim,
mostra a beleza que tem.
Tanto as rosas e jasmim,
como as begônias também.
No meu jardim, minhas flores,
de indescritível beleza,
sob o Sol refletem cores,
perfumando a natureza!
Toda flor se abre sorrindo,
e o Sol a acaricia;
como você que é bem vindo,
a alegrar o meu dia.
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paisagens e campos floridos.
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PARAISO
Rayma Lima

______________________________________________

No silencio que me rodeia
a paz está presente
e meu coração sente feliz
por este momento de encanto.
Somente as plantas e as flores
Estão presente agora,
neste pequeno espaço
que ora ocupo.
Descrevê-lo inteiramente é impossível
Pois não cabe em meu coração.
São tantas belezas, simplicidade e harmonia,
exclusiva dessa nova estação.
O ipê florido demonstra alegria.
As flores do campo exibem simpatia.
Posso vê-las, senti-las...
pois em paz aqui estou.
Como descrever este paraíso que Deus nos entrega?
Sinto-me pequena
diante desta paisagem sem fim.
A paz está presente e me leva a refletir
Deus, neste momento nada tenho a pedir,
Somente agradecer.
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PASSEIOS COLORIDOS...
Ilda Maria Costa Brasil

______________________________________________

Passeios coloridos e aromatizados
embelezam parques e ruas.
A caminhos são segredados sonhos,
desejos, anseios e aspirações
por muitos adultos, jovens e crianças
em manhãs ensolaradas e noites de luar.
Sorrisos são emoções fraternas
e verdadeiras de momentos aflorados
em meio à verdejante natureza.
Passeios coloridos e aromatizados,
um doce e magnífico renascer!
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PRIMAVERA POEMA
Ligia Scholze Borges Tomarchio

______________________________________________

Densos tapetes de folhas esquecidas
pretéritos sons, esvoaçantes cortinas
nuas árvores emolduradas pela retina
do tempo perene e repetitivo.
Derradeiro sonho outonal
desdenha o inverno
criando em si um eterno desejo
do imaginar cores e flores.
Memória viva, atenta
desperta involuntária paixão
um amar intenso a verdejar
nos campos e versos do poeta.
Ciclo da vida mensageira
não mais sussurra
eclode florida primavera
poema único da existência.
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SAUDADE, PALAVRA TRISTE!
Simone Borba Pinheiro

______________________________________________

Saudade, palavra triste,
que aperta o coração.
Saudade é uma dor bandida,
transformada em canção.
Saudade de um grande amor
que passou em nossa vida,
nos causando grande dor
ao falar em despedida.
Saudade de um alguém
ao qual, nunca mais veremos
pois, partiu para o além,
para onde, um dia, nós iremos.
Saudade de um lugar
onde fomos, um dia felizes.
Pensando pra sempre morar
e, criar nossas raízes.
Saudade de um bom amigo
da época de criança.
Saudade que trago comigo,
sempre presa na lembrança.
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Rene Magritte (1898— 1967)
René François Ghislain Magritte foi um dos principais
artistas surrealistas belgas, ao lado de Paul Delvaux.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Magritte

Movimento estético: surrealista

O Terapeuta
http://pt.wahooart.com/Art.nsf/Art_PT?Open&Query=Ren%C3
%A9,Magritte

MEU ABANDONO
Calikcia Vaz

______________________________________________

Sinto-me como um pássaro preso em uma gaiola,
A portinhola está aberta, mas não sei voar.
Tenho amigos que tentam me conduzir porta a fora,
Infelizmente a teimosia e o medo não me deixam partir.
Estou condenado, tal como um pássaro ferido,
Sem amor, sem abrigo...
Abandonado por mim, no meu próprio destino;
Aguardando um pano ser jogado sobre
À minha gaiola, esperando a escuridão chegar.
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O ESPANTALHO
Maria José Zanini Tauil

______________________________________________

Trago no peito
Um casal de pombinhos
Em aberta gaiola
Que vive arrulhando amor
No compasso da emoção
Envolvo-me em rubra cortina
Que abro ao sol nascente
Para que voem livremente
Já me fizeram sentado
Não espanto passarinhos
Em mim fazem até ninhos
Eu queria mesmo era voar
Pelos ares a cantar
Mas fizeram-me sem asas
Com específica profissão
Garanto que tenho um coração
E ele não está nessa sacola
Do meu lado...nesse chão
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O MEU EU ENGAIOLADO
Rosimeire Leal da Motta Piredda

______________________________________________

Sentada diante da vida,
olho para dentro de mim:
estou, da cabeça a barriga, presa numa gaiola.
Pousados num poleiro, distantes um do outro,
há dois pombos brancos:
um, deseja escapar e o outro, permanecer cativo.
A mente, capturada pela insegurança.
Pensamentos querendo voar:
uma maneira de fugir de mim mesma.
Uso chapéu para encobrir a tristeza!
Uma bengala, para equilibrar-me.
Em uma das mãos, discretamente seguro uma pequena bolsa:
lembranças ocultas.
Consciente do que sou,
questiono-me frequentemente.
Analiso minhas atitudes e comportamentos.
Idealizo uma existência de significado mais amplo.
Mil e um sonhos, mas nunca os realizei.
Nenhuma evolução ou crescimento interior.
O meu eu engaiolado:
sem esperanças de que algum dia eu me torne
a pessoa que fui destinada a ser.
Sou e não sou.
Uma estranha habitando em meu corpo!
Tenho as chaves, entretanto, esqueci onde está.
Medo de viver!
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O TERAPEUTA
Sonia Nogueira

______________________________________________

Mirou no espelho apreensivo
Onde estou que não me vejo!
Narciso não era seu nome, sabia.
Mas meu rosto é belo prevejo.
Não me encontro, que tristeza!
Roubaram minha alma, agora,
Viverei sem tino, sem gloria?
Mas lá dentro do espelho
Vejo objeto em tom verde
Que horror, que força impede
De olhar minha engrenagem?
Talvez eu seja uma miragem...
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OS FRUTOS DA HIPOCRISIA
Pacífico & Pensativo

______________________________________________

A hipocrisia é ardilosa.
Prega a paz, semeia a ira.
Veste a roupa da verdade,
mas não tira a da mentira.
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PRISÃO DOURADA
Mardilê Friedrich Fabre

______________________________________________

Preso na gaiola do amor,
Pássaro de sonhos cortados,
Sofre mal aterrador.
Não importam cárcere de ouro,
Nem carinhos acetinados,
Juras de afeto imorredouro...
Falta espaço para cantar,
Conquistas ardentes do par.
Até o céu escureceu
Com ato de coração breu.
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APARÊNCIA? O QUE IMPORTA?
Maria José Zanini Tauil

_____________________________________________

Nem ao espelho
Mostro-me de frente
Bonito? Feio?
O que importa ?
Eu sou gente!...
Homem? Mulher?
Aristocrata ou ralé?
Tem horas em que sexo
É o que menos tem nexo
Eis a mais plena certeza
Aparência é só reflexo
Efêmero e perecível
Pequeno combustível
Frágil como cristal
Importe-se com minha alma
Só nela conservo a pureza
Ela é revestida de beleza
Ela é forte, ágil... imortal...
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ASSIM SOU EU
Rosimeire Leal da Motta Piredda

_____________________________________________

Sou uma desconhecida para mim mesma.
Esta imagem que se reflete no espelho e me olha nos olhos
sabe mais sobre minha individualidade do que eu própria.
Não sei ainda quem sou,
minha sombra na parede prefere ocultar toda a verdade.
Sou o contorno de um ser,
um enigma feminino,
perguntas sem respostas,
neblina ao amanhecer,
poeira espalhada pelo vento,
ponto de interrogação e exclamação no final da frase,
texto incompreensível.
Assim sou eu,
investigação sem pista...
OBS.:
Poesia do Livro "Voz Da Alma"
Editora CBJE - Rio de Janeiro – Brasil - Novembro/ 2005.
Autora - Rosimeire Leal da Motta Piredda
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DIANTE DO ESPELHO
Mardilê Friedrich Fabre

______________________________________________

Dentro
De mim
Eu contemplo
O eu sem retoques.
Encerrado em mim,
Perscruto-me sem pena.
Revolvo meus sentimentos,
Esqueço-me por uns momentos
Dos pedaços sem cor que virei,
Esperanças rotas, portas fechadas.
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ESPELHOS DA CONSCIÊNCIA
Pacífico & Pensativo

______________________________________________

Um corrupto vê sua imagem refletida de costas pra si mesmo como sentença....
Traindo não somente a outrem,
mas aos princípios morais e éticos de sua própria consciência.
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INIMIGO MEU
Simone Borba Pinheiro

______________________________________________

Pensamentos desencontrados
encontram-se com o meu eu,
declarando com todas as letras
uma infindável guerra interna.
Coração no centro batendo acelerado,
às vezes parecendo parado
sem saber ao certo como reagir
perante tantos desencontros.
Desencontro de ideias, de emoções,
sensações perdidas no tempo,
no vento, no espaço...
O cérebro já não raciocina mais,
lateja, dói e explode
em mil fragmentos,
vidrilhos coloridos de saudade
do que um dia poderia ter sido, talvez,
a vida de alguém que sonhou
com o amor simplesmente.
E, percebendo tanto desencanto
nesses desencontros agonizantes,
descobri que esta mente desordenada
que controla todo o meu ser,
é no fim de tudo,
o inimigo meu!!!
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O TERAPEUTA II
Sonia Nogueira

