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Convive com teus poemas, antes de escrevê-los. Tem paciência, se 

obscuros. Calma, se te provocam. Espera que cada um se realize e 

consume com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Não forces o 

poema a desprender-se do limbo. Não colhas no chão o poema que se 

perdeu. Não adules o poema. Aceita-o como ele aceitará sua forma 

definitiva e concentrada no espaço. 

Carlos Drummond de Andrade 

[Procura da Poesia] 

 



Prefácio 

 

 

Um poema é uma arte! Um poeta é um artista!  

Seja bem-vindo a seleção dos melhores poemas de 2019, prepare-se para se emocionar com 

os textos dos nossos autores e autoras, e desfrutar de toda montanha russa de emoções que virão.  

A magia da leitura vai envolvê-lo tão vorazmente que será difícil não passar horas extasiado 

pelos brilhantes poemas. Por isso, esteja preparado para se apaixonar, sofrer, alegrar e admirar os 

textos.  

Quem nunca reparou ter ficado por dias, semanas ou até meses se lembrando de versos 

amados? É isso que os poemas fazem! Acariciam nossa alma, descansam em nosso peito e nos 

cobrem confortavelmente com duras verdades. A beleza das palavras consegue aconchegar até 

sentirmo-nos parte daquele texto: é essa a intenção do poeta! Logo, garantimos que este livro está 

recheado dessa união do leitor com o eu-lírico, nossos autores impressionam.  

Além disso, para aqueles menos sentimentalistas, que admiram poemas mais críticos: não 

se preocupem! Esta obra possui vários textos com profunda reflexão acerca de problemas atuais 

que irão te fascinar. É uma leitura para admirar até os leitores mais analistas.  

Meu caro leitor, é uma honra tê-lo aqui. Espero que esteja animado para se deslumbrar com 

os poemas que virão. Certamente será uma experiência única!  

 

          Editora Inovar. 
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12 Capítulo 1 

A LUTA 

Luís Cláudio Lemos Viveiro 

Piauí – BR. 

 

Existe algo invisível aos olhos 

Capaz de atormentar qualquer espírito combatente 

Por anos escolhi um sentimento análogo 

De uma verdade escondida 

Em que os sentimentos imperam de um lugar lúgubre 

 

Por vezes logrei esconder a mim mesmo 

Em covas rasas e coisas impuras 

Descobri no infortúnio da luta 

O prazer do descaso 

E soube 

Das mazelas escondidas no meu peito adormecido 

 

A angústia destrinchada e o coração ferido 

Ingredientes submissos dessa quimera astrológica 

Perder as contas de um amor bandido 

É a melhor forma de combater a lógica 
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Meu orgulho disfarçado e meu cérebro doído 

Nascedouro de toda essa confusão esparsa 

Sem lógica aparente, um espírito eminente 

Perder a luta só convém  

Quando a vida não importa 

 

E acabar pode ser uma boa maneira 

De escutar a doce balada de um sino cortante 

Não compreendi o que os sábios disseram 

Na luta da morte por uma vida constante 
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14 Capítulo 2 

A VERDADE QUE EU QUERIA LER 

 

Alline Aguiar 

Maranhão –BR. 

 

A verdade que eu queria ler 

 

Estava escrita nos teus olhos, 

 

Onde eu podia ver 

 

Todos os momentos irrisórios 

 

Que, juntos, fizeram crescer 

 

Aquele sentir, quase ilusório, 

 

Que era forte e maciço, 

 

Chegava a doer. 

 

A verdade que eu queria ler 

 

Estava escrita nos vãos de cada traço, 

 

De cada curva, de cada linha, 

 

Cada passo, 
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Aquela verdade, quase inaudita, 

 

Que quando não dita, 

 

Não doía, 

 

Porque dava pra ver. 

 

E agora, calada, 

 

Como lembrança guardada, 

 

A verdade que eu queria ler, 

 

Desce, levada, 

 

A uma tumba selada, 

 

Que cabe a terra, 

 

O mar, a luz, 

 

Mas não cabe você. 

 

A verdade que eu queria ler 

 

Foi levada, 
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A um lugar que não posso entender. 
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17 Capítulo 3 

ALMA NUA  

 

 Thais Martins 

Rio de Janeiro – BR. 

 

Deixa eu desnudar a tua alma tímida 

E desvendar o teu sorriso 

E te olhar por trás dos óculos 

Deixa eu te fazer perder a cabeça 

Deixa eu entrar com o pé na tua porta 

Deixa eu conhecer o teu trabalho 

Sentar no teu sofá arrumado 

E mexer na tua gaveta 

Alterar a tua ordem 

Enlouquecer o teu TOC. 

Deixa eu te desnudar. 

 

Deixa eu mexer nos teus papéis 

Arranhar teus instrumentos 

Deixa eu fuçar você 

Deixa eu te desnudar. 

 

Deixa eu aprender a mexer em você 

Vem me ensinar a falar 

Me ensina o que você gosta 

Me ensina a te tocar 

E eu prometo que não vou zombar 

(Porque eu sou estranha também) 
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Não fecha não! 

Abre bem! 

Olha bem aqui 

Descubra a cor deles 

Pare de dizer que são pretos 

Observa bem o contorno 

As manchinhas da melanina 

(Percebeu que são castanhos?) 

 

Veja como eles sorriem pra você 

Desnuda meus olhos! Vem, vai! 

 

Por favor, me encara 

Deixa eu te desnudar. 

Deixa eu descobrir as falhas do teu rosto 

As rugas que a vida te deu 

E me conta o motivo de cada uma 

Deixa eu entender teu daltonismo 

E descobrir novas cores com você 

Deixa eu te desnudar. 

 

Deixa eu acariciar tua calvície 

E beijar na careca 

Deixa eu te contar os fios de cabelos brancos 

Deixa eu rir dos meus, de estimação. 

(Ri comigo deles) 

 

Desnuda minhas sardas nas costas 

Ria delas 
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E conte cada uma! 

Morde meu pescoço 

Beija minha nuca 

Minha boca 

Brinca com a língua 

Morde meu lábio 

E me deixa retribuir 

E te desnudar. 

 

Fala umas sacanagens no meu ouvido 

Me abraça por trás 

Deixa eu conhecer você 

Me excita 

Me usa pra te excitar 

E me deixa te excitar 

Eu gosto de te ver sem jeito... 

Com jeito 

Me pegando de jeito 

 

Me desnuda, vem cá 

Me encara. 

Me intimida (duvido!) 

Me desnuda! 

E me deixa te desnudar. 
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AMOR ALTRUÍSTA (PLEONASMO PROPOSITAL) 

 

Thais Martins 

Rio de Janeiro – BR. 

 

Para que serve a mim mesma, se não houvesse ninguém para amar? 

Gosto do som do silêncio em meus ouvidos 

Me contando tudo aquilo que eu não pude escutar lá fora. 

Gosto quando esse silêncio me traz você. 

 

Você vem e captura meu coração de menina 

Preso a um corpo de mulher 

E meus anseios (e seios) tão frágeis! 

Um crime brutal amar tanto, 

Mas ato inocente, santo e bonito, 

Como o de quem rouba pão 

Para alimentar um filho. 

Um crime, então. 
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Nem com as chaves desta cela eu ousaria partir! 

Crime? 

Crime seria me distanciar de você. 

Crime inafiançável! 

Já dizia o poeta: 

“Amor é estar preso por vontade.” 
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AO SEU ENCONTRO 

Ceginara 

São Paulo - BR. 

Dúvida... 

 

Ela sempre soube tudo de mim 

Verdade que aos outros não importava 

E vê-la sorrindo ao chegar 

Era o que me norteava 

As horas passavam 

Sequer notávamos 

Sempre seguro 

Confortável 

Uma estima sincera 

Inabalável 

Mas tudo mudou diante de uma pergunta 

Era apenas amizade o que tínhamos ali? 

Eu não sabia 

Nunca havia cogitado algo mais 

Não conseguia pensar 

Resolvi me calar 

E ela de mim se afastar 

E o que era aquele sofrer? 

O que mudou quando julguei não mais a ter? 

Todas as dúvidas, que não supus existir, surgiram 

Tudo no meu dia remetia a ela 
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A tristeza me acompanhava 

Um vazio que eu não entendia 

O que era aquilo que agora eu sentia? 

Era só nela que eu pensava 

Por quem meu peito clamava 

Por que isso tinha que acontecer? 

O pior de tudo 

Eu a magoei 

E, o que tínhamos antes 

Não retornaria 

E, o agora 

Eu desconhecia 

O que eu podia fazer se as respostas não vinham 

Não quando eu mais as queria 

 

...Certeza... 

 

Se eu soubesse mais de ti 

Não estaria aqui 

Vagando em pensamentos 

Deixando-me consumir pelo tormento 

Desejando estar ao alcance dos teus sentimentos 

Eu apenas veria em teu olhar 

O desejo compartilhado 

O querer em ver-se amado 

Porque a certeza dessa entrega 
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Sendo feliz nessa ilusão 

É o que me desperta para o que possa vir 

Não quis fugir 

Mas me omiti quando tudo se resumiria a um sim 

Se há outra chance à espera 

Peço que seja agora 

Onde o amor me desarmou de todas as formas 

E fazer-te feliz é só o que me importa 

Pois, antes mesmo de saíres por aquela porta 

Eu me arrependi 

Fiquei destruído com o que 

Só agora me permiti sentir 

Como eu queria que estivesses aqui 

Para dizer-te as palavras que esperaste ouvir 

Só há uma maneira de me redimir 

Basta que ainda queira me escutar 

Porque agora sou eu entregue a esse amar 

 

 

...Elo 

 

Ela me ouviu 

E o silêncio me consumiu 

Logo percebi como foi para ela 

Passar por essa mesma situação 

Mas não desisti 

Fui até o fim 
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Aceitando tanto o acolhimento quanto a rejeição 

Ela tinha todo o direito de dizer-me não 

Mas havia esperança 

E eu a agarraria 

Até que uma resposta fosse desferida 

E, quando terminei de falar 

Eu tremia 

À espera me corroía 

Mas bastou ela se aproximar 

Para eu acreditar em tudo o que nos unia 

Mesmo diante daquela lágrima 

Que sua face percorria 

Eu nunca a vi tão linda 

O olhar de quem aguardava 

Até que eu me reencontrasse 

Porque amar, agora eu sabia 

Cria elos que não desaparecem 

Mas se fortalecem 

Quando a recíproca acontece 

E nesse momento 

O perdão veio com um beijo 

Nosso abraço consumindo meus medos 

E, pela primeira vez 

Minha entrega era sincera 

Deixando que ela visse 

Tudo o que sempre fora dela 
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26 Capítulo 6 

AQUELE HOMEM SÁBIO... 

