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Mensagem do Prefeito de Piracicaba  
sobre o XI Prêmio Escriba de Poesias

O Prêmio Escriba de Poesia é mais uma bem sucedida iniciativa da Se-
cretaria Municipal da Ação Cultural que, pelo décimo primeiro ano con-
secutivo, reúne o melhor no gênero, na cidade e no país. Esta edição traz 
uma grata surpresa, em relação à edição de 2008: o volume de trabalhos 
inscritos cresceu quase 500%.

Esse crescimento no volume de inscrições, segundo seus valentes orga-
nizadores, deveu-se à forte divulgação junto aos grupos literários através 
da Internet. É muito bom ver essa ferramenta tecnológica a serviço da arte 
e da literatura. E não só a divulgação, mas também o recebimento dos 
trabalhos aconteceu via e-mail, o que, certamente, facilitou muito, já que 
dispensava o trabalho de postar no correio, por exemplo. Mas o tradicional 
envelope com selo não foi descartado, pelo contrário, ele precisa ser, e foi, 
mantido, até em respeito aos artistas, e também àquelas pessoas que não 
têm familiaridade com a informática. Pois bem, a soma desses meios tra-
dicionais e contemporâneos resultou num incrível incremento para parti-
cipação no nosso Prêmio Escriba de Poesia. A isso também se juntou o au-
mento no valor dos prêmios oferecidos como reconhecimento ao trabalho 
literário dos escritores. Das 30 obras selecionadas nesta coletânea, duas são 
de autores piracicabanos. As demais vieram do Rio de Janeiro, Paraná, Rio 
Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Ceará, Pará, Rio Grande do Norte e 
Goiás. Somaram 3126 trabalhos inscritos, de 1042 candidatos, revelando 
sentimentos, sensações, cotidianos, vidas! Refletindo todo o povo brasilei-
ro. E para que essa efervescência literária não pare, ano que vem uma nova 
categoria será introduzida: o I Prêmio Escriba de Crônicas.

Barjas Negri
Prefeito do Município de Piracicaba





Mensagem da Secretária Municipal  
da Ação Cultural

Está escrito nas estrelas. O XI Prêmio Escriba de Poesias é de fato e de 
direito sucesso literário de Piracicaba e do Brasil, com reflexos no exterior. 
É um evento que ocupa lugar privilegiado no rico e promissor universo 
literário.

Pela primeira vez em sua história o Prêmio Escriba aceitou inscrições 
utilizando-se dos recursos da Internet e repassou a verba da Prefeitura ao 
Troféu “Maria Cecília Bonachella” ao melhor poeta piracicabano desta 
inovadora edição. O resultado foi surpreendente.

O XI Prêmio Escriba de Poesias superou todas as nossas expectativas. 
Recebemos 1042 inscrições, totalizando 3126 poesias, com participação de 
escritores internacionais da Inglaterra, Portugal, Romênia, País de Gales, 
Suíça, Alemanha, Guiné Bissau, além da significativa participação de escri-
tores de 24 estados brasileiros. Ao todo, foram premiados 30 escritores.

Nossa gratidão aos membros da Comissão Organizadora, aos mem-
bros da Comissão julgadora, aos funcionários da SEMAC, em especial aos 
da Biblioteca Pública Municipal de Piracicaba “Ricardo Ferraz de Arruda 
Pinto”, à Academia Piracicabana de Letras e aos literatos que se inscreve-
ram, que lapidaram a magia do pensamento para que a escrita e a palavra 
se transformassem em astros que brilham no universo literário. É a vida 
expressando-se nas letras, no pensamento competente e concatenado.

Rosângela Rizollo Camolese
Secretária Municipal da Ação Cultural





Mensagem da Comissão Organizadora 
do XI Prêmio Escriba de Poesias

Quando, em princípios deste ano, a Profa. Rosângela Rizollo Camo-
lese, Secretária Municipal da Ação Cultural, nos solicitou que novamente 
coordenássemos a Comissão Organizadora do Prêmio Escriba, desta vez 
em sua 11ª. realização na modalidade Poesias, aceitamos com gosto o hon-
roso encargo. Procuramos manter tanto quanto possível a mesma estrutura 
da Comissão Organizadora do ano passado, resultante de uma parceria 
fecunda e bem sucedida de funcionários da Biblioteca Pública Municipal 
“Ricardo Ferraz de Arruda Pinto” e de membros da Academia Piracicabana 
de Letras. 

