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1º lugar

Cuco

Pseudônimo: Aprendiz de Menino

Silvio Valentin Liorbano | Osasco, SP

Faz cinco anos que o cuco fugiu da gaiola das horas

Ninguém sabe ao certo seu paradeiro

Se agora vive na república de algum viveiro

Ou na casa de luz vermelha daquelas senhoras.

Faz cinco anos que lhe escorreu pela face o verniz

Tal qual um Pinóquio sem maquiagem

Certa manhã encheu-se de coragem

E foi ser feliz.

Faz cinco anos que o tempo ficou sem voz,

Mas há quem ouça o ruído oco e vazio

Da saudade dele em nós.

Faz cinco anos e a casa inteira

Espera por seu canto tardio

Sua alma nunca foi de madeira.

14º Prêmio Escriba de Poesia 5



2º lugar

Sugar a tempestade da infância 

Mavildo Pedro | Maputo, Moçambique 

1.

Abraço as gotas de chuva entre as chapas de zinco, um olho

fisga a lua no alto,  montes de bocas fecham a porta de luz.

Nestas horas sinto falta da escuridão. Apalpar suas guelras no

pátio  onde deito  meu  corpo  nu,  saltar-lhe  pela  almofada  do

tempo,  sugar  a  tempestade  da  infância  como  quem doma  a

madrugada. 

2.

A farsa do medo abandona os gritos à janela, o gato sorri pela

sombra da parede, um filtro agride meus olhos. A espuma do

falo embriaga a verdade; peso metade do esforço na cadeira do

mundo. 

3.

Deixo a insónia nos braços, escuto a voz do Patraquim sob a

madrugada de Tsalala. Deve ser um viageiro o medo entre os

látegos  das  casas?  No  capim fresco,  abandono  a  noite  e  as

ninfas, o rio assombra meus passos, não redijo o silêncio do
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pirilampo. 

4.

Um rato  atiça  o  gato,  Camus  amamenta  a  peste  no  quarto

escuro,  os  pingos  de  chuva  destapam  a  morte,  a  boca  e  a

sombra na parede. Tenho febre nos ossos.  

5.

Não sou médico?  Sinto nos  ouvidos o murmúrio do escuro,

uma pomba ressurge no tecto, lanço pedras sobre a aranha nos

meus  pés.  Sangue  e  medo  escorrem  no  papel  encardido;

Kundera  guarda  os  dias  da  revolução nos  cabelos,  cobiço  a

Tereza deitada no divã. 

6.

O fim é uma seca,  uma taça de vinho sem álcool,  um filme

encriptado  na  crosta  do  ecrã.  Quer  iniciar  a  caminhada,

pendurar o sono na estrada de um mamilo fresco.  
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3º lugar 

Antipoema nº 1 

Pseudônimo: Homellyor

Walther Moreira Santos | Vitória de Santo Antão, PE

A fim de melhor fazê-los cantar,

com agulhas em brasa,

meu pai vazava os olhos dos canários

– e vazava em meu tenro coração de criança

qualquer vindoura poesia.

Nos anos seguintes,

de que me valeriam os livros,

as longas meditações,

as décadas de filosofias;

se aos sete anos eu já não compreendia

como pode o mesmo Deus habitar

Canto,

Pássaro,

e Homem?
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Melhor de Piracicaba (Homenagem a Maria

Cecília Bonachella)

Perecível 

Pseudônimo: Navegante

Márcia Luciana Marques Paschoalini | Piracicaba, SP

Lá pelas quatro da matina, inicio da sina;

poucos sonhos no olhar, que vagueia no escuro,

e pés plantados num solo sem futuro.

Entre os pés e o chão, o couro que restou do sapatão.

Chapéu de aba larga, caminhos estreitos;

a falta de rumo é que o pega de jeito!

Grades, discos, fivelas do arreio surrado; 

quem é o animal que conduz o arado:

aquele que puxa ou quem é puxado?

Que lavra é essa que não lhe realiza,

a reboque do arado, que marginaliza?

Os talos retiram nutrientes no solo contido

e no marrom rasgado brota verdejante sentido.  