Sirlene Cristina Aliane 

Minas Gerais – BR. 

 

Conheci um homem simples, 

Tão simples, humilde, 

Aquele homem sábio, 

Morava em uma casa tão modesta, 

Com fogão de lenha e chaminé, 

A mesa grande no centro da cozinha, 

Onde seus familiares se reuniam para prosear, 

Aquele homem sábio ficava sentado em sua cadeira surrada 

Contando histórias e soltando sonoras gargalhadas, 

Alguns causos inventados, 

Outros casos relacionados às suas simples aventuras; 

Aquele homem sábio que morava 

Em uma fazenda no campo, 
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Fazia a lida da roça todos os dias da semana, 

Era temente a Deus e agradecia ao criador pela 

Vida de seus filhos e netos, 

Agradecia também o chão que tinha para plantar, 

Não reclamava da vida, era feliz 

Vivendo de maneira simples; 

Aquele homem sábio era meu avô, 

Ensinou-me muitas coisas com 

Sua sabedoria popular, 

Aquele modo simples de ver e viver a vida, 

Aquele modo simples de sorrir e de amar. 
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AS CASAS DO HANAMACHI 

Owerbyson Sayuri 

São Paulo – BR. 

 

Hoje as casas do Hanamachi estão com as luzes acessa em sua 

homenagem, 

A rainha que venceu o Dragão Obscuros, 

A Rainha que venceu a escuridão, mas padeceu no Luar! 

A Rainha que sofria em silêncio, 

A Rainha do drama, 

A Rainha sem coroa. 

 

Hoje as casas da Vila Hanamachi 

Vibram com a nova coroação, 

Vibram com a nova oportunidade, 

Vibram com a nova Senhora MAMA. 

 

A Vila Hanamachi 

Um dia foi calmaria, 

Hoje busca uma nova oportunidade de ser um lugar para Deusas e 

Rainhas. 
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Forma encontrada contra forças malignas, 

Cada vela tem uma cor, 

Cada cor há um sentimento, 

Sentimento esse, alimentado com os anseios das famílias. 

 

As luzes de Hanamachi brilham mais que a Lua, 

A lua muito majestosa, se silencia em prol de um bem maior, 

A rainha que padeceu, 

Merece aquelas luzes acessas, 

Merece esse brilho ultimo terreno. 

No alto da montanha ouve-se os uivos das Lobas rainhas e solitárias. 

- Say – Yuri Queen 

 

A casa dos dessabores 

 

A Biblioteca flutuante 

A Casa dos Sonhos Pós Contemporâneo 

A Padaria Irreal 
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Decretamos o Silêncio da 

- Rainha Pós contemporânea 

OS gritos das Puttas Dissolúveis 

 

Hoje ao Amanhecer as Luzes das casas Hanamachi se apagam, 

Junto vai as lembranças, 

As memórias e os Adeus, 

Juntos vai as mortes e os gritos nas trincheiras ante da morte cruel. 

 

O Cinismo se inicia com as luzes do SOL. 
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31 Capítulo 8 

ATRASADO 

 

Alisson de Oliveira Santos 

Rio Grande do Norte – BR. 

 

Ele chegou atrasado, 

Correndo em cima de tempo, 

Disse: "desculpe estou enrolado, 

É muito difícil esse momento". 

Não é culpa minha, 

Minha'lma agoniza, 

Por não saber o que fazer. 

Preciso de seu reflexo dedicado, 

Ajude-me com seu cuidado, 

Eu não consigo sem você. 

Dói-me o peito aflito, 

Estou sangrando sem destino, 

Minto como forma de me proteger. 

Explode uma bomba dentro de mim, 

Mas mesmo assim, 

Não consigo parar... 

Minha batalha não tem rival, 

Luto contra o meu próprio mal, 

Penso em desistir de viver. 

Sou um revolucionário sem causa, 

Que nega a própria fala, 

Tentando a todos escolher. 

Eu nunca passei por isso, 

Escolher não é comigo... 
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Faça como se fosse você! 

Eu quero escolher por eu, 

Assumir quem sou eu, 

Mas, penso nas consequências, 

Não concordo com a delinquência, 

Que tudo isso pode trazer. 

Não consigo nem pensar, 

Imagine selecionar, 

A pessoa que eu quero ser. 
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CAMINHO DOS CARACÓIS 

 

Caio Martinelli 

São Paulo – BR. 

 

a calçada de caracóis 

é nela que venho dar meus passos 

quando o mundo me sobe nos ombros 

é andando nela 

e desviando dos moluscos 

pequeninos que rastejam 

que eu percebo 

"hoje é mais um dia 

que eu me rendi às minhas falhas" 

 

a calçada dos caracóis 

fico curioso 

como os gatos amam essa rua 

se espalham de ponta a ponta 

parecem tão íntimos dela 

que talvez nem notem os passantes 

 

no final da rua 

dou de cara com as luzes 

o rio, as árvores 

e do outro lado o templo 

permaneço na margem de cá 

do mesmo lado dos rastejantes 

me sento ao chão e fico 
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as luzes passam por mim 

 

muitos ignoram esta rua 

ou as luzes 

quem sabe o rio 

todos ignoram esse conjunto 

não notam principalmente 

que este é o caminho 

que se faz no fracasso 

talvez ninguém seja como eu 

que falhando 

caminha entre os caracóis 
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DESAMOR 

Mara Cavalcanti 

Minas Gerais – BR. 

 

Amor. 

Essa foi a minha última palavra dita a você. 

Naquele fatídico dia em que você foi embora da minha vida. 

Às vezes penso em nós. 

Quem eu estou querendo enganar. 

Eu penso em nós o tempo todo. 

Desde quando acordo, querendo te mandar um: bom dia! 

Até ao ir dormir, 

Quando me questiono novamente se deveria te mandar um: dorme com 

Deus. 

Você fez parte da minha vida. 

Foi o meu mundo por muito tempo. 

E agora que não está aqui, 

Não sei como me completar novamente. 

Preciso de você mais do que eu gostaria. 

Está vendo o que você me fez? 

Suas mensagens sem intenções me atordoam. 

Fico imaginando qual será a próxima e se haverá uma próxima. 
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Precisa que entenda. 

Eu amo você. 

Eu sempre amarei você. 

Mas a partir de hoje, você será apenas uma lembrança boa. 

Daquelas que nos faz sorrir. 

Não quero que se preocupe comigo. 

Eu ficarei bem. 

Não importa quantas vezes o meu coração se parta. 

Cada pedaço dele. 

Eu sempre darei a você. 
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37 Capítulo 11 

DESPIDA 

Manoela Paz 

Bahia – BR. 

 

Me despe 

Só não queira despir meramente o corpo 

Desnuda a minha alma 

Mergulha na imensidão que sou 

Abraça minhas emoções 

Me despe por completa como se estivesse folheando um livro 

Sente cada linha como uma história intensa 

Até perceber que a profundidade é real 

Me despe e submerge 
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38 Capítulo 12 

DEVANEIOS REAIS 

Lucas Luciano Kuhn 

Santa Catarina – BR. 

 

 

Contrabandos de vidas trocadas pelo papel 

 

Por água, por nada que as põe como réus 

 

Momentos explanam na alma tomada 

 

Por terror, por amor e por calma 

 

Que um dia sorrira, mas não se lembra 

 

Alguém lhe falou, mas não pode sentir 

 

Sociedade expulsou quem um dia chorou 

 

E por ir contra ela, desistiu 

 

Suas pernas fraquejam, o sol se põe 

 

A lágrima cai de um corpo sem vida 

 

Sem tempo, exausto, financiado 

 

Comprado por dólar, euro ou centavo 
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Trabalho escravo que somente o deu 

 

O que comer para o filho seu 

 

Há quem diga ou quem dizia 

 

Que o papel se extinguiria um dia 

 

Fora reciclado e posto à aposta 

 

Extinguiu vidas e as pôs à mostra 

 

Minhas costas doem, mas eu tenho um sonho 

 

De um dia orgulhar, quem me gerou 

 

E poder explicar pra mim mesmo 

 

Que minha mente é forte e se renovar 

 

Meu peito cansado respiro ofegante 

 

Outra manhã chuvosa sem cor 

 

Com sorriso no rosto sigo confiante 

 

De retribuir todo amor 

 

Olhos pesados, ombros caídos 
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Pés doloridos, alguns amigos 

 

Poucas conversas, muitos livros 

 

Me tornam pensativo e esquecido 

 

Se a sociedade aceitasse melhor 

 

Tivesse empatia com nossa dor 

 

O dia teria mais sonhos e a manhã teria mais cor 
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41 Capítulo 13 

DIAS DE INQUIETAÇÃO 

Giovana F. Leite 

Bahia – BR.  

 

 

Sabe aqueles dias 

Que você acorda meio assim 

Sem saber para aonde vai 

Sem saber aonde é o fim 

 

Sabe aqueles dias 

Que você não para de pensar 

Na maleficência humana 

No que ela pode causar 

 

Sabe aqueles dias 

Que se acorda com revolta 

Que você procura ajuda 

Mas não enxerga ninguém a sua volta 

 

Sabe aqueles dias 

Que você acorda e vai lutar 

Contra sua realidade 

Na tentativa de melhorar 

 

Sabe aqueles dias 

Que não se dá para entender 
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Outros lutam para sobreviver 

 

E é bem nesses dias 

Que se pensa em desistir 

 

Quando é clara a displicência humana 

E só se consegue assistir 

 

Mas mesmo nesses dias 

É preciso enfrentar 

Só para repelir os malfeitores 

Que querem nos parar 

 

E mesmo nesses dias 

Onde se vê forte ganância 

Vemos gente de boa índole 

Na nossa própria vizinhança 

 

E apesar desses dias 

Parecer não ter início meio e fim 

Seguimos adiante a caminhada 

Até o dia bom chegar enfim 
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43 Capítulo 14 

DISSUASÃO 

 

Milena Márcia de Almeida Alves 

Pernambuco – BR. 
 