Neste ano, compuseram a Comissão Organizadora a Sra. Lucila Ca-
lheiros Silvestre, diretora da Biblioteca Municipal, quatro funcionários da 
mesma biblioteca (Antônio Filogenio de Paula Júnior, Hilde Persone Pres-
tes de Camargo, Ivo Dinardi Tozi e Jorge Camargo Rodrigues),  quatro 
membros da Academia Piracicabana de Letras (Antônio Carlos Fusatto, 
Armando Alexandre dos Santos, Felisbino de Almeida Leme e Mônica Co-
razza Stefani), além do jovem escritor Adryadson Flabio Nappi. Foi com 
essa equipe que, graças à ajuda do bom Deus, conseguimos levar a cabo a 
missão a nós confiada.

Neste ano, importantes modificações foram efetuadas na instituição do 
Prêmio Escriba, inclusive em âmbito legal, sendo criada uma nova moda-
lidade − a de Crônicas, a se alternar com as duas já existentes, a de Poesias 
e a de Contos − e sendo criado também um prêmio especial para autor 
piracicabano ou residente em Piracicaba. Foi, ainda, substancialmente au-
mentado o valor dos prêmios, reformulou-se o regulamento do concurso e, 
pela primeira vez, abriu-se a possibilidade de inscrições pela Internet.

Os resultados obtidos foram muito animadores. Atingimos um total de 
1042 candidatos inscritos, com 3126 poesias enviadas. Dos concorrentes, 
77 eram de Piracicaba. Houve, ainda, participantes de 24 Estados brasilei-
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ros, além de alguns provenientes do Exterior: Alemanha, Espanha, Guiné-
Bissau, Inglaterra, País de Gales, Portugal, Romênia e Suíça.  

O sigilo a respeito da identidade dos concorrentes foi mantido, como 
de praxe, com extremo rigor, somente sendo conhecidos os nomes dos 
vencedores depois de escolhidos, pela Comissão Julgadora, os melhores 
trabalhos. 

A comissão de Jurados, por nós escolhida e convidada, foi de altíssimo 
nível. Além de duas literatas da nossa cidade, a poetisa Carmen Maria da 
Silva Fernandez Pilotto e a escritora Marisa Fillet Bueloni, foram tam-
bém convidados os bem conhecidos poetas Ulisses Tavares, de São Paulo, 
e Otacílio Monteiro, de Limeira, além da poetisa Rosani Abou Adal, de 
São Paulo, diretora da União Brasileira dos Escritores e editora do jornal 
literário “Linguagem Viva”.

Neste volume, que vem somar-se à já numerosa coleção de sucessivas 
edições do Prêmio Escriba, são publicadas as três poesias premiadas neste 
concurso, (em ordem da premiação); e, a seguir, em ordem alfabética pelo 
nome dos autores, os sete poemas que receberam menções honrosas e os 
vinte selecionados para integrarem esta coletânea.

Procuramos em toda a medida do possível respeitar a pontuação, a gra-
fia e, mesmo, a disposição visual dos poemas vencedores.

A todos os que concorreram agradecemos sinceramente, estendendo 
nossos agradecimentos aos meios de comunicação social de Piracicaba, que 
deram ótima cobertura ao concurso, à Academia Piracicabana de Letras, 
que nos deu total apoio, e especialmente ao Prefeito Dr. Barjas Negri e à 
Secretária da Ação Cultural Profa. Rosângela Rizollo Camolese, pela con-
fiança que depositaram em nossa equipe.

Felisbino de Almeida Leme
Coordenador
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Premiados
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1º Lugar / Acumulado com 1º Lugar de Autor Piracicabano

Poema em Pseudo-Haicais
Carla Ceres Oliveira Capeleti (Piracicaba-SP)

 Sete Chaves Desatino

 Todo segredo Loucas as rocas
 esconde um saber que fiam destinos
 que esconde um medo. e fiam-se neles.

Atração Revoada Reflexo

Forte maré alta: As painas esparsas  Nuvem espessa 
a lua a tentar roubar despedem-se da paineira e as plantas no lago 

o mar que lhe falta. qual bando de garças. de ponta cabeça.

 É Tarde! Inverno

 Vento sonolento Veloz vento frio
 assopra as últimas velas... embala o prado ondulado

 Apagam-se os barcos. num contra-arrepio.
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segundo lugar

Plantio 
Luís Cunha Pimentel (Rio de Janeiro-RJ)

É assim que se faz:  
com uma enxada pequena  
abre-se a cova, também pequena,  
acumulando ao lado a terra retirada. 

De um saco de pano pendurado na cintura 
retiramos a semente – de milho ou de feijão –  
e a jogamos na cova.  
Com o pé empurramos a terra,  
que vai cobrir, aninhar, esquentar a semente  
até que ela fomente, se inflame, renasça um dia  
– como a cada dia em que dela renascemos. 

