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Apresentação
A poesia não se confunde com o poema, como ressalta Cândido 

(2006)1. A primeira pode se fazer presente em uma crônica, em um quadro, 
dentre outras formas de manifestações artísticas, ao passo que o segundo 
é composição textual registrada, também dotado de poesia e materializado 
em consonância com o contexto histórico-literário de sua inserção. Na con-
temporaneidade, à guisa de exemplo, o poema, para assim ser denominado, 
não necessita vincular-se às rimas, aspecto recorrente desde o Modernismo, 
apesar de inconcebível, no Arcadismo. Na mesma linha, verifica-se, na pós-
-modernidade, a existência do poema concreto, que promove verdadeira 
revolução ao romper com os versos, como leciona Teles (1997)2. 

Em um tom pós-moderno, livre, prosaico e também dado às rimas, 
conforme seja a preferência de cada autor, são apresentadas 24 vozes a com-
por, em um momento de profunda nostalgia, como tem sido a pandemia, 
responsável pela morte de milhares de vida pelo mundo. Encontrar poesia, 
nesse padecer humano, é sentimento para o qual só se movem os poetas. Por 
isso, eles vivem de uma forma mais inteligente, em suas diferenças de existir. 
Sem apresso à forma clássica, mas também sem a negar, este livro desnuda 
o eu lírico que cada escritor quis dar voz, como forma de suportar a força 
do coronavírus, ceifando tantas vidas. Todavia, o poderio dele não é maior 
que o da poesia, do instante que torna esse sofrimento, um pouco mais, re-
sistível; dando a ele um sentido de existir. Para isso, os poetas existem. Nessa 
sintonia, celebre-se a poesia por meio dos poetas deste livro!

Alexandra Gomes dos Santos Matos
(Organizadora do livro)

1  CANDIDO, A. O estudo analítico do poema. 5 ed. São Paulo: Editora Humanitas, 
2006.
2  TELES, G. M. Vanguarda Europeia e Modernismo Brasileiro: apresentação e crítica 
dos principais manifestos vanguardistas. Rio de Janeiro: Vozes, 1997.
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Prefácio
Quem nos dera!...

Quem nos dera ter sido um sonho de um maluco beleza!
Quem nos dera termos parado apenas por um nascer e pôr do sol, e 

não por várias estações de um ano! 
Quem nos dera não ter faltado oxigênio, no pulmão do mundo!
Quem nos dera milhões de pessoas não terem entrado no último 

vagão do trem da vida, sem direito à despedida dos seus amores! 
Quem nos dera!... Quem nos dera!... 
Na ilusão de ser um pesadelo, passamos a despertar todos os dias... 

E, assim como o Sol continuava a cumprir seu papel natural, nós tentávos 
vencer uma dia após o outro. Mas, como se não fosse ter um fim, viamos...

Escolas sem barulho...
Igrejas sem fiéis...
Praças vazias...
Hospitais lotados...
Perdemos o direito de entrarmos e sairmos das estações da nossa 

rotina diária... 
No entanto, no recanto de lares, devido a uma imperiosidade cruel, 

o eu lírico de poetas, poetisas, cronistas, contistas, fervilhava de subjetivi-
dade... E, com a leveza das mãos, começaram, como se segurassem uma 
tábua de salvação, para superar toda aflição pandêmica, a externalizar suas 
emoções, sensações, vivências de um período tão dolorido, muitas vezes, 
inacreditável, mas real.

E, assim, surgiu esta produção, buscando consturar  tentações, in-
certezas, preocupações sociais, laços de amizade, reencontros e despedidas, 
travessuras, loucuras, fé... uma colcha literária de sentimentos, que recebeu 
o nome “Poesias de isolamento”, realimentando em cada um de nós, “a es-
perança do verbo esperançar”, para que possamos continuar, junto a outros, 
todos sujeitos históricos da nossa existência, viajando no trem da vida. 

P o r : Deije Machado de Moura.
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A “bença” (O que fazer?)
Ediney Linhares da Silva

Veio, um dia, um ar pesado e desolado tive que me recolher.
Ninguém entendia, mal sabia, mas nada mais seria como deveria (ser).
A dúvida era: Sair? Ir? Vir? Sim ou não? Que confusão!
O que fazer?

Houve no jornal a confirmação: Uma pandemia.
Vixe Maria!
O que fazer?

Todo cuidado foi pouco, porque igual louco, todo mundo teve que se conter.
Aos mais velhos, atenção! E foi olhando pro meu pai então, que imaginei:
O que fazer?