 

Hoje dei-me a escrever agramática 

apontuada sem alínea sem nada que 

pudesse atrapalhar o caminhar d’alma pro 

papel/Já no segundo parágrafo quase morro 

De toc De agonia De achar que tudo na vida 

tem que ser retilíneo organizado explicável e 

milimetricamente belo Nem esse escrito me 

expulsaria não fosse a fome de pisar na 

grama Namorar com fulano Preferir muito 

mais Lembrar de tu Não de ti Iniciar com 

oblíquo/Dissuadir sujeitos e pósdicados 

 

Hoje só quero, sentir-me humana, por entre vírgulas o que julgar 

importante 
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44 Capítulo 15 

EDUCAÇÃO E SAÚDE: UM PROCESSO DE MUDANÇA ATRAVÉS DA EPS 

 

lka Kassandra Pereira Belfort 

Marlyane de Jesus Lobato Almeida 

Maranhão – BR.  

 
 

 

Estava confusa e perdida 

Sem saber o que fazer 

Fiz várias pesquisas 

Sobre EPS 

Para poder compreender 

Foi aí que me veio à ideia 

De um cordel escrever 

 

É com muito orgulho 

Que venho explicar 

Fiz essa brincadeira 

Para o clima relaxar 

Não quero mais falar besteira 

Tenho um causo pra contar 

 

O negócio é o seguinte 

Precisamos ter em mente 

Que saúde e educação 

Se completam feito gente 

No processo de trabalho 

Nada disso é diferente 
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Faz-se com a educação permanente 

 

Educação permanente 

E o que é isso minha gente? 

É só transmissão de informações? 

O que é isso minha gente? 

É oportunidade de mudança 

No conhecimento e exercício profissional 

De uma forma inteligente 

E até consensual 

Compartilhando saber e fazer 

Tornando assim sensacional 

 

A educação permanente em saúde 

É prática de ensino-aprendizagem 

Pois facilita a formação de bagagem 

Mas também não é só isso 

Vou lhes dar uma dica 

Propõe construção do SUS 

De uma forma muito rica 

A educação permanente em saúde 

Também é uma política 

 

 

Essa prática e política 

Foi amplamente debatida 

Pela sociedade com muita propriedade e atitude 

Aprovada na Conferência Nacional de Saúde 

Olha que contentamento 
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Para formação e desenvolvimento 

De maneira amiúde 

Do profissional de saúde 

 

Essa política afirma 

Articulação entre ensino, trabalho e cidadania 

De maneira inteligível sem qualquer supremacia 

Vincula atenção à saúde e participação social 

Construindo a rede do SUS 

Como espaço de educação profissional 

 

Vou finalizar essa história 

Com um ponto importante 

A EPS é fundamental 

Mas também é intrigante 

Pois gera desacomodação 

E também estranhamento 

Precisamos estar abertos 

As diversas formas de conhecimento 

Desacomodação do saber 

Porque isso fazer? 

Para podermos aprender 

Desaprender e reaprender 

E assim viver! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



OS MELHORES POEMAS DE 2019 
 

47 Capítulo 16 

ESCONDERIJO DO EU 

Juliana Monteiro de Souza Gugelmin 

São Paulo – BR. 

 

O destino nada me perguntou 

sobre como eu queria viver. 

A vida refutou 

o que eu mais acreditava conhecer. 

 

Escolhi seguir um caminho 

que se apresentava em um milhão. 

Era um tiro no escuro, 

uma contradição entre a vontade e o seguro 

e o desejo de chegar à perfeição. 

 

Olhando no espelho 

várias faces refletidas 

enquanto algumas escondidas 

se camuflando na multidão. 

 

Beca e microfone, 

gabinete e redação. 
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Em meio ao vidro embaçado 

e ao sorriso torto disfarçado 

me pergunto até onde 

seria bom humor ou sarcasmo, 

independência ou solidão, 

amor ou acaso. 

 

Dúvidas pairam no ar 

do que um dia teria sido certo 

e fica esse mistério 

sobre a arte de viver. 
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49 Capítulo 17 

ESTRANHOS CONHECIDOS 

 

Guilherme Duarte 

Rio Grande do Sul – BR. 

 

Tudo começou em uma festa 

Em uma canção  

Que derrubou meu coração 

Me fazendo pensar no impensável 

E perder a noção do tempo 

 

Quando o fim chegou... 

Foi difícil aceitar!  

 

Mas foi melhor assim. 

Perdi minha melhor amiga!  

E um grande amor. 

Que nunca existiu.... 

 

Eu até hoje não consigo acreditar  

Como me deixei levar por essa emoção? 

 

Mas vida, me deu novas oportunidades 

Que eu Simplesmente não quis usar  

Pois sabia que no fim  

Tudo se resumiria  

Em um NÃO 
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Era do seu jeito... 

Simples modesto  

Mas era belo! 

 

Não entendo o que está acontecendo 

Não nos falamos mais  

Não é como antes  

 

Antes éramos amigos! 

Hoje?  

Sei lá, talvez, somos meros conhecidos! 

Ou quem sabe estranhos conhecidos,talvez? 

 

Uma vez tínhamos segredos  

Hoje?  

Nem isso mais... 

 

Sinceramente não sei mais o que fazer 

Meu ciúme  

Minha raiva  

Afasta ela de mim... 

 

Porém agora eu vejo uma saída  

E acho que dessa vez  

Tudo vai de resolver 

Parece que o destino  

Está do meu lado! 
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Só mais uma... 

Serei feliz? 

Não sei 

Mas tentarei! 
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52 Capítulo 18 

EU SOU O MENINO 

Giovana F. Leite 

Bahia – BR.  

 

Eu sou o menino 

Que vive na rua. 

Você me vê quase todos os dias 

Em uma realidade nua e crua. 

 

Você me vê de longe 

E culpa os meus pais 

Tão pouco é a culpa deles, 

E sim dessas medidas desiguais 

 

Eu não entendo o mundo 

E por que de mim você tem medo 

Eu também estou assustado 

Com fome e desespero 

 

Minha vida é essa 

Mas bem que eu queria estudar 

Para transformar minha história 

Um doutor eu iria me tornar 

 

Mas, quem se importa? 

É mais fácil culpar o governo 

Você é muito ocupado 

Para perceber este menino pequeno 
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Se eu lhe peço dinheiro 

Pensa que vou me drogar 

Se lhe peço comida 

Sou vagabundo, tenho que trabalhar 

 

Mas você sabe da realidade? Acha que eu escolhi? 

Sou fruto de uma sociedade 

Que, se nada feito, será sempre assim. 

 

Não quero sua pena, 

Nem sua vaidade; 

Quero apenas uma chance 

Para mudar minha realidade 

 

Ainda não me ensinaram 

A lutar por algo melhor 

Foi você me ignorando 

Que me fez sentir cada vez pior 

Mas não posso fazer muito 

Sou apenas uma criança 

Que sonha com um dia melhor 

Que sonha e tem esperança 

 

Posso viver na rua 

Mas aqui não quero ficar 

Quero uma casa de verdade, 

Uma família, um lar. 

 

 



OS MELHORES POEMAS DE 2019 
 

54 Acredito que um dia 

Esta realidade vai melhorar 

Irei embora daqui 

E irei para uma escola estudar 

 

Por enquanto estou aqui 

Nesta realidade dura. 

Prazer! Eu sou o menino 

O menino que mora na rua. 
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55 Capítulo 19 

FLOR MULHER 

 

Zora Yonara da Silva Ribeiro 

Bahia – BR. 
 

Feita de amor 

Frágil igual flor 

Forte como espinho... 

 

Espeto, revido, machuco 

Minhas pétalas acariciam e afagam, 

Perfumam, 

Enfeitam... 

Também murcham e caem... 

 

Na dança frenética da existência, 

A cada passo, 

Na mesma proporção, 

Sou calmaria e furacão, 

Sou mulher, menina doce, inocente, 

Sou normal, às vezes surto. 

Sou paciência e agitação, 
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A essência pura da costela de Adão. 

 

Sou resistência, persistência, agora sou resiliência... 

Suporto dores que dilaceram a alma, 

Ao tempo em que sou águia, 

Renasço, 

Refaço, 

Restauro, 

Supero, 

Ressurjo! 

No meu jardim, 

Sou bela, agraciada, ditosa, predileta, única, escolhida, rainha! 

Sou emoção, 

Sou Eva em evolução, 

Obra de arte, 

Esculpida pelos dedos do Criador... 

Tocada pelo Amor! 

O Sopro do Amor deu-me vida e chamou-me de Filha! 

“Amada minha, preferida minha” e disse-me: 

“Como eu te amo!” 
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Fez-me dele, 

Elevou-me maior que finas jóias em virtudes, 

Aliás... as fez para me alegrar! 

Coloriu de encantos minhas curvas, meus cantos... 

Ouro, diamante, rubi! 

Tudo isso em mim revela valor, 

Sou, então, 

A gloriosa perfeição do Amor, 

Sou mulher 

E flor! 
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58 Capítulo 20 

HOJE EU ESTOU SEM GUARDA-CHUVA 

 

Caio Martinelli 

São Paulo – BR. 

 

Hoje eu estou sem guarda-chuva 

estava pronto para partir 

quando fitei a água 

tamborilar sua queda 

no vidro sujo da janela 

 

as roupas novas 

recém-compradas 

espremiam aqui dentro o peito 

que sujo 

tamborilava a vontade de vidro 

 

se cada passo em rua lavada 

me libertar do corpo a dor 

que caminhe eu pela cidade 

levando para fora 

toda a sujeira de meu ser 

 

a porta à minha frente 

não é minha única adversária 

as mãos trêmulas na maçaneta 

transpiram entre meus dedos sujos 
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e deixar o céu cair sobre mim 

que cada gota me limpe 

porque hoje eu estou sem guarda-chuva 
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INCLUSÃO DE PAPEL 

 

Mariana Muniz dos Santos 

Alagoas – BR. 

 

Eu vi um negro na fila do banco 

Não um negro, um negro estudante 

Não o julgavam elegante 

Não se vestia como branco... 

 

Negro, o que faz aqui? 

Novamente foi multado por causa da cor? 

Se justificar te impõem mais dor? 

Falam que frescuras são suas ofensas? 

 

Ensino, pesquisa e extensão é para todos 

Mas sei, negro, para todos bem diferente 

Negro entra nessa e vira indigente 

A cada dia enterram um pouco de ti 

 

Negro se esforça e leva muita ordem 

Querem que trabalhe por todos e você resiste 

E pioram tua situação, negro triste 

E por punição, não mais chicotadas, pagas multas... 

 

Baseiam suas pesquisas em teorias que só você vivenciou 

Mas a pesquisa o negro faz sozinho 

Porque a inclusão tem seus grupinhos 
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Negro, apenas cale a boca 

Erga e queixo e vista a melhor roupa 

E não volte a chorar - só com o diploma na mão! 

 

Negro... 