______________________________________________

Não se aflijam sou assim:
Cabeça pensante, olhar invisível,
Corpo sem visão, eu sou raquítico.
Corpo é sinônimo de prazer
Cabeça é manobra e se expande
Com eloquência, e faz querer.
Um casal de pombos na gaiola
Sou eu na magia do labirinto
Descobrir a porta e não consinto.
Somos mistério na imensidão
Descobrir tal dimensão, oh!
Não se aflijam sou assim.
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ROSTO
Ligia Scholze Borges Tomarchio

______________________________________________

Relembro dias poucos
em que senti tanta saudade
de alguém que não conheço o rosto
mas me amou um dia.
Talvez noutra vida tida
uma lembrança de infância
infâmia não saber onde e quando
se meu coração amor ainda sente.
Nada posso contar da história
não estive presente como sou agora
era apenas energia pura
esvoaçante, inebriada pelo sentimento.
Vou adormecer e sonhar com esse rosto
descobrir da minha existência o gosto
caminhar lado a lado com o amor
que um dia me abandonou ao acaso.
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Tarsila do Amaral foi uma pintora e desenhista brasileira e
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ANÔNIMOS
Mardilê Friedrich Fabre

______________________________________________
Anônimos morrem nas guerras,
Figurantes eliminados
Em longes e ignotas terras.
Anônimos passam ao lado
Com suas dores e temores.
E aquele olhar aparvalhado?
Anônimos andam de trem,
Sacolejando seu cansaço.
Descem autômatos do além.
Anônimos limpam as ruas
Que a ignorância de noite suja.
Por que diante deles recuas?
Anônimos trabalham em fábricas.
Rostos iguais, sem sentimentos,
As peles sem cores, apáticas.
Anônimos levantam prédios
Com suas mãos e braços mágicos.
Mas quem exorciza seus tédios?
Anônimos velam doentes
Cuidam das feridas do corpo
Enquanto sangram suas mentes.
Mas anônimos não o são
Para quem os receberá
Com benevolência, o cristão.
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AS MULTIDÕES DE QUALQUER CIDADE
Marcelo Allgayer

______________________________________________
O povo está cansado. Com efeito, são milhões de pessoas que se arrastam
procurando um alento, uma educação, paz em seus pensares.
No entanto, o que se vê são rostos irrequietos procurando espantar fomes, tanto
materiais, quanto espirituais.
Basta olhar pelo centro de qualquer cidade, principalmente do terceiro mundo,
para se notar rostos de indivíduos com pressa, estressados e com medo.
Vivem preocupados, não sabendo como será o amanhã, o aqui e o agora;
sempre na esperança providencial de que um dia a vida vai melhorar.
Contudo, os rostos continuam espantados, querendo tranquilidade. Muitos podem
pensar num novo emprego, pois querem o melhor para suas famílias.
A maioria não aguenta mais tanta poluição visual ou do mau cheiro gerado pelas
indústrias locais, mas continuam a ser seres humanos; pardos, negros, brancos,
não importa a cor, pois todos querem um lugar ao sol; todos querem um sorriso em
suas faces; querem enfim transformações existenciais para serem chamados
verdadeiramente de cidadãos de qualquer cidade.
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ELOS
Sandra Reis

______________________________________________
( tê-los ou não t(elos)?
Quero voltar para casa,
mas me bateu um impasse:
Não sei para onde vou
nem o porquê da saudade.
Me surgem vagas lembranças
de coisas que sucederam
como não sou mais criança
todas elas se perderam.
Se não me falha a memória
sei que tenho uma família.
Faz parte da minha história,
disso não tenho saída.
Ando comigo, sozinha.
Nem sei onde eles estão.
Não os reconheceria
no meio da multidão.
Por isso, eu sigo meu passo
e canto a minha canção:
O mundo é minha casa
e todos somos irmãos.
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ENCONTRO NAS DIFERENÇAS
Lenir Moura

______________________________________________
Fui atrás do anormal, cansei da rotina,
precisava mudar.
Despistei o igual, desviei minha sina,
fui para outro lugar.
Encontrei tanta gente
de mim tão diferente, quis então conhecer.
Esbarrei em outras vidas,
pessoas tão decididas, que me fizeram aprender.
Conheci sentimentos,
apurei meus sentidos.
Vi o mundo com outros olhos.
Aprendi com os excluídos.
Limpei minha alma, exercitei minha calma
ao me ver tão igual
a toda aquela gente
que pensei ser anormal,
só por ser tão diferente.
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O ESPETÁCULO DO TEMPO
Pacífico & Pensativo

______________________________________________
Da plateia da vida, impotentes...
Assistimos ao tempo imponente no palco...
Três atores, passado presente e futuro,
protagonizam o eterno espetáculo.
O soberano criador de todos os mistérios e do infinito,
ordenou que para todo o sempre,
o tempo permanecesse irreversível e inviolável.
Na mais perfeita harmonia
de um magnífico ritual orquestrado...
O futuro vem chegando no presente...
E o presente vai ficando no passado...
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O SER HUMANO É UMA ILHA
Rosimeire Leal da Motta Piredda

______________________________________________
Uma multidão de rostos desconhecidos.
Personalidades, fisionomias diferentes.
Existência e destinos desiguais.
Passos apressados.
Ao passar, não deixam rastros.
Andam todos próximos.
Estão juntos, porém, não unidos.
Apenas precisam percorrer o mesmo trajeto.
Milhares de pessoas, impossível contar.
De súbito, um deles desaparece inesperadamente.
Chegou sua hora de partir, deixar de viver.
É difícil descrever claramente os transeuntes.
São vultos que se movimentam constantemente.
Um jovem roubou a carteira de um homem,
foi preso em flagrante e excluído do meio dos demais.
Com um ato impensado, arruinou todos os seus sonhos,
jamais voltará ao convívio da sociedade.
Pensamentos não podem ser ouvidos.
Cada um conversa consigo mesmo.
Confessa as alegrias e tristezas do seu eu.
Caminhando e pensando,
vivendo a vida de acordo com os recursos disponíveis.
Um estudante decide parar no meio da estrada
e formar com a voz, sons ritmados e musicais.
Conseguiu atrair a atenção de alguns dos passantes,
que ficaram imóveis para ouvi-lo cantar.
Outros, contudo, seguiram seu caminho.
O rapaz queria que alguém o ajudasse,
mas, após o término da canção,
todos foram embora.
O personagem cantante, agora, silencioso,
retorna a sua jornada seguindo a rota anterior.
Tanta gente junta e o ser humano é uma ilha,
rodeado por um grande número de pessoas
por todos os lados.
Quando poderia haver uma imensa corrente,
um elo que une todos os indivíduos,
impera a solidão.
OBS.: Poesia do Livro "Voz Da Alma"- Editora CBJE - Rio de Janeiro – Brasil
Novembro/ 2005. ****************
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OS OPERÁRIOS
Sonia Nogueira

______________________________________________
Segue a multidão para a labuta
Vai de ônibus, metrô, bicicleta, a pé,
O sol estende os raios na disputa
A vida é assim segue coragem e fé.
Alguns no escritório abrem o teclado
Outros a ferramenta em cada ação,
Muitos voam arremessando o espaço
Diversos se escondem na contramão.
Greves por salário mínimo para viver
A vida é dura, ganho curto, o filho chora
Nunca a igualdade em todos irá vencer
Doença sem recursos, pobre é sobra.
Luta a multidão e nunca cansa
Trabalha ou furta, e rir pela festança.
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POBRES MORTAIS
Claudia Jeveaux Fim

______________________________________________
Somos sós na multidão
De tantas cores e crenças!
Somos átomos em formação
Unindo nossas diferenças.
Somos tantos, somos muitos
Em busca da felicidade.
E a natureza ensina
Quão bela é a diversidade!
Seja eu, seja você
Oh! Todos pobres mortais!
Esta multiplicidade
Nos transforma em iguais!
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QUEM SOU EU?
MIFORI - Maria Inez Fontes Ricco

______________________________________________
Um
Rosto:
expressão
de
uma alma
- sentimento Um
número,
entre
os
demais...
Um operário!
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RECUSA
Marcilene Cardoso

______________________________________________
Descarta essa mente que te limita,
que te impede de sentir a dor alheia.
Não importa se você é igual ou diferente dos outros,
o que importa é o bem que sai do seu coração.
A expressão do rosto nem sempre é a da alma.
Pode ser que estejamos olhando para o mesmo lado,
mas nem sempre estamos vendo a mesma coisa.
Não deixe que sua alma se contamine com coisas que seu coração diz pra fazer,
ou não fazer.
Ouça-o.
Não é o que você tem ou deixa ter,
mas o que você faz ou não.
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SOMOS TODOS IGUAIS
Maria José Zanini Tauil

______________________________________________
Brancos, negros
Amarelos, vermelhos
Orientais, ocidentais
Nordestinos, sulinos
Cabelos de todos os tipos
Mas com tanta diversidade
Para Deus somos todos iguais
A todos deu extrema capacidade
Inteligência, dons, talentos...
E quer que haja fraternidade
Para haver felicidade
Pois se temos o mesmo pai
Certamente, somos irmãos!
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TRABALHADORES
Nídia Vargas Potsch

______________________________________________
Com a lua ainda alta
Trabalhador vai pegar condução...
Horas perdidas no trajeto
Umas tantas para ir
Outras mais para retornar...
Ao sinal do primeiro apito
Adentram à fabrica já esgotados
Muitas vezes sem café da manhã...
Ao segundo sinal iniciam sua jornada
A labuta é dura e cansativa!
Como sobreviver
Com o minguado salário
Recebido ao final do mês?
Tanto sacrifício, para nada?
Precisamos rever muitas coisas...
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ESPECTRO
Leonardo Praciano