O medo bateu, ninguém “de pronto” entendeu, mas o pai que era meu ten-
tei resguardar.
Entretanto, não teve jeito e sem nenhum ensejo, foi o meu pranto que caiu.
A derradeira “bença” não pude dar e a última coisa que lembro foi aquele 
olhar, que me falou, mas não mais me viu.
O que fazer?

O B S E R V A Ç Ã O :  Agora leia de baixo para cima. Este texto possui duas in-
terpretações distintas conforme o fluxo da leitura.
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À espera... A espera
Jeanne de Jesus Rodrigues

Quisera eu não saber o desconhecido
Não me sentir deveras desvalido
Ao conhecer uma triste história de alguém distante
Que mesmo não obstante
Se encontrasse em merecimento
Vivesse um leito de morte em lamento
Agonizando a espera árdua 
De uma cama amarga de um leito de hospital
Sentindo a dor em agulha,
A fincar-lhe a alma em desespero
Desejando mais a morte que seu sossego
Na tentativa de aniquilar aquilo que não se considera mais viver...
Quando se fecha os olhos e não se deseja mais o amanhecer!

(“Quando sinto a agonia de uma filha sem poder socorrer a mãe que amarga 
uma vaga no hospital. Não me importa a doença, quando vejo e penso a dor 
dessa sensação vivida por essa família...” Assisti hoje, 07/12/2020, à repor-
tagem e não pude deixar de pensar e pedir a Deus por essas vidas!).
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A novidade
Jose Antônio Loyola Fogueira

Ontem acordamos, e o som do mundo era mudo
Assim calaram as buzinas loucas

O vai e vem frenético dos carros alucinados
As ruas tortas e cheias,  

Agora sente tanta ausência
De muitos que não poderão mais voltar

De outros tantos, que sumiram
Em vácuos de cometas

Que também exterminam homens e dinossauros
Onde a pedra caiu, fez-se uma figura

Na água límpida em superfície
E turva na essência de ser água

Ali bebeu o beija-flor 
Que por hora mora em minha janela
A tela por onde vejo a vida que passa

Em dias cor de cinza, lentos em passar
E de repente tudo a minha volta se fez silêncio

Silêncio que gera um barulho 
De me enlouquecer 

O pouco juízo, que não me deixa
Pular da janela, pois não sei voar

Bem faz o beija-flor, que me vendo angustiar
Abre as assas e me ensina a bailar

Não sei bem a melodia do seu canto
Mas se canto e danço, consigo

Suportar essa nossa solidão conjunta.
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A rua, o menino e a pipa
Jose Antônio Loyola Fogueira

Na rua, uma ladeira, que desboca na curva 
Crescente em U maiúsculo
Do alto desta ladeira, em dias alegres
Descem todo povo, que vive em casinhas germinadas
E entre falas e risadas
A vida ascende, em luzes que ilumina
Incertas calçadas, entre becos e vielas
Ela desce majestosa,
Imponente como rua, a ladeira
No meio de todo esse povo
Tem Pingo, disse Pingo e não ponto.
Esse é Pingo da pipa 
De tanto que sobe e desce,
Com pipa à mão, 
Chinelo surrado, corpo suado
Cerol na linha, linha que desencaminha 
Não se perde na rua, 
Essa rua é sua e seminua
Lampeja o dia e beija dia
Onde foi o menino, que a pipa não empina?
Onde estão todos?
Que a rua abandonou solitária, 
Desce calmamente
Também sente a falta de Pingo
A rua nem entende tanta solidão
A ausência de Pingo, da pipa.
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Agora sou eu
Célia Cristina Marques de Oliveira

Agora sou eu na imensidão
Tentei entender o meu coração 

Que vibrou por você sem solução

Tentei o sonho acabou
O mundo mudou e tudo girou

Tentei não questionar
A vida tem regras para se quebrar 

Tentei entender o que aconteceu 
Agora sou eu no mesmo lugar

Tentei entender as ondas do mar
O som da batida que eu tento criar

Tentei tudo mudou
Nossa liberdade o tempo parou

Tentei entender  
Os corpos vibrando

A alma exaltando

Tentei entender a simplicidade 
A grande leveza de viver pela Arte

Tentei não é o fim
A felicidade está dentro de mim
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Quantas vezes for preciso
Tentarei entender  
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Bora lá curiá
Célia Cristina Marques de Oliveira