Faça sua parte e invista em si 

Invista o dinheiro da multa injusta em um pente para seus cachos 

Sabes que pretos e brancos, fêmeas e machos 

São filhos de Jha, Oxalá, Jeová ou da natureza... 

Não aceite imposição, voce é da realeza! 

E para o branco que de ti tem nojo, apenas assene com a mão... 

 

Negro, não pague a multa, deposita! 

E quando não aguentar mais, renúncia e grita! 

 

Pagar sem estar cadastrado, tem algo errado... 

Negro não perca tempo, fique calado; 

Invista nas pesquisa e deixe as brigas de lado: 

Brigue apenas pelo título de formado! 

 

Negro, não chore, seja honrado: 

Seja negro, negro estudado! 
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INFINITAS FORMAS 

Agnes Morgana Silva 

Ceará – BR. 

 

Ela adora formas. 

As várias formas de falar, 

As várias formas de fazer, 

As várias formas de sentir, 

As várias formas de viver. 

E na mente dela, 

As várias lembranças, 

Todas em formato de você. 
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63 Capítulo 23 

INSPIRAÇÃO 

Marcelo Daniel A. Miranda 

Amazonas – BR. 

 

Foi-se o tempo em que estes dedos agitavam e vibravam as teclas com 

tanta inspiração 

Depois que tu se foi, minhas poesias se tornaram tão mortas quanto 

meu coração 

Tão frio e sem vida que pode-se dizer que até neva dentro de mim, não 

consigo te esquecer. 

 

Mas sei que no fundo eu preciso, para que eu possa continuar vivendo 

sem estas amarras 

Sem este peso de culpa por ter ti deixado ir tão ferida e magoada. 

 

Hoje sei que está melhor sem mim e eu sem orgulho nenhum, digo a 

plenos pulmões 

Que eu não estou bem sem ti, mas irei ficar, mesmo que demore mais 

alguns anos 

Mas eu irei ficar tão bem que nem mesmo a sua silhueta vai fazer meu 

coração acelerar. 
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LABUTA SEVERA 

Zora Yonara da Silva Ribeiro 

Bahia – BR. 

 

Homem! 

Labuta de sol a chuva, 

Caminha ainda que trôpego, 

Realiza, mesmo tragando cansaço, 

Conclui, até esbagaçado! 

 

Embrenhado e completamente emergido em meio aos conflitos 

Internos e externos... 

Quem ou o quê o faz parar? 

Nada o detém! 

Nem as dores, 

ou seus desejos mais sublimes... 

Será o amor?! 

Este, ele sufoca dentro do peito cansado, 

Calando sua voz, 

Quando fala, nada diz, 

É só um turbilhão de palavras embargadas e secas, 
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Destina-se ao campo, 

Na totalidade do ser obstinado 

Em sua labuta severa! 

E quando esta empreitada terminar? 

Outra surgirá! 

 

E tu, homem, onde estará? 

Talvez contente, 

Ou perdido, 

Certamente pronto a recomeçar! 

Quem sabe a vida reinventar? 

Ou na labuta continuar... 

Talvez, nem ele sabe... 
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LEMBRANÇAS TUAS NUMA MEIA NOITE CHUVOSA 

Marcelo Daniel A. Miranda 

Amazonas – BR. 

 

O cheiro do teu perfume ainda é bem familiar aos meus sentidos 

Não sei se minha mente está querendo maltratar meu pobre coração 

Mas todas as noites ele fica repetindo cenas tão lindas e dolorosas 

Como no dia em que nos vimos depois de um bom tempo conversando 

Eu lembro do teu rosto envergonhado quando ti dei um livro que tanto 

queria ler 

Do jeito em que me abraçou, do teu sorriso de orelha a orelha 

Lembro de você adormecer enquanto usava meu ombro como travesseiro 

Eu não sabia se te admirava ou se te acordava, pois o filme já estava 

acabando 

Lembro que me pediu desculpas, mas eu estava realmente feliz de ti ver 

dormindo 

Sua voz rouca e encantadora ainda ecoa pelos meus ouvidos, sua voz me 

traz sentimentos esquecidos 

Que agora, só servem para golpear o meu coração arrependido. 
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LILI 

João Gabriel Santos de Oliveira 

Rio de Janeiro – BR. 

 

Como é se ter um amor? 
 

Sabendo que esse amor 
 

Irá partir 

 

Com alguém 
 

Que você não abençoou 
 

Que você sequer gostou 

 

E o muito que você amou 
 

Se desperdiçou 
 

Nos laços da vida 

 

Como é se amar? 
 

Sabendo da despedida 
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É muito mais que um momento  

É tão grande  

Que não cabe dentro 

 

Dentro do meu coração 
 

Estão magóas, sorrisos 
 

Alegrias, tristezas, momentos 
 

Que pertencem a nós dois 

 

São coisas muito grandes 
 

Pra esquecer 
 

É muita felicidade 

Pra que sofrer? 

 

Sabendo que levo 
 

Muito de você 

 

O que levo de ti 
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Após a lágrima 

 

O que levo de ti 
 

É a tentativa 

Após a falha 

O que levo de ti 
 

É o abraço forte 

Na noite escura 

O que levo de ti 
 

É a força contra o 

medo E a vitória da 

coragem 

O que levo de ti 
 

É a palavra E a 

dignidade 

 

O que levo de ti 
 

É muita coisa Pra 

poucos versos 
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Por isso te levarei 
 

Por onde eu estiver 

Sei não te prometer o infinito 
 

Mas 1+1 é = a união 
 

A minha fortaleza 
 

É a sua mão 

 

O nosso amor 
 

Nunca morreu 
 

Nunca morrerá por ninguém 
 

Sempre e sempre amém 

 

Ainda que seja difícil 
 

Eu te amarei 
 

Ainda que esteja longe 
 

Eu te amarei 

Ainda que eu ame a outra mulher 
 

Não vou deixar de te amar 
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Vou te amar 

 

Conforme o tempo passar 
 

Espero conseguir 
 

Demonstrar meu peito cheio 
 

Com amor que tu me deu 

 

E com amor que te guardei 
 

Faço esta oração 
 

Que seja sempre amor além 
 

A paz na terra amém. 
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72 Capítulo 27 

MAIS UM RECORDE 

   Roberto Vilar 

São Paulo – BR. 
 

 

Segundo o jornal 

Dias atrás quebramos um recorde 

Um homem matou um homem 

Um tiro disparado a 3,5 km 

 

Dizem, especialistas 

Que o atirador calculou 

A velocidade do vento 

E até a curvatura da terra 

E eu aqui 

Que não sei calcular 

A raiz quadrada de 81 

 

Um homem matou um homem 

Um projétil de aço e explosivos 

Cruzou o espaço 

Em 10 segundos 

Um sucesso! 

 

Um homem matou um homem 

Um soldado matou um terrorista 

Um canadense matou um árabe 

Um cristão, provavelmente 
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E eu aqui 

Tomando meu vinho 

Estupefato com o sucesso 

Que é um homem 

Matar outro homem 

 

Um terá história para contar 

Para amigos, família, mídia 

E filhos, quem sabe 

O outro 

Numa explosão de ante-vida 

Partiu-se em pedaços 

Que semeará, quem o sabe? 

Areia de onde nada nasce 

Apenas cobiçado  óleo brota 

 

Seu corpo 

Partido por um projétil 

Semeará, talvez 

Vidas tão pobres quanto sua terra 

Junto com lágrimas de amigos 

E filhos órfãos, quem o saberá? 

 

E longe, muito longe 

Um homem tomando seu vinho 

Chora 

Lamenta e deseja 
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Que menos sangue irrigue o solo 

E que brote a esperança 

De um dia podermos 

Sentar juntos 

Bebendo 

Não o sangue que escoa na terra 

Mas o vinho da esperança 

Que nos irmana 

 

Mas provavelmente 

Em vão 

Chora o homem 

Pela escravidão dos que matam 

E dos que morrem. 
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MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE UM AMOR RECÍPROCO 

 

Eliza Justa Gomes de Aguiar Ruas 

Minas Gerais – BR. 
 

 

Quando estou perto de você, desestabilizo-me. As palavras saem 

arrastadas... emboladas. Flutuo no ar. Literalmente quero voar, correr 

sem mais parrar. Saio de órbita. Minha alma parece que se separa do 

meu corpo.Entro em outra dimensão. 

Estou aqui você se encontra comigo.Estou lá, você está lá comigo.Viajo, 

chego, vou, venho e não consigo me separar de você.Vivo me 

perguntando: O que está acontecendo comigo? Nunca acreditei no amor! 

Será isso um teste?Uma tentação? Uma provação? Ou mais uma 

inspiração para um poeta escrever seus poemas? 

Quando penso em você fico a me perguntar: Onde você está neste 

momento? O que está fazendo? Será que em algum momento eu ocupo 

algum espaço em seu pensamento? 

Não sei se o que sinto é amor. Mas, amor deve ser esse sentimento 

bom que sinto todos os dias de minha vida a partir do dia em que o 

conheci: Meu amparo, meu salvador da pátria. Parece que posso contar 

com você quase sempre. Será que isso é amor? Amor recíproco? Não 

posso importar com isso. O que importa é que já morri. Com a 

incerteza de que um dia conheci o amor, O amor recíproco. 
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MINA, CADÊ A ÁGUA DE MINAS? VALE? 

                                                                        

Eliza Justa Gomes de Aguiar Ruas 

Minas Gerais – BR. 

 

De quem é a responsabilidade 

Da extração do minério, 

lamaçal dos rios, 

à turbidez das águas? 

 

Sol energia, Água, petróleo, alimento, energia. 

Construção moradia,Comunicação mordomia. 

 

Tecnologia, desenvolvimento, 

Produção, exploração, degradação. 

Geração futurista, imediatista, capitalista. 

Qualidade de vida! 

 

Felicidade, simplicidade 

Ética e bem comum 

Pensamento e ação sustentável 

Conhecimento poder de defesa pessoal 

Social, econômico e ecológico. 

 

Grupos de pressão, Imposição de lei 

Normas, burocracia, Multas, cidadania 

Sustentabilidade, Geração futura! 
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Computador, Celular... 

Aumentados todos os dias 

Dióxido de carbono, partículas metálicas, gás metano, CFC...lama. 

 

Desmatamento, queimadas 

Assoreamento, 

Alimentação 

Verticalização 

Lixiviação, lamaçal..ização. 

Mina, cadê a água de Minas? Vale? 
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78 Capítulo 30 

MULHER INEBRIANTE 

Manoela Paz 

Bahia – BR. 

 

Mulher! 

