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Uvas da Índia

Toma-me o pânico
Por escrever mais uma poesia de amor
E ao vê-la escrita
Sobre o criado-mudo
À luz frágil do abajur
Tenho o ímpeto de rasgá-la
Não há o que me apeteça mais
Do que deixar tudo ao avesso
Seguir meu instinto de destruição
Amanhã é menos um dia vazio...
Tentei bloquear certos pensamentos
Tentei não edificar certos monumentos
Tentei ser mais agradável,
Mas como sou detestável
Acabo de me trair novamente
Dança de luzes e matizes vãos
Que carregam meu orgulho
E reduzem minha neurose
Em meu coração
Amanhã é menos um dia vazio...
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Coração vazio que só sente o certo
Pela pessoa errada
Coração vadio que tenta se apegar
A qualquer coisa
Coração pavio que se acende
Por qualquer motivo
Resta consumir meu tempo
Submetendo-me às regras
Cultivando falsas amizades,
Sofrendo por um amor inexistente
Acreditando num Deus ausente
Como explicar o que não entendo?
Por que acordo cada dia mais cedo?
Por que durmo cada vez mais tarde?
As folhas já despencam das árvores
Em mais este outono
E sinto o cheiro apodrecido
Das uvas da Índia
Caídas ao chão
Cobrindo toda a extensão
Das calçadas do meu bairro
Piso em cima delas
Meus coturnos ficam sujos
Entro em casa
Tomo um café puro
E vou tentar dormir um pouco...
9

Margarida

Sem pretensão alguma
Não quero invadir teu mundo
Tenho me retalhado em pedaços
Para poder conviver com este embaraço.
Amordaço as palavras
Que insistem em querer
Sair de meus lábios
Parecem que me dominam
E a qualquer instante, sinto sua força.
Quase perdendo o controle
Tua face me desalinha
O teu mundo tão perto
E o meu tão inquieto
Venha a minha casa
Passear em meu jardim
Sentir a fragrância da margarida
Que cultivei apenas para ti
Você é tudo o que quero ver,
Sua voz é o que desejo ouvir
Para que me controle
Para que minha inquietação cesse
Para que fique bem
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Eu também o quero longe
Volte para onde veio...
Para que não escreva
Mais versos de amor
Para que minha paz retorne
Para que possa viver mais...
Como você faz com que me sinta assim?
Como você tirou meu chão?
Algumas palavras
Minha ilusão desmorona
Vejo em meu reflexo, a morte
Minha pele amarelada
Meus lábios esbranquiçados
Minhas veias quase secas
A luz do Sol guiou-me até você no parque
Eu ouvi a música,
Clássico da minha fantasia
Agora descubro que me enganei
Meu reflexo é o mais absurdo possível
Tentei ser outra, tentei ser eu mesma
Mas agora vou apresentar
Representar
Verá quem sou...me deixarei em paz
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Maldito “se”

Se eu queria que tudo ficasse assim,
Por que me incomodo?
Recolho-me e brindo a isso,
Ao lugar que me estava destinado
Desde o início
Se somente uma vez fosse fácil assim
Se só uma vez me trouxessem abraços
Embrulhados entre rosas vermelhas
Se pela eternidade eu esquecesse tudo,
E empurrasse pro fundo
Do grande abismo que surgiu entre nós
Se em mim houvesse
Um pouco mais de interesse
Pela vida mais alegre,
Por um horizonte mais verde
Mas no momento prefiro a chuva,
Um céu mais cinzento,
Andar sobre cimento.
Maldito “se”
Ficar imaginando coisas que poderiam
Ter acontecido “se eu tivesse agido de tal forma”
Foi tudo hábito, falta do que fazer,
Do que pensar, do dizer.
Mas tudo é tão simples na realidade
Que não entendo a necessidade
De ficar inventando tanto “se”
12

Biografia

“Jornalista, balzaquiana, natural de Santo André (SP).Trabalhou
com jornalismo impresso, comunicação interna e assessoria
de imprensa nas áreas de cultura, educação, logística, música,
entretenimento e jogos. Começou a escrever poesias
quando era criança para enfrentar a perda de um ente querido.
Tem como inspiração experiências, frustrações, mágoas,
tristezas, melancolia e, atualmente, as dores e alegrias da
maternidade.”
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Brincadeira

Minha colega me chamou
No intervalo para o lanche
Para brincar de yog hoou,
De varetta ou tinta guache.

Ela preferiu de brincadeira
A jogada do capitão,
Saiu de sua cadeira
E sentou-se pelo chão.

Eram tantos os brinquedos
Que esqueci do seu chamado,
No bambolê passei os dedos,
Escolhi o esverdeado.

Na alegria contagiante
Experimentamos o montante.
O tempo passou em um instante!
Acabou-se a diversão de estudante.
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Certas Coisas

O meu amor é suficiente
Para lhe ensinar com doçura
Os modos do ser amante
Com suave voz de brandura.
Quando falar-me arrogante
Ficarei de te distante.

O meu carinho é importante
Para dizer-lhe certas coisas.
Quando você não as souber,
Tocarei em seu semblante,
Sairei então de costas
Até você se arrepender.

Você saberá a minha importância,
Em toda a sua vida inteira.
E pelo sabor da distância,
Eu, Mulher, serei faceira
E o terei por tolerância
De volta , assim que eu queira.
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Vem do céu

Tudo que eu quero vem do Céu.
Entre relâmpagos ou trovoadas,
Chuvas, neblinas ou como um véu.

Noites e alvoradas,
Vem do Céu os meus sonhos
Que nem ondas de energia.

Me tomam os planos
E os transformam com poder de magia.
É a natureza que sintetiza tudo.

O que eu quero vira realidade,
Gerando esperança para o futuro.
Vem do Céu a força da verdade.
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Biografia

Leomária Mendes Sobrinho, soteropolitana da Bahia no
Brasil, nasceu em 13 de novembro de 1962, escritora, autora
de vários livros como “A minha vida é um poema”, Comendadora
Acadêmicada cidade de Salvador pela ACCOL em 2013, poeta
fundadora da Academia Virtual Literária Max Martins-MM,
membro imortal da Academia Brasileira Virtual de Letras,
várias antologias e prêmios.
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Seios de Moça

Durinhos, durinhos
Ainda acesos de desejo
Saltando, sem timidez, através do pano
Tal como borboletas brotando do casulo

São perolados, virginais,
Lacrados, sacrossantos.
Altar do desejo que as mãos suplicam
Com dedos pecadores e inconvenientes

Pequeninos, ardentes
Saborosa flor "lambidecente"
Sem cerimônia, alcanço,
Prendendo, cuidadoso, entre dentes.

20

Meu Vício

Irremediavelmente, te amo...
E hei de amá-la toda vida.
Amo seu mau humor, sua fadiga;
Amo seu cheiro, seu suor,
Até mesmo seu hálito não fresco, de manhã.
Não sei viver sem amar suas rugas,
Sua preocupação saliente na testa
Seu acento ausente, seu silêncio taciturno,
Seu pranto, seu riso, até sua TPM obtusa.
Amo sua roupa de festa, aos domingos.
A nudez de segunda nos lençóis de meio dia
Filminho depois do amor e algum vinho, quem sabe
Amo suas mãos calejadas, macias
As covinhas do rosto....
As estrias, os caminhos de veias cheias de sangue
Amo cada pecado e virtude, se é que há...
Amo até sua falta de amor, afeto
Seu desprezo às coisas da vida, a paixão
Rancor, ódio, resiliência, qualquer coisa
Nenhuma resignação...
Incontestavelmente, te amo!
Não há cura para o que sinto,
Não há elixir, feitiço, alquimia ou misticismo
Que aparte de mim o vício que é você.
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Biografia

Carolina Antunes é baiana, moradora de Lauro de Freitas.
Começou a escrever com 11 anos e desde então, nunca
parou. Cronista do Jornal de Caruaru, é a primeira vez
que participa de uma antologia. Escreve, particularmente,
textos eróticos, principalmente poesias e contos. É formada
em Letras e tem paixão por música, literatura e cinema.
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O meu outro lado

Todos temos um outro lado...
O meu é azul escuro
na escala dos azuis é índigo.
Sou azul total, geral
Minha cor favorita.
Às vezes sou neutra,
cujos tons são cinza...
Outras sou rosa, quase roxo.
Cores frias, cheias de mistério,
ao mesmo tempo, atemporal.
Outras vezes sou verde escuro
cor das sombras, infinitude...
A mistura da cor com o preto.
Não sou escuro total, afinal
meu lado inverso tem certa luz.
Se quando o azul da alma
fala mais alto, quase grita...
Amarelo, como tantos outros.
Sou mutante de todas as cores,
simplesmente humana!
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Biografia

Marilu F Queiroz - Publicitária, aquarelista e escritora. Mestre
em Educação, Arte e História da Cultura, pela Universidade
Mackenzie, Brasil.
Ainda menina iniciou seus primeiros escritos. Incentivada
pelo pai, um artista por natureza, prosseguiu na trilha de seus
dois amores: a escrita e a aquarela, sem jamais conseguir optar
por qualquer uma delas.
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Lírios, lírios, lírios
Suaves pétalas florescem nos campos,
Embelezam as planícies,
Alegram os olhos de todos
Sem perder a aparência singela.
Lírios da paz, lírios do amor
Qualquer que seja seu significado,
Tocam os corações humanos
Enaltecendo o criador.
Beleza sem ostentação,
Generosidade sem afetação,
Simplicidade que engalana.
Ímpar formosura em seu reino.
A natureza é obra divinal.
O lírio é seu sopro magistral
Que enobrece sem perder a candura
Formando aura celestial.
Doçura que alimenta os pássaros,
Beleza de aparência irretocável,
Sem exigir trabalho ou reparo
É grinalda que exalta a beleza da noiva.
Jamais superado pelo homem,
Suas cores denotam a riqueza da diversidade.
Seu perfume o sopro sagrado do universo
Capaz de enternecer o coração humano.
27