______________________________________________
Entre os dedos gastos
mirrados fios grisalhos,
entre as mãos exaustas
as vistas desoladas
e o tempo flagrante,
como vela flamejante
cruzando o mar delirante
em conflito com a fome
do velejador.
Melancolia latente,
meu coração sente,
a cadeira sente,
a lareira ardente sente
e minha mão senil,
gasta feito convés após borrasca,
sente.
Tristonho inveterado
um sonho veterano
visitou-me hoje a tarde:
mãos dadas, um olhar,
um beijo, salivar...
Tristonho inveterado
sonhando catatônico
um beijo platônico
que continua visitando
um jovem apagado.
****************
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HOMEM VELHO COM A CABEÇA EM SUAS MÃOS
Sonia Nogueira

______________________________________________
Oh, Deus que faço dessa vida
Não sei do destino, nem da sina
Nem sei do amanhã sem direção.
Sou fraco a bebida me é sofrida
E caio nesta hora vespertina
Carrego este penar sem solução.
Já fui à cartomante lê minha sorte
As forças já sumiram no portão
E fui à igreja rezei na força e fé.
O padre disse no sermão, bem forte,
Trabalhe irmão que todos vencerão
Peguei pincel e tinta e fui para a sé.
O quadro empoeirado dali sumiu
Não tenho uma notícia ele partiu
Fiquei sozinho, inútil a minha sorte.
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LAMENTO DE UM VELHO
Lenir Moura

______________________________________________
Parece que a vida parou,
que o sol de mim se escondeu.
O clarão do dia tornou-se sereno
e o brilho da lua já não vejo no céu.
Parece que todas as vozes calaram,
que já não escuto da música, a melodia.
Vejo que os que foram nunca mais voltaram.
Parece que as horas se arrastam pelo dia.
Às vezes, no mundo, me vejo tão só.
Parece que a vida, de mim, roubou o brilho.
Sinto que todos me olham com pena, com dó...
e que o mundo de mim, até roubou os filhos.
Às vezes eu quero conversar com alguém
falar das angústias, de coisas assim...
mas no quarto sozinho, não vejo ninguém.
E guardo as angústias bem dentro de mim.
Sou hoje uma sombra do que fui no passado.
Escondo as tristezas sob meu colchão.
Já nem sei se ainda me sinto amado.
Eu sei que estou vivo, mas parece que não.
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MENTIRAS DA ANGÚSTIA
Pacífico & Pensativo

______________________________________________
A paz interior só nos mostra a verdade...
Tonifica a alma e embeleza o semblante.
Mas a angústia mente...
E transforma a menor das adversidades,
em um medonho monstro gigante.
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O AMOR JAMAIS ACABA
Maria José Zanini Tauil

______________________________________________
Conseguiste um tesouro
Com lágrimas e suor
Tirados de teus irmãos...
Nenhum amor ou paixão
Hoje, todo o teu ouro
Está resumido
Num terno surrado
Semblante triste e suado
Um par de velhas botinas
Um quartinho de esquina
E tristeza como fardo
Voltas acabrunhado
Dando cruel testemunho:
Nesse mundo tudo se acaba...
E nada se leva...
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O LIVRO DO TEMPO
Marco di Silvanni

______________________________________________
Assim, tão cansado, tão triste e tão só,
Tão desanimado, medita e relembra
Os tempos distantes em que procurava
Amigos, prazeres, amor e alegria.
Passaram as folhas do livro do tempo
E hoje ele sabe que o tempo passou.
Ele se arrepende das folhas rasgadas
Por causa dos erros, por causa do medo,
Por causa dos trancos que a vida levou,
Por causa dos sonhos que o tempo levou.
Não pode voltar, e hoje ele chora
Para consertar o que a vida rasgou.
O livro do tempo, não mais em suas mãos,
Perdeu-se entre os ventos dos dias de outrora.
Agora é hora de chorar sozinho,
É tempo de lágrimas, tempo de dores.
Adeus aos delírios, adeus, aventuras.
Já não é mais tempo de buscar amores.
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SOLIDÃO
Mardilê Friedrich Fabre

______________________________________________
Sem amor, apenas desolação.
Só, vê o mar beijar a longa estrada
Sempre vazia de passos fulminantes.
Sabe que não adianta o sol dardejar luzes,
Sobre ele desceu cruel escuridão,
Suas garras mortais atingem-lhe o âmago.
Suspenso no ar, perpetua-se no nada.
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SONHOS PERDIDOS
Frances de Azevedo

______________________________________________
Tantos anos transcorridos,
E ele agora sem nada.
Cabeça entre as mãos e o passado a lhe ferir
De que lhe valeu tanto esforço?
As lembranças das pedras no seu caminho
A lhe ferir todo o tempo; sem nunca ter apoio...
Seus sonhos despedaçados, em frangalhos...
Hoje um homem acabado, sem ninguém ao seu lado.
Homem probo, que muito lutou; que não se deixou levar
Pelos percalços da vida.
De que lhe valeu tudo isso?
E agora? Ele se pergunta e não obtém resposta alguma...
Só lhe resta esperar sem nenhuma ilusão.
Cansado, a esperança não faz parte de sua vida.
É o inverno que chega à natureza.
É o inverno que se abate sobre ele...
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TERCEIRA IDADE
MIFORI - Maria Inez Fontes Ricco

______________________________________________
Feitos que deixam saudades
continuam na memória.
Assim, na terceira idade,
fortalecem sua história!
Mas, a solidão é triste
igual vento muito forte.
Necessário que conquiste
um amigo e tenha sorte!
A fuga não justifica,
também não é muito honroso.
Fugir de uma luta implica
transformar-se num medroso!
Pois, sem amor e ilusão
em mais nada acreditava;
sozinho na escuridão,
a Deus-Pai, ele rezava!
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AMANHECER
Maria José Zanini Tauil

______________________________________________
Quando os olhos veem
E conseguem ir além
Das formas...da luz...das cores
O coração sente...a cabeça viaja
As asas brotam...o corpo flutua
As mãos tocam as nuvens
E desse jeito
Vejo imensa gema
De um ovo quebrado
No centro de imensa luz
Do sol nascente:
É a vida que se abre!
É o milagre de mais um dia!
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AMANHECER PERTO DO OCEANO
Sonia Nogueira

______________________________________________
É como um bramido em canção diária,
Uma força que a natureza sem recuo,
Emite em eco e nele já flutuo,
Absorta numa prece quase necessária.
Nas ondas a labuta sem promessa,
Que no rito se faz uivo amplidão,
Comunga nesta hora a multidão,
Deitada na areia em vão professa.
Trafega a música, sem orquestra,
Afina-se, nas ondas sem batuta,
O canto, a emoção vem como mestra.
Levando ao vento o som arrebatado,
Gigantesca mensagem absoluta,
Da mais bela canção em seu tablado.
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CONSTRUINDO O AMANHÃ
Pacífico & Pensativo

______________________________________________
Você não pode voltar ao passado para corrigir o presente...
Então construa a partir do presente...
O nascimento de um fúlgido e glorioso amanhã!
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MEUS DOIS LADOS
Sandra Reis

______________________________________________
Sou uma força muito sutil
neste vasto mundo.
Alguém que ainda conserva
um toque de afeto
e um corte profundo.
Sou a marca indelével
de minhas rugas.
Do que foi e não mais será.
Não sou só matéria,
sentidos, gemidos,
nem Isolda ou Teresa.
Quando a alma
desamara do corpo,
sou mantra e leveza,
essência que me guia,
que emerge do meu
avesso e cria.
Por isso, se quiserem
saber mesmo quem sou,
procurem em minha poesia.
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ÓBICE
Alvorino Dias

______________________________________________
No inicio,
Talhei em ásperas pedras
Imagens e profecias.
Depois gravei minhas agruras
Em cavernas postergadas.
Entre fragas e escombros
Semeei a minha seiva.
E entre mares indomáveis
Serenei minhas procelas.
Hoje,
Longe do tempo
Vejo minha vida passar
Na tênue tela dos meus sonhos.
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PRESENTE DE TODOS OS DIAS
Mardilê Friedrich Fabre

______________________________________________
Recebo todos os dias
Um presente: a aurora.
Ela chega rosicler,
Trazida pela brisa airosa.
Move-se na cadência
Da orquestra dos pássaros.
Vem de mãos dadas com o sol.
Dissipa os segredos da noite,
Desfila sua beleza natural,
Dá descanso à lua e às estrelas,
Desperta as flores banhadas de orvalho,
Ilumina a vida insípida,
Traz a crença
De que a essência é boa,
Basta dar ao tempo chance
De revelar a magia que encerra.
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TRILOGIA NASCIMENTO, VIDA E MORTE
Simone Borba Pinheiro

______________________________________________
Clareia o dia
Liberta-se o choro
Tudo é fantasia
Nascimento!
Primavera de flores
Dias de chuva
Tempo de amores
Vida!
Cai a noite escura
O ar é gélido
Triste figura
Morte!
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A DANÇA DA IMAGINAÇÃO
Simone Borba Pinheiro

______________________________________________
A imaginação corre solta
no espaço neuronial,
e me leva por caminhos
nunca antes percorridos,
lindos, inimagináveis,
numa mistura infinita
de sons, cores e sensações.
Um labirinto mágico
onde posso escolher
o caminho das melhores emoções.
Minha mente cria asas
e voa livremente,
num mundo colorido de paz e amor.
As imagens, dançam com os sons
feito borboletas esvoaçantes.
É a dança da imaginação
alçando um vôo livre
na mente do poeta.
Venha para o lado mágico da vida
Venha voar você também,
de mãos dadas com a imaginação!
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CÂNTICO À SABEDORIA
Pacífico & Pensativo