No meio da floresta a procurar
Tucumã encontra a menina de Trança

As duas correm para o riacho
e ninguém a alcançar

Não percam a esperança
Menina de Trança e Tucumã estão

livres para brincar
Só não podem esquecer de estudar

Ah que maravilha 
O sorriso largo dessas meninas

Correm
Correm 

Sem parar
Pulam pra lá
Pulam pra cá 

Menina de Trança e Tucumã
Juntas a espiar e o coração a acelerar

Enfim 
Chegou o grande dia

As meninas vão se distanciar e
novas aventuras irão encontrar
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Dentro de mim
Jose Antônio Loyola Fogueira

Ontem me perdi...
Nem sei bem o que procurava
E por isso mesmo não conseguia encontrar
E já quase desistindo da busca
És que quase ao desistir de encontrar não sei o quê
Encontro uma porta semiaberta 
E tanta coisa desarrumada depois desta porta
Encontrei um caos, mesas, gavetas e caixas
Tanta coisa guardada
Sem sentido algum
Não que tenha me servido
Ou que vá me servir hoje ou amanhã
Tantos rabiscos, e traços em papeis amassados
Amarelados pelo tempo, que não nega que já passou
Encontrei uma lágrima de amor perdida
Em um lenço que não me serve mais
E tantas chaves, e fechadura alguma para abrir
E tudo aqui dentro, são coisas
Essas coisas, quem deixou tudo isso?
O som de telefone está tão longe
Que custo entender que devo despertar
Então todo esse achado foi sonho,
E se sonho com todo esse acúmulo e emoção
Encontro toda essa tralha habitando isolada
Aqui dentro de mim. 
Um espaço que pouco habito.



18

Dissabores da vida
Jéssica Mariah

 
E a vida seguia... 

Monótona e rotineira. 
Acordava-se, trabalhava-se, 

E no fim do dia... Se dormia. 
Dia após dia... 
A vida seguia, 

Monótona e rotineira. 
 

Quando de repente... 
Um dissabor, 

Um golpe duro na rotina insana. 
Transformando em dor, 

O indiferente. 
Em isolamento; 

A solidão entre as gentes. 
 

Agora a solitude é incontestável, 
É justa a misantropia. 

Única maneira de sobreviver 
Em tempos de pandemia. 

 
Presos em suas próprias casas, 

Acompanhados de seu próprio ser 
Os olhos se abriram então 

Para as coisas mais simples ver. 
O céu ainda é azul, 

Laranja o amanhecer. 
Que os dissabores da vida 

Nos ensine a realmente viver. 
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A conclusão que chegamos 
Com toda desilusão 

É que o bonito da vida 
Vê-se com o coração. 

 
Que Deus nos ilumine, 

Para que antes de fenecer; 
Nossos olhos se abram então, 

Para as coisas mais simples ver. 
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Dos tempos de pescador à luta pela vida
Luciandro Tassio Ribeiro de Souza

Peço a todos os seus homis, que aqui vão ler, um pouco de atenção!
Pois fiz essas escrituras usando e abusando das minhas últimas forças:
Tomando, primeiramente, o lápis e o papel na mão.
Que com muita vontade me peguei a escrever,
Mas infelizmente a tentativa não passou de ilusão,
Pois os rabiscos não sabem traduzir a minha geração.
Uma pena! Pois tenho tanta coisa para dizer.
E vou dizer! Ah como vou dizer!
Pois essa gente precisa saber o que desejo deixar de recordação.
Ainda bem que na terra ainda existem anjos.
Como último recurso, usando a voz abatida e enfraquecida
Portando a escrita da enfermeira querida,
Ditei a ela frases sobre as minhas experiências de vida.
Que trago de dentro do coração.

Aqui neste hospital, há quase duas semanas,
Abandonado, esquecido, sozinho.
Onde muitos e muitos já deram adeus.
Onde ser velho é sinônimo de fim.
Onde o abandono é amigo do descaso.
Onde o inimigo é minúsculo e implacável.
Onde a vida, a empatia e a saúde pedem socorro.
Onde muitos ainda batalham.
Eu, muito cansado, consumido e um pouco estressado,
Pedi a bondosa enfermeira que olha por mim, 
Que realizasse meu último desejo:
Retirar da minha cara este bendito aparelho,
Pois eu queria ter o prazer de escrever. 
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De poder deixar escrito as minhas lembranças de vida
Antes que seja tarde.

Com muito cuidado, muito amor e carinho,
Tive o desejo empático concedido.
No entanto, com as mãos trêmulas, visão embaçada, 
Coração pulsante e respiração um pouco fraquejada,
Tentei escrever, pois tenho muita coisa a dizer, 
Mas infelizmente não consegui!
Tentei, insisti, relutei, mas nada escrevi.
As palavras fluem, mas a força e o corpo não ajudam.
E foi neste momento, perante a situação, que compreendi que
Estou em um abismo sozinho e necessito de auxílio.
Afinal, os rabiscos sob o papel escrito,
Não traduzem a minha época.
Eu sou muito mais do que isso.
Tenho essência, trajetória, história de vida.