Recheada de mistérios 

Constantemente navega entre si 

E entre uma e outra reflexão 

Se debruça em emoção 

Pensa que não sabe qual é o seu caminho 

Mas seus traços contrariam o que sua mente se propõe a reverberar 

Na onda que vem a tropeçar 

Vê beleza e poesia em qualquer lugar 

E com seu olhar ofuscante 

Carrega um brilho que vem iluminar 

Pensa que precisa de um norte 

E talvez não acredita na sorte 

Mas se algo é certo é que um dia irá se encontrar. 
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NÃO HÁ COR NESSE POEMA 

Mara Cavalcanti 

Minas Gerais – BR. 
 

Voltou. 

Ela sempre volta. 

Não importa o quanto eu me esforce para fazê-la não voltar. 

Ela sempre dá um jeito. 

Seja por um dia, 

Uma semana, 

Ou um mês. 

Ela sempre volta. 

Isso é desgastante. 

Eu não a quero aqui. 

Estou cansada de lutar contra e meus esforços não serem 

recompensados. 

Quero – nem que seja por um momento – estar sem ela. 

Não quero senti-la se esgueirando em tudo o que faço 

Tudo o que planejo. 

Não quero que ela diga, repetidas vezes, que eu falhei. 

Que sou um fracasso. 

Porque mesmo que ela não fale. 

Eu sinto. 
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Faz com que você se torne um nada. 

Que tudo dentro de você seja apenas escuridão. 

E não adianta querer ligar a luz, 

Por que é ela quem controla o interruptor. 

Não sei como fazê-la ir embora. 

E tudo o que eu quero é que ela vá. 

E leve a escuridão com ela. 
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81 Capítulo 32 

NÃO ME DEFINA 

Manoela Paz 

Bahia – BR. 

 

Não me defina 

Porque nem eu mesma me defino 

Não venha com versos que corrobora uma hora intensidade e outrora é 

como um café esfriado 

 

Não me defina 

Sou uma alma em chamas difícil de se explicar 

E se não tenho definição que dirás explicação 

 

O que adianta pedir que as almas sejam desnudas se no primeiro 

momento foges? 

Seria uma imensa contradição? 

Seria medo do que foi desnudo e se mostra real e configura emoção? 

 

Não me defina 

Mas o melhor: 

Não peça aos outros o que não pode dar 

Porque se pede intensidade e menos superficialidade 
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A contradição é teu lar 

 

... 

Pulso 

Entro em chamas 

E o meu coração vai dedilhando toda aquela canção 

No descanso do corpo na cama 

Minha alma grita por conexão. 
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83 Capítulo 33 

NATUREZA NATIMORTA 

Caio Martinelli 

São Paulo – BR. 

 
 

As flores hoje já nascem 

Com o triste desejo de estarem podres 

Não estão descontentes por serem quem são 

Estão desconsoladas com o mundo além do jardim 

 

Suas cores 

Perfumes e belezas 

São contrastes tão fortes 

Com os atos daqueles 

Que se julgam sapientes 

 

O verde queima 

Tenta se recuperar 

Luta, combate 

Mas ali está o sapiente observador 

Pronto para fazer-lhe queimar 

 

O amor já não vem mais 

As asas ligeiras estão ausentes 

Sumiram as cores amarelas e pretas 

Levando consigo a continuidade das flores 

 

Todas elas choram 

Sabem que serão pisadas 

Por pés cruéis 
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84 Arrancadas 

Por mãos inclementes 

 

Não serão mais inspirações de poesias 

Não serão mais perfumes de encantos 

Não serão mais as belezas dos quadros 

Não serão mais 

 

Hoje as flores já nascem podres 

Não por sua natureza inata 

Mas sim pelo ar pútrido que respiram 

 

As flores não querem germinar 

Não almejam mais colorir os jardins 

Seu desapego com o mundo 

É um desfalecer lento 

Que reflete em toda a natureza 

A sua sofrida lamúria 

 

Tudo nasce com o peso da mão da morte 

Perderam-se as cores dos jardins 

Para parir-se cinzas cadáveres podres 
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85 Capítulo 34 

NO DIA QUE EU MORRER 

Owerbyson Sayuri Woff 

São Paulo – BR. 

 

No dia que eu morrer, 

Você vai olhar as estrelas e não me encontrará. 

 

No dia que eu morrer, 

Você vai olhar o céu, mas o alaranjado não estará mais lá. 

 

No dia que eu morrer, 

Você vai tentar rir, mas algo vai impedir. 

 

No dia que eu morrer, 

Você vai tentar chorar, mas não terá lágrimas. 

 

No dia que eu morrer, 

Vai procurar detalhes de mim... 

Não terá nada. 
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Vai procurar lembranças de nós... 

Tais lembranças nunca existiu. 

 

No dia que eu morrer, 

Vais procurar mensagem sobre mim... 

Tais mensagem não terá, pois lá no fundo, fui apenas uma sombra. 

 

No dia que eu morrer, 

Vai se arrepender por não ter ido, porém será tarde. 

 

No dia que eu morrer, 

Será mais um dia. 

Um dia como qualquer outro. 

 

No dia que eu morrer... 

Não haverá poesia cotidiano. 

Não haverá Rainha pós contemporâneo. 

 

No dia que eu morrer... 

Não haverá risos 
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Não haverá nada de mim. 

 

No dia que eu morrer, 

Será apenas uma poesia. 

 

ELA MORREU... 

 

Nesse momento nos falta palavras... 

Só nesse momento. 

 

Eles tiram nossa existência 

Eles tentam tirar nossa “humanidade” 

Eles gritam aos quatro cantos, que somos “aberrações” 

Eles usam os nossos corpos, 

Eles fragmentam nosso existir, 

Eles objetificam nossos corpos, 

Provam no nosso gozo, 

Bebe da nossa existência, 

Usam nossos desejos, 

Mastigam as nossas dores, 

Vende a nossa arte, 
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Nesse momento me falta 

Mais amor 

Mais de mim 

Mais sensações 

Mais emoções 

Mais vontade 

Mais esperança. 

 

Nesse momento 

Viramos números, 

Números que viram dados, 

Dados viram pesquisas, 

Pesquisas que usam as nossas d-esistência 

Existência que é consumida pelo um cistema opressor, 

Cistema que elimina a nossa resistência, 

Resistência que some em meio ao caos da des-empatia. 

 

Com isso surge o desespero, 

Ficamos sem norte, 
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Sem força para o combate. 

 

Novamente... 

Eles tiram os nossos sorrisos, 

Matam Dandara/s, Érica/s, Nicolle/s, Matheusa/ 

Eliminam as Mariele/s 

 

Cospe e batem em Gisberta/s 

Matheus tiram sua vida. 

 

No entardecer 

Surge as vampiras noturnas 

 

No amanhecer 

 

Ouve-se/ler-se as manchetes de jornais: 

 

- “Mais uma travesti morta”; 

- “Homem vestido de mulher é espancado até a morte”; 

- “Bicha, preta e favelada é baleada pela polícia”; 
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- “Casal é espancado por se abraçar em público”; 

- “Filho e pai é confundido com casal de homossexual”; 

- “Mãe mata filho, por não aceitar sua sexualidade”; 

- “Vaza vídeo de uma transexual sendo humilhada, antes de lhe 

matarem”; 

- “Pai morre para proteger filho de ser apedrejado”; 

- “Pastor manda eliminar esses vídeos” 

- “Mais uma LGBT é morta no Brasil...” 

- “Brasil, país que mais mata lgbt no MUNDO”. 

 

Nesse momento 

Quem chora por nós? 

Quem luta por nós? 
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91 Capítulo 35 
 

NÓS: NOSSO AVESSO E NOSSO INVERSO 

 

Luzia Medeiros de Lucena 

Paraíba – BR. 
 

 

SOMOS? 

Sentei-me aqui a contemplar este lago, 

Um belo jardim e animais tão livres... 

Doeu-me perceber que não possuo tamanha liberdade também. 

Imagino como deve ser gostoso rolar nessa relva, nesse barro 

E sentir-se parte de tudo isso como uma só substância. 

Como podemos nos distanciar tanto daquilo que nos forma? 

Sinto falta dessa comunhão... desse rolar no chão 

Feito criança teimosa; sem essa coisa de gente adulta, 

Toda essa preocupação. 

É como se me faltasse um pedaço! 

Sim, me sinto incompleta! 

Falta-me um pedaço, aquele que me traz unicidade 

Com outros seres e matérias de minha matéria... 

Há tempos reflito naquilo que me tornei... 

Não sinto que sou o que realmente me compõe, não por completo! 
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Ser mais eu! 

Mas cadê esse eu? 

Tem como sê-lo, se nem mesmo sei descrevê-lo? 

Tento sair de mim e observar a mim mesma de fora, 

Esse eu que tanto me intriga e me instiga a imaginação. 

Não me julgues pensando que represento papéis! 

Ou julgue-me se quiser! 

Mas eu não represento!  Eu sou! E sei que não sou apenas um. 

Mas múltiplos em um só corpo... 

Corpo este que me limita, não me permitindo ser toda, inteiramente 

eu... 

Mas ainda assim é meu corpo, meu eu! 

Se é que o “eu” existe, pois nunca o vi por aí... 

Sou uma jovem, perambulando este universo, com o pensar acelerado, 

Crendo em mil possibilidades... 

Desejando ser forte e resistente! 

No entanto possuo fraquezas que me tiram o estímulo e me faz frágil. 

Desejo amar... 

Viver todo esse vigor! Essa energia que me faz desejar, 

Querer tanto...namorar; viver este encanto que vivo a sonhar. 

Lutando sempre pelo que julgo justo para o bem comum. 
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Às vezes, patética! 

Sou Anjo! E sou extraviada. Desejada e descartada... 

Depende do que tu crês! Sou criança! Preciso de cuidados! 

Minha doce inocência vai lhe cativar, me tornar seu ser amado... 

Sou passado, sou instante, incerto, incorreto, inconsistente... 

Um ser à margem! Um amigo, um mendigo que lhe pede algo. 

Mas ainda não sou eu em minha totalidade... 

Meus acessos e contrários me compõem! Estou sempre em construção. 

Perdida e achada em teus beijos... 

Sou essa contradição! Me desfaço e me refaço vezes tantas. 

Me iludo, me seguro e desamparo. 

Sou às cinzas jogadas ao ar! Sou incrédula, descrente, desgarrada... 

Minhas fibras tecem minhas crenças 

E as descrenças que se fizeram em minha mente ao ver o passar do 

tempo. 

Corro, suspiro e choro! Estou sempre num labirinto... 