______________________________________________
Com as asas das letras...
Voe para aquele universo...
Ao maravilhoso mundo do conhecimento!
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DEVANEIOS MEUS
Lenir Moura

______________________________________________
Sinto meus sonhos voando
por este imenso azul.
pairando entre as estrelas,
esbarrando de encontro às nuvens.
São meus pedaços de verdade
que voam pelo universo
e se materializam em versos
nas palavras
que eu preciso esboçar.
São palavras não ditas
faltando falar.
são os sonhos morrendo,
explodindo no ar.
São pensamentos só meus,
difíceis de explicar.
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DIÁRIO DE DESCOBRIMENTO
Sonia Nogueira

______________________________________________
Longas as viagens no além-mar
Terras longínquas, olhar atento
No diário o registro com alento
A rota vai seguindo sem pensar.
Dias vão passando sem tormenta
E o barco em deriva aponta longe
O sonho que alimenta feito monge
Dita em cada página a ferramenta.
Da história registrada a cada dia
O vento confabula com a lenda
O sol com seus raios criam fendas
A vida nasce a cada hora irradia...
E sigo caminheiro em mar aberto
Até um novo rumo e me desperto.
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ESCREVO POEMAS
Mardilê Friedrich Fabre

______________________________________________
Não
Sou
Poeta.
Só declino
Emoções que brotam.
Verto minh´alma no papel.
Ouso fazer versos rimados.
Minhas fantasias
Perpetuadas
No tempo
Frágeis
Voam.
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FOLHAS MÁGICAS
Frances de Azevedo

______________________________________________
Abrir as asas para a liberdade:
Livre, enfim, ir embora, sem destino!
Não se deter, não saber a verdade,
Nem mesmo saber por que o desatino...
Como folhas ao vento transformadas
Em pássaros livres que longe vão
Mesmo que bradem, almas desalmadas,
No infinito azul, não conseguirão
Prendê-las novamente. Navegar
Para o cais é preciso. Imperioso!
Ouvir novamente o sutil cantar
Do jovem coração sempre saudoso...
Assim, talvez, o sonho recomposto
Volte, um dia, a compor o caminho,
Do sol da alegria naquele rosto
Agora ferido por um espinho...
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GAIVOTAS DE PAPEL
Maria José Zanini Tauil

______________________________________________
Tantos desenganos?
Transformei-os em poesia
Forma de sublimação
Dor despejada em versos
Em grande livro impressos
E cada folha...fatia de mim
Deixei ir se soltando
E o vento levando...
Como brancas gaivotas
Voando sobre o azul do mar
E assim volto sorrindo
Com um novo coração
Quase refeita da dor
Liberta da triste paixão
Sem sonhos desencantados
Na periferia do amor
Quadro desbotado de natureza morta!
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LIBERDADE ABRE AS ASAS SOBRE A POESIA
Sandra Reis

______________________________________________
A arte clama por liberdade,
e em nome dos poetas eu decreto:
Se for criado um poema com intensidade e magia,
que ele exerça o direito de ter asas e voar.
Que se liberte das grades existenciais
e busque sua alforria.
Que seja permitido ao poeta
comandar todo o espetáculo.
Comungar suas emoções
e sair do anonimato.
Que se garanta, inclusive,
não haver limite para o voo.
Desde que sua obra seja feita
com prazer e muito gozo.
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VOLATEAR
Marcilene Cardoso

______________________________________________
Um sonho voa,
um canto de verso em letras com asas.
De pensar leve,
ou denso,
ou puro,
flutuante.
De vistas perdidas em pousos inviáveis.
Céu azul, mar em vista.
Brincando de alcançar o infinito,
sem regras,
o céu é o limite.
Desejáveis pontos,
desejáveis dias.
E como pássaros inseguros,
lá se vão nossos pensamentos,
escritos ou não.
Somos nós mesmos a voar,
de uma memória se extrai vários pássaros.
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ATRAVESSANDO O DESERTO
Simone Borba Pinheiro

______________________________________________
Caminho lentamente, as pernas pesam...
estou sem forças, suada, cansada,
boca seca, a pele arde, tudo dói em mim.
Os pés, já nem os sinto,
vou seguindo, não posso parar,
a vida não pára,
simplesmente muda o curso,
mas não percebo as curvas do caminho,
sigo reto, sempre em frente,
e nem sei para onde vou
ou se vou para algum lugar,
mas sei que tenho que continuar...
Do outro lado, além das montanhas de areia,
um oásis de ilusões, visões inebriantes,
sombra e água fresca, tendas de algodão,
que não consigo alcançar, por mais que tente.
De repente, chuva de areia em meus olhos...
um redemoinho desesperador,
um frio avassalador...e chega a noite!
Não consigo dormir, o frio é intenso,
meu corpo todo treme.
Fantasmas do deserto rondam minha mente
que, atrapalhada, já não discerne dia e noite.
E quando amanhece,
o sol intenso queima minha pele.
Ajeito os cabelos, cubro o rosto com o véu,
me ponho novamente em pé,
e sigo meu rumo, encarando minhas dores,
de peito aberto,
aguardando surgir a minha frente um real oásis,
em alguma curva do caminho
atravessando o deserto.
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O BURACO DA AGULHA
Sonia Nogueira

______________________________________________
Na agulha de ponta para o alto
Erguia seu poder, vedava a trilha,
O homem em pastoreio sem assalto
Puxava o primeiro vindo em pilha.
A vista não alcançava a cáfila rude
Enfileirados nos bancos de areia
Pés resistentes enfrentam em amiúde
A sorte escrava de trato resistente.
Origem eurasiana dispersa se firmou
Noutras paragens á guerra os uniu
Caminham longas horas, anos viverão,
Em torno de cinquenta seu penhor.
Na tela o criador em campo aberto
Ressalta no deserto a forca que emana
Enfrenta sol areia de forma sobre-humana.
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O CAMELO E A AGULHA
Maria José Zanini Tauil

______________________________________________
Pode um rico entrar
No reino do céu?
Mais fácil um camelo passar
No fundo de uma agulha
Assim dizem as escrituras
Causando certo temor
E assustando o leitor
O fundo da agulha
É buraco na montanha
Se o camelo se abaixar
Certamente passará
Não é fácil no céu entrar
Mas não tão difícil assim
Basta a Jesus dizer “sim”
Agir como o bom samaritano
Fazendo o bem ao próximo
Sem jamais o explorar...
Não adianta bens acumular
Pois no céu não há lugar
Para tão pesada mala:
A morte a todos iguala...
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PAISAGEM DESÉRTICA
Rosimeire Leal da Motta Piredda

______________________________________________
(Obs.: Poesia escrita logo após a morte do meu pai, Pedro Sabino da Mota – 1912/2007)

O meu coração foi coberto por um manto de areia,
tornou-se um deserto sem a sua presença.
Vaguei por todos os lados buscando-te,
perdi-me na paisagem desértica.
Grandes barreiras montanhosas
dificultam a chegada de nuvens úmidas.
Minhas lagrimas são impedidas de deslizar pela face:
conformada estou que a sua partida é eterna!
Nesta região de dunas onduladas,
sua fisionomia sobrevoa minha mente,
num vai-e-vem de recordações.
Nesta terra seca,
encontrei um oásis onde a sua existência é quase real:
o sol não queimou as lembranças!
Avistei um cacto cujas folhas armazenavam água:
saciei a sede da sua ausência!
Outras plantas tinham longas raízes
que penetraram fundo em minha alma:
seus traços são indestrutíveis!
Nesta zona árida, o calor na temperatura máxima,
vi algo logo a frente:
Uma pessoa caminhava.
Adivinhei quem era.
Saí correndo para abraçá-lo, mas sumiu!
A miragem brincava com a minha saudade!
A reflexão da luz solar criou uma ilusão.
Um lagarto passou por mim ignorando-me.
Sensação de abandono.
O vento soprou forte espalhando a areia.
Vazio.
OBS.: Poesia do Livro " O Cair Da Tarde" - Editora CBJE - Rio de Janeiro – Brasil - Julho/ 2012.
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PAZ DO PARAÍSO
Mardilê Friedrich Fabre

______________________________________________
“É mais fácil passar um camelo pelo
de uma agulha do que entrar um rico
no reino de Deus” (Mateus 19:24).