É o tempo sublime da agricultura,

apesar de sua amarga doçura.
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No momento da colheita, do corte,

é hora de agarrar-se à própria sorte. 

Folhagens naturais, fio de navalha,

camisa de algodão, como mortalha;

é o que se tenta pra proteger da palha.

O movimento lhe robotiza a ação;

a destreza que aparenta é ilusão.

Na verdade, é o facão quem lhe golpeia!

Calos aos feixes e cansaço que cambaleia.

Boia-fria, detalhe sob o sol quente;

que comida é essa, insipiente?

Ganha pão, à primeira vista,

a falta de alimento é algo realista.

Mão de obra com sotaque italiano, nordestino;

obra das mãos de velhos, mulheres, meninos...

Debaixo de um sol escaldante,

o céu se abre sobre ele, incessante.

O inferno existe, a penitência persiste;

temidos capatazes de dedo em riste.

Fecha-se dentro de sua insignificância,

encarcerado na cadeia de mendicância. 
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Dos senhores é o produto,

por definição é matuto,

e quem lhe manda, astuto!

Massa orgânica explorada;

pensamentos e expressões escravizadas.

São bagaços que repousam na estrada,

suspiros em cima da terra rasgada,

camuflam a respiração exaurida,

de almas sepultadas em plena vida.

Gramíneas eretas se enfileiram como grades,

filamentos naturais que aprisionam sem piedade.

Paliçadas que se erguem protegem o capital;

paisagismo de sombras do senhor feudal.

Variedade vegetal que resiste ao ambiente,

que mina a resistência de seres doentes.

O trabalho não o enobrece; a saúde se empobrece.

Conveniência de usineiros e lucros,

transformam gente em bicho xucro.

São moendas que trituram com gosto

e deixam na boca o sabor do mosto.

Os dentes da engrenagem que tem fome,

devoram o que do humano se consome.
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Produção de quitutes e destilado,

que entorpecem o fel de embriagados.

As máquinas produzem o combustível

e o organismo se reduz ao perecível.

Engenhosidade dos senhores de engenho;

subnutridos dedicam-se com empenho.

Consumidos, se entregam à consumação,

acorrentados nessa linha de produção.

Energia que enche tanques e contas-correntes;

vidas vazias, sobrevida e morte iminente;

escravos brancos, autoridades coniventes.

A noite não é o refúgio que se imagina;

súplicas noturnas, orações mal terminam

e o despertador dá o alarme da rotina.

Nessa luta insana, de infinita labuta,

o capitalismo dissimulado é o pai

dessa realidade filha da... luta!
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Menções Honrosas

Revelação

Pseudônimo: J. Ardene

Luiz Roberto Guimarães da Costa Júnior | Campinas, SP

para Ana Cristina Cesar

Teus versos tocam

Meus textos descobertos

Difícil esconder-me

Em meio às letras

Rabisco folhas

Pensadas ao vento

A poesia

Não pode esperar

Estudo e folheio

Recito poemas
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A mão vacila

Às vezes recua

Mas chego no coração

Da tua palavra
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Haicai triste

Pseudônimo: Alma Torta

Aparecida Gianello dos Santos | Martinópolis, SP

Jiló na gaiola...

Passarinho experimenta

o amargo da vida.
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Ciclo

Oly Cesar Wolf | Campo Largo, PR

Eu, ao mesmo tempo boi e pasto,

Num ciclo perfeito, me basto.

Autófago, necrófago, me sustento

Ao matar-me para me dar-me

De alimento.

O eu de dentro, por fora,

Trazendo o de fora pra dentro.

Sou comido pelas beiradas

Pelo eu que habita o meu centro.

Só eu me conheço bem,

Eu alheio de mim, 

Conheço-me como ninguém,

Ouroboros do início ao fim. 
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Poememe número zero

Pseudônimo: lou coelho

Nilton de Q | Florianópolis, SC

a dureza da realidade 

destes tempos difíceis

exige uma intervenção

não a divina porque 

de invisível já nos basta

a mão do mercado

em hipótese alguma a fardada

porque de boas intenções

está cheio nosso inferno passado

é hora de uma intervenção poética já

antes que num próximo instante

venha nos faltar o gás
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O último táxi de João do Rio

Pseudônimo: Sóror Imaculada

Alberto Antonio da Silva Sobrinho | Niterói, RJ

Ele pediu um copo d’água

O táxi parou e nem houve tempo para que o chofer

pudesse matar aquela sede.