Resolvo, absorvo e comungo, mas nunca me satisfaço. 

Minhas máscaras quebradas, jogadas ao chão, 

Já não dão cores aos meus dias, pois eles se viraram contra mim, 

Subjugando minha potência, deixando-me despida e vulnerável. 

Sinto-me corrente de rio, queda d’água em ação. 
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visão... 

Meus “trejeitos” já não mais importa, só a porta que dá para rua me 

sorri, 

Me chamando atenção. 

Às janelas trancadas. Meu peito aberto em facadas... 

O destino é cruel cidadão! 

Me envolvo em seu ritmo dançante, e assim perco toda a razão... 

A canção ao longe me leva, voo sobre mares, montanhas, vulcões. 

Desnudando minha alma ao mostrar minha condição. 

Quando sou, me discriminam e rejeitam. 

Fui jogada às calçadas, às vielas escuras. 

Já não vejo a verdade dessa existência! 

Me cegaram, me arrancaram olhos e mãos. 

Dissolveram-me em ácido... 

Me dói a pele, a alma, o âmago. Se fui santa, perdi toda a devoção... 

Escarro resquícios de essência! Essência minha, toda minha emoção. 

Meu ser que chora, que sofre e geme às dores de toda uma nação. 

Já fui livre, fui livro, hoje sou canção. Uma velha canção nos ouvidos... 

A própria indignação! 

Contemplo pássaros voando. Meus passos me levam ao meu torrão... 
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degraus. 

Meus delírios há muito se foram. Difícil é aceitar o real! 

Um canivete na carne a cortar, o sangue que jorra levando essa dor. 

Alivia o pensamento carregado. O fardo já não é tão pesado! 

À angústia aos poucos se desfaz... 

Os músculos relaxam e me fazem descansar... 

Cansada de tanto viver, de tanto morrer, de tanto acordar... 

Palavras sem nexo, sentido ou razão. 

Apenas palavras que saem de um ser pesado, de palavras e pensamentos. 

Discursivas palavras ao vento. Me acalento na brisa dessa ação. 

E sou como o vento, hora sem direção. 

Procurando um caminho, um carinho, um motivo que valha minha 

atenção. 

No desfecho desta cena, sou de fato quem está em ação. 

Não sou atriz, sou real, é a vida na cena que faço e sou. 

A esfinge sagrada, a fênix que à vida voltou. 

Não vou contra a corrente, mas vou em contrapartida. 

E nos ombros levo o peso do mundo, o riso da criança, o choro, a 

esperança, 

Desesperando recompensa de tudo. 

Dói não sentir a essência das pessoas e das coisas! 



OS MELHORES POEMAS DE 2019 
 

96 Sentir que já não somos tão naturais, 

Mas, estátuas robóticas, virtualmente modificadas... 

Sempre parte de algum jogo. E jogos tiram nossa naturalidade, 

Modifica nosso essencial, fazendo-nos zumbis de um novo tempo. 

E mesmo correndo contra o tempo, já não há tempo de tudo isso 

reverter. 

Somos quase inanimados nessa peleja de “ser”. 

Se o que importa são os “likes”, viro-me às costas e serei indelicada. 

O importante já não importa, pois nesse jogo fomos jogados. 

Vença então quem vence a si próprio! Seu combatente nunca foi seu 

semelhante. 

És tu mesmo, e tudo o que lhe foi incutido, nessa jogada dos grandes 

contra os peões. 

Somos gado manso, mesmo que indignado! 

A indignação me inflama, traz sangue aos meus olhos, 

Mas para lutar contra esses grandes, talvez já não haja quem sobre... 

A luta é nossa arma, a esperança munição! 

E talvez ainda haja chance de um dia viver em comunhão... 

Amparo na parede meu esqueleto. A fraqueza teima em me derrubar... 

Mas resisto mesmo aos tombos! Não me entrego, não aprendi a 

rendição. 

E diante de uma luta sempre injusta, que somente os déspotas venham 

ao chão. 
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Não deixarei vencer-me fácil... 

Ainda que almejando a paz, guerra também eu faço, 

Para o justo não sofrer com o descaso... 

Resisto enquanto viver. Vivo para resistir! 

Busco a sabedoria como o maior poder que considero existir. 

A busca pelo conhecimento me consome; o consumo do que faço, faz-me 

humana; 

Humanidade que desejo preservar. 

Os meus rastros não são vistos em lugar algum. 

Também não me peça para ser comum! Só me impeça de fazer 

barbaridade, 

Se, de mim mesma eu sair, transformando-me em fera selvagem, 

Não conhecendo limite. Pondo-me ao ridículo, me deixando desatinada. 

Isso já não admito, mas sei que corro esse risco, pois sangue de barata 

não tenho. 

Mas, sangue quente na veia, a ferver por justiça, paz e liberdade. 

Mas, que minha mocidade, não me faça fazer besteira, vindo nessa 

correnteza, 

É difícil não ser afetado. 

Houve um tempo em que sofri, passei fome passei sede... 

Quando tinha o que comer, era feijão, rapadura e farinha. 
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Pois não morri e até me fortaleci para essa “Vida Severina”, 

Que sempre nos deixou essa sina de uma luta que nunca termina, 

Mas enobrece nosso ser! 

Resistência é nossa causa, assim fiquemos de pé. 

No confronto, uso ideias, argumentos com sustentação. 

Refuto sua ignorância embasada em contrapontos que suportam a razão. 

Suportando esse julgo de ser só mais um peão. 

Mas, o seu jogo eu conheço, e jogar não é minha intenção... 

Labuto por causas dignas! Sustenta-me um simples pão. 

Nunca fui de regalias, isso deixo para os grandes cidadãos. 

Faço parte de uma gente que ainda tem coração. 

Sangue que pulsa dando vida à nossa causa, que é fruto da nossa união. 

Unidos, ainda que poucos, resistiremos então. 

Não busque aqui alianças, se só lhe interessa destruição. 

Sabemos com quem andamos, onde pisamos e com quem podemos 

contar. 

Já não conto mais vantagens, melhor é ter o que mostrar. 

Mostramos nossas ideias, nosso desejo comum. 

Mas incomum é o que fazes para conseguir o pódio. Já chega de teus 

enganos! 

O que queremos é equidade, um mundo livre do ódio! 



OS MELHORES POEMAS DE 2019 
 

99 Sou uma simples garota que sonha, batalha e já não se deixa levar... 

Vosso esquema é pesado, mesmo que não precisem lutar... 

Ganham com enganos e covardias. Subornos e chantagens! 

Conheço bem essa via, que a vós tendes bom grado. 

Grandes sacanas, salafrários... 

Já roubastes demais do que a todos pertence. 

Pertencemos a um mundo separado. 

Paredes invisíveis a alguns, mas muralha de grande porte. 

Grande é a destruição! O planeta chora incessante, 

Por causas gananciosas constantes... 

Sinto em meu ser o rombo que há muito tem sido tirado, desmatado, 

saqueado... 

E a pouca natureza que sobrou, chora sangue e luta ferida, 

Por não sentir mais liberdade de ser toda humanidade, da natureza 

matéria. 

Hoje material descartável, que só vos faz vencer mais guerras. 

Como posso continuar? Como “ser” em meio a poucos que estão a se 

conscientizar?! 

Buscando mais consciência, conscientizando o meio o qual vivemos a 

batalhar. 

Batalhando sem cessar, cessando a guerra que faz tudo desmoronar... 

Acabo aprendendo que assim sempre será... 
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Esperando por mudança, num mundo tão controlado, onde o gado a 

caminhar, 

Caminha à vereda desconhecida, que não escolheste trilhar. 

Eu e você somos um, juntamente com todo o universo! 

Não somos iguais, mas semelhantes! Cada ser um multiverso. 

Buscando essa comunhão, nem sempre há harmonia, 

Cada um, dança sua música... 

Mas harmoniosamente fazemos o acontecer, 

Ou desastrosamente, mas sempre a percorrer... 

Um percurso nem sempre justo. Uns na frente, outros muito atrás. 

Mas somos todos, moléculas do mesmo átomo que nos forma, 

Uma formação necessária, ainda que controversa. 

Pois nos falta a igualdade, e buscá-la é o que nos resta. 

Aqui em meu interior, há também essa harmonia, 

E uma desastrosa sinfonia. 

O interno reflete o exterior, mas também guarda segredos, esculpidos no 

silêncio, 

Consagrando os nossos dias, nos levando sempre em frente. 

Em versos sou o inverso daquilo que se propõe. 

Já não suporto essa ideia de enquadramento social. 

Desenquadro minha vida, seguindo minha ousadia, 
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Sozinha e com outros mais, fazemos nosso caminho, tentamos tirar o 

espinho 

De uma visão tão retrógrada, que somente causa mal. 

Somos um... sou eu, sou você, sou ele também... 

Somos únicos e somos tantos... somos nós! 

Todos compartilhando desejos, vontades, crenças e etnias; 

Cores, dores, amores e flores em uma só sintonia. 

Nosso círculo sempre aberto! Braços que abraçam a todos. 

Não é a luta de um, mas a luta de um povo, que defende seus direitos, 

Tentando preservar a vida, a natureza e tudo que existe... 

Assim somos essa gente nessa causa envolvida. 

Envolvemos sempre outros em nossas vidas também... 

Cuidemos para que sejamos todos, sempre envolvidos no bem; 

Jamais engolidos pelo consumo, ideologias ou coisa outra... 

Que o intuito seja sempre o bem comum, onde incluímos a todos 

E não excluímos nenhum. 

À luz dessa nobre visão, intentamos nosso pensar, no desejo de uma 

maior junção, 

À incompatibilidade amenizar, junto a esta insigne causa, nossa força a 

lutar... 
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mais, 

Mais humano, mais presença! Na sinceridade que traz uma maior 

consciência. 

Pois “ser” em plenitude queremos. 

Agindo sempre cientes de nossa humanidade, capaz de coisas 

Que nem sempre devemos! 

Se somos capazes de coisas atrozes e atos sublimes também, 

Busquemos discernimento para permanecermos querendo somente o 

bem... 

Caminhando no limite que conhecemos tão bem. 

Limitando os sentidos para irmos sempre além! 

Além do que somos e sentimos, colocando o bem de todos acima de um 

único bem! 

Mostrando que o que somos é muito mais importante 

Do que uma vida de glórias de vossas canalhices resultante... 
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O DESIGNER E O PROJETO 

 

          Eliza Justa Gomes de Aguiar Ruas 

Minas Gerais – BR. 