Mulher, agente fundamental para a paz
As mulheres desde que nascem são preparadas para
serem as senhoras do lar. Por que digo isso? Foi desta forma
que várias gerações foram criadas e educadas. A vocação
primordial das mulheres deveria ser o casamento. Uma perfeita
dona de casa. Deveria saber cozinhar, lavar, passar, bordar,
tricotar, fazer crochê ser atenciosa com o marido, não
desobedecer, atendê-lo quando ele desejasse e não tomar a
iniciativa nos deveres sexuais. Gerações foram assim. E assim a
mulher manteve a paz no lar muito tempo.
O que era consenso na família e na sociedade é que ela
poderia ter como atividade externa, a muito custo o magistério.
Com seu jeito feminino, sua candura e vocação para a maternidade,
certamente seria boa professora. E todos seriam felizes. Também
foi assim.
Esqueceram que a mulher é um ser desejante por
natureza, pois tantas coisas desejou e tanto foi tolhida.
Aprendeu a ter paciência e conquistar as coisas sem conflitos,
com força de vontade, disciplina, inteligência e esperança de
dias melhores. Sim, as mulheres são esperançosas por natureza.
Quem carrega um ser em seu ventre por nove meses e o sente
crescendo tem a esperança internalizada. A mulher tem a
tranquilidade da espera que sente será bem sucedida. A mulher
é a poesia e o amor materializados no fruto de seu ventre.
É paciente, conciliadora, abnegada e sabe ser altruísta,
tirando de si para beneficiar o outro. A maternidade desperta
na mulher todos estes atributos que são utilizados para o bem
viver na família, na comunidade e na sociedade em geral. A
mulher entende das coisas da alma, entende o silêncio, lê olhares,
interpreta silêncios e emite a resposta adequada, aquela esperada
e que é capaz de tocar e enternecer a alma.
28

Não estou a falar de mulher como ser perfeito, mas como
ser sensível, perspicaz. E capaz de lutar por seus desejos e seus
sonhos. E, por isso mesmo sua competência extrapolou os limites
do lar e ela foi lutar por uma posição na sociedade compatível
com seus anseios. E a mulher venceu neste campo também e, na
atualidade, podemos dizer que a mulher está em todos os setores,
todos os campos todos sem abandonar a doçura, aliando
competência com sensibilidade, sabendo colocar-se no lugar
do outro, atributo essencial para ser um líder e promover o bem
do outro.
A mulher é capaz de perceber detalhes, notar sutilezas que
fazem a diferença e ser instrumento de promoção do semelhante
que pode começar sendo o esposo, o filho, o colega de trabalho, o
aluno, o subordinado, os membros de uma sociedade, a diretoria
de uma empresa, ou o povo de um território por ela governado. A
extensão deste espaço físico é o tamanho de seu sonho.
A sociedade não dispensa a participação efetiva da mulher
em função de sua habilidade de negociação, de empreendedorismo,
de sua sensibilidade, disciplina, equilíbrio e tolerância no sentido
de promover conciliação e não desestabilização, conflitos ou
revoltas.
A mulher é fundamental para a promoção da paz
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Biografia
						
						

Isabel C S Vargas - Professora, advogada, jornalista, aposentada
do serviço público, Especialista em Linguagens, escritora
(contos, crônicas, poesia). Participante de mais de três centenas
de livros, editados no Brasil, Argentina e Portugal, além de
revistas literárias impressas e mais de trezentas publicações no
Diário da Manhã – Pelotas - RS. Várias premiações entre elas
a publicação de livro solo Pedaços de Mim. E-book Orvalho
da Alma e o mais recente Sentimentos. Publicação de livro solo
nº 23 da Coleção Acadêmicos Honorários da ALLB-RJ. Membro
dos Poetas Del Mundo, dos Confrades da Poesia, do Portal
CEN, do Portal FENIX, da BVEC, do Portal UHE, do Portal
SVAI, da Associação Internacional de Poetas, Embaixadora
do Círculo Universal dos Embaixadores da Paz, Acadêmica
Correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni – ALTO,
Acadêmica Correspondente da ALAF, Acadêmica Honorária
do 1º Colegiado de Escritores Brasileiros, da Literária Academia
Lima Barreto-RJ tendo sido conferido o Diploma de Distinção
Literária, Acadêmica Titular cadeira 20 ALLB, Acadêmica
correspondente da Academia de Letras do Brasil, Seção/Bahia,
Acadêmica Correspondente da ALPAS/Século XXI. Organizadora
da Antologia Despertar para a Celeiro de Escritores onde
realizou revisões, prefácios e participou de vários livros. Tem
textos publicados nos seguintes sites: Recanto das Letras,
Webartigos, Netsaber, O artigonal , Brasil Escola , Gosto de Ler
Paralerepensar entre outros.
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Cláudio Dortas Araújo
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Para todo o sempre te amo !

Que saudades do Meu Amor!
Em cada dia que eu sei "você existe"
Mesmo que passe um ou dois dias
Sem te ver e te beijar
Não me imagino "não te contemplar"
Nos minutos fugidios
Que é este viver "sem O teu Ser".
Desde que "chegaste"
Preencheu tudo em meu derredor
De contentamento e de "Real Sentir".
E teus olhos "oxigenam"
Todas as células...
E me perco embevecido com teus passos
A correrem em a minha direção
E fico sempre "a saborear"
O calor mágico do aperto
Dos teus braços de fada.
Desde "há muito te amo"...
E contigo converso e sonho!
Quantas vezes "dialogando"
Vi "tu estremecer"
No ventre bendito que te geraste!
E... Constante "vou estar ao teu lado".
Para todo o sempre... Te Amo!
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Biografia

O Poeta Cláudio Dortas Araújo é natural da Cidade de Itabuna,
do Estado da Bahia, reside na Cidade de Estância, Berço da
Cultura do Estado de Sergipe, gleba onde nasceu o Primeiro
Jornal O Recopilador Sergipano, desde 03 (três) meses de
vIda. É Autor dos Livros de Poesias: Horizontes de Liberdade
e Fé(1999) - Estrada de Infinito e de Paz(2001) - Alumbramentos D´Alma(2010) - Antologia Nacional Talento Poético(2015) Antologia 3º Encontro de Escritores Canindeenses e Convidados
(2016) - Antologia Encontro Sertanejo de Escritores e Convidados
(2016) - Antologia Virtual LOGOS da Fénix (2016) - Revista
Virtual Eisfluência (2016) - Antologia Poesias Sem Fronteiras
(2016) - I Encontro de Escritores Aracajuanos e Convidados
(2015) - I Antologia Poética de Sergipe Poetizando A Vida
(2015) – Grupo e Revista Poemas do Brasil(2015) - Grupo Café
Poético & Sarau(2015) - Antologia Nacional "Poesias
Encantadas"Vol. I (2010), Vol. IV(2012), Vol. VII(2014) –
100ª Antologia Beco dos Poetas(2016) – Antologia Virtual
O Colecionador de Poesias(2016) Antologia Internacional Asas
da Liberdade, "Desde o Brasil até o Chile em Verso e Prosa
(2013) - Colaborador da Imprensa Escrita do Estado de Sergipe
e Além Fronteiras(1982/2016) - Revista dos Escritores
de Piracicaba S/P(2016) - Colunista do Jornal Leopoldinense,
da cidade de Leopoldina, Minas Gerais (2015) - Sócio
e Fundador do Clube dos Poetas Estanciano, Entidade
de Utilidade Públicas Municipal e Estadual, Leis: 819/1991
e 8.092.2016, fundado em: 24 de Fevereiro de 1991.
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Luiz Otávio Oliani
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Sino

as badaladas
entoam
uma canção preta
no adro
o peso das mãos
o seguir das horas
bem perto dali
a indesejada das gentes
faz nova vítima...