Sede atroz 

não somente de um copo d’água

mas de vida que se esvaia inexoravelmente

naquela tarde morna.

Sofregamente

João sorveu o que ainda restava 

da alma encantadora do Largo do Paço

o martelar suave dos sapateiros da Quitanda

o bodum oriundo das calçadas promíscuas

do Passeio Público.

Seus olhos ainda puderam vislumbrar a turba se comprimindo 

na procissão do Senhor Morto

frotteurismo 

profanação 
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doce luxúria.

Iaôs em transe, satanistas, pastores, clérigos e médiuns

a entranharem-se pelos lados da Conceição,

subirem o Morro do Desterro...

O Senhor Morto onipresente

a constatar a multidão em êxtase

comprimida diante do andor

delírios púbicos 

púbicos tremores

espasmos, suores

ardores diante do sagrado

sacrílegas mãos a tocarem as branquíssimas opas

ardentes círios a iluminar o sol que se ia

naquela véspera de São João. 

 Já não precisava mais daquela água que ainda não chegara

queria sim

olhar naquele eterno instante

os coloridos confetes da última Terça-Feira gorda

– mardi gras destas baixas latitudes –

acanalhar-se entre as negras fulas besuntadas

mulatas desdentadas

mistérios sob tarlatanas rosas...
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Olhar as luzes de eletricidade da Avenida Rio Branco

saturnálias

imperadores sararás

os Tenentes do Diabo

os Democráticos

o brilho das sociedades em desfile.

Não, não bastava olhar,

agora Paulo Barreto queria flanar por 

sobre a Colombo

volitar pela Ouvidor iluminada...

O dândi toma a Rua da Alfândega,

o Largo da Carioca

sobrevoa a Misericórdia

adentra os mais sórdidos bordéis da Pinto de Azevedo

onde criminosos, soldados, 

marinheiros e proxenetas fervilham em vida.

Flanar pelo Beco do Bragança 

a fim de desvendar suas reentrâncias

deliciar-se com doces delitos

desvelar desejos sádicos 

cheirar, cheirar, cheirar o suor 
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lascivo dos homens da estiva, 

dos pescadores lusos...

O chofer finalmente apareceu

com o inútil copo d’água na mão

aparvalhado ao constatar a lividez 

festiva daquele enorme corpo sem vida,

aterrorizado

ao ver aquele anjo rotundo

levado por falanges de íncubos 

aos céus da eterna luxúria.
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Uma folha de porta

Max Reis | Belém, PA

A beleza é uma gota de sereno

Espelhar o vermelho de uma rosa

Um jasmim perfumando meio prosa

O jardim que plantei no meu terreno

Uma flor quando morre eu me condeno

É uma parte de mim que vai na aurora

Outra parte que fica também chora

E a saudade do amor o peito aperta

Uma folha de porta eu deixo aberta

Ela pode voltar a qualquer hora

É bonito um chuvisco iluminado

Pelos raios de sol depois do almoço

Arco-íris traçado como esboço

Em meu rosto de luz todo riscado

Esse instante remete ao meu passado

E recordo uma dor que não melhora

O momento se foi que não demora

E deixou minha vida mais deserta
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Uma folha de porta eu deixo aberta

Ela pode voltar a qualquer hora

Onde vai dar o rio senão no mar

E do mar ele sobe pra chover

Sobre a terra com sede de beber

Esse leite coalhado de manjar

Como é bela a nascente derramar

Os seus braços no chão por entre a flora

Ah, quem dera trouxesse a minha escora

O seu colo que prende e me liberta

Uma folha de porta eu deixo aberta

Ela pode voltar a qualquer hora
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Estética

Pseudônimo: Lisianto

Carla Anete Berwig | Curitiba, PR

Procuro nos desenhos das nuvens

O significado da vida.