                                                                   

Bailando no universo, 

Desafio proposto  

Envolto a cores, pincéis... 

Integração, otimização, estilos... 

Sustentabilidade! 

Gerações futuras! 

 

Percepção minuciosa, 

Concepção arrojada, 

Aos autores da obra 

A sensação de utilidade 

Superando necessidade, 

E o custo benefício. 

 

Durabilidade, conforto, beleza... 

Assim, não nos sentimos egoístas; 

As cores vão dando forma, 



OS MELHORES POEMAS DE 2019 
 

104 O verde vai dando vida, 

O projeto sobressaindo 

E o Designer vira artista. 
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“O EU E A ROCHA” 

Silvana Pereira de Souza 

Paraíba – BR. 

 

Rochas fragmentadas 

Que nascem do solo escalpado das rudes profundezas, assinadas pela 

função do tempo que se projeta através da história. 

A natureza nos envolve com sua beleza e nos apresenta inúmeros 

espetáculos intraduzíveis nas palavras, mas que nos tocam a alma com 

intensidade incrível. 

As florestas têm paisagens maravilhosas, parecem desenhadas com as 

mãos, no entanto quão incapazes somos para construir tal sublimidade, 

assim como: 

O mar com suas ondas, ressacas, gargalhadas e música, 

As rochas a desenhar montanhas e criar cidades, 

Os icebergs a brilhar seus brancos cristais no infinito, 

A lua a clarear a noite, 

As estrelas a inspirar os corações românticos, 

O sol a aquecer diariamente a vida, 

O céu a nos mostrar a continuidade da vida a cada milésimo de segundo, 

As nuvens a bailar, desenhar-se e se multiplicar nos dando a noção do 

tempo, 

As aves e seus cantos a nos enaltecer sem nada cobrar, 
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Enfim, o próprio homem e assim sucessivamente. 

Os paisagistas se impressionam tanto com toda esta beleza e criam com 

a própria natureza quadros de real esplendor aos nossos olhos. 

Rochas fragmentadas tornam-se pedras, pedregulhos, areias e tão 

infinitos adjetivos. 

E tudo isso se torna um composto de idéias, sensações e sentimentos 

benéficos a saúde na dualidade corpo e mente. Leva-nos a estrada dos 

sonhos e estes nos impulsionam aos enfrentamentos que há no desafio 

chamado VIDA. Este ciclo entre o beneficio e o desafio é fenomenal, 

pois, temos uma base de sustentação para resolver os conflitos que 

surgem ao longo deste organismo em atividade que denominamos vida. E 

desta vida surge o EU. 

Diante desta explanação que dizer dos pedaços rochosos que há no 

Universo se nem sempre sabemos decifrar o nosso próprio fragmento 

sentimental? Como unir tantas divisões saudáveis e patológicas que 

norteiam nosso interior e nos fazem perder a direção da nossa própria 

estrada? 

O que introjetamos ao longo do tempo no nosso EU e diante disso o 

que somos? Será que fazendo uma analogia com a natureza, somos 

rochas fragmentadas pela ação das nossas próprias ações? E como nos 

reconhecemos e como os outros nos reconhecem? 

Somos seres humanos e como tais, temos a certeza que nascemos e 

caminhamos para a morte, portanto, como se dá este processo, o que 

fazemos durante este período entre nascer e morrer? 
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Nascem, multiplicam-se, se unem e a sua história se resume em 

constante metamorfose. Podemos nos comparar a ela? Somos uma 

transformação recorrente de nossas atitudes? Quem somos nós? 

Somos tudo e nada somos? Como decifrar nosso íntimo? 

Será que somos capazes de nos interpretarmos? 

Podemos dizer que somos fragmentos do EU? Ou simplesmente somos 

um enigma? 
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O INALCANÇÁVEL QUE SE VAI 

 

Paulo Silas Taporosky Filho 

Paraná – BR. 

 

Já era hora de se dar conta 

De que o inalcançável deveria ser compreendido enquanto tal. 

A ilusão do alcance 

Permite apenas manter o desejo que é fomentado pela expectativa. 

A realidade nua e crua 

Reside na penumbra que se cria para que possa ser ignorada. 

Mas chega o momento em que ela irrompe 

Pisoteando o espírito do ingênuo que achava ser possível uma coisa 

outra. 

Não há final feliz 

Sequer no cenário em que o idealizado pudesse ser alcançado. 

Talvez assim seja melhor 

Pois o choque paralisa num primeiro momento, mas desperta o 

sonhador. 

Um novo olhar, pesaroso, que somente agora enxerga 

Desencantando-se com um mundo que jamais existiu, mas que se 

constituiu. 
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Não mais está li. 

Nunca esteve. 

Mas agora está mais distante do que nunca, pois sequer pode ser visto 

Nem mesmo pelo olhar oblíquo daquele que não aprende. 

 

O que era, foi. 

O que nunca foi, esvaiu-se. 

Sentimento marcado pela impossibilidade. 

Angústia que se molda pelo que a gera, mas ainda permanece enquanto 

tal. 
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ONDE TE VI 

Marcelo Daniel A. Miranda 

Amazonas – BR. 

 

Hoje passei por onde te vi pela primeira vez, lembro de você estar perto 

da porta 

Olhando em direção das plantas, me pergunto até hoje no que estava 

pensando 

Lembro de ti ver sorrindo e talvez devo ter escutado sua gargalhada 

Que ainda bem que o tempo me fez esquecer 

Ah, meu Deus se eu lembrasse, a saudade estaria me consumindo 

Senti um pouco de nostalgia e até um frio na barriga só de lembrar de 

você 

Não me dói tanto ouvir seu nome, nem meu coração balança ao ver uma 

foto sua 

Mas hoje eu senti saudades ao passar por onde ti vi pela primeira vez 

Onde me encantei com os teus olhos e tua fala mansa, me encantei com 

o teu jeito de ser 

Com teus olhos profundos e sua boca onde ao encostar eu me perdia nos 

mais profundos desejos 

Hoje eu sinto sua falta, mas amanhã devo e quero esquecer que um dia 

te vi e te conheci. 
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PARA TODAS AS PALAVRAS QUE NÃO VIRAM POESIA 

 

Vinicius Nogueira Soares 

Ceará – BR. 

 

Tenho andado ocupado 

Nesse mundo, sempre me sinto preocupado 

Nessa máquina, não posso parar e olhar 

A vida, não é permitido admirar 

 

Há tempos escrevo para mim 

Um poeta desconhecido, eu sigo assim 

Mas ultimamente 

Sentimentos passam por minha mente 

E somem 

 

Muitas palavras não viram poesia 

Queridos poemas, há muito eu não os fazia 

E para vocês, preparei esses versos 

Sentia falta de pensar no universo 

Internamente, os que não tomam tal atitude aos poucos morrem 
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Por isso, caro mundo, cara máquina 

Podem tentar derreter minha criatividade com magma 

Mas mesmo assim, Continuarei a ser livre escrevendo 

Para então, continuar vivendo 
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PLENA CIÊNCIA 
 

Rosa Acassia Luizari 

São Paulo – BR. 
 
 
 

Tomo plena ciência do que aqui escrevo. 

Falo da Ciência fértil, revigorada 

Revogada no discurso do quase literato, 

Reforçada na oratória do cientista-compreensão, 

Degustada pelos leitores vorazes 

E ensimesmada na hipótese comprovação. 

 

Tomo plena ciência da Ciência Plena, 

Armazenada em caixas redimensionadas, 

Habilitada para dizer qual é a verdade aceita, 

Preparada para determinar o lugar de Plutão, 

Selecionada por grupos especializados, 

Na interface com o sim e o não. 

 

Apenas não tomo ciência da Ciência desfigurada, 

Decretada a espaços de delírio do senso comum 

E imortalizada no vazio intrigante de palavra qualquer, 

Ornamentada em medíocre publicação 

De livros recheados de não conceitos 

E entediantes e bem pagos convites à irreflexão. 
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QUEEN SIZE 

Mara Cavalcanti 

Minas Gerais – BR. 

 

Deito na nossa cama. 

Não mais nossa. 

Minha. 

 

Olho para o lado e você não está. 

Aqui. 

Comigo. 

Você se foi. 

 

Engraçado como o seu cheiro ainda continua. 

Talvez não mais. 

Mas a minha mente se recusa a esquecer. 

 

Penso na sua nova cama. 

Se você ainda continua a dormir do lado direito. 

Se a pessoa que está ao seu lado, 

Também olha para você quando está adormecido. 

Se memoriza cada traço seu. 

Cada imperfeição do seu lindo rosto. 
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Parece que eu sempre soube, 

Que um dia você não estaria mais aqui. 

Do lado direito do nossa cama. 

Minha. 
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QUEM SOMOS NÓS? 

Kaue Cadene 

Santa Catarina – BR. 
 

 

Quem sou eu pra falar das guerras deste dia; 

Não visto o que acontece lá fora; 

Tão perto, tão longe, talvez lá na Síria; 

De dentro, de fora, que o nariz entorta; 

 

Quem sou eu pra dizer que vivemos em guerra; 

Que todos nós temos o próprio corpo, uma própria tela; 

Que podiam fazer uma arte tão bela; 

Mas as pessoas tentam tomar conta desta batalha; 

 

Ao pintar meu corpo, me jogam contra uma guerra; 

Não destas em que meu corpo será manchado em sangue; 

Mas aquela em que até o homem chora, aquela, interna; 

Há quem julgue e a felicidade espante; 

 

Digo todos os dias a mim mesmo e aos meus pais; 

Todos serão capazes de me julgar, de me maltratar; 
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Para que a guerra na Síria acabasse; eu o faria 

 

Não julgais meu corpo por minhas escolhas, minhas artes e minhas 

histórias; 

Está cuidando da vida errada; 

Estás enchendo minha mente com males que lhe piora; 

Está deixando de salvar o bem correto, o sonho certo; 

 

Digam o que tenha que se dizer, nós começamos a guerra muito antes 

do "abrir fogo" 

Começamos a gritar e dizer; 

Antes do primeiro tiro jogamos todas as fichas em jogo; 

Ninguém precisou morrer, só dizer: "Eu fiz"; 

 

Mas quem sou eu pra te dizer isto? Quem sou eu pra julgar a guerra? 