Biografia

Luiz Otávio Oliani
Nasceu no Rio de Janeiro, graduou-se em Letras e Direito.
Como poeta, participou de 100 obras coletivas nacionais e algumas
estrangeiras, além de 500 publicações entre jornais, revistas e
alternativos. Tem poemas publicados e vertidos para o inglês,
francês, alemão, italiano, holandês, espanhol e chinês. Publicou
sete livros de poesia: “Fora de órbita”, 2007; “Espiral”, 2009, “A
eternidade dos dias”, 2012; “Luiz Otávio Oliani entre-textos”,
2013; “Luiz Otávio Oliani entre-textos 2”, 2015; “Luiz Otávio
Oliani entre-textos 3”, 2016 e “A vertigem das horas”, 2016.
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Espíritos do Natal
Meus natais são povoados dos espíritos do passado.
Nossos natais de criança, em que éramos mantidos
em suspense: “Será que Papai Noel traria aquele brinquedinho
que tanto sonhávamos ?”
Mamãe sabia nos manter em suspense, dizendo que
Papai Noel tinha muitas crianças por todo o mundo para
presentear e que, talvez não tivesse dinheiro para comprar
todos os presentes de tantas crianças... Só quem tivesse
sido muito bonzinho e obediente ganharia presente.
E nos forçava a uma tomada de consciência: “você tem certeza
que foi boazinha e obediente ?” rsrsrs.
Claro que “Papai Noel” sempre trazia o que tínhamos
pedido. Alem do dinheiro ter sido suficiente, Papai Noel
tinha memória meio fraca e esquecia algumas malcriações,
algumas respostas grosseiras e todas as desobediências.
Depois vinha a imensa mesa na não menos imensa
sala de jantar da casa do vovô. Tanta coisa gostosa pra
comer e o garrafão de vinho Gatão, de cinco litros, que ficava
no chão, ao lado da mão direita do vovô. E vinham parentes
de todo lado. Scatolins e e Rebeccas que estivessem em
São Paulo e não comparecessem aos almoços de natal da
casa do vovô seriam duramente admoestados. Sem perdão.
Depois cresci e vieram os jantares de Natal com
nossa família e alguns sobrinhos do meu padrasto. Dora Tereza
Paolillo, irmã de meu padrasto e sabedora de todas as receitas
de família, que lhe foram passadas por sua mãe. Com ela
aprendemos a fazer a “Pastiera di Granno”, os “truffolis” e
os “zépoles” e uma torta salgada maravilhosa. E montávamos
uma árvore de natal que icava presa por um fio de metal no teto
da sala. Árvore enorme e repleta de enfeites, alguns
que remontavam às décadas de 1920, 1930. Enfeites que foram
recebendo outros mais atuais e que juntos enfeitavam
ricamente nossa árvore.
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Chato mesmo era o “discurso de natal” que meu padrasto
insistia em fazer todos os anos. Longo, mais de cobrança de tudo
de bom que ele achava que tinha feito do que de agradecimento
por estamos juntos em mais um natal.
Mas esse tempo também passou e comecei a viver “meus”
Natais. Com filhos pequenos que também sonhavam e esperavam
ansiosamente por Papai Noel. E que abriam seus presentes pouco
antes da meia-noite e que riam de felicidade e até choravam de
decepção quando o brinquedo quebrava antes do amanhecer...
E lá ia eu, no dia de Natal, enquanto mamãe preparava o
molho para o macarrão do almoço, para a “Fabrica do Papai
Noel’,pronto-socorro de pais e avós que para lá corriam, ávidos
de conserto para os brinquedos que chegavam defeituosos.
Obrigada, Estrela!!!
Brinquedo recuperado, ou trocado, conforme a necessidade, eu voltava pra casa feliz da vida para ver brilhar o sorriso na
carinha do filho, antes decepcionado.
Almoços de Natal na casa dos “outros avós”, pais do pai.
Almoços nunca superados por nenhum outro almoço, pois a vó
Sara era excelente cozinheira e sempre cuidadosa em agradar
a todos fazendo mil pratos diferentes para os diferentes gostos
da turminha. Os vinhos eram por conta e escolha do vô Nicola,
gerente de uma distribuidora de vinhos lá do sul, em São Paulo.
Almoços longos, compartilhados com meu irmão, cunhada
e sobrinhos, pois morávamos em terrenos contíguos. Bastava-nos
atravessar o portão aberto na lateral dos terrenos e estávamos na
casa do parente a ser visitado. Vinho para os adultos, guaraná para
as crianças... E mamãe ficava no meio, misturando vinho com
guaraná, lembrando o costume da vovó, que achava o vinho muito
azedo e o adoçava com o refrigerante.
Nesses tempos aprendi com minha mãe a “valorizar
esses momentos” porque jamais os viveria novamente. “A saudade
existe, dizia, porque só podemos guardar a lembrança. Não
podemos reviver, só relembrar”.
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Assim minha vida foi se modificando, como sempre
mudam as vidas. Natais da separação, onde comemorávamos, os
filhos e eu, nosso natal uns dias antes... Natais onde começamos
a comemorar a chegada dos netos e alguns anos depois, a dos bisnetos.
Sempre muita coisa pra lembrar, comemorar e agradecer !
São muito bons os meus espíritos do natal.
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Gato que nasce no forno
Há anos ouço a frase "gato que nasce no forno não é
biscoito". Tenho ouvido tanto que andei a pensar na veracidade
ou não dela, dependendo da situação.
Quando trabalhei no BFB, na década de 80, conheci
alguns cidadãos “nascidos no forno”. Gente que começou a vida
humildemente, muitas vezes como “office boy” em lojas e bancos
e, através de sua capacidade, seja de esforçar-se, seja de puxar os
devidos sacos, galgaram posições mais e mais altas e chegaram a
postos importantes na vida.
Acho que, através dessas lembranças, consegui estabelecer
uma comparação entre gatos e biscoitos. Gatos que depois do
sucesso e apesar dele continuaram gatos. Não perderam a
humildade nem se vangloriavam dos sucessos obtidos, na
maioria das vezes através de seu próprio esforço. Já, outros
gatos depois de sair do forno começavam a sentir-se biscoitos.
Biscoitos de padaria alguns e outros biscoitos finos das mais caras
e famosas doceiras.
Deixavam que o sucesso lhes subisse à cabeça, quase
sempre esquecidos de haverem se humilhado tanto lambendo
botas e varrendo o chão dos mais poderosos com pincéis que,
ao longo desse árduo caminho perderam sua humildade. Afinal,
haviam comido tanto o arroz amargo da subserviência e aspirado
tanto pó da derrota para subir na vida que mereciam, sim, aquele
posto que agora ocupavam e fariam qualquer coisa para não o
perder.
Vi esses gatos nascidos em forno em muitos dos lugares
por que passei. No trabalho, na igreja, na política...
Depois que passei a viver em cidade pequena pude conhecer um pouco mais de perto essa coisa de políticos gatos. Nem
todos vieram de baixo, muitos deles nasceram em fornos diferenciados, de casas chiques. Fornos cuidados por empregadas de alto
padrão.
Enquanto candidatos são gatos mansinhos, ronronam,
dão-nos “patadinhas” no ombro, beijam nossas crianças e
acariciam nossos cães.
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São gatos nascidos no forno, mas conti nuam gatos distintos, bondosos, cheios de boas intenções...
Apenas se elegem e as unhas se afiam. Param de miar e
ronronar. Estranhamente suas vozes já não são ouvidas, sequer
para um "bom dia". E quando são chamados às falas consideramnos "forasteiros" pois não nascemos no mesmo forno que eles.
Então a gente percebe que "gato que nasce no forno" é
biscoito, sim. Alguns deles até se acham "o último biscoito do
pacote".
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Ada Pollara é uma escritora tardia. Professora aposentada,
esposa, mãe, avó e bisavó, começou a editar seus
textos aos 73 anos, tendo seu primeiro livro "Nas Luas
da Vida" lançado em 2014 e já com outros em preparo.
Nascida na Capital de São Paulo e tendo vivido nessa
metrópole até sua aposentadoria, mudou-se em 2007 para
a cidade de Águas de São Pedro, onde, além de cuidar de
seu jardim e seu pomar, escreve contos, poemas e crônicas.
Também, desde 2009, vem se dedicando à arte da cerâmica.

43

Carlos Roberto Fernandes
A orquídea negra e o poeta....................................................44
Biografia.....................................................................................51