Lembranças de edifícios de Gaudí nunca visitados

em noites quentes da Catalunha.

Geometria complexa

luz e sombra

exuberância e dor

em intrincadas linhas de vigor e impersistência. 
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Selecionados

Caracol

Silvio José Pedro | São Paulo, SP

da pele a superfície

é a expressão

de um ovo

poros de cálcio

em seu esqueleto

exposto

numa textura que

vai do crepom

à geleia e

ao arrastar

seu corpo casa

pelo caminho
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parte de seu passo

vaza

a Francis Ponge
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Lendas ao relento

Fernando Jesus Nogueira Catossi | Jundiaí, SP

Derrama-se a penumbra sobre o céu alaranjado

Deixando pras estrelas o vazio da imensidão

Semeadas no horizonte, são eternas companheiras

Que latejam seus encantos como olhares de neon

O silêncio avança lento enquanto as ruas se esvaziam

A disputa por espaços faz-se amena a cada instante

Vozes calam-se no escuro até que a noite se acomode

E traga a tiracolo os ventos rudes de setembro

Sombras se deslocam pelos vales abissais

Arrastam-se no sopro que hostiliza o tal cenário

O frio fecunda o céu que pare as gotas de garoa

E abruma as avenidas já sem vida da cidade

Histórias se confundem no terreno das lembranças

Vidas ensacadas em grosseiros avatares

Rebuscam no passado algum refúgio que as acolha

Reféns da embriaguez que as sentenciam a prosseguir

14º Prêmio Escriba de Poesia 27



São fardos para os olhos dos que passam apressados

Visão constrangedora aos que se agarram à indiferença

Semblantes de concreto emoldurados na apatia

Crias da redoma que sufoca a compaixão

Por becos taciturnos silhuetas se aglomeram

Na disputa por um leito improvisado com jornais

Revivem na memória o gosto amargo da saudade

Inflamam seus lamentos com murmúrios guturais

Pilotos que perderam seus brevês para a tristeza

Maridos condenados pelo fel da viuvez

Músicos que timbram a linguagem do infinito

Fadados ao descaso como arcanjos pecadores

Sangram corações por cada passo mal trilhado

Culpa que persegue e se aconchega em seus destinos

Feridos pelos golpes de sua própria imprevidência

Pranteiam no silêncio que exaspera a compunção

Pés que já se cansam das veredas insalubres

Pesados como rocha, calejados pelo asfalto
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Caminham vagarosos rumo ao nada e a ninguém

Fé que se desbota em cada cenho inquiridor

O dia se apresenta e o coro austero se avoluma

Na pressa pelo ganho inadiável do sustento

Tropeçam nos fantasmas que inda dormem pelo chão

Olhando pras janelas virtuais em suas mãos

Desfilam seus olhares sem que os mesmos se apercebam

Da massa desvalida que se funde à paisagem

O medo os aprisiona num descaso inconsciente

Repele os sentimentos dando voz à sua rotina

Mas a vida nos impõe seus improváveis descaminhos

Que imantam-se à questões que tantos temem desvelar

E se no céu não se percebe quando apaga-se uma estrela

Quem de nós será notado se esta estrela formos nós?
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Calados

Erica Oliveira dos Santos | Rio de Janeiro, RJ

o silêncio é tão frágil

que desmorona

com um bocejo
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Casulos da vida

Guilherme Mapelli Venturi | Ribeirão Preto, SP

Frágil casulo em gestação

metamorfoseando-se em evolução,

proteção do ir e vir, livremente.

Voar, pousar, voltar.

Resistente casulo imutável

morada e proteção de sensível Ser,

exímio nadador das águas e areias.

Nadar, respirar, voltar.

Delicado casulo em névoa

ventre do ventre de sua mãe:

ave vivendo para morrer,

deixando nova vida a eclodir.

Botar, morrer, nascer, morrer.

Casulos animais.

Corpo, epiderme,

casulos do pensar e sentir?

Frios, quentes, fortes, fracos...

Casulos humanos?

Animais vivem sem pensar,
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humanos não pensam e vivem sem viver.