O trabalho pode ser desempenhado a dois.  
E é bem mais interessante quando feito  
por um menino e sua avó.  
Um menino, uma avó, uma enxada pequena,  
uma sacola de pano cheia de sementes  
– quase sempre de milho ou de feijão –  
pendurada no peito murcho da avó. 

As mãos da avó na enxada,  
rasgando a terra com tanto carinho  
que parece até que a terra nem sente.  
O pé miúdo da avó empurrando a terra  
e ordenando ao menino que faça sua parte: 



XI Prêmio Escriba de Poesias

16

empurrar a terra para dentro da cova,  
cobrindo a semente de milho ou de feijão  
ali depositada pela avó,  
completando o ritual que – como saber? quem saberia? –  
ficará para sempre plantado na memória. 

Torcer para que chova, acompanhar a gravidez da terra.  
E o seu parto, brotando a primeira folha,  
promessa do esperado fruto.  
Em todos os passos, passo a passo o caminhar da avó,  
o seu silêncio do plantio à colheita,  
da semente à panela,  
o gosto do feijão e do milho,  
o cheiro do feijão e do milho,  
o cheiro da avó 
que o tempo empurrou para a cova:  
foi assim que se fez. 



XI Prêmio Escriba de Poesias

17

terceiro lugar

Aos voos de sete pássaros
Paulo Sérgio de Carvalho e Silva (Niterói-RJ)

Ao voo do primeiro Pássaro:
— Onde, distantes, em vazios das eras
despertavam parábolas aos seus voos.
Encantos! Cantos sopros eternos ao elo
faziam-se, por selos dos azos, os ares

ciclo dos ventos
nem sol ou solo 
.....................

Ao voo do segundo Pássaro:
— Aos desalentos dos ventos, nas asas
trás o intento de um templo; o lamento.
Alísios! Adormeces plumas aos tempos; 
lugares de teus voos, oferendas terras 

gestação telúrica
séculos pairavam
.......................

Ao voo do terceiro Pássaro:
— As imensidões, em reflexos, revelam
as dunas de secos e ranhuras por vales.
Prenúncios eflúvios d’um canto de olhos
Em salmos de lágrimas faziam-se águas

efluíam maviosas
tanto mel; tão sal
........................
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Ao voo do quarto Pássaro:
— Da evolução perene; arcano dos voos,
deitadas plumas aos solos e seus éteres.
Refulgentes, nas águas e no sal, primam
formas consagradas às gemas e cristais 

minérios prismas
refulgires eternos
........................

Ao voo do quinto Pássaro:
— Onde parábolas recolhidas aos ventos
prenúncios eólicos vertentes magésticas.
Transubstanciação! Altar casulo dos voos 
consagram, dos Pássaros, a luz e o fogo

colores  colheitas
azeites candeias
.......................

Ao voo do sexto Pássaro:
— E aos sonantes Zéfiros canto das asas
todo sopro nas areias e chamas dançam.
Intangível e bela nuvem clama das peles
chama fulgente cio ciclo indelével; amor

clamor às pétalas
a mais densa tela
........................

Ao voo do sétimo Pássaro:
— A ausência pressentida em eco silêncio
delineia horizonte aos teus voos e pousos.
Suspensas nas eras entre pautas caladas
espraia-se! Um vazio declamado; solidão

amálgamas terras
internas refletem
.........................
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Das águas de barro:
Um cinzel de águas tange ao barro

gestam verbos; sementes n’argilas.
Uma Fêmea entre mantos de lamas

a mais casta miragem vestia nudez.
Imagem mais rara ao pólen e a íris

amada pele na cor eleita dos olhos.
Um ninho de palhas carícias de sol

esculturas em leitos amadas areias.
Verossimilhança dos voos e ventos 

alianças aos ritos em sete pássaros.
Kk





Menções Honrosas
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Uma andorinha

Cleber Bianchi (Taubaté-SP)

Uma andorinha pousou na minha janela. 
Uma andorinha, 
apenas uma. 
Deu um pio e voou.

Da minha janela, 
observo o brilho das estrelas elétricas no topo dos prédios.

Aqui, não há cigarras cantando, 
nem beija-flores beijando. 
Nada aqui é verde. 
Nada. 
A não ser o musgo dos casarões coloniais não restaurados.

Daqui de cima tudo é solitário. 
Viver acima 
é encontrar-se surdamente 
falando para si mesmo. 
Esta é a minha casa da árvore (sonho de criança) 
financiada em duzentos e quarenta meses, além de alienada.

Quando enlouqueço e grito lá para baixo, 
somente as buzinas respondem. 
Em seguida, as palavras não me vêm. 
Apenas o pio da andorinha, 
um pio, um só. 
Apenas uma andorinha, 
uma andorinha apenas.