A orquídea negra e o poeta

No selvático convento
De tantas lembranças caras,
Há no claustro do momento
Rezas, cilícios e taras.
Cada conta de rosário
É flor no canto esquecida
De suspirante orquidário
Em cela desguarnecida.
Mãos saudosas por venturas,
Por desejo e castidade,
Tecem rugas, amarguras
Dos soluços de um abade.
Orquídeas brancas, coitadas,
Sem a luz de extrema-unção,
Têm folhas estraçalhadas
Pelo vento da ilusão.
Ávidas pelo deus Eros,
As orquídeas amarelas
Quedam no chão por Anteros
Quais lágrimas caem das velas.
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Tantas orquídeas vermelhas,
Por paixões ruborizadas,
Jazem no colo das telhas
Em casas abandonadas.
...Choram orquídeas azuis,
Com estigma, entreabertas...
Dentro de anteras viris
Ficam políneas cobertas.
No claustro dormem orquídeas,
Roxas de paz e mistério...
Olham insones perfídias
Nas covas do eremitério.
Róseas orquídeas sensatas,
Dantes silentes vestais,
Ornam, noturnas, cordatas,
Os rústicos castiçais.
As Ninfas cariciosas
Nos olhos e nos olfatos,
Sugam orquídeas formosas
Em paladares e tatos.
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Híbridas espécies, cores
Destas orquídeas lendárias...
Todas fumegam odores
Em mãos nobres, proletárias.
Hábitos de jovens freiras
Nas mãos de homens, compadres,
Cheiram orquídeas faceiras
Entre as batinas dos padres.
Há pendentes nos rosários
Das viúvas suspirantes
Báculos, gestas, vigários
Das orquídeas elegantes:
Nas carnes de tantas flores
Há turíbulos eretos;
São corais de predadores,
Vivos ou ressurrectos.
Ricas orquídeas fanadas
Em procissão de culpados!
Hóstias mudas degustadas
Pela vastidão dos prados.
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Nos jardins desses mosteiros
De muros impenetráveis,
As orquídeas nos outeiros
Cantam salmos perturbáveis.
... Dos campos em desatinos,
Onde virgens foram flores,
Ouvem-se gritos e sinos
No quarto dos confessores...
Choram sinos, choram salmos,
Rósea orquídea também chora;
Na cela dos uivos calmos,
De rastros, o padre implora:
...“Úmidos e quentes climas
De sumíssimos templários...
Útero sacro de rimas
Em secretos campanários...
Quantas formas e tamanhos
Têm as glandes dos meus versos!?...
Quantos segredos estranhos
Em pescadores conversos”!...
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O padre dramatizado,
Em súplica tão pungente,
Ouve carinhoso brado
De voz clara, muito ardente:
“Nos troncos, pedras, nas Minas
Nasço, cresço nos afagos
Dessas águas-oficinas
De pântanos, rios e lagos...
Subterrâneas, saprófitas,
Outras terrestres e belas,
As rupícolas, epífitas:
Únicas cada uma delas.
Mãos exóticas, humanas,
Tiram-me do lar natural...
Com vasos, jardins e manhas
Torno-me enfeite frugal.
Mesmo cara, desejada,
Fico em cárceres, restrita;
Com dinheiro sou comprada
Por gente estranha, esquisita.
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Sou joia da Mãe Natureza;
Mas, por orgulho ou deleite,
Ferem meus dons com frieza,
Fazem-me de mero enfeite.
Castelos, mansões e festas,
Cantos, recantos, museus...
Sou coisa para os estetas,
Crentes, artistas, ateus.
Em linha de produção,
Sou peça de experimentos;
Marca de fútil paixão
Com seus fugazes tormentos.
Não me tenhas por ingrata.
Sou benquista, reconheço.
Dão-me mimo diplomata,
Cercam-me luxos, apreço.
Por mágoas surdas, tu choras
No claustro dos teus enganos;
Vê mais além as auroras!
Sai dos efeitos insanos”!
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...O padre com gesto infante,
Ergue seus olhos molhados...
Com gesto trêmulo, errante
Vê seus medos conturbados.
Uma flor jaz luminosa
No teto da cela escura:
A negra orquídea formosa
Move-se de grande altura.
Toda luz, todo calor,
Na negra orquídea sorvidos,
Formam clima adubador
De suspiros incontidos.
Linguas ardentes, conjuntas,
Nos corpos prenhes de afetos,
Abrem as covas defuntas...
Tons e sons brotam dos tetos...
Move-se braço indolor
Nas plagas da terra quieta;
No húmus fecundador,
O padre gera o poeta.
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Carlos Roberto Fernandes, enfermeiro, professor de Magistério
Superior, funcionário público federal, membro da União
Brasileira dos Trovadores (Seção Belo Horizonte – MG), membro
da Academia Internacional de Poetas e Escritores de Enfermagem.
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Ciranda das Orquídeas

Perfumadas, coloridas e belas,
De várias formas e tamanhos a encantarem
A natureza, os beija-flores, as borboletas...
São as orquídeas, belas flores dos jardins a se manifestarem.
Orquídeas a dançarem com o soprar dos ventos
Em ritual sagrado a bailarem,
E a destilarem seus aromas feito incensos
E beleza a expressarem numa harmonia sem fim.
Elas são brancas, azuis, amarelas, rosas, enfim...
Nesta ciranda a espalharem pureza e aromas diversos
E embriagando-nos nesta ciranda
Inspira-nos a contemplá-las com poemas e versos.
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Francisco Martins Silva (10 dezembro de 1974) São Félix
de Balsas – MA. Reside em Uruçuí – PI. Professor, escritor e
poeta. Graduado em Licenciatura Plena em Geografia e pós-graduado
em Pedagogia Escolar pela Faculdade de Teologia Hokemah,
compõe poemas, contos, crônicas e ensaios e possui obras
publicadas em dezenas de coletâneas e antologias por várias
editoras: Scortecci, Beco dos Poetas & Escritores LTDA,
Câmara Brasileira de Jovens Escritores, dentre outras.
É autor do livro “Um tributo à natureza”. Membro correspondente
da Academia de Letras de Teófilo Otoni - MG, membro Titular
da Litteraia Academiae Lima Barreto - Rio de Janeiro, membro
correspondente imortal da ALUBRA – Academia Luminescência
Brasileira de Araraquara - SP e membro correspondente
de Academia de Letras e Artes de Fortaleza – ALAF e Academia
Mundial de Cultura e Literatura - AMCL.
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Por entre expressões

Sejam feitas de negras palavras
Arremessadas em brancas folhas
Compondo ideias falas gestos e atos
Mesmo que por encontros e desencontros.
Fazem acontecer o mais provável
Uma comunhão de almas interseções
Sejam por atos positivos e até negativos
Tornando este presente totalmente singular.
Sem a possibilidade de repetir-se
Por está anexado ao tempo e espaço
Componente de uma fração da história
Que surgi e se eterniza para seu construtor.
Para uma vida que surge nasce
Faz de seu ponto inicial a partida
Que vai rumo à existência imaterial
Livre de traços matérias poeiras pedras.
Liberta de escravas limitações
Não mais sugestionável a padrões
Podendo ser de forma plena ilimitada
Expressar aquilo para qual está destinada.
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Um Instante de Um Espanto

Vivendo como se fosse planta
Passa um dia e depois vários
Sem perceber o fator tempo
Que vem do início sem fim.
Como posso viver sem fazer ?
Do instante que guarda o futuro
De muitas infinitas possibilidades
Que guardam as inúmeras surpresas.
É num instante de um espanto
Onde surgem visões caminhos
De se ter a emoção do explicar
Em tipo de verso palavra frase.
Ocorre o olhar de quem se espanta
Por ter um coração que sente e pensa
No alcance de uma mão que faz trabalha
Por trazer esperança a quem vê com a alma.
É o início da visão de uma luz de um caminho
Que pode ser escolhido conforme seu desejo
Por passar a haver as várias manifestações
Que são plausíveis nos cenários da vida.

58

Violão cantor

De leve dedilhadas para alma
As cordas de violão cantor
Um som que ecoa no espaço
Contendo fórmula de poeta.
Que faz da matemática
Letras expressas em versos
Que cantam abstrações
De uma mente de sonhos.
Em histórias contidas
Das representações mundanas
Construções de nossas ações
A serem fatos e registros.
Depois de uma vida vivida
Seja por um violão cantor
Ao tornar doce o amargo
Encrustado no tempo existencial.
Graças por terem essas cordas
Que vibram por fabricarem
Um mundo do ideal
Que muitos sonham por ser.
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Keller Reis Figueiredo, administrador e filósofo que contribui
para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da pessoa humana,
nas suas dimensões materiais e imateriais.
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Puro amor

Se os homens respeitassem os direitos
Respeitassem seus semelhantes
Não haveriam tantos manchados leitos
Nem tão pouco, tantos amantes.
Nos pecados mais obscuros
Pares se tornando impuros
Se enredam em seus efeitos.
Nesta guerra, onde não ha vencedores
Um ao outro se mata sem dó
E como premio, todos são perdedores
Pois não ouvem do pai a vós.
Um ao outro a rasgar se em feridas
Buscando, onde não ha saídas
Valorizando, onde não ha valores.
O que esperam estes homens maus?
De seus filhos o que vão esperar?
Sem jesus,sua vida é um caos
Sem perdão, não se podem salvar.
Não quererem se redimir
É pedirem para não existir
É morrer, sem querer lutar.
Onde impera a ganancia violenta
Onde deus não pode estar
Que se espera? Se o amor se ausenta.
Qual amor deveria imperar?
Se existisse o amor real
Não seria o amor carnal
Sempre posto em primeiro lugar
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Entre a loucura e a razão

Muitas vezes a gente procura
Em nosso intimo um lugar
Onde a tristeza e a loucura
Jamais possam chegar.
Vasculhamos cada fresta,
E muitas vezes nos resta
Apenas consentir e calar.
Tantas são as tempestades,
Que no intimo de nosso ser,
Destroçando, nos invadem
E não conseguimos deter .
Nos debatemos sem sucesso,
Mas nos negamos ao regresso,
E as lagrimas insistem a escorrer.
E embora nos sintamos fracos,
Numa solitaria jornada.
Sabemos que fato é fato,
E a história pode ser mudada.
Se o sangue ainda não verteu
Sabemos haver um deus
Com suas mãos espalmadas
E então a tristeza e a loucura
Fogem de nosso coração
Um sorriso nos lábios se moldura,
Vai se embora a solidão.
Por isso, senhor te dou graças
Pois quando tua mão por mim passa
A vida tem outra razão
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Sonho acordado

As vezes nos vemos sonhando
Sem estarmos dormindo
Ao irreal nos levamos
E la tudo é tão lindo.
Tudo parece perfeito
Não vemos falhas, defeitos
Não ha sequer imprevistos.
As cores todas são belas
Os animais todos mansinhos
As pessoas todas sinceras
O céu sempre azulzinho.
Reina ali a fartura
O amor pra sempre perdura
Poxa! Tão bem nos sentimos.
Mas...quando se cai na real
Os olhos se esbugalham
Até o mais pacato animal
Com facilidade nos estraçalham
As cores se tornam sem tom
O céu troveja marrom
Os pingos de chuva nos encharcam.
Se chega a conclusão
Que o sonho, quando acordado
Se não tiver fundação
Não será realizado
Que tudo nesta vida
Sem direção divina
Não é bem concretizado
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Ladislau Floriano nascido e residente em Treze de Maio SC no
dia 27/06/1963 casado . Poeta de assuntos cristãos com apenas
alguns poucos poemas publicados fora da net. Tenho dezenas de
livros já escritos e não publicados sendo que estou escrevendo
a bíblia toda em poesia esta já com mais de 50% concluída
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Orquídea miniatura