Casulos desumanizados,

humanizados casulos.
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Alerta...

Pseudônimo: Fiona

Iná de Fátima Araújo Siqueira | Baependi, MG

Ah... Meu amor...

Sinto que tens a inexperiência

na arte da pintura

e que fazes com a minha Ternura

uma tela sem limites para teus arabescos...

Toma cuidado com a tinta e o pincel

com que pintas teus afrescos

(estas olheiras de insônia e de tristeza)

Tu não sabes... 

mas eu tenho a loucura de Van Gogh...

E não irei amputar de jeito algum

uma orelha e criar uma ferida

 para a vida inteira...

Só que faço tudo diferente:

te dou um adeus então e te faço de repente

virar Saudade em minha vida...

Toma cuidado ao rabiscares em minha boca
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este estranho rictus de dor,

a acentuar em minha face 

as marcas de expressão

tatuadas pelo Tempo, ó meu amor...

Porque eu te posso fitar bastante diferente

com um misterioso olhar de esfinge

(e não me decifrarás porque eu te devorarei)

Cuida de nós, 

pois que eu me faço mesmo, enfim,

virar Saudade. E, neste nosso espaço,

nós estaremos sós e eu rirei no fim...

Presta atenção a esta minha dor

que eu faço uso da minha grande mágoa

e busco longe, distante, um tsunami gigante

 e nos afogo em louco turbilhão de tantas águas,

contra a minha e a tua vontade... 

esta é a mais pura verdade, sim, ó meu amor...

Fica alerta com as minhas noites insones

quando tu abres as jaulas do meu Ser 

e soltas a bel prazer

os bichos todos que trago trancados e sem nomes,
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que não sabes a arte de domá-los...

E se me estraçalham também te devorarão...

Cuidado, amor meu, com este fogo perigoso,

que me torna assim tão furioso

e pode destruir qualquer Paixão...
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Inexplicável

Romero Pio da Cunha Pires | Recife, PE

Eu vi como se houvesse... 

Um lar pra mim em seus braços 

O sol e o mar nos seus risos

Um mundo inteiro em seus pedaços

Uma conquista em meus fracassos

Uma tontura em meus sentidos

Uma vitória em meus percalços

Ouvi como se houvesse... 

Uma melodia em seus abraços 

Uma oração nos seus caprichos 

Uma sinfonia nos seus traços 

Uma pulsação no meu cansaço 

Uma proteção no seu abrigo 

Uma canção nos seus espaços 
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Inexplicável alegria destemida

Felicidade pela vida

Sem pretensão, extrovertida

Apaixonante, descabida

Feito a verdade mais singela

Como a certeza pura e bela

Como se o fogo amasse a vela

Como se houvesse uma saída

Numa passagem só de ida

Para uma ilha esquecida

Onde o vento é sempre brisa 

Onde a sombra é nossa amiga

E o inverno, primavera

A tristeza, quem me dera

Não existisse na espera

Nem atrasasse a Cinderela

Fosse um frio que não congela

Tal qual uma dor que é sincera

Quando o amor não se revela
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Parto na roça

Fábio Carvalho | Santos, SP

No nascimento do menino

A mãe gritou como nunca

As três vaquinhas por perto

Mugiram como quem canta

O bode velho no capril

Berrou um berro medonho

Mas era medonho pra gente

Pois pra ele era risonho

O galo prendeu a respiração

Antes de cantar afinado

Respondendo a altura

O parto, o grito, o brado

Ao som da mulher parindo

Bem na hora do nascimento

Uma estrela veio caindo

Riscando o firmamento
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Um parto esplêndido, emocionante 

E uma estrela cadente bem na hora

Foram o suficiente, o bastante

Para o boca a boca mundo afora 

De vila em vila ecoou a notícia

Como uma bola de neve que cresce

Descendo da montanha propícia 

Morro de fé, esperança e prece

Muitos passaram a crer

Que tudo então mudaria

Outros preferiram só dizer:

Mais um parto, mais um dia
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Lacan e a Gestapo