Quem somos nós pra acabar com a beleza; 

Não somos ninguém para destruir uma arte, mas somos tudo 

Mas nós achamos a realeza agindo sem sutileza; 

 

Enquanto me julgas por pincelar minhas ações; 

Há alguém lá fora com o sangue jorrando ao campo; 
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Alguém não acordará para ver o alvorecer; 

 

Enquanto soletram os meus erros; 

Há alguém com o filho no colo, chorando; 

Enquanto dizem-me os devaneios; 

Há um corpo caindo e rolando; 

 

Mas talvez o erro tenha sido eu; 

Sou eu a mudar esta guerra, em seu peito; 

Da hipocrisia de um homem em "o problema não é meu"; 

Querer tornar mais macia a terra em que me deito; 

 

Enquanto julgas as minhas pinturas; 

Há alguém caindo com uma bala no peito; 

Enquanto ris de minhas escolhas; 

Há alguém se pintando de vermelho; 

 

Quem sou eu pra não dizer que ao trono chorei; 

Aos meus pulsos, guerreei; 

Ao meu corpo, ataquei; 
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Quem somos nós para continuar a julgar; 

Aquele jovem homem triste olhando o céu; 

Que perdeu a capacidade de sonhar; 

E as vezes que para ele doeu; 

 

Prefiro mil vezes que pinte um crânio em suas costas; 

Um nome em seu peito; 

Do que a bala lhe perfure, sem respostas; 

Ou o coração lhe seja desfeito, adoecido, destruído; 

 

Prefiro que o sol seja feito em seus pulsos; 

Do que a faca que lhe corta com efeito; 

Eternizado em boas histórias em contos; 

Do que cicatrizando o que já era perfeito; 

 

Esta corda em seu pescoço não é sua sentença, bom jovem; 

Estas marcas e facas em seu pulso, não são borrachas que apagarão 

nossos erros; 

Isto que ingere, não é bala, meu senhor; 

Isto que se tornou, não foi você que começou; 
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Daquele que ali que cai, mesmo por ações tão bela; 

Consegue sentir incêndio? 

De um homem que não aguentou o peso das guerras; 

 

Você consegue sentir o coração? 

Daquele homem que não acorda; 

Deitado ao chão; 

Após lhe tirarem da corda; 

 

Quem sou eu pra dizer, que aos pulsos; 

Eu me guerreei; 

Aos céus, eu pequei; 

Ao mundo, me julguei; 

 

Quem sou eu pra dizer; 

Que o único fogo que queremos nesta guerra; 

É aquele maldito, aquele maldito prazer; 

É o prazer do "Cessar fogo, a tudo acabou"; 
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RESPONSA HABILIDADE POR PALAVRAS 

                                     Eliza Justa Gomes de Aguiar Ruas 

Minas Gerais – BR. 

 

 

Se, Chamar-me de burra, Faço Engenharia Civil; 

Se, chamar-me de louca, Faço Direito; 

Se, chamar-me de profana, Faço Psicologia. 

 

Assim, faço o que é difícil, 

Interdito algo insano e 

Vou aprendendo a ser livre. 
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SER 
 

Ananda Ísis de Lima Vieira 

Sergipe – BR. 
 

 

Eu, eu sou 

Eu sou a melancolia, mas às vezes, júbilo 

Eu sou o amor infinito, mas não adquirido 

Eu sou o ódio, mas tento não ser 

Eu sou o sarcasmo inevitável, mas tento controlar com a balança da 

culpa 

 

Eu, eu sou 

Eu sou a comédia, mas às vezes a piada 

Eu sou os olhos contraídos, mas às vezes salgados 

Eu sou o canto direito norte, mas o canto esquerdo sul me persegue 

Eu sou a esperança dividida pelos surtos pessimistas 

 

Eu, eu sou 

Eu sou a lua, quando gostaria de habitar no sol 

Eu sou o nublado, almejando engolir o arco íris 

Eu sou a oração da chuva do sertão, e a inundação das cidades grandes 

Eu sou a catástrofe, mas também sou o raio de sol 

 

Eu, eu sou 

Eu sou o monstro debaixo de sua cama, omitindo-me, manipulador 

Eu sou o que se esconde em seu armário, e ri de seus calafrios 

Eu sou o galho seco de sua janela, mudando a forma constantemente 

Eu sou a sede do tenebroso eterno talvez 
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Eu sou o chuvisco aconchegante, mas às vezes você me vê como 

indesejável 

Eu sou o sol da sua praia, mas suas lágrimas caíram sobre o câncer 

Eu sou a avareza milionária, mas te vejo solitária em sua mansão 

Eu sou o que você desejaria que fosse a cura de tudo, mas eu não sou a 

tua mente 

 

Eu, eu sou 

Eu sou o que enfrento, mas não totalmente como desejaria que fosse 

Eu não sou o meu sonho de criança, mas ainda posso arriscar 

Eu não sou a sublimidade, mas uma eterna aprendiz 

 

Eu não sei como o ser dentro de mim pode ser classificado, 

não obstante, sei o sistema que ele rejeita 
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SÓ VOCÊ E EU 

Sthefanny Krause 

Santa Catarina – BR. 
 

Só você e eu 

Somos só você e eu agora 

Nos amamos 

Nos odiamos 

Somos só você e eu 

 

Você é o único que me entende 

Eu sou o único que conhece a verdade 

Só você e eu 

 

Sozinhos 

Aqui 

Agora 
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Às vezes você não percebe que estou aqui 

Mas eu estou 

Sempre estarei 

Somos só você e eu agora 

 

Adentrando a escuridão dos seus pensamentos 

Vejo o melhor e o pior em você 

Só você e eu 

 

Juntos contra o mundo 

Juntos contra uma causa sem fim 

Juntos involuntariamente 

 

Nos sustentamos 

Nos matamos 
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- Solidão 
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SOBRE NÃO SER UMA POSSIBILIDADE 

Owerbyson Sayuri Woff 

São Paulo – BR. 
 

Há noite 

Nessas noites não vejo a possibilidade, 

Nessas noites não sou a escolhida para sair com o tal príncipe, 

Nessas noites me faltam oportunidade. 

 

Só nessas noites 

O silêncio se faz presente 

A abstração se faz necessária. 

 

Há noite 

Que meu corpo se torna visível 

Que meu corpo se torna desejável 

Se torna notável 

É possível ver os olhares. 

 

Cada olhar traz uma carga de pré-conceito 

Sempre há uma reprovação 
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Meu corpo é abjeto 

Meu corpo se torna abstrato 

Meu corpo se torna mercadoria barata. 

 

Há noite 

Não as compreendo 

Nessas andanças visíveis 

Nessas andanças divisíveis 

Nessas andanças de jogos 

Nessas andanças sem luz 

Nessas andanças de cores 

Nessas andanças de olhares 

Nessas andanças de mim 

Nessas andanças por minutos 

Nessa arte que dança e reside 

Nessa arte que anda e resiste. 

 

Ao final 

Não soube 
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Não houve. 

 

Ao som 

Diz somente o necessário 

Dizer sobre 

 

O amor que nunca chegou 

O desejou que sempre esteve presente 

A vontade inacabada 

O querer mais absurdo. 

A primavera chegou 

Às flores dos amantes 

As flores do amanhã 

Desça como flores em rio amargo 

Ao barulho das memórias 

Ao fim tudo se esvai. 

 

A luz 

Que acende as memórias 

É a mesma que as apaga. 
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Nesse jogo de esquecer 

Houve uma guerra de eco. 

 

As luzes 

O silêncio prevalece 

As pessoas seguem suas vidas... 

 

Ao fim o dilema é meu. 

 

Em cada esquina 

Sempre haverá o barulho dos desamores 

A solidão sempre se fará presente. 

 

As luzes neon 

As des-luzes 

Os deslizes... 

 

Diz algo sobre a gente 

Diz algo sobre o nosso fracasso 

Diz algo sobre não estar. 
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Dizer e não ouvir 

Ouvir e nada dizer. 
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TODOS OS DIAS  
 

 

Décio Eduardo Martinez de Mello 

Minas Gerais – BR. 
 
 

Todos os dias  

Dou corda no relógio de bolso que foi do meu avô 

Meu pai deu-me de presente  

Gostou dele! 

Então tó. 

 

 

Todos os dias  

Dou corda no relógio do meu pensamento 

Dou corda 

Mais corda 

E giro os ponteiros que ficaram parados no tempo 

 

 

E vai andando a ideia essência vista no tempo 

Tempo de espera 

Saudades do tempo 

 

 

Tempo que não volta, 

preso na procura de um dia saber e ter crente que  

Se houve tempo, então ficamos com o tempo 

Plenos de todo o tempo  

o tempo todo  
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Homem, ser que vive só 

O Homem nasce, vive e morre só 

Não sei! Não acredito em máximas! 

Estou em mim em mínimas coisas  

 

 

E pulsa a veia 

Que acena um braço que vai longe 

Acredito nisso, nisto 

E naquilo que há de belo ai, ali, lá e acolá 

Que brilha aqui batendo no meu peito de Homem 

FILHO. 
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ULTRAPASSANDO OS MUROS DA CARCAÇA 

Shamara Paz 

Pernambuco – BR. 
 

 

Já pensou se fôssemos 

Apenas uma estrutura corporal? 

A vida não teria sentido 

Seria tudo tão banal. 

 

Nós somos frutos 

De uma perfeita composição 

Não são só ossos e músculos 

São sonhos, são artes, são histórias, são... 

 

Precisamos olhar para o espelho 

O espelho do nosso ser 

Ele reflete muito além 

Do que nossos olhos podem ver. 
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135 Nos construímos todos os dias 

Alimentamos nosso corpo, 

Mas para a construção da alma 

É preciso mais um pouco. 

 

Vamos olhar além da carcaça? 

Além da aparência? 

Afinal o que de fato importa 

É a nossa doce essência 

 

Vamos alimentar a nossa alma? 

Você sugere alguma comida saborosa? 

Pensei em poesia, amigos e uma boa prosa. 

E você? Apresente sua proposta! 
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VENTA VIDA 

Laís Cristina Alves Ribeiro 

São Paulo – BR.  
 

 

 

O vento sopra vida 

A brisa traz memórias 

O vento segue a trilha 

E paira em galho outrora 

 

A estrada é longa ainda 

Meus passos vão afora 

Sem eira, nem beira, me diga: 

O que a natureza aflora? 

 

O leve do ar caía 

E a luz revela aurora 

A ternura de um belo dia 

Em noite esconde agora 

 

Pela estrada deixo um guia 

Mas o vento leva embora 

De lampejo assim sumia 

Assim, tão sem demora 

 

Em terra o ramo explora 

Meu fim é lendário, sabia? 

De verde a folha colora 
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137 Em cinza meu passado brilha 

 

O vento a mim ignora 

O tempo na serra esvazia 

Por fim, findam-se as horas 

Contemplo o início das liras 
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