XI Prêmio Escriba de Poesias

24

Com tanta poluição, 
fechei a janela. 
Estava frio, 
era trinta de junho na grande metrópole.
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Língua materna

Daniel Retamoso Palma (Santa Maria-RS)

   Conversaremos com o mar 
   íntimos do seu sotaque. Das marés  
   do âmnio, emergimos, em tempo arcaico,  
   para as marés do amor, só então nos afogamos.  

  Se uma língua materna  
  embala o nosso poema,  
   que medo nos resta?

   As infestações  
   de nosso tempo,  
   pandêmico de todos os outros, 
   as transformaremos em in-festações,  
   em brinquedo de desmontar  
   as tristezas sobrepostas.

    Um não sei quê de Camões  
     camaleônicos 
    por onde rolar os sonhos  
    adormece sob a nossa língua, 
    alimentaremos algum medo ainda, 
    quando qualquer escuro é dado à luz  
    se decidimos pronunciar a vida, saborear a vida?

    Ao esticar um fio  
    desaninhado de teus cabelos  
    estendo a ponte por onde avanço, 
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    tendo a cambalear por sobre a linha  
        do teu sorriso.

 Faz pouco  
 desci da árvore que plantaste, mãe, 
   tua voz chamando  
   pelos quintais  
   onde arvorei infância, o homem que sou.

   Voltei onde a caixinha de relíquias parcas 
   embrulhava o meu umbigo, um estilingue 
   e as nove bolinhas de gude do meu sistema solar.

   Mãe, eu era as árvores do pátio. 
   E o vento me desprendeu aos poucos de ti,  
   embaralhou meus conceitos de posse,  
   espargiu meus limites para longe do cercado,  
ensinou-me a ofertar raízes no gosto noturno dos frutos... 

   Com pernas lenhosas, a um gigante  
   só cabia observar desde o cimo da paragem,  
   respirando altares para o horizonte, equilibrando-se  
entre o peso e a leveza grávidos de um voo ou de uma queda. 

  Caminhar era saber-se pequeno.  
De um a outro altar a migração  
do que tínhamos de aves pousadas  
 sobre a vontade de ver além.

    Mãe, o meu planeta terra 
    ainda leva gravado o teu nome  
    e tua herança tem voz de mar, 
    remoto mar ondulando em mim, 
    minha doce, minha salgada mãe.
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O quintal

Fabrício Pires Fortes (Curitiba-PR)

Há um quintal 
de vespas e clorofila, 
onde depositei as manhãs 
de outrora.

Há um quintal de orvalho 
e migalhas de pão, 
onde fantasmas errantes 
esmolam pratos de comida 
e chumbo.

Há um quintal silencioso 
onde as laranjas não caem do pé 
e as lagartas nunca se tornam 
borboletas.

Há um quintal onde o presente 
é só uma lembrança; 
onde os gafanhotos não formam nuvens 
e as formigas perambulam bêbadas 
pelo muro.
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Nesse quintal 
os cachorros nunca dormem 
à sombra do cinamomo, 
e as flores ficam abertas 
durante séculos inteiros.

Nesse quintal 
é sempre de manhã 
e o sol  permanece imóvel 
em um conforto incessante.

Nesse quintal não há morte: 
enquanto perdurar o silêncio, 
todas coisas permanecerão 
exatamente assim:

imutáveis.
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Para João Cabral

Joan Edesson de Oliveira (Sobral-CE)

uma tarde se faz 
com amarelos e gafanhotos 
pedaços de manoel de barros 
e fragmentos de conversas 
que as mães têm consigo à 
 solidão das cozinhas

diferente das manhãs, 
uma tarde não se faz com azuis 
mas com cores de sol 
amornadas à sombra 
uma tarde se tece 
com mormaços e sons 
  guardados 
em cartas e camarinhas

uma tarde se tece 
de amarelos e quandos 
se entretendo em esperas e 
  guardados sons 
se tecendo tarde enquanto a vida se 
  esvai em fugas e relógios

vai-se urdindo 
 em tédio e dor uma tarde 
em conchas e tramas 
 e cheiros de pães
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arde, uma tarde 
enquanto se vai tramando 
  em esperas 
enquanto a vida se vai 
 urdindo em tardes 
 tramando-se em chamas

arde, enquanto desurdimos os tecidos 
 das desconstruções do tempo 
uma tarde se vai desvoltando 
 à gênese do seu fio 
 entre noite e manhã
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Rodízio
Luiz Roberto Pienta (Limeira-SP)

Um dia, 
os frutos nos colherão. 
O trigo nos ceifará.