José Carlos Mendes Brandão | Bauru, SP

Todos os dias ela acordava assustada às cinco da 

manhã 

mesmo horário em que a Gestapo batia às portas 

para levar os judeus

ao ouvir essa história Lacan levantou-se e tocou-

lhe a bochecha

num gesto de carinho e consolo

um gesto na pele 

geste à peau 

que em francês conforme a entonação da voz

tem o mesmo som de Gestapo 

um gesto que quarenta anos depois ela ainda está 

narrando 
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(Sem título)

Pseudônimo: Von Kant

Éder Rodrigues da Silva | Belo Horizonte, MG

Antes, 

os poemas surgiam na praia

dentro de garrafas seculares 

que os protegiam 

das tormentas da superfície

e dos silêncios 

que coabitam o fundo.

Como de costume, traziam os sentimentos

de uma época incerta que bendiziam vã.
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Na urgência 

de um dia serem lidos, 

vinham comprimidos de um jeito

que nenhuma paisagem despreza.

No desespero habitual

daqueles que os embalam

feito um filho de colo

e entregam ao léu dos oceanos.

Antes, os poemas chegavam salvos

dentro de garrafas 

que o mar devolvia,

depois de se embriagar da dor

que imaginava estar dentro delas.

Agora,

o poema surge sem qualquer proteção

Rodeado por palavras 

que não deu tempo de aprender direito.

Chega morto 

até a margem das pedras.
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Onde não se avista nenhuma ponte

entre a arte que se crê moderna

e a “comovida” ciência dos naufrágios.

E fica ali,

 imóvel diante da multidão

de olhos sobre a tela 

que falam dele 

como se conhecessem a odisseia toda.

Mas que depois, 

tão reticentes quanto às águas do acontecido,

sepultam-no ali mesmo,

como se o tivessem lido.

14º Prêmio Escriba de Poesia 43



Imigração

Sebastião António Ventura de Azevedo | Luanda, Angola

Sou o ignaro

que vem 

das ruelas do vosso crepúsculo,

e imigro nu e faminto e reles

no vosso paraíso meu,

prenhe de luzes e sóis

da vossa e nossa desgraça.

Trago comigo

uma cultura, uma cor

uma identidade, uma autenticidade,

ou seja: mais lixo p’ra vossa casa,

que venho limpar

E se varro os vossos passeios

ou faço o que a nossa involução

vos impede de fazer,

ou limpo os vossos esgotos

putrefactos de Civilização
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                         Cultura

                         e Supremacia de Cor!

Ená!, é só p’ra existir

                         e ser...

                         Neste Ser e sua negação:

                         do nosso Existir... 
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Juízo final

Jorge Luiz Lenzi de Souza | Juiz de Fora, MG

Por que me inventaste 

assim,

aqui,

pequeno e medíocre, 

disforme, à tua imagem?

Em que charco enfiaste

tuas mãos

e do barro podre e 

fedorento

me moldaste?

E com qual hálito

me cuspiste a vida?

E aqui me firmaste

entre guerras sem 

metáforas,

povos que sonham muros,

cores sem arco-íris.
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Por que tu, força atemporal,

gastaste um infinitésimo 

do infinitésimo 

de teus segundos

pra me criar

finito, 

tu, onipresente,

a me fazer

ausente sempre de mim 

mesmo?

Por que tu te criaste

em mim?

Ou te criei,

eu,

pra me livrar das dúvidas

(minhas),

pra te elevar as dádivas,

pra me expurgar das 

culpas?

E te criei 

pra não sangrar coroas

de meus espinhos
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e não assumir meus 

próprios

caminhos,

quedas, Madalenas, 

gólgotas?

E te fracionei

entre religiões e hipocrisias,

entre terreiros e sacristias,

para que pagássemos caro

toda essa idolatria.

Por isso, será,

eu te criei,

por medo dos meus medos,

por medo dos meus ódios,

por medo do meu fim?

Por isso, sim, eu te inventei,

deus.

Pra me deitar em teu colo

e te chamar 

de Esperança.
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Dualidade

Pseudônimo: Nômade

Antônio Roberto de Carvalho | São Paulo, SP

Uma parte de mim, que é só poesia,

e que vive vagando pelo espaço,

não possui os pesares da agonia

de entregar-se à tortura do cansaço.