Por milênios caem estas águas incessantes
No granito que com o peso se estremece
Brumas leves sobem abraçando o sol brilhante
Que com ouro, azul e anil lhes agradece
Na parede sempre molhada, a certa altura
Para que olhos não a vejam, mãos não toquem
Há uma tímida orquídea miniatura
Onde samambaias ousadas tudo cobrem
Só me é permitido na distância admirar
Sem levá-la para meu jardim ou meu vaso
Mesmo se esta beleza evita meu olhar
Valoriza este cenário intocado
Vi na multidão da metrópole, ao acaso
Seus olhos lindos de esmeralda como cor,
Para revê-los ignoro se há um prazo
Mas sei que eles dão ao universo mais valor!
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Poesificando a névoa de Júpiter
Por meio segundo não sei o que dizer
“Cápsula um chamando cápsula dois”
Ou “terrestre um para terrestre dois”
Estamos adentrando a atmosopa gelada
Júpiter nos recebe com seu abraço titânico
Esmagando-nos com seu entusiasmo
De pesadas atmosferas convolutas...
Em breve vinte luas sumirão de vista
Pequenas, coloridas, belas bolinhas!
Minha mesa de bilhar envolta em névoa!
Cada um em seu submarino cósmico
Com carcaça de molibdecromo
Resistente a tonelada por milímetro...
Impenetráveis pela radiação infraneutrônica
Defletem fatores climáticos desumanos
Duas ervilhas somos no caldeirão enorme
Que a sopa agita desde o tempo de Galileu...
Divido um instante entre grandes paisagens
E pequenos instrumentos, coordenadas, medições...
Centenas de bares nos cercam, mas nenhum drink!
Durma um pouco, eu comandarei à distância...
“Submarino dois, direção a seguir segue:
Velocidade, reduzir doze porcento, manobra sete!”
Durma, pois a Terra é apenas uma estrelinha sumida...
Mas a veremos azul de novo, pois lá há grama e flores...
Após a pesquisa, volte a fotografar o abstrato
Cada quadro, o salário de um banqueiro;
Eu também trabalharei, poesificando a névoa
Futuros visitantes lerão meus versos
Tão úteis quanto a telemetria, os mapas...
Encontrar os veios metálicos a explorar
Só após enfrentar
os próprios temores...
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Lazarus Silver, 66 anos, é tradutor independente aprovado pela
Junta Comercial do Estado de São Paulo. Prefere poesias bem
elaboradas, mesmo que sejam mais trabalhosas e mesmo que
uma pequeníssima produção seja possível. Acredita, por isso, que
qualquer poesia sua que não seja uma joia bem lapidada deva
permanecer guardada secretamente. Entretanto, admira os que
produzem poemas sem nenhum esforço, produzindo obras leves e
expressivas. Dois de seus poemas foram convertidos em canções,
gravadas nos EUA. Lazarus é autor de um livro de passatempos
para idosos, baseado em frases filosóficas para serem completadas
("Brincando com Filosofia"). Este livro está sendo reeditado com
o título de "Divirta-se Completando Frases e Rejuvenesça Seu
Cérebro" Por mais de um ano ele foi também redator e editor de
uma publicação periódica ("Alta Inteligência") destinada somente
a pessoas de Alto QI associadas à Mensa Brasil.
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Cangalha

Vão-se as peças para o leilão
os olhos baixos de pavor
As coxas de ferro marcadas
Nas costas lanhos de chibata
Na alma gemidos de dor.
Vão-se as peças para o leilão
nos lábios rachados um canto de sofrer
As correntes rangendo no chão
Nas janelas sinhás sem coração
Nas vielas os que aqui vão morrer.
Vão-se as peças para o leilão
são ricas mercadorias
O feitor óleo em seu corpo passou
Seus cabelos com a navalha rapou
Dentes branqueados para a vistoria.
Vão-se as peças para o leilão
a Sinhá vai à liteira
No moleque sarará um bom dinheiro vão dar
Na crioula Mariana o Sinhô vai pagar pra se esfregar
A negrinha Zauê a parideira será logo a primeira.
Vão-se as peças para o leilão
Os seus sonhos também vão
Sem sua Terra jamais ver
Aqui eles vão morrer.
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Coração marinheiro
I
Marinheiro
Tive o desejo de em seu corpo morar
Habitar sua alma, desvendar seus segredos
Dividir os meus medos de te ver zarpar.
II
Marinheiro
Em sua presença senti-me despida
Desejei beber e ser bebida
Dividir o copo, o café, a vida.
III
Marinheiro
Essa embriaguez fez-me esquecer
Coração marinheiro castigado de despedidas
Chegadas e também partidas
Seu lugar é mesmo no mar
Devaneio meu querer em sua alma ancorar.
IV
Marinheiro
Também vou seguir viagem
Conhecer novas terras, cheiros, cores e quem sabe até amores
Quando a dor da ausência não suportamos mais
Meu amado marinheiro
Espere-me nesse mesmo cais.
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Saudade do tempo
Saudade do tempo
Tempo em que tristeza era ter o joelho ralado, ou o
corpo coçando na hora do banho depois de tanto rolar
na grama.
Tempo em que bom mesmo era morar em rua com
chão de terra.
Tempo em que desafio era não ser pego no pique- pega
dentro da lagoa quando a maré estava cheia.
Tempo em que se fazia bonequinhos de barro e se
soprava no nariz imaginando que criariam vida.
Tempo em que as brigas entre amigos se chamava
“ficar de mal” e o que era dito e prometido ser para
sempre durava apenas até a próxima brincadeira começar.
Tempo em que esperávamos as fotos serem reveladas,
cada qual mais esquisita, nos divertíamos rindo uns
dos outros.
Saudade do tempo em que me perdia
Me perdia na sopa de letrinhas me encantando com
cada nova palavra.
Me perdia nas nuvens descobrindo qual seria a próxima
figura a ser formada.
Me perdia no tempo e meu relógio era o grito da mamãe chamando pra voltar à casa.
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Me perdia no imenso mundo que cabia em meu quintal.
Me sentia confortável começando uma frase com o
pronome me.
Saudade do tempo em que era possível
Era possível aprisionar o arco- íris em uma bolha de
sabão.
Era possível encontrar em cada rua um terreno baldio
chamado campinho.
Era possível ser um príncipe que matava o dragão, ser
polícia ou ser ladrão.
Era possível dormir no sofá e acordar na cama como
se fosse magia.
Era possível ganhar no natal um carrinho de madeira
ou uma bola dente-de-leite e ser esse o melhor
presente do mundo.
Saudade do tempo em que se desconhecia os
significados
Significado de ameaça, era dizer “vou contar pro seu
pai”.
Significado de medo, era ter uma nota vermelha no
boletim.
Significado de dor, era colocarem merthiolate em
nossos machucados.

74

Significado de desespero, era a professora chegar em
sala e dizer que teria prova surpresa ou oral.
Significado de decepção, era a tatuagem que vinha no
chiclete nunca sair inteira.
Significado de escuridão, era uma noite sem vaga-lumes.
Saudade do tempo
Do tempo em que me perdia
Do tempo em que era possível
Do tempo em que se desconhecia os significados
Saudade de mim.

75

Biografia

Autora nasceu em São Gonçalo RJ, no ano de 1974, escreve
poesias desde menina. Concluiu a graduação de Letras (literatura)
No ano de 2010 por Amor as palavras.
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As cores de meu amor

Meu amor tem ares juvenis
Corpo curvilíneo que eu vivo a admirar,
Meu amor deixa beldades enciumadas
Quando feliz está a caminhar a beira mar.
O bronzeado de uma beleza impar
Tem as cores exuberantes de Torres
E a cor do mel reflete-se do fundo de seu olhar
Sua perfeição e elegância, em meu fascinar,
Raríssimo diamante que majestoso reluz
Em nobrezas abençoadas pelo Cristo Jesus.
Meu amor tem em si as cores das belas princesas
Mas não daquelas princesas dos castelos mediáveis
É sim “daquelas” que o mais imaginativo escritor
Por mais que se empenhe jamais poderá imaginar!
Meu amor traz na serenidade do semblante
A pureza encantadora dos anjos
Onde transparece as cores
De um sonho em esplendor.
No preto de seus cabelos as cores da noite
Onde amando retiro as minhas inspirações.
Nas promessas de seu amável sorriso
Estampadas estão às cores de minha felicidade.
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Colorindo a vida

Para ser feliz
Devemos sempre
Retirar a melhor lição
De cada experiência vivida,
Avaliar e reformular atitudes
Às vezes nos livra de excessos
Que podem ser muito prejudicial.

Amar
É arte abençoada
Que nos foi oferecida
Pelo supremo Pai criador
Que deixou-nos o livre arbítrio
Para que fossemos os próprios artistas
Desenhando na tela da vida nossas paixões.