A cana queimará nossas pernas, 
para que seja mais fácil 
nos transformar em combustível 
ou adoçar a vida  
do próximo animal racional 
que reinará sobre a Terra.

Um dia, 
as batatas farão sopa de gente. 
As abobrinhas nos refogarão 
com sal e água fervente. 
As cenouras farão salada de gente. 
Os tomates, molho. De gente.

Os bois nos confinarão em currais 
e em festivos domingos 
chamarão os amigos suínos 
para um delicioso churrasco 
de gente no rolete, enquanto as vacas 
alimentarão seus bezerros com leite em pó. De gente.
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Nos feriados, 
tilápias, carpas e dourados 
nos pescarão em seus ranchos 
à beira das cidades. 
As galinhas cozinharão gente à cabidela, 
fogo lento à lenha em nosso próprio sangue.

Um dia, os leões nos caçarão pelas ruas 
e os alces terão nossas cabeças 
penduradas sobre as lareiras. 
Os tubarões e os golfinhos 
passearão de nadadeiras dadas 
pelos mares da Terra inteira.

Neste dia, as baleias e as focas 
darão uma grande festa para comemorar a salvação das geleiras. 
Os coelhos andarão com dedos de gente 
em seus chaveiros – não para dar sorte –, 
mas para nunca se esquecerem 
de que no passado imperava a morte.

Os alhos pendurarão nossos olhos 
nas portas de suas casas. 
Não para evitar mau-olhado. 
Mas para lembrar que um dia dominou esta terra 
um animal em extinção que muito mal olhou 
para tudo o que nela vivia.

Neste dia, 
as cebolas chorarão.
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A irmã

Marcílio Benedito Caldas Costa (Belém-PA)

escuto tua queixa 
vinda em olhos frios.  
encarar-te assim  
 olhos errados 
 névoa que nos aproxima 
 barco entre marolas de dedos 
 abismos virtuais.  
toda essa bagagem de distâncias  
nessa caixa de gritos 
envelhece ainda mais nossa infância
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O espantalho

Reginaldo Costa de Albuquerque (Campo Grande-MS)        

I

Sempre inerte naquele cruzamento,   
a figura alegórica e isolada      
de um espantalho erguendo as mãos ao vento  
nos êxtases de eterna gargalhada.  

Sem lembranças, idade ou pensamento, 
sob a carícia estúpida do nada         
apenas o nariz de um cão sarnento     
ousa roçar-lhe a calça amarrotada.  

Que faz ali alheio à plantação 
em lugar tão contrário à enxada e ao grão, 
nessa matéria seca e vã de agora?

Sabe-se que ele tem o dom fantástico 
de retirar de um embornal de plástico, 
lumes que alvejam os vitrais da aurora...

II

Certa manhã em noite se enganara,  
sobre a lájea do asfalto se embaralha 
um amontoado de pau, pano e palha,  
no ósculo da quimera mais avara.



XI Prêmio Escriba de Poesias

36

Da perna ao meio-fio fez-se a vara 
e o povaréu em tudo mexe e espalha 
gotículas do orvalho e da borralha 
desse judas que o sol abandonara.

Do lábio torto um rogo de perdão... 
Entre os vergões da calejada mão, 
seiva, suor, lavoura... o M desfeito.

Mas antes que o esmiuçassem totalmente,  
um fato surpreendeu a muita gente... 
Havia um coração dentro do peito!



Selecionados para publicação
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Depois das duas

Alexandre de Lima Sousa (Fortaleza-CE)

Se conversas 
com cadeiras 
e escreves 
para armários

É porque sabes 
o quanto  
tua casa  
é habitada

Por ti 
mesmo  
e por 
teus medos

Tenta pensar  
agora 
na extensão 
da calçada

E conversa 
com os armários 
e escreve 
às cadeiras

Muda 
um pouco 
os medos 
de lugar.
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Embornal

Ângelo Pessoa Martins (Cordeiro-RJ)

Abro por descuido o armário que abriga infância 
deparo-me com o embornal verde musgo 
meio marrom, meio ferrugem, meio saudade.

Hoje não houve pressa pro trabalho – a hora se perdeu 
o embornal e eu sentados nos olhando 
lambaris, carpas e cascudos a foliar  
em minha cabeça  
me fazendo menino de novo.

Hoje não havia a caixa verde que girava 
nem anzóis de todos os tamanhos... 
nem tarrafa, gosto de chumbo na boca, cheiro de peixe no ar 
escamas grudadas na faca de cabo preto 
no meu cabelo, no meu peito 
não havia fogareiro  
nem dedim de cachaça escondida do pai 
nem barulho de rio entrando na fresta da janela 
Variante grená.