Outra parte, que é pura anatomia,

que se arrasta no chão de passo em passo,

tem a sombra tristonha da apatia

de manter-se nas teias do embaraço.

E, tentando escapar do duplo ofício

de ser fria razão e sonho leve,

cada parte de mim é um precipício...

Para ter, cada parte, um tempo breve,

uma parte pratica este exercício

de apagar o que a outra parte escreve.
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Quem?

Antônio Carlos de Paula | São Paulo, SP

quem nunca cantou baixinho aquela canção do Roberto,

quem não se sentiu escuro em pleno dia, céu aberto,

quem não caminhou sem lenço como já cantou Caetano,

perdeu da razão, o senso, e meteu a cara no engano?

quem na hora do embarque, mala cheia de vazios,

não lembrou Chico Buarque, e ficou à ver navios,

quem com a alma deserta, que o equilíbrio desalinha,

não lembrou Grito de Alerta, como cantou Gonzaguinha?

quem entre tudo e o quase, entre o hoje e o amanhã,

não mergulhou no Oceano nas águas de Djavan,

quem nunca agitou a alma para sair do marasmo,

vestiu um blusão de couro, cantou um rock do Erasmo?

quem no auge da saudade, esquecendo seus princípios,

não chorou dores de amores, ouvindo Tom e Vinícius?

quem não recordou Oswaldo explodindo em Agonia,

e na quebrada da soleira cantarolou Melodia?

Quem?
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Vida bem besta

Pseudônimo: ajoelita

Angelita Marchi | Juiz de Fora, MG

não há bananeiras

não há laranjeiras

em prédios altos

casas se espremem 

sobre outras casas

 em suas portas

há telas e grades

pessoas param em

faixas brancas no chão

1, 2, 3...

a luz verde acende

apressadas elas vem e vão

não se vê cães 

não se vê burros

zap!

homens e mulheres
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falam pelo celular

aplicativo

é o nome do novo

cupido

as intimidades

estão em redes ditas sociais

o mundo é exibicionista

o mundo é voyeurista

não há pomar

não há cantar,

não há amar

as janelas cerraram

depressa vai a vida

depressa chega a morte

isto sim

é uma vida bem besta
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Antídoto

Pseudônimo: Lueli Daniel

Maria Elisa Soares Ribeiro | Brasília, DF

Antes feliz, hoje sou luto,

nada faz qualquer sentido,

guardei no bolso o sorriso,

foi-se o amor, perdi tudo.

Já não me alenta o futuro.

nada desejo ou preciso,

sem consolo, apenas sigo,

certeza, só do meu túmulo.

Nesse tal sofrer estúpido,

chego ao vão central da ponte,

abaixo, o nada atraente,

a morte à distância de um pulo.

À minha frente, o horizonte,

atrás de mim, um sussurro,

ilusão feita de vento,
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diz algo que não entendo,

mas intuo:

que não há tristeza sem fim,

nem futuro sem surpresa,

e a beleza estará em tudo

se estiver dentro de mim.

Desisto do salto no escuro,

cuspo o amargo no abismo,

choro mais uma gota e sigo,

braços abertos ao novo.
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Semente África

Pseudônimo: Flor Priscila

Priscila Assis dos Santos | Tatuí, SP

Quando eu olho para o mar sinto saudade,

Observo o quanto é majestoso,

Sinto um vento gelado em meu rosto,

Quantos pretos foram jogados ao mar?

Quantas nações estão no fundo do oceano?

Invade meu peito, arde,

O mar afogou um terço do berço da humanidade,

Eu falo por Angola, Congo, Costa do Marfim,

Estremeço com os ecos que esbarram em mim,

Ecos de socorro, gritos por resgate,

Até que nós falemos por cada cidade,

Cada povo que se sacrificou,

Cada pai e mãe que do seu filho se perdeu,

Cada filho que se despediu,

Aos berros, devo dizer,

Quando no mercado na orla foi vendido,

Algo que você deve saber,

E se não sabe é porque,
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Desde cedo tentam calar a nossa história,

E quando falam sobre nós é no singular,

Algo que o povo preto nunca foi e nem será,

Somos plurais até o último fio crespo,

Somos tons de marrons até o mais forte traço,

Eu olho para o mar e não desfaço,

Essa vontade perspicaz,

De perguntar “Qual é seu berço, meu rapaz?”