Minha vida por um fio...
Na noite orvalhada,
Ouço as palavras benditas de Jesus.
Pensamento flui como água no riacho.
Quanta penitência para salvar-me!
Rajadas de amor acendem em meu peito
Sabor de salvação para minha alma.
Percorro as trilhas da paz do paraíso.
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CARÊNCIA
Maria José Zanini Tauil

______________________________________________
A carência é tão grande
Que na biblioteca adormeço
Sobre enorme livro vermelho
Que me deste de presente
Doce lembrança na mente
Pelo menos ali
Sinto-me abraçada
Por teus versos de amor
Por tuas carinhosas palavras
Que foram por mim decoradas
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MEU PRIMEIRO BAILE
Simone Borba Pinheiro

______________________________________________
Aquele baile eu não poderia perder.
Nada, nem ninguém, me impediria de estar em seus braços naquela Noite
acordei cedo e fui à loja comprar o vestido e o sapato para meu primeiro baile.
Me senti uma princesa naquele vestido que brilhava mais do que meus olhos
quando veem doce.
Fiz as unhas, tomei um banho de ervas para relaxar, fiz um penteado que me
permitiu um ar angelical e, por último, coloquei o vestido e calcei os sapatos.
Antes de sair, não esqueci das preciosas gotinhas de meu perfume preferido.
E lá fui eu para o baile, vestida para matar, de paixão é claro!
Quando percebi, você estava à meu lado me convidando para dançar.
Segurei em sua mão e fomos para o meio do salão, rodopiando ao som daquela
linda valsa que até hoje, não sei o nome, não importa!
Senti seus braços fortes envolvendo meu frágil corpo, enquanto minhas pernas,
tremiam de emoção meu rosto colado ao seu, inebriado pelo amadeirado
perfume que exalava de teu corpo másculo.
Meu cérebro, já não raciocinava mais, apenas me deixei levar pelas ondas
suaves da melodia até que de repente , ouvi o despertar do relógio, que pena!
Você nem tinha me beijado ainda!
E agora, fiquei com uma dúvida cruel: Será que depois disso, você virou sapo?
Pelo menos agora, sei que nunca fui princesa!
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MINHA HISTÓRIA?
Mardilê Friedrich Fabre

______________________________________________
Corro atrás da vida.
Pernas doloridas,
Mente torturada.
Repentinamente...
Deparo-me com o sonho.
Um livro...
Um livro vermelho.
Examino-o com cuidado.
Mas...
É o meu livro!
Por que estou fora?
Não o alcanço.
Olho para um lado,
Olho para outro...
Magicamente...
Estou no dorso.
Não consigo entrar
Em suas (minhas?) páginas
Para ler minha história.
Cansada, adormeço...
Para sempre?
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NO SILÊNCIO DA MADRUGADA
Sonia Nogueira

______________________________________________
O sonho foi chegando devagar
No vento da madrugada o assovio
Entrava e não via o desafio
Nem o livro firmou-se no sonhar.
Nuvens se afoitaram no silêncio
De tanta angústia em desarmonia
Cortinas sopravam a madrugada fria.
Apenas imagens toscas desfilavam
Em meio ao desvelo eu não me via
Somente um rosto austero ali sorria.
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PÁGINAS DA VIDA
Roselves- Alves

______________________________________________
Páginas da vida
são visões de frente
com novas experiências.
São linhas do horizonte
onde o sonho faz bem
à realidade crescente.
Nas páginas do conhecimento
há aprendizado, clareza
feito livro aberto.
Nas páginas do destino
uma compreensão de bem
eleva a vida além.
Nas páginas da poesia
há ciclo de emoção
e revelação do amor.
Descanso na palavra
onde o Verbo Vivo,
faz da essência, sinfonia de paz..
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POEMA DA MADRUGADA
Rosimeire Leal da Motta Piredda

______________________________________________
Zero hora e o sono abandonou-me.
Dificuldade prolongada para dormir.
O silêncio grita na noite.
Abro a janela.
Sobrado, segundo andar.
Um gato caminha pelo telhado, despreocupadamente.
O tic-tac do relógio me pergunta insistentemente:
_ Ainda acordada?
A lua cheia decidiu escrever um poema:
tornou-se mais brilhante.
As nuvens tentaram atrapalhar, encobrindo-a,
mas, logo reapareceu.
As estrelas aproximaram-se.
O vento da madrugada abraçou-me.
Debrucei-me no parapeito.
Contribui com alguns versos:
Minha mente projetou uma imagem,
um cavalheiro com um ponto de interrogação no rosto!
Uma súbita chuva obrigou-me a fechar a janela.
Esbarrei na lista telefônica.
Através do vidro, a lua continuava o poema,
iluminando o telefone.
A compreensão terminou o poema com estes pensamentos:
_“Telefone para ele!”
O motivo da insônia era a saudade.
Adormeci com um propósito.
OBS.: Poesia do Livro " O Cair Da Tarde"
Editora CBJE - Rio de Janeiro – Brasil - Julho/ 2012.
Autora - Rosimeire Leal da Motta Piredda
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A SOLIDÃO E EU
Rayma Lima

______________________________________________
Existo, a solidão também...
Há vários tipos de solidão
O de ficar só, viver só,
perder alguém ou simplesmente solidão.
Como é triste o vazio!
Sentir falta de alguém distante
Saber que cada encontro nosso
É uma certeza eminente para dor, tristeza...
Amor, o que significa amar?
Será sentir feliz junto ao outro?
Mesmo numa cabana?
Sentir autoridade sobre essa pessoa?
Ou apenas desilusão?
Talvez, devido a amargura que sinto
não saiba definir este sentimento
Só sei que a solidão existe
E que está no meu coração...
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DE VOLTA O RESPLENDOR
Mardilê Friedrich Fabre

______________________________________________
São recordações divinais
Essas que carrego de ti.
Resplandecem como cristais.
Para delas esquecer, luto.
Vezes sem conta as destruí,
Renascem a cada minuto.
Escorrego no meu tormento.
De mim até fizeram croqui.
Entontecida, afugento-as.
Transmuto-me em espirais.
Muita luz e sol recruto.
Improviso o meu reduto
E com o escuro arrebento.
Eis o fulgor aqui.
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INSTANTE IMAGINÁRIO
Ligia Scholze Borges Tomarchio

______________________________________________
Tarde a colorir pensamentos
qual unguento para o transir
de fardos extensos campos
perpassados por estranhos ventos.
Revoada peregrina, atenta
cava as entranhas cerebrais
de sopros cálidos retintos
ao transpor a grande porteira.
Sem fronteira portões país
no cais do porto etéreo
rescinde ao menos dessa vez
tratantes contratos internos.
Cheiro negro e zombeteiro
resvala profundezas espessas
do entrave que a faz doce
desvão que segue sozinho.
Não quer fluir o riacho
transita lento o pensamento
ainda que ventos soprem
pouco a sentir quando anoiteço.
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INÚTIL ESPERA
Maria José Zanini Tauil

______________________________________________
A vida se consome na saudade
De sonhos soterrados
Sem expectativas de realidade
Nenhum sopro de insensatez
Que movimente essas mãos inertes
Nenhuma aragem que cubra minha nudez...
Como casca de ovo
Minhas certezas são frágeis
E nosso ninho vazio
Ao tempo não é desafio...
Pois mesmo em dias ensolarados
Ele é triste... sombrio...vazio
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O TEMPO
Simone Borba Pinheiro

______________________________________________
Se o tempo tiver tempo
concederá um tempo
para aproveitarmos o tempo
sem que o tempo seja desperdiçado
por gente que não tem tempo
de conceder tempo àqueles que necessitam
de um tempo apenas de seu tempo
para serem felizes.
Mas tenho certeza que o tempo
dará tempo á todos.
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PERDIDA NO TEMPO
Sonia Nogueira

______________________________________________
Se fora sonho não sabia
A nuvem quieta escondia
Seu formato passageiro
Apenas o olhar percorria.
A vida no deserto, o destino,
Um ovo era o berço pequenino
Não cabia na medida da oferta
Mas a ave mirava a hora certa.
Trinava, voava na imensidão,
Cantava o amor, rima e refrão
Deitei a vida, rimei a poesia
De nada o mundo não sabia.
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VITÓRIA!!!
Lenir Moura

______________________________________________
Acordei!
E me vi inteira!
Nada me faltava, a doença não me consumira.
Escapei!
Não sucumbi às dores e nem me curvei a ela.
Forças? Encontrei no sofrimento.
Lágrimas?
Escaparam sem consentimento.
Ultrapassei todos os obstáculos.
Cheguei machucada, mas venci!
Cansei. Quase desisti...
Resisti, lutei!
Amanheci livre!
O dia era todo meu.
O sol me chamava, respondi à vida,
olhei para o céu,
agradeci a Deus!
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CHAVE DO AMOR
Mardilê Friedrich Fabre

______________________________________________
Uniu-nos a chave do amor.
Por que aceitar que fortes mágoas
Escorram de nosso olhar
E desapareçam nos vãos
Do tempo seguro e ordenado
Que se volatizou de nós?
Nossa porta não foi chaveada...
Inda não nos desbaratamos,
Somos prisioneiros um dou outro.
Brilhamos juntos como sempre.
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AS SETE CHAVES
Simone Borba Pinheiro

______________________________________________
Sete cadeados perdidos
no mundo das ilusões,
sentimentos aprisionados
na terceira dimensão.
A chave dourada do amor
que aquece e embeleza a alma,
traz consigo também a dor
se você não tiver calma.
A chave da amizade
difícil de se encontrar,
deve estar bem escondida
mas, tente que vai achar.
A chave da felicidade
será que você vai achar?
Perdeu sua mocidade
e não consegue encontrar?

E a chave do sucesso
Você já ouviu falar?
Essa veio para todos mas,
nem todos conseguem achar.
A chave do egoísmo
deixe pra sempre enterrada,
esta chave meu amigo,
não merece ser achada.
Da chave da paixão
fique um pouco distante,
pois a chave da paixão
é um pouco alucinante!
Parece que um bom chaveiro
você vai ter que encontrar,
para pôr todas as chaves
que conseguiu achar!