Nas conveniências diárias o preferencial
Que se fazem presente entre dois apaixonados
Onde o amor foi delineado em forma de coração.
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Encantos da lagoa

No centro, área nobre de Torres
Existe um lugar lindo e encantador
Onde nos dias ensolarados me sento
Passando horas a escrever crônicas e poesias
Visto que este lugar abençoado se faz inspirador
Sua paz e beleza me fazem encontrar palavras
Que direciono sensibilizado a você meu amor!
Lagoa do Violão. Encanto que por graça divina
Do pranto de uma índia ao pé do morro se formou,
Conta à lenda que a traições de seus próprios irmãos
A fez desesperada até que Deus apiedado para o céu a levou
Suas lágrimas penosas rolaram sentidas juntando-se todas
E delas, nascente foi a Lagoa abençoada pelo Pai salvador.
Suas águas límpidas a fauna nela existente
São bálsamos para quem se faz sonhador
Resplandece a vida no fortalecer de fluidos,
Claro são os fatos como a lagoa se gerou
Lágrimas purificadas no intimo de um anjo
Que as derramou na saudade de seu amor cantador.
Mas eu que não sou uma lenda
Faço-me presente em suas margens
Em um banco sentado me torno um escritor
Escrevo poemas direcionados somente a você!
Doces versos surgem como um passe de mágica
Por certo foi aos meus ouvidos sussurrados
Ditados pela índia, que assim como nós
Seu sonho de amor não completou...
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Elio Bittencourt Moreira, Natural - Rio Pardo- RS, Radicado
- Torres – RS, 175 Livros Publicados, Cônsul Internacional do
Movimento, União Cultural. www.facebook.com/eliocourtmoreira
Membro Associação Poetas Del Mundo Membro do Movimento
União Cultural Membro da Associação Internacional dos Poetas
Coordenador Geral do Núcleo de Torres-RS – Brasil Movimento
União Cultural – Pioneiro no Estado do Rio Grande do Sul Membro
da OPB – Ordem dos Poetas do Brasil. Membro da IWA – INTERNACIONAL WRITERS AND ARTISTSASSOCIATION – USA
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Consagra-nos

Consagra-nos o coração as suas lembranças
Mesmo que tão breve tenha vindo como presente
De Deus a quem nós tão o consagramos assim como fomos
Glorificado por ele por nos ter escolhido para te presentear com o amor
Para te ensinar a amar quem tanto amo
Já que é somente uma faísca do breve incendeio
Provocado pelo glorioso sorriso estampado em seu rostinho
Que não nos podemos conhecer já que tão breve foi o seu viver
Dentre os nossos corações que desde então batia junto,
Batia em comunhão já que em
Como tal viveríamos a ter que a vossa missão fosse cessada
Pelo fogo purificador tão eterno queria dizer que não por isso
O fizesse não tão quão merecedor do fogo amor
Já que se eternizou somente de poder ter tido a chance de ouvir
Os batimentos do seu coração dentro do ventre de um anjo.
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Eu nasci em São Paulo, no dia 07 de janeiro de 1996. Meus
pais se chamam Patrício C de Moraes e Ana Paula. Aos seis
meses fiquei muito doente e fiquei três meses internado. Estudei
no Colégio Salgueiro dois anos, foi à primeira escola em que
eu fui matriculado, depois desses dois anos fui para o Colégio São
Guilherme onde estudei 12 anos e agora, estou estudando no
Colégio Órion.O livro foi editado pela Editora Cogito, na capital
baiana, Salvador. O livro teve obras publicadas de vários autores
brasileiros residentes no mundo inteiro. A Editora Cogito teve a
ajuda e o auxilio do Projeto Alma Brasileira de Poemas, onde sua
coordenadora que também participou do livro se chama Sandra
Stabile. E esse ano além de eu participar desse grande concurso,
também participarei do concurso da Editora Beco dos Poetas. No
site da Editora já tenho mais de duzentos poemas publicados.
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Como da primeira vez

Hoje quero olhar nos teus olhos, E vê-los como se fosse a
primeira vez que os vi brilhando para mim.
Hoje eu quero tocar em sua pele, E senti-la como da
primeira vez que a toquei com as pontas dos meus dedos.
Hoje quero sentir teu perfume, E inebriar-me com
seu cheiro como da primeira vez que sentir ao beijar o
seu pescoço.
Hoje quero sentir a maciez dos seus lábios, E como da
primeira vez seduzir-me com seus beijos quando deles
toquei com os meus.
Hoje quero fazer amor com você, com intensidade e paixão,
E como da primeira vez sentir o prazer do seu corpo sobre
o meu em entrega total, um ao outro.
Hoje quero sentir meu coração pulsar mais rápido, minhas
mãos suarem de novo, meus lábios ficarem ressecados,
E como da primeira vez dizer, novamente: TE AMO!
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Gritos de Prazer
Meu corpo se estremece de prazer. meus pensamentos divagam
em desejos carnais, quero pegar-te delicadamente em nossa cama,
e desnudar-te vagarosamente sentindo sua respiração ofegante,
e à cada peça de roupa tirada do seu corpo, sentir sua pele macia
e arrepiada de prazer.
Já desnuda, percorrerei cada centímetro de você, com minhas
mãos, minha língua, e nesse percorrer encontrarei seus seios rijos
e os sugarei, fazendo sair de ti gemido lascivos de ternura, e ao
tocar-te encontro seu sexo úmido, pulsante, desejoso para que eu
o explore, e assim o faço. toco-te primeiro com meus dedos e sinto-te quente, molhada e pulsante, e em uma quase que instantânea
ordem me pedes para sugar seu liquido viscoso, segurando
levemente minha cabeça, enquanto em movimentos frenéticos
com minha língua, sugo, delicio-me de você, de seu interior
caliente,como num passe de mágica, seu corpo se encurva para trás,
sinto seu gozo em minha boca, ouço seu grito de prazer.
E assim, você vem ao encontro de minha boca, beija-me, e
delicadamente deslizas suas mãos em minha pele, e encontras
meu sexo rijo, e tão igualmente ao teu, pulsante. e com um olhar
safado, desces sua boca pelo meu corpo, até encontrar minha
glande,e magistralmente passas tua língua em mim, retirando
de meu interior um uivo de prazer intenso, e assim, nesse vai
e vem, de sua boca em mim, massageio seus lindos e perfeitos seios,
toco-te sentindo seu sexo pulsando à cada movimento nosso,
e eu sem força em meu corpo, expulsode mim meu gozo,
jorrando o líquido quente, e nessa mesma hora faço-te gozar em
minhas mãos, e juntos, em uníssono, gritamos, extravasando
nosso orgasmo e desfalecendo nossos corpos cansados de prazer,
um sobre o outro.
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Medo!

Medo de amar, de se apaixonar para sofrer.
Sofrimento que nos ensina a viver.
Medo de seguir sozinho na vida, de uma solidão momentânea.
Solidão que nos alimenta com ponderações de nossa existência.
Medo de olhar para o horizonte, de seguir adiante e deixar as pessoas para trás.
Sabendo que no futuro um reencontro é possível.
Medo de ser feliz.
Medo de ser ousado.
MEDO !
Medo de amar e ser amado, ou não.
Sentimento limitador entre a razão e a emoção.
Medo de enfrentar a vida.
Medo de sorrir e ou chorar.
Medo de perder quem se ama.
Medo de ser o que se pode ser, sem preocupar-se em sê-lo.
MEDO !
Barreira entre o continuar e o desistir.
Ah! Medo dos meus medos!
Medo de sonhar e não poder realizar.
Medo de olhar para o passado,
Sofrendo no presente,
E prevendo as consequências no futuro, e continuando tendo medo!
MEDO !
Todos nós temos algum.
E você? Qual o seu medo?
Se tiveres um, enfrente-o.
Só você pode vencê-lo.
Medo... Medo... Medo
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Técnico Federal de Apoio à Execução Penal, formado em
Auxiliar de Saúde Bucal pela Odonto Clínica do então Hospital
Geral do Recife – HGeR, hoje Hospital Militar de Área-HMAR
do Exército Brasileiro. Estudou em Escolas Públicas. Natural de
Olinda/PE. Graduando em Administração pela UFERSA/RNUniversidade Federal Rural do Semi-Árido. Mais novo de uma
família de onze filhos. Pai funcionário público estadual e mãe
do lar. Casado com Tacila Alves. Pai de dois filhos gêmeos,
Amanda Míryan e Kleiton Rafael. Começou a escrever poesias
ainda à época escolar, perdendo muitas delas em um caderno de
rascunho, desde os anos 90. Tem uma de suas poesias "Olinda",
classificada e publicada na ANTOLOGIA POÉTICA/PRÊMIO
SARAU 2013/VIVARA EDITORA, bem como tem três poesias
publicadas na Antologia O Colecionador de Poesias/
outubro/2016, também da Editora Beco dos Poetas. Se aventurou
pelo mundo dos contos, na maioria erótico, em breve nas
livrarias, colocando em prática o prazer da leitura e de dar o
mesmo prazer à quem ler.
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Amor entre mãe e filho

H.A meu irmão que faleceu

Quero sentir,
Que esse sentimento...
De amor entre você
Filho que chorava
E me chamava de mãe,
Que se transformou em sonho
E hoje tudo foi levado ao vento...
Transformando em uma triste lembrança,
De uma fatalidade do destino,
Onde arrancou meu amado filho de mim...
Que levou embora seu sorriso para sempre,
E se calou como uma saudade
De uma partida estúpida deixando marcas
Presentes entre a realidade e o imaginário
De uma mãe que se cala na dor da perda.
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Viviane Schiller Balau é da cidade de Porto Alegre e Sócia
Correspondente da Academia Cachoeirense de Letras Espirito
Santo certificada como destaque especial, menção-incentivoparticipação, é ativista cultural e participante de diversas
coletâneas e antologias, fundou o Jornal “ O Mundo Mágico
da Poesia “ que circulou um tempo e atualmente aguarda
patrocínio,
recebeu o troféu Cecilia Meirelles e Carlos
Drummond Andrade .
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Um caminho para as estrelas