Ao primeiro preto que aparecer,

Entristeço por imaginar,

Ele nem deve saber,

Iorubá? Oyo? Achanti ou Abomé?

Molho meus pés na água,

As ondas estão fortes,

As imagens dos fortes me fazem pensar,

Essas pedras, nessa terra, em frente a esse mar,

Qual é o segredo para vê-las sem chorar?

Se o passado foi a semente para o hoje,

Eu clamo pelo passado que não se conhece,

Sangue do meu sangue que não encontro em livro algum,

Dizem que o conhecimento engrandece,

Sem ele a alma padece,

Preta! Preto! Vamos todos atrás da semente!
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Cafuné, cafundó, bagunça,

Bunda, cuíca, dendê,

Meu povo não está morto,

Está na música e na dança,

Sementes da palavra! É Samba!

Caçamba, quitanda, quiabo,

Macumba, canjica, camundongo,

Epa! Calma aí, dicionário preto,

É informação que haja sustento!

Mas, isso é coisa de tempo, dedicação,

Pois, África é plural, é semente, é coração!
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Uróboro

Pseudônimo: Milton Veracruz

Júlio Machado | Niterói, RJ

Ave, Eva, 

nave

concebida 

à revelia 

de quem vela; 

nascida 

do osso 

oco 

extraído 

a frio, 

fendido 

de leve 

entre o centro 

do esterno 

e a nona 

vértebra. 

Ave, Eva, 

conchavo 
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vivo 

da víbora 

ávida 

por avistar 

o início 

do fim 

travestido 

em queda. 

Ave, Eva, 

o avesso 

do ovo 

vos espera. 
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Um míssil

Rafael de Lucena Iotti | Caxias do Sul, RS

um míssil de dois milhões de dólares

diz a radialista da minha cidade

no sul do Brasil

um míssil de dois milhões de dólares

foi jogado contra a Síria hoje pela manhã

pouco importa quantas casas destruiu 

quantas crianças estão sem mãe 

ou quantas mães estão sem filhos

o que se sabe é que o míssil custou

dois milhões de dólares aos cofres

americanos

quantos cachorros esperam em vão

pela volta do seu dono

quantas leituras foram interrompidas 

e quantas mensagens de amor foram

simplesmente apagadas
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a água do meu café ferve e

o meu cigarro está no fim

nada sei sobre a morte, irmã abstrusa

do tempo

nada me comove, porque estou a salvo

até agora

preciso trabalhar com a certeza de que

hoje um míssil não cairá por aqui

no final os mortos

assim como os vivos

serão um número irrelevante

mais cedo ou mais tarde

comparado às dívidas que ficaram

aos cofres americanos
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#RIP

Tatiana Eskenazi | São Paulo, SP

os emails continuam a chegar

também as cartas

a página do facebook segue sem

atividade

inúmeros cadastros em infinitos sites

senhas irrecuperáveis

boletos de entidades beneficentes

convites, promoções, corretores insistentes

revistas e jornais: volte a ser um assinante

estamos com saudade

não se pode mais

morrer em paz
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Não quero: estereótipos

Pseudônimo: Rosa

Vasco Pedrosa Oliveira | Leiria, Portugal

Não quero limpar os pratos.

Não quero lavar os fatos;

Nem ter que os passar a ferro

(senão liberto este berro!).

Não quero meter a mesa.

Não quero sequer casar;

até prefiro ficar tesa

do que ter que o tolerar.

Não quero, nem o desejo:

ter um descendente meu.

No futuro nem prevejo

qualquer tipo de Romeu.

Não quero ser desonrosa:

Não quero chamar-me Rosa...

Nem usar saia ou verniz,
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ou permaneço infeliz...

Não quero estar assim presa

por estas regras bem fúteis,

nem ser esta portuguesa

se perduram as inúteis.
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