E a chave da saúde
Você sabe procurar?
Procure nos exercícios
e na cadeia alimentar.
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IGUALDADE
Maria José Zanini Tauil

______________________________________________
Nossos gestos
Movem anseios
Em círculos de igualdade
Teu desejo é o meu
Existe uma ponte
Unindo nossos territórios
Estilete de aço dourado
Unindo dois seres
E surge amor no meu poema
Não és tu...nem sou eu
Somos idênticos
Somos um
Extremos da mesma chave
Pontas que mesmo juntas
Jamais se encontrarão...
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PODER DA CHAVE
Sonia Nogueira

______________________________________________
Muitas paredes me prendiam
Andei no labirinto interminável
Gemido e assovios a mim chegavam
E a chave da saída intransponível.
Uma mão puxava a vida, outra ria
Das incertezas, do medo, do fugaz,
Eu via uma prisão, mas não podia
Fugir, me libertar, não sou capaz.
O grito sufocado na garganta seca
O outro arrebatava minha história
A porta nunca eu vi, gritei heureca
Pensando ser a senha da vitória.
Por fim abri os olhos então sorri
Apenas pesadelos, porta eu abri....
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BARCO À DERIVA
Rosimeire Leal da Motta Piredda

______________________________________________
Minha vida é um barco a deriva,
sem radar, sem direção, sem comandante.
Está prestes a naufragar.
Há anos que está vagando pelo oceano da vida.
Nesse tempo, enfrentou
tempestades, tufões e redemoinhos.
Sobreviveu, mas, sua carcaça está gasta,
desgastada, arranhada, quase furando.
O vento e as correntezas são seus guias
que o levam a nenhum lugar.
Ah, se afundasse logo, que bom seria!
Se chocou com um iceberg,
porém, o rombo foi pequeno, não naufragou.
Não apareceu até o momento a guarda-costeira,
também não encontrou um farol que iluminasse sua rota.
Um tubarão bateu fortemente contra ele,
deixando-o encalhado no meio do mar.
As ondas furiosas com aquele corpo estranho
se quebravam violentamente em cima dele.
Foi-se o sol e veio o sol.
Água salgada, calor e solidão.
Por fim, a embarcação conseguiu se mover
E de volta ao oceano da vida,
sem sonhos, sem esperanças,
já não sabia mais o que esperar.
Fechou os olhos e desligou os motores.
Por estar velho e precisando de reparos,
a casa de comando pegou fogo.
Contudo, as águas do mar apagaram o incêndio.
Barco sofrido, angustiado, triste,
amargurado, cheio de cicatrizes.
E agora, mais perdido do que nunca...
OBS.: Poesia do Livro "Voz Da Alma"
Editora CBJE - Rio de Janeiro – Brasil - Novembro/ 2005.
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CORRENTE
Sonia Nogueira

______________________________________________
Seguiu rumo a fora
A vista alcançava o infinito
A vida não ouvia o seu grito
Pegou o barco sem hora
As ondas embrulharam
A mente, confusão, furacão,
Mundo rústico de ilusão
Todos rindo falharam.
Faltou companhia
O medo se agigantou
Um trinco senhor, brotou
Um só foi sua companhia
- Olá vida companheira
Hás de florear, crescer,
Abrigar-me e me aquiescer
Serás minha videira.
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DESÂNIMO
Lenir Moura

______________________________________________
Cansaço!
O peso da lida
por sobre os ombros,
mostra pra mim que o tempo passou.
Sou bicho na selva, cansado da vida.
Sou no enredo da história
o capítulo final.
Sou preso enjaulado, na rua fechada.
Sou casa cercada, jardim sem flor.
Sou rio secando, um pingo de chuva,
sou poça, sou lodo,
eu sou lamaçal.
Sou final de caminho com o sinal fechado.
Sou a vista cansada querendo enxergar.
Sou o passo pequeno, de um corpo doído.
Sou adeus, sou aceno de alguém sem sentido
sem saber o que faço.
Sou um braço cansado, sem poder mais remar.
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FANTASIOSA ESPERA
Maria José Zanini Tauil

______________________________________________
No sonho te invento
Para logo depois
De
sin
ven
tarte!
Boca ansiosa da noite
Onde masco saudades!
E vens ao meu encontro
Remando teu barco
Por mares secos
Em tronco de árvore
Ao sabor das ondas
Na madeira desenhada
E eu, na extremidade
Vou digerindo a espera...
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INCERTEZAS
Mardilê Friedrich Fabre

______________________________________________
Compartilho minha tristeza.
Rodeado pelo infindo nada,
Obra do egoísmo humano,
Navego à toa, muito só.
É incerto a amanhã do mundo.
Hoje, rascunho do que fui,
Recebo a vida aparvalhado.
Mesmo cambaleando, prossigo.
Covarde, contribuo muito pouco.
Quando sairei deste torpor?
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AOS TRANCOS E BARRANCOS
Lenir Moura

______________________________________________
A vida te empurra
de encontro ao futuro.
Seguro não é,
mas tenta, avança...
Não é mansa a vida.
Periga perder o caminho.
A ponte é imensa e você está sozinho.
Levanta, não senta.
Procura o teu ninho.
A vida é dura e longa é a rua.
Espera a resposta,
um dia ela vem.
Também, quem sabe?
Segue andando,
proteja teu pé.
A vida te leva,
você chega lá,
mas, seguro não é!.
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ECOS DE UM EU APRISIONADO
Rosimeire Leal da Motta Piredda

______________________________________________
Uma música misteriosa perturba meus sentidos,
transcende o meu entendimento.
Acordou-me com acordes insistentes.
Arrastou minha curiosidade para o secreto do meu íntimo!
Desvendou meus sonhos escondidos.
São sons produzidos pelo meu subconsciente.
Hipnotizou-me através do meu autoconhecimento.
Projetou em meu coração os segredos da minha alma.
Um maestro afinou a sinfonia,
tornando-a cada vez mais compreensível.
Visão fantástica de uma parcela de mim,
presa nos escombros da vida!
Ecos de um eu aprisionado...
OBS.:
Poesia do Livro "EU Poético"
Editora CBJE - Rio de Janeiro – Brasil - Agosto/ 2007.
Autora - Rosimeire Leal da Motta Piredda
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EM BUSCA DO NIRVANA
Maria José Zanini Tauil

______________________________________________
Na primeira ponte
O primeiro desvio
Nas intenções da empreitada
Levando a transparência no peito
Como se fosse mapa
De destino traçado
Há um oásis a conquistar
É preciso caminhar
Tentações são espinhos
Cravados nos caminhos
Altos e baixos...obstáculos
Mas ajustes podem
Fazer-me atingir
O paraíso sonhado...
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INVISÍVEL
Mardilê Friedrich Fabre

______________________________________________
Para mim invisível vens.
Teu coração pulsa do mundo
O pressentir da natureza.
Vejo através da tua mente,
Percebo o que tu percebes:
Percorres a ponte até mim.
Logo, logo, estarás comigo,
Então poderei abraçar-te,
Aconchegar-me a ti sem medos.
A saudade fugirá rápido,
Não provocará mais a dor
Que me assola quando estás longe.
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SURREAL, MENINA CRICKET
Sonia Nogueira

______________________________________________
Passos silenciosos subiam
Lentos, invisíveis, sem
direção, sem espaço
Mente acéfala vagava
Só vazio, só cansaço.
O corpo se esvai solto
Ao infinito desalinhado
visão confusa desnuda
abismo em eco constante
tomou a imensidão aguda.
Choro sem lágrima
Sorriso sem desfecho
Alma sem corpo...

****************
209

Vladimir Kush (1965— 0000)
Vladimir Kush é um pintor russo (Moscou) que se
identifica com o "realismo de metamorfose" ou "fine
art", com desenhos e pinturas que formam imagens
"impossíveis", se utilizando de truques de imagens
e/ou elementos que se formam em outros.
Atualmente vive em Los Angeles, Estados Unidos.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Kush

Movimento estético: Surrealismo metafórico
https://www.pinterest.com/Girlcricket/kush-vladimir/-

ÁGUAS DA EXISTÊNCIA
Rosimeire Leal da Motta Piredda

______________________________________________
Substância líquida e incolor.
Mares, lagos e rios,
inundam sua consciência.
Perdeu o conhecimento de si mesmo.
Insípida e inodora.
A vida é simultaneamente
transparente, sem gosto e sem cheiro.
Essencial para a existência é a água.
Escorre das árvores... choro:
foram feridas e queimadas!
Lágrimas e suor
lavam a alma do cansaço de existir.
Diluente inigualável para as emoções.
Os sentimentos são dissolvidos pelo descrédito.
Estado de torpor.
Maré alta, ondas selvagens
afogam os pensamentos insensatos.
Enchente alaga a lucidez.
Na lagoa flutuam os pedaços do seu “eu”.
Inconsciência.
Trágica é a realidade naufragada no seu coração.
OBS.:
Poesia do Livro "EU Poético"
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Autora - Rosimeire Leal da Motta Piredda
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COMO GOTA CRISTALINA
Mardilê Friedrich Fabre

______________________________________________
Da rocha fria
Cai gota cristalina.
Espelha o céu...
Como meus sonhos...
Nascem com o sol... vida...
N´água se estampam.
Como meus olhos...
Descobriram os teus,
Vertem carícias.
Como meus lábios...
Descansam nos teus.
Persistem sempre.
Como minh´alma...
Adormeceu na tua...
Não mais acorda.
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MAL CRÔNICO
Maria José Zanini Tauil

______________________________________________
Tanto remédio
Em horas alternadas
Para isso...para aquilo
Nenhum deles, porém
Para dores da alma...
Alma que arde
Que se comprime
E grita teu nome
Parece um mal crônico
Torneira que pinga
De dia e de noite
Nem fazendo parte
Da paisagem
Por sua insignificância...
Tudo é surdez
Tudo é desprezo
Tudo indiferença...
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O PINGO
Sonia Nogueira

______________________________________________
A sede implora
Olha o mar
Tanta água
Eu a aclamar
Quero água
Homem sumiu
Secou a terra
O rio secou
Lagoa é lama
Cachoeira parou
Solo rachou
Árvores sem tino
Ave sem voo
Ouço queixume
Quereeeero água
Queeeeeero vida
Queeeeeeero amor
Estendo a mão
Respiro fundo
Só um pingo
Não brotou...
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CORTE DO PAU BRASIL
Sonia Nogueira