Dizem que há um lugar além das estrelas, perdido
no limiar do universo. Lá os campos gramados
serão cobertos de flores silvestres; os amores
serão eternos e as escolhas perfeitas. Não haverá
lugar para arrependimento ou lágrimas.
Dizem que ali as estrelas rodearão nossas cabeças
como pirilampos em noites de outono. Nos
assentaremos entre fogueiras e canções, e nos
lembraremos vagamente
do tempo em que
temores e fracassos orbitavam nossos pensamentos.
Dizem que todos os amigos se reencontrarão para
um abraço fraternal, e que pedir perdão não será
necessário, basta a alegria do reencontro.
Os mais afoitos chegam a dizer que ali não haverá
o tempo, esse temível devorador de sonhos e de
meninos despercebidos nas praças e jardins.
Dizem que os poetas não vão para lá. É uma pena !
Não há poesia sem dor...
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Contos malditos

Eu deveria ter sido fútil como os outros moços
do meu tempo !
Eu deveria ter feito do sussurro um brado; do
abraço um golpe; do elogio escárnio. No entanto...
fiz da inocência um túmulo; da virtude flores; da
obediência canção. Quem me dera ter esquecido
a doçura num canto escuro do armário; quem me
dera ter lançado pérolas aos porcos.
Nos dias difíceis chorei com os que choram;
abriguei o cansado; alimentei o faminto. Se
voltasse atrás os abandonaria em meio ao mar
revolto, para serem fustigados em tempestades
cruéis, até que pedintes, naufragassem.
Eu deveria ter sido fútil como os outros moços do
meu tempo !
Eu devolveria meus dons sem o menor pudor,
aliás, nunca os pedi! Fui feito soldado em campo
de guerra, em guerras que nunca quis. Vi homens
tombando em batalha, cantando hinos de glória e
força. Se vivesse mil vidas, não ousaria esquecer !
Eu nunca quis o jardim nem o paraíso... Quem me
dera ter assentado com os calhordas; ter sido
insensível como os ingratos; impassível como os
que não creem.
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Eu deveria ter escrito epitáfios em papiros de
faraó; cantado canções em tom menor; bailado
com a loucura, talvez com a solidão.
Eu deveria ter sido fútil como os outros moços do
meu tempo !
Mas não fui... por isso resignado, dobro os joelhos
sob um teto de chumbo, e rumino uma prece por
perdão!
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Noites de ouro preto

Entre pousadas e casarões espalhamos um
punhado de estrelas no véu da noite. Estrelas
cadentes como a devoção de amigos, iluminadas
como as belas canções de Minas. Canções de
janelas, igrejas, clubes nas esquinas e sinais de
glória!
Seríamos heróis de almas lavadas, ou néscios
caminhantes por essas trilhas de pedras lavradas?
Qual de nós ousaria enfrentar o relógio e parar o
tempo? É na dor que nascem as lendas, as igrejas
e os museus.
Somos crianças banhadas de inocência, quadros
nas paredes de um castelo. Em quantas xícaras
narraremos a glória de nossas quedas e
recomeços? Viver é tragédia grega ou piada de mau
gosto? Disso nunca soube, jamais saberei...
Da janela do trem o mundo não tem pressa! Ele
devagar espalha verdejar nas pupilas desgastadas
de cotidiano cinza. Da janela de nossas almas
sequer sentíamos o cheiro do capim agitado pelo
vento, ponteado de minúsculas flores amarelas e
vermelhas, aqui e ali, tom sobre tom!
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Que o tempo carregue para longe as mágoas, e
que a vida espalhe o perdão sobre nós. Que a
brisa nos conduza pelos céus de Ouro Preto, e
afaste de nós o temor dessa imensidão.
Se morrer no mar é destino de marinheiro, que se
dirá do último suspiro desse poeta tolo? E foi
assim que descobri naquele pedaço de mundo,
naquela noite sem fim, que aquele punhado de
estrelas éramos nós.

98

Biografia

Maurílio Ribeiro da Silva é mineiro de Jampruca, nascido em
1969. Casado com uma bela mulher, tem dois lindos filhos. É
sociólogo, filósofo, teólogo e mestre em Ciências da Religião
pela PUC Minas. Já participou de inúmeras antologias por
diversas editoras, mas é no Beco que se sente em casa!
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Vizinho da saudade

Cadê você?
Cadê o teu amor?
Onde ficou, em que lugar se perdeu
E porque o meu coração prendeu?
Cadê você?
Onde está que partiu deixando em minha vida
Apenas empecilhos e a maldita solidão?
Uma dor atravessa meu coração,
Em alta madrugada o meu corpo arde de desejo
Olho para o lado e não te vejo
Procuro e não te encontro
Dizem que o amor é ferida que dói e não se sente
Mas dói tanto te amar assim
Cadê você, que partiu de mim
Levando a companhia do teu amor
Vem e me alivia essa dor que me atormenta.
A dor da saudade
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Não quero te perder

Não quero e não posso perder-te, como vou viver?
Seu olhar me devora, viro presa, indefesa, não consigo escapar.
Quero sim um segundo de todo o seu tempo só para mim,
Não quero.
Não quero e não posso te perder
Quero tua boca em minha boca
Tua mão em minha pele
Quero tua língua molhada percorrendo o meu corpo
excitante e fumegante de desejo
Perder-te seria como viajar por um mundo de ilusão
Como caminhar e não sentir o chão
Não quero e não posso te perder.
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Porque eu te amo tanto?

No quarto trancado
Pensando às vezes me pego
Pensando nas maravilhas, no amor e no desamor.
Pensando no afeto e na falta de afeto
No quarto parado me pego pensando em sua pessoa,
O seu cheiro sinto a todo instante
Sua presença está comigo a todo o momento
E me pergunto por que eu te amo tanto assim?
Sem resposta a encontrar.
Sei lá, é bom sentir assim,
assim a cada dia tenho mais esperança.
Sou mais modesto
Me sinto mais modesto
No quarto, fechado, grito em alto pensamento o teu nome,
e no ar fascinante me envolvo em um pensamento
Com perguntas cheias de porquês
Porque, Porque?
Eu não sei
Só sei que quero viver assim
Por um longo tempo
E que essa lua brilhante nunca se apague para mim
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O poeta e escritor Marcos Santos Nascimento, é estudante de Direito, colunista no site evangélico Gadc.com.br, natural da cidade de Gandú BA.nascido aos 11 /05/ 1985, é filho do lavrador
Esmeraldo Pedro Nascimento e da dona de casa ,Maria Helena
Santos Nascimento. O escritor é um do mais novo dos 6 filhos
do casal. Marcos como toda criança já traçava o destino desde
pequenininho, e foi aos 11 anos de idade que ele começou a
descobrir o Don da poesia, escrevendo versos que os colegas de
classe lhe pediam para ofertar a alguma garota, logo mais começou a
escrever poemas para uma coluna de um jornal regional, com 13
anos de idade o poeta, foi ganhador de uma promoção em uma
Radio local baiana. O sonho de publicar seus poemas o levou
a conhecer o dono de uma das vozes mais bonita e famosa da
igreja católica, Padre Antônio Maria, com quem até hoje
mantém uma grande amizade, Sempre com o sonho de ser
reconhecido como um escritor poeta, o jovem foi sempre a luta
isso levou ele a conhecer outros famosos como o cantor Agnaldo
Timóteo, Roberta Miranda, e entre outros, sua primeira obra
intitulada de Mil FACES, com participações de alguns artistas,
e entre eles esta o Padre Antonio Maria, seu Grande Amigo, e com
uma antologia intitulada (Namastê) são edições Beco dos Poetas.
( o sonho foi criado ,para nos dá força e fé para conseguirmos
os nossos ideais ,por isso sonhe, sonhe, sonhe )
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Às portas do futuro

De quem são os corpos dos afogados
Das crianças em fugas desesperadas
Por qualquer ermo de mar?
As muletas abandonadas
Pela esperança de um lar acolhedor e um sono tranquilo
A decepção por encontrar as portas fechadas
Distribuímos migalhas de pão
Como se animais fossem e não seres humanos
Fugimos da responsabilidade igualitária
Em nome da preservação do nosso espaço
Que por acaso ou força gravitacional também lhes pertence
Afinal somos todos habitantes de uma única casa
Sofremos os mesmos males e nos alegramos pelos mesmos motivos
Quantas bombas mais serão arremessadas sobre nós?
Quantas balas serão achadas por aqueles “perdidos” no caminho?
Até que aprendamos a face mais nobre da matemática
A divisão
Será que seguiremos sempre matando em nome de Deus?
Ou acreditando que a força político-religiosa é a única saída
O ser humano é infinitamente maior que tudo isso
Só precisa acordar para os enganadores da fé
Os desonestos da política
E os corruptos dos bons sentimentos.
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Desafio