Hoje nem vagalumes, nem barulhos estranhos, 
nem papo besta de homens embriagados,  gargalhando 
nem meu pai estava aqui 
nem meu irmão... 
muito menos o menino que fui eu...



XI Prêmio Escriba de Poesias

42

O embornal estava,  
velho, puído... cheio de histórias! 
preciso perder mais vezes a hora do trabalho... 
preciso guardar as lembranças de novo 
e de vez em quando sorvê-las...

Preciso das saudades 
no mais... nada... nada... nada... 
peixe solitário...
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Solução

Carolina de Souza Leal (Niterói-RJ)

Dizem que amor é coisa de química 
Eu e você dissolvidos 
em solução líquida 
amorfa e multicolorida 
a se despejar nos recipientes do mundo

Pois nessa mistura supersaturada 
não me misturo mais 
Precipito-me desse fluido 
Meu sentimento denso 
em sedimento 
Você suspenso
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Intempestivo

Cristiano Marcos Pires Neto (Goiânia-GO)

Sou absolutamente humano e fraco 
absurdamente indefeso 

ante as intempéries da natureza 
e a grandeza da vontade Divina:

Passo pelos pórticos predestinados 
seguindo as searas da sina 

vou vivendo variando 
entre a cordialidade absoluta 

e a bestialidade assassina;

Sou o que mói o trigo 
mas não o separa do joio, 

aquele que cria com carinho 
o gado e o touro 

e os abate  com sangue nos olhos 
em seus últimos instantes no matadouro;

Sou a incógnita matemática 
e a disruptura lógica fundeada nos poréns;

Sou o que os biólogos apelidaram 
Homo sapiens sapiens
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Lembrança de antes do Tempo

Fabrício Pires Fortes (Curitiba-PR)

Jorra o tempo pelas paredes 
no lento pedalar 
da máquina de costura. 
Mãe, 
quanto tempo falta 
para a vida começar?

É triste o dia, 
triste o picolezeiro, 
tristes as pitangas e a flor do maracujá. 
Mulheres que bordam e tecem 
e pintam panos-de-pratos. 
São morangos 
e não há homens por perto 
durante o horário comercial.

Brincamos à sombra do cinamomo 
e corrigimos a fala dos mais velhos. 
Mãe, 
quando virão todos aqueles cheiros 
que me prometeste?

Ignoramos o tempo, 
que já escorre pelo assoalho 
(estamos atrasados). 
As paredes transpiram e não se sabe 
se é chuva ou tédio.
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Mãe, 
Deixa o relógio a velar-nos o sono 
e me conta de novo 
todas aquelas histórias. 
Mãe, mãe, 
me aperta contra o teu peito  
e gira em torno do meu umbigo. 
Me entrega um dos teus olhos 
e deixa uma coberta nos pés da cama. 
 
Por favor, mãe, por favor, 
me diz que estaremos longe 
quando as coisas passarem a fazer sentido.
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Visita bibliotecal

Geraldo Trombin (Americana-SP)

Aventurou-se!

Entrou naquele mundo  
Com todo o respeito: 

Em silêncio!

Conheceu pessoas:

Cacaso ao acaso.

Provou e aprovou o sapato florido de Quintana; 
Viveu Leminski e um milhão de coisas.

Encantou-se tanto com Bilac  
E seu “Ora (direis) ouvir estrelas!” 

Que passou intensamente a vi.vê-las.

Esbarrou com Drummond no meio do caminho 
E com ele sua pedra e seu descaminho.

Quando finalmente viu Alphonsus e Ismália, 
Que parafernália!

Também enlouqueceu, 
Também pôs-se a sonhar, 
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Ora banhando-se em luar 
Ora nas águas do mar.

O pensamento assim floresceu, 
Tomou corpo, cresceu. 
Não cabia mais em si.

Ao sair de lá, já não era aquele um, 
Era bem outro.

Mesmo não sabendo para onde ia, 
Bateu asas e ganhou o universo.  

Virou verso, 
Virou poesia!
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Descalça

Henriette Effenberger (Bragança Paulista-SP)

Quando meus medos me abandonaram, 
minha alma descalça pisou cacos de saudade 
e meus pés feridos sangraram angústias inúteis.

Foi então que a vida me encontrou.

Devolvi a capa de sonhos, 
o par de óculos azuis, os anéis, as alianças, 
as luvas que guardaram afagos...