______________________________________________
Machado corta lenha no quintal
Lenha acende o fogo na lareira
Machado vai ao ombro, lenhador,
Lenha esquenta o fogo para o amor.
Machado não cortou meu coração
Lenha faz fogueira pra São João
Machado corre solto no sertão
Lenha solta cinza em comunhão.
Machado disse a lenha: eu te corto
Lenha sem defesa não correu
Machado sentiu dó, não te suporto,
Lenha, eu sou teu móvel esqueceu?
Ambos abraçados em seu destino
Olharam a lua tristonha, pequenina,
Seguiram sua sorte, tocaram violino,
Jogaram a raiva inútil na latrina.
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DESERTO SEMEADO
Calikcia Vaz

______________________________________________
Semeaste o deserto com um machado,
Partiste sem nem uma despedida.
Plantou a morte sem remorso;
De um simples podar de árvore,
Brincadeira de quando era criança,
Sua profissão a tornou.
Por dinheiro, semeia a devastação,
Não existe amor, não existe compaixão;
Derruba florestas inteiras,
Sem ao menos...
Uma árvore em frente à sua casa plantar.
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GANÂNCIA DESTRUIDORA
Maria José Zanini Tauil

______________________________________________
A vontade de ter
Faz a devastação
Não procuram conter
A ganância maldita
E se alastra a destruição
Vira madeira
Cada árvore que cai
Não se sabe até onde vai
A visão dessas clareiras
A natureza chora a dor
Produzida por machados
Nas mãos de covardes...
Só restam tocos cortados
Não plantaram, nem aguaram
E acham que tudo podem
Sucumbindo ao vil real
Floresta virou surreal...
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PLANETA TERRA
Mardilê Friedrich Fabre

______________________________________________
Povoado por seres esquisitos,
O planeta Terra segue em conflitos.
Desaparecem as belezas naturais,
Culpa do progresso de entes desiguais,
Homens, únicos, dotados de inteligência,
Que tratam a vida com displicência.
Designaram-se donos do Planeta.
Egoístas, agem como o capeta:
Destroem espécies, poluem ar e água,
Não se importam com a dor que deságua
Na terra ferida de morte
Nem com animais já sem norte.
Parece que sua maior satisfação
É passar com muita animação
Em toda a área verde existente
Machado aniquilador e maleficente.
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NAS MÃOS DE DEUS
Rosimeire Leal da Motta Piredda

______________________________________________
Sendo senhor de si e de suas ações,
partiu pelas estradas da vida.
Abandonou o porto onde ancorava seu navio.
O mapa já estava traçado,
contudo, recusava-se a aceitar.
Não deu ouvidos àquela voz interior que lhe acenava.
Rejeitou os conselhos dos seus pais.
Cruzou oceanos e continentes.
Travou combate consigo mesmo.
Vazio. Perdeu-se.
Maturidade. Sabedoria.
Regressou ao lar paterno.
Amanheceu um novo dia.
Renasceram os seus sonhos...
Rebelde que lutava contra o seu destino,
entregou suas armas.
Ninguém foge dos planos de Deus,
o que Ele determina, assim será!
OBS.:
Poesia do Livro "EU Poético"
Editora CBJE - Rio de Janeiro – Brasil - Agosto/ 2007.
Autora - Rosimeire Leal da Motta Piredda
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NAUFRAGO EM MIM
Mardilê Friedrich Fabre

______________________________________________
Nas minhas emoções me afogo,
Neste mar abstrato flutuo.
Preciso vir à tona logo.
Urge que eu reaja e de mim
Eu me desafogue, e a luz veja...
A luz... que se afigura, enfim.
Mas as estonteantes vozes
Embaralham a minha mente.
A reação vem lentamente,
E o torpor em grandes doses.
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O OCEANO É POÇA D`ÁGUA, SE ESTÁS COMIGO!
Maria José Zanini Tauil

______________________________________________
Aprendi, Pai
Que não importa
O tamanho do mar
A altura das ondas...
Importa mesmo
É que estás comigo
E se caminho contigo
Nas tempestades da vida
Caminho em vitória!
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PARA O REFÚGIO SEGURO
Sonia Nogueira

______________________________________________
As ondas açoitavam frias
mastro açoitava a bandeira
tripulação em avarias
rogando ao céu uma maneira
de salvação para os dias
de mão posta rezaria
pela fé em meio ao furacão
peço refúgio, Senhor,
pela surpresa e aflição
faço votos em penhor
dá-nos refúgio e união
nesta hora de horror
acalma meu coração.
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PRESENCIEI UM MILAGRE
Nídia Vargas Potsch

______________________________________________
Navegando por alto mar para escolher bons locais para uma boa pescaria, eis que
uma tempestade nos pegou desprevenidos... O barco já estava carregado de
pescado de superior qualidade e nossas redes lotadas e sendo içadas. Jacinto, como
comandante oficial do dia, já não dava conta das imensas ondas que castigavam o
barco. Pela primeira vez nós o víamos corado e suarento... porque perdia a valente
batalha com o mar.
Nós, simples pescadores, jogados pra lá e pra cá... ouvíamos sussurros de ladainhas e
parte das preces eram levadas ao vento...
O receio e o medo tomava conta de nossos passos. o quê fazer contra as forças da
natureza? O barco era mínimo, as marolas imensas nos atormentavam com
pensamentos negros... Enfrentar desafios é nosso forte! Como agir ?
Nos
entreolhávamos e aos solavancos das ondas rezávamos já pensando no fim de tudo...
Pois ondas gigantes nos castigavam e nossa vela principal acabou em farrapos...
Súbito, "Mãos Firmes" surgiram não sabemos de onde e recolocaram o barco no
curso correto e a tempestade foi amainando continuamente... Parecia que um
tsunami tinha passado por nós...
Foi o que depois de chegarmos ao cais que nos contaram: ondas imensas surgiram
com a tempestade tropical naquele dia que virou noite tenebrosa de tão assustador
que foi o fenômeno... Mas, deu-se o milagre e estamos todos bem e de volta ao lar
para contar e testemunhar o acontecido, para os aplausos gerais!
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TRISTEZA
Ligia Scholze Borges Tomarchio

______________________________________________
Nas ondas do destino
entre brumas rubras
a tristeza sangra sua dor.
Envolvem recifes, rochas, areias
do imaginário oceânico.
Cala, recolhe, transborda...
Devolvendo os grãos da felicidade
aos miseráveis corações aflitos.
Céu que não reflete sua cor
no mar da existência
esconde o sol envergonhado
de tanta dor derramada.
Os pensamentos chovem devaneios
soluçando esperança de carinho
colo de menino carente de mãe.
Natureza revoltada, espuma veneno
não mata a tristeza
apenas a amortece suave.
Florestas inteiras de uma vida

repleta de anseios utópicos
perde a esperança no verde do corpo
empresta o breu da noite sem luar.
Alegria imoral para o ar
carregado de ideais sem direção
transforma-se em tornados mentais
desolando o deserto desorientado.
Astros sem pena arrebatam o céu
amedrontam o mar e a floresta
tornando-os invisíveis sonhos ruins.
A aurora boreal lamenta sua vida
deseja ser felicidade eterna.
Perene é o belo.
Permanente é o horror da dor.
Tristeza natureza restabeleça a ordem
deixe o fluxo da vida em seu caminho
natural
não perturbe mais esse coração alado!
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ÁLBUM DE RETRATOS
Rosimeire Leal da Motta Piredda

______________________________________________
Folheei um velho álbum de retratos.
Pessoas queridas que partiram,
cenas congeladas através dos anos,
fatos registrados em imagens.
Aqueles olhares, aquelas expressões...
Ouço suas vozes, seus passos...
Caixa de recordações, máquina do tempo
que me transportam para o passado.
Aqueles que amamos
deixam suas sementes em nosso íntimo,
renascem em forma de saudades
sempre que as lembranças
pousam em nossos corações.
OBS.:
Poesia do Livro "EU Poético"
Editora CBJE - Rio de Janeiro – Brasil - Agosto/ 2007.
Autora - Rosimeire Leal da Motta Piredda
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DOCUMENTADO PASSADO
Maria José Zanini Tauil

______________________________________________
E assim os dias se vão
Nos gestos do vento
No antigo repousado
No varal das lembranças
Uma foto pródiga
Na morna fluidez
De um passado que volta
Como flores espalhadas
Soltas das hastes...
Porém ainda vivas
Alteando a alma sem disfarces
Deixando os olhos plenos
Da palavra solidão...
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ERA SÓ IMPRESSÃO
Sonia Nogueira

______________________________________________
A mesa bem postada,
Flores brancas caídas
As vermelhas aladas
Lembravam as partidas.
Poemas em cada página
Nas fotos as mensagens
Lembranças de passagens.
O quadro vivo ali, a olhar
Cada lágrima, cada sorriso,
Desmembrando meu passar.
Nas noites bem vividas
Nas madrugadas sofridas
Rondavam meu naufragar.
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FIM DE TARDE
Ligia Scholze Borges Tomarchio

______________________________________________
Bucólica paisagem emoldura
esperança vã de um dia sonhado
horas de espera e preparo
coragem e ansiedade.
Seria o dia inaugural e completo
manhã ensolarada
todas cores, odores e flores
meu coração saltitando...
Eternidade em minutos
senti minh’alma corada
pálido rosto de mulher esquecida
olha ao redor, está só.
O chapéu sem utilidade
caído ao chão
companhia para aquela mulher perdida
olhar vago, lágrimas contidas
posando para o pintor fantasma.
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MARCAS DO TEMPO
Simone Borba Pinheiro