Prefiro a solidão da caminhada
Que a estagnação do inconsciente coletivo
Mas queria com certeza
Poder abrir os olhos da realidade mais sutil
Escancarar as portas da sabedoria
Discutir à exaustão o amor e suas ramificações,
A flor e a reencarnação
Libertar o meu irmão das prisões religiosas
Tornar visível as dimensões e as realidades paralelas
Quebrar a empáfia da soberbia
Para entendermos enfim o real papel Da espiritualidade sobre a
nossa frágil matéria.
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Carlos Antônio dos Santos Cruz Baiano, ainda adolescente
mudou-se para o Rio de Janeiro, onde foi integrante da Banda
Civil da Cidade do Rio de Janeiro por 16 anos como 1º fagotista/
solista. Como Terapeuta Holístico, foi sócio fundador
do INTA/RJ (Instituto Nacional de Terapias Alternativas).
Mestre Reiki e Radiestesista. Palestrante sobre espiritualidade,
Energias e Evolução Humana. Terapeuta Naturista pela
Universidade Federal do Espírito Santo, destaque na
matéria do Globo Repórter – A Fé que Cura (2004)
Empresário da construção civil, (fabrica tijolo ecológico).
Foi Coordenador do Instituto Cuida Bem de Mim em
Eunápolis/BA, de 2014 até outubro de 2016. trabalho
desenvolvido pela Secretaria de Educação para atender
professores da rede municipal com terapias naturais e
atividades que contribuem para o bem estar destes
profissionais.Idealizador do SEMICÍRCULO – Eventos Culturais
Terapêuticos.
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As 40 palavras mais belas da língua portuguesa

Amor, Adeus, Equilíbrio
Respeito, Cumplicidade
Efêmero, Flamboaiã
Vida, Paz, Felicidade
Caminhos, Resiliência
Esperança, Liberdade.
Sentir, Saudade, Silêncio
Coragem, Inexorável
Perfeitamente, Marés
Enternecer, Adorável
Imprescindível, Metáfora
Gentileza, Saudável.
Chuva, Reciprocidade
Memória, Recomeçar
Risos, Singularidades
Melancolia, Cuidar
Sublime, Tertúlia, Mãe
Infinito e implicar.
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Você....
(dedicatória a minha esposa Neide Torres)
Você...
É o ar que eu respiro
É a estrela que admiro
É a dona do meu viver.
Você...
É a luz que me ilumina
É a paixão que me fascina
É o alimento do meu ser.
Você...
É a paz pra minha agonia
É o sorriso da minha alegria
É o fulgor do meu anoitecer.
Você...
É o alívio da minha labuta
É a vitória da minha luta
É o que me faz rejuvenescer.
Você...
É a calma da minha agitação
É o amor do meu coração
É a dona do meu prazer.
Você...
É a paixão libertadora
É a mulher transformadora
Que tanto me faz crescer.
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Coração Solitário

Encontrei uma criança
Chorando pedia um pão
Sem um pai, sem uma mãe
Sem família, sem irmãos
Criança abandonada
Na mais triste solidão.
Criança abandonada
Neste mundo a vagar
Na solidão, no desespero
Em busca de encontrar
Compreensão e carinho
Um alguém para ficar.
Esse alguém para ficar
Poderia ser você
Que é bastante orgulhoso
Não sabe compreender
A dor de um coração
Que no fundo da solidão:
PEDE AMOR PARA VIVER.
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Carlos Soares da Silva nasceu em Cupira – PE em 19 de janeiro
de 1969. É filho do comerciante Irineu Soares da Silva e da
doméstica Josefa Silva de Lima. É formado em Letras
pela FAFICA6-CARUARU-PE desde 1990, com curso de
Especialização em Língua Portuguesa (pela UPE – Garanhuns no
ano de 2000). É professor do Estado de Pernambuco, lecionando
as disciplinas de Língua Portuguesa, Literatura e Redação,
e também, é membro da ACLC (Academia Caruaruense de
Literatura de Cordel), da qual faz parte desde de dezembro de 2011,
ocupando a cadeira n.º 14, denominada Leandro Gomes de
Barros. É casado com a também professora Maria Neide Torres
Soares, com a qual tem um filho, Caio Eduardo Torres Soares.
Como cordelista e poeta, tem várias poesias e mais de 200
cordéis publicados em folhetos e espalhados em vários
sites na internet, Como http://www.recantodasletras.com.br/
autor.php?id=66315 onde é conhecido como um poeta virtual e
com o nome artístico de Carlinhos Cordel. Muitos dos seus cordéis
são utilizados para dar aulas de Português como: A Nova Ortografia
em Cordel, O cordel da Acentuação, A Redação no ENEM, A
História da Literatura Brasileira em Cordel etc. É ganhador do
Concurso Professor -Autor elaborado pela Secretaria de Educação
do Estado de Pernambuco por três anos consecutivos e do Prêmio
Mais Cultura de Literatura de Cordel – Patativa do Assaré
patrocinado pelo Ministério da Cultura no ano de 2010. Também
em 2010, teve dois de seus sonetos selecionados para fazerem
parte do Livro 100 Sonetos Pernambucanos vol. 1, publicado
pela Editora Babecco de Olinda-PE.
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Silêncio

Hoje não veio palavras
Não veio a voz nem a poesia
Em forma de verso e prosa
Veio somente o silêncio
Falar de coisas belas
Como a alegria do amanhecer
O brilho da noite
No céu de Minh” alma
De sorrisos trocados
De emoções vividas
Abraços compartilhados
De histórias de vidas
Que o tempo não apagou.
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Maria Jeremias dos Santos, graduada em Licenciatura Plena em
Letras, atuante na organização de antologias e gerencia de
conteúdo web, agitadora cultural apresenta o Sarau Matinal
Beco dos Poetas e Sarau do Beco no Parque em SP, é uma
das responsáveis pela curadoria do Grupo Editorial Beco dos
Poetas & Escritores Ltda. como Autora participou das antologias:
1ª Seletiva Becos dos Poetas - 5° Antologia Beco dos Poetas À Deriva - Coletânea Especial II & III Antologia Beco dos
Poetas - Dois corações... e uma só batida - Dueto com as poetisas Alma Gêmea - II Antologia Beco dos Poetas – IV Antologia Beco
dos Poetas - Palavras que falam, palavras que calam – Quadrilogia IV Elementos Terra - Nos meus tempos de criança era assim...
- Cenas cotidianas - Diamante Bruto - Meninas Super Poéticas I
- Meninas Super Poéticas II – Meninas Super Poéticas III
– Meninas Super Poéticas IV - Pérola Negra – Serenata - Retratos - Namastê II – E-book “O Colecionador de Poesias”, entre
outras.
Ultimo livro O Colecionador de Poesias- versão em ebook 20-10-16
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Liberdade de amar

Ah, esses tolos
Que ainda falam do amor
Como se falassem de uma flor
Que os faz se admirar
E que tentam tomar posse dela
Exatamente como fazem com as rosas

E as matam, sem querer
Tentando para sempre com ela viver
Pois, entendam logo
Que sem a liberdade
A confiança e igualdade
Não haverá amor
Para toda a eternidade
E que sem esse compromisso
Essa relação que seria de amor
Se se transforma em horror
Mesmo uma grande paixão pode ser uma prisão
Então saiba que para amar
Terá que compartilhar
Deixar ela ou ele respirar
Se não a rosa que colher
Poderá em suas mãos morrer.
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Henrique Sena é natural de São Paulo SP. É um dos membros
do coletivo Beco dos Poetas e também integra a equipe
do Grupo Editorial Beco dos Poetas & Escritores
Ltda, sendo um dos organizadores de antologias, criando
capas e cuidando da diagramação dos textos. Desde sua infância
sempre teve uma grande paixão pela literatura, fez algumas
participações em diversas antologias dentre elas: “Quadrilogia
Elemento Terra”, “Diamante Bruto”, “I Antologia Beco dos
Poetas”, “Enamorados”, “Namastê II” e “O Colecionador de poesias”.Suas maiores influências literárias são os textos de ficção
e realidades destópicas ( 1984, Admirável Mundo Novo, Revolução dos Bichos).Frase do Autor: “Em um deserto, com o Sol escaldante, não há nada mais belo de ser avistado do que um Oásis.
Essa é a esperança que guia meus passos.”
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Vamos todos para o mesmo lugar...

Um nasceu na rua de cima ...
O outro nasceu na rua de baixo...
A rua de cima tinha prédios e casarão
A rua de baixo uma simples ocupação
O da ocupação chamava Rubão
O do casarão esse era João
João tinha asma, alergia e renite
Acredite Rubão tinha só pé no chão
Corria pulava brincava e João só chorava
Na rua ambos caminhavam e nunca se falavam
Um da rua de cima
Outro da rua de baixo
Um na escola pública outro na particular
Apenas na universidade foram se falar
Um era porteiro o outro queria ser engenheiro
Nesse mundo cão criou-se Rubão e Jõao
Até que um dia juntos foram morar...
Difícil de acreditar, mas eu vou contar...
O engenheiro perdeu seu dinheiro e desesperado
Resolveu se matar o porteiro tornou-se bombeiro
E resolveu o engenheiro salvar o incêndio era grande...
No dia seguinte foram enterrados no mesmo lugar...
E juntos foram morar...
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Marcio Marcelo do Nascimento Sena é escritor, editor e
ativista cultural, fundador do Beco dos Poetas comunidade
nascida no Orkut que transformou-se em rede social literaria e
em editora um grande progresso em um pais que recebe a injusta
fama de que não lê....Reclama Marcio ” O Colecionador de
Poesias” que á frente da organização do Sarau Matinal Beco dos
Poetas e do Sarau Beco dos Poetas - no parque faz da poesia uma
festa na cidade de São Paulo!
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