Vencidos os moinhos de vento,  
despi a armadura enferrujada,  
prendi Rocinante à linha do horizonte 
e parti.
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Segredos

Iara Maria Carvalho Medeiros dos Santos (Currais Novos-RN)

as operárias 
atravessam a rua 
com seus cabelos vermelhos.

disfarçam 
planos incendiários 
silêncios estratégicos 
sonhos verdejantes.

quando voltam pra casa, 
os companheiros 
permitem toda ausência 
e pudor.

o que as operárias 
guardam no fundo 
do formigueiro 
ninguém sabe

mas é coisa muito grande:

um esqueleto,

uma flor.
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Tristeza de Van Gogh

Isabel Florinda Furini (Curitiba-PR)

Nervosos, imprevisíveis, 
seus passos conduziram-no 
da rua das sombras até um campo infinito de trigo.

Alongam a solidão e a tristeza 
a luz noturna no campo  e o gosto do absinto.

Sob o céu escuro três caminhos atravessam a tela, 
e depois os trigais  
                                      – quase uma canção amarela.

Corvos sobrevoam os infinitos trigais 
e grasnam na escuridão do céu  
                                         – sombrios.
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O bezerro Bito

José Carlos Mendes Brandão (Bauru-SP)

Acaricio o focinho do bezerro  
Bito, peludo e escuro, muitos anos 
depois do adeus à infância e suas pastagens 
de sonho e sol. Sou órfão de um bezerro.

O Bito ergue a cabeça e me olha triste 
como se adivinhasse a dor futura. 
O que seria feito de nós dois 
no carrossel do tempo, que não para?

Morremos quando finda o sortilégio 
que fazia o universo inteiro nosso. 
Nunca mais o bezerro Bito berra

me chamando no pasto. Nunca mais 
a lambida na cara como um beijo.  
Nunca mais o menino e o seu bezerro.
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Cine Santa Cruz

José Carlos Santos Peres (Avaré-SP)

“tudo em ti foi naufrágio”
Pablo Neruda

Naquele tempo conduzias com os dedos
à flor da pele o percurso de um rio 

enquanto buscavas às margens 
a lâmina de uma carícia;

suspiravas como a mocinha
do filme deixando-se em frestas 

- rendas alfinetes botões 
Débora Kerr -

Hoje diz com enfado coisas inusitadas
como o jantar está na mesa 

ou a borboleta roçou a cortina,

atropelando horas e novelas
quando a impaciência da noite 

afia nossas velhas garras...

Naquele tempo dizias do paraíso
que habitavas quando o drops Dulcora 

unia e atiçava nossas línguas,
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num tempo de céu argênteo 
iluminando a prata dos teus olhos 
entre becos suspiros muros caiados 

perfume de alfazema e batom carmesim

Hoje, da varanda do que somos
a vida é um rio que se desmancha 

E nosso filme 
um roteiro que não se fez.
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Poema para Amélia  

Júlia Parreira Zuza Andrade (Belo Horizonte-MG)

Dizem que bonito é a pintura impressionista 
e a dança contemporânea

Sei não...

Bonito é ver meu cachorro sentar no meu pé 
e surgir uma cumplicidade como vapor de chaleira

É ver a manhã brotar daquele lado  
em que a sua vista não alcança, mas nem por isso desiste 
de querer descobrir os tais segredos invisíveis

Ver meu pai lembrando do pé de goiaba 
que morava no quintal e dar um suspiro 
profundo cor de banana nanica

Eu fazia barquinhos nos dias de chuva com minha mãe 
Colocava na enxurrada pra vê-los correr naquela lágrima gigante  
que se formava entre o meio fio e a rua 
Aquilo sim era poesia pura

Chove agora dentro de mim
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Criado-mudo

Maria Amélia da Fonseca Costa (Rio de Janeiro-RJ)

O criado-mudo do meu pai 
calou seu medo 
nas gavetas de mogno e mármore 
nos ouvidos de mogno e seu silêncio de coisa. 
Permanece no canto do quarto calado 
como um cão ecoa a voz de seu dono.

Se abertas as gavetas  outra coisa fala 
papéis não tão frágeis quanto a carne. 
Papéis ao acaso como quebra-cabeça 
remontando a existência do meu pai 
no fundo da gaveta.

No fundo da gaveta do pesado móvel 
abrem-se as janelas da memória 
o criado-mudo guarda silêncio 
súbito canta 
no viés dos papéis 
refaz meu pai como um origami 
em dobraduras de madeira.

Canta como caixa de música 
caixa de silêncio que é 
não canta. Contém: 
um bilhete de metrô, um crachá inútil 
desenho antigo dos filhos, 
tudo nele contido como se houvesse sentido 
no mogno e na vida.
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Canta o que é memória e música 
cala o que é mármore 
o criado-mudo como bicho acuado 
permanece no canto do quarto 
como grito parado que encontra repouso 
 na rigidez da madeira e do tempo.
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Doce claridade

Naira Pereira Santos Vaz (Piracicaba-SP)

As paisagens que vejo algumas vezes 
Nas paredes sombrias pintalgadas, 
Às vezes, lembram telas esmaltadas, 
Às vezes, azulejos portugueses.