______________________________________________
Hoje, sentada na varanda
de minha casa vazia,
meus olhos contemplam
o horizonte ao longe,
enquanto minha mente
mergulha no passado
trazendo à tona
a jovialidade, a beleza
física, a pele macia
e todos os encantos
de minha doce juventude.
Hoje, a pele já não tem mais viço
e os olhos, já não brilham
mais como antes.
As rugas e os sinais
se fazem presente
em cada centímetro
de meu velho corpo cansado.
A memória rápida da juventude,
hoje se esforça para lembrar
as tarefas simples do dia a dia.
As belas pernas torneadas
que antes corriam,
hoje são lentas, quase parando.
Carrego comigo, no corpo e na alma
as marcas do tempo,
que com a graça de Deus,
não apagaram o sorriso
de minha face, ao contrário,
criaram em mim,
raízes de sabedoria e paciência
para viver o meu presente.
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MINHA VIDA...
Ilda Maria Costa Brasil

______________________________________________
Na velha mesa repousam
antigos álbuns de fotografias.
Ao tirar-lhes a poeira,
algumas fotos ganharam vida.
Aniversários, Natais, Páscoas...
Oh! Quantos momentos estavam
empoeirados como a velha mesa!
Esforcei-me para resgatá-los,
mas alguns rostos insistiram
em manter-se foscos e trêmulos.
Poeira na mesa, marca de um tempo
em que histórias de minha vida
foram escritas para serem contadas
e repassadas de geração em geração.
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O VELHO E OBSOLETO ÁLBUM DE RETRATOS!
Nídia Vargas Potsch

______________________________________________
Colocados nas paredes das residências
Armazenados no computador
Salvos em algumas nuvens
Ficam lembranças guardadas
Momentos que desejamos
Perpetuar para a posteridade.
Rever estes guardados
Não é a mesma coisa
Que manuseá-los um a um...
Não é o mesmo que
Recordar os bons instantes
Em que foram feitos, inseridos
Num bom e velho álbum de retratos.
Se fechamos os olhos
Depois e uma rápida olhadela
Chegamos a sentir as poses
As pessoas sorrindo
Até as gargalhadas havidas
Como as roupas usadas
Os trejeitos engraçados
E tudo o mais...
É uma gostosura sentir
Cada foto em especial
Cada momento de ternura
E perceber ou lembrar o instante
Em que o click aconteceu...
Álbum de retratos, você me fascina!

****************
230

Washington Maguetas (1942 — 0000)
Washington
Maguetas
é
um
artista
impressionista brasileiro,

plástico

https://pt.wikipedia.org/wiki/Washington_Maguetas

Movimento estético: impressionista

Flores livros sobre mesa - Washington Maguetas
http://www.acervobrasil.com/tag/washington-maguetas/

PUBLICANDO MINHA DOR
Lenir Moura

______________________________________________
Registrei em fotos,
perfumei com flores,
encadernei meus amores,
em livros os editei.
Tornei público meu romance
expus os meus sentimentos
e as dores que senti
escondi quando chorei.
Ao sentir este perfume
nestas fotos que guardei
esbarrei nos meus queixumes,
com meus lamentos
eu chorei.,
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VAZIO
Mardilê Friedrich Fabre

______________________________________________
Saudades das tuas verdades,
Das tuas flores,
Dos teus livros.
Teu rosto sempre presente
No porta-retrato,
Sobre minha escrivaninha...
O tempo e a distância
Interpuseram-se entre nós.
Permiti que me escapasses,
Que desaparecesses de minha vida.
Tua voz chega-me como melodia
Que me ataca o coração vazio.
Retenho cada traço da tua boca
Como se ontem tivesses falado contigo
No nosso recanto.
Ah! Se eu pudesse
Mais uma única vez
Olhar-te no fundo dos olhos,
Pegar-te a mão
E mergulhar minha solidão
No teu colo perfumado!...
Uma insensata vontade de gritar
Pela rua o teu nome,
Para que despertes
Do teu sono eterno
E voltes para mim,
Não me abandona.
Só a saudade me acompanha.
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INFÂNCIA
Lenir Moura

______________________________________________
Que magia, que encanto,
nesta sublime beleza,
que vejo nesse encontro
onde a verdadeira realeza
é a pureza destas almas,
que se revelam nesta calma
da sutileza pueril.
Sem vergonhas, nem cuidados
sem limites pro amor.
A infância se espalha
no jardim coberto em flor,
sem maldade, sem pecado,
sem migalha de rancor.
Onde a pureza das crianças,
além de trazer esperanças,
nos revela uma beleza
como nunca, nunca se viu.
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MEU PRIMEIRO VERSO
Sonia Nogueira

______________________________________________
Era jovem ainda a criação
Frases curtas, receosas,
Dominavam o coração
Em cada palavra, as rosas
Nasciam em toda primavera
Perfume inebriava o jardim
Trazia o cheiro e na cratera
O desejo juvenil era jasmim.
Com sabor de amor vindouro
Nascido de um olhar e tocar
De mãos, parecendo tesouro
Guardado no baú, a esperança
Brotava entre as curvas a vagar
Das trilhas, da moça inda criança.
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PRIMAVERA
Ana Cristina da Costa

______________________________________________
As flores da primavera
São belas como um reinado
Minha irmã se chama vera
Coisas do mundo encantado
Eu quero ser margarida
Poderia ser um cravo
Essa flor da minha vida
É vendida por centavos
Lá na banca da Maria
Tem uma flor encantada
Um buquê a ti faria
Quer ser minha namorada?
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QUANDO ERA CRIANÇA...
Ilda Maria Costa Brasil

______________________________________________
Curtia tudo, desde o canto dos pássaros
ao coaxar dos sapos;
corria e rolava na grama alegremente;
ouvia fascinada, o farfalhar das folhas
provocado pelo vento, o que acreditava
ser um som emitido pelos anjos.
Infância... Irmão, primos, amigos,
garoa, cheiro de mato
e de terra molhada, brisa no rosto,
pipocas, gemadas, choros e risos.
Em meu universo infantil
não havia tempestades,
embora muitas situações imprevisíveis
e inesperadas tenham ocorrido.
Nada era impossível.
Para cada fato, uma solução, uma saída.
Minhas ideias borbulhavam
e, por serem muitas
e o tempo correr velozmente,
nem sempre conseguia colocá-las em prática.
Meu dia a dia era um constante inovar,
não havia mesmice nem rotina.
Brincadeiras, travessuras, risos, choros,
banhos de açude, fruta do pé, leite com canela,
cambalhotas em cima das sacas de trigo,
rodas de fogo no galpão,
bonecos de barro e de massa de pão,
poças de lama, tudo era fonte
de deleite e de prazer.
Infância, um velejar em águas
de grandes e fantásticas emoções.
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RELACIONAMENTO SAUDÁVEL
MIFORI - Maria Inez Fontes Ricco

______________________________________________
Desde pequeno Alex gostava de correr entre as flores junto a coleguinha de
escola: Matilde.
Quase sempre escrevia alguns versinhos para ela. Eram amigos inseparáveis.
Podia estar ensolarado ou nublado o dia, ser fria ou chuvosa a tarde...
Podia ser primavera, verão, outono ou inverno...
Pela manhã e a tardezinha, lá iam eles correr entre as flores ou pelos campos.
Mas, Alex, sempre tinha um poema, um versinho ou uma palavra amiga para
Matilde. Matilde era uma menina meiga e graciosa. Também gostava muito de
seu amiguinho, deste coleguinha de escola.
Os anos passaram e eles se separaram e se reencontraram.
E esse relacionamento amigo, saudável, estendeu-se aos seus familiares.
Tornando-se Matilde e seu esposo os padrinhos do primeiro filho de Alex.
Um relacionamento saudável que começou na infância, venceu
muitos
obstáculos ao longo dos anos, mostrando que a amizade pura e verdadeira, o
tempo não apaga.
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TEMPOS IDOS
Mardilê Friedrich Fabre

______________________________________________
Houve tempos sem agruras
Em que a vida se dissolvia
Nas canções das tardes macias.
Houve tempos sem desatinos
Em que os devaneios supriam
As lacunas dos dias sombrios.
Houve tempos sem encruzilhadas
Em que a imaginação tramava
Os caminhos do arredio.
Houve tempos sem malícias
Em que a doçura apontava
As esquinas da sorte fugidia.
Houve tempos sem desilusões
Em que a crença aconchegava
As vontades dos corações singelos.
Houve tempos sem tormentos
Em que o cuidado enriquecia
Roteiros desenhados pela fragilidade.
Houve tempos sem saudades
Em que as palavras escreviam
Enredos plenos de afetos cruzados.
Houve tempos sem pressa
Em que o talento norteava
A cadência dos passos da poesia.
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VELHA INFÂNCIA
Maria José Zanini Tauil

______________________________________________
Brincávamos com o tempo
Corríamos com o vento
Olhávamo-nos nos olhos
E ali, já nascia
Inocente paixão
E o sonho voava
Por entre canteiros
De silvestres flores
À beira do riacho
E a felicidade registrava
Inesquecíveis momentos...
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VOCÊ LEMBRA?...
Simone Borba Pinheiro

______________________________________________
Eu era criança ainda,
você lembra?...
Lembra dos nossos sonhos?
Lembra das nossas esperanças?
Lembra das nossas mãos,
se apertando pouco a pouco?
Lembra dos nossos olhos,
brilhando à luz do dia?
Lembra dos nossos corações,
saltitando de emoção?
Lembra dos nossos lábios,
se encontrando ao som da canção?
Lembra das nossas cartas,
nossos poemas de amor?
Onde está você agora?
Em que pensa você hoje?
Ainda, você pensa em mim?
Pensa ainda nos nossos sonhos?
Eu era criança ainda,
Você lembra?...
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