Nas sombras vejo velhos camponeses 
Apascentando indômitas manadas... 
Vejo brilhos de antigas madrugadas 
E balançar de mãos em mil adeuses...

Tudo numa total velocidade 
Adquire movimentos à medida 
Que passa a luz com sua claridade...

E como a luz que passa na corrida, 
Meu coração sente a cruel saudade 
Daquele que passou em minha vida.
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Pequenos coletores de papel

Péricles Macedo Polegatto (Ribeirão Preto-SP)

Descansam a carreta no pouco onde cabe 
toda a vida de nunca descansar.

O pequeno aperta os olhos contra o sol. 
De mangas enormes acena o mais velho 
(ou seca em seus farrapos o suor da testa?)

Não, esses meninos não são o objeto de minha arte:
eles são suas próprias vidas.

Quando acenam não é para os poetas. 
Quando voltam saem à cata de mais papel 
atulhando a carreta com restos

– de que vã poesia?

Eles mesmos puxam a carreta.
Eles são seus próprios animais.
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Sombra

Rosana Silva (Cabo Frio-RJ)

Deito-me a uma inexistente sombra 
presente, cortada. 
O chão ainda é úmido, 
o tronco ainda vivo, 
a sombra ainda refresca. 
Já não cantam os pássaros. 
Já não caem folhas. 
As formigas não procuram frutos.

Deito-me a uma sombra cortada 
inexistente e presente. 
O ar ainda é fresco, 
a fotossíntese ainda é verde, 
a sombra ainda acalma. 
Já não fazem ninhos 
já não apodrecem frutos 
As crianças não brincam de pique alto.

Deito-me a uma sombra presente 
cortada, inexistente. 
Tudo é devastação.
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Hoje acordei artista

Rubens Cavalcanti da Silva (Santo André-SP)

nada de internet 
google    web    mouse 
baixar programas 
ler e-mails   antivírus

hoje nem pensar pixels 
hoje nada de navegar em mares de letras 
cores degradês    propagandas 
sites pornográficos    

hoje acordei poeta 
filósofo    místico    anjo 
hoje só acesso minha alma 
só faço downloads do que vem 
da mente universal

hoje só quero poesia 
só quero escrever com esferográfica 
em papel de verdade: 
riscar    errar concordâncias 
pontuações gramaticais

quero amassar folha de caderno 
e deletar tudo que não tem a ver 
com arte
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hoje naum quero vc 
hoje quero você

EM ESPERA    DESATIVAR    REINICIAR
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Relíquias

Sérgio Bernardo (Nova Friburgo-RJ)

minha idade não é agora

ela está naqueles índios de chumbo 
que me divertiram os dedos 
nos quintais de ontem

atravesso as águas da memória 
naqueles mesmos barcos de papel 
hoje sem medo dos naufrágios

minha idade não é agora

ficou naqueles dias vadios 
em que latia aqui dentro 
um momento de cão 
com pulgas dançando entre os pelos 
e o sol convidando a cochilos 
num pedaço de sombra 

não sou o de agora

sou aquele que subia 
nos braços da jabuticabeira  
e coloria o céu com papagaios 
nas manhãs de inverno
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agora 
resta apegar-me a esse visgo 
de uma infância já amarelada  
e que jamais 
desgruda do meu tempo
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Cinco agoras de sítio

Wescley José da Gama (Currais Novos-RN)

I  
lagartixas metidas entre pedras 
se entregam à lenta missão 
de afagar a tarde quente.

II 
bois pousados à beira de barreiros sangrando 
vencem todos os relógios de parede da fazenda.

III 
pés de pitomba  
com grandes cachos de meninos 
trocam seus frutos por amor.

IV 
trabalhadores a passos largos para o roçado 
discutem a seriedade 
de se enterrar umbigo de menino novo 
ao pé da porteira.

V 
burros com cargas d’água 
passam sede no caminho seco.
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Bolo de fubá
(ausência)

Vasco Pereira de Oliveira (Sertãozinho-SP)

Farelos sobre a mesa. 
Gosto de erva doce  
como um fundo musical 
fluindo fundo da memória.

No abismo do tempo 
o cheiro da canela em pó 
levemente espalhada com açúcar.

Nossos mortos nunca morrem completamente, 
estão guardados em nossa caixa de sapatos. 
Habitam fotografias desbotadas 
de onde nos olham com olhos baços pelo tempo.

A ausência é uma cadeira vazia à mesa 
onde pardais recolhem migalhas 
de um bolo de fubá.
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