Cheio de expectativas, intenção e pretensão,
Mas infelizmente, logo se tornaram ilusão,
Pois vi no lápis e no papel a vontade, o desejo, a ambição.
Porém, não deu. Eu fui vencido.
Mas em compensação, tive um grande subsídio,
A bondosa enfermeira que cuida de mim,
Honrosamente me tomou o lápis e o papel
E com muita paciência, bondade e amor no coração
Pegou em minha mão, olhou-me dentro dos olhos,
Deu um leve sorriso entre o rosto e a máscara e disse de antemão: 
— Fique calmo, pois irei escrever sem qualquer presunção.
Me fale tudo o que o senhor deseja que seja escrito 
E eu escreverei com muito gosto, carinho e atenção.

Ao ouvi-la, meu coração palpitou.
No peito a respiração ofegou.
Dentro da barriga o friozinho chegou.
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Nas mãos o suor serenou.
Na boca, a palavra faltou.
Mas um breve e simples sorriso ela arrancou.
Na mente, a inspiração mais aflorou.
E nos olhos opacos, marejados e enturvados
Logo expressavam grande entusiasmo.
No geral, a gratidão foi o sentimento que reinou.
Pois bem, dotado de muita confiança e impulsionado
Prontamente me apresentei:

Eu sou um velho e pobre caboclo de uma imensa região. 
Falo da Região Amazônica para todos os homi deste mundão.
Região admirável, formidável, fantástica e extraordinária.
Onde muito contemplei tamanha e vasta beleza, 
Que se confrontava com um grande rio de águas turvas, calmas e puras. 
Uma grande maravilha da natureza. Um encanto, um primor.
Que em consonância com os sons das aves e dos pássaros,
 Na qual entre eles destaco: gaviões, garças, curicacas, canários
Carões, araçaris, ciganas, socós, saracuras, jucurutus e papagaios.
Eu me orgulho em dizer que sou um homi que ama, admira, 
Gosta e tem a grandiosa região sempre no coração.
Que aqui agora narrar suas lembranças e seus feitos com emoção.
De tempos felizes, outros sofridos. Dos tempos de pescador.
De homi viçoso, forte, robusto, batalhador.
De mero conhecedor e desbravador daquelas águas, 
E que hoje veterano, experiente, resiliente,
Surrado pelo tempo e quem diria quase ausente
Aqui nesta cama desse hospital.

Sou caboclo, pescador, velho, amazônico, do interior.
Que traz na face as marcas ganhas com o tempo.
Que traz na pele enrugada as porradas adquiridas de sol a sol. 
Marcas de árduos trabalhos. Mãos grossas, pés rachados.
Pele enrugada, beleza extraviada, labuta, sofrimentos. 
Marcas que indicam experiência, sabedoria, conhecimento, 
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Agonia, paciência, esforço e reconhecimento,
De quem nasceu, cresceu e viveu perto do rio e se orgulha.
Morador antigo daquelas bandas, ribeirinho, alegre e gentil.
Que tinha o rio como estrada a ser percorrida
E a canoa, o chapéu de palha trançada,
A bermuda velha e rasgada, a camisa retalhada
Ou quando usava a calça enrugada
Enfim, vestimentas sem vaidades, que eram acompanhadas
Dos instrumentos de trabalho de longa data:
Linha, cuia, malhadeira, remo, caniço, tarrafa
Terçado, iscas, sangra e zagaia.
Todos, como eternos parceiros do dia a dia nas batalhas.

Este velho e pobre pescador, ainda com a memória viva e latente,
Se lembra aqui feliz e reluzente, sentado nesta cama de hospital,
Dos bons momentos da vida vivenciados.
Entre eles, um especial, diante da sombra do igapó ventilado.
Que se defrontava com o rio presente além do firmamento.
Onde outros momentos lá sentados eram relembrados. 
Sobre fartos pescados e outras aventuras testemunhadas.
E uma delas, foi em um fim de tarde, em meados de fevereiro.
Mês que anuncia a chegada da vez do frondoso socorozeiro:
Árvore alta, viçosa, de folhas pequenas, de casca cinza-clara,
Que colore suas copas com frutinhos verdes, amarelos e vermelhos,
Que entre as cheias do rio realiza seus feitos:
Cai um, dois, três. Cai assim os primeiros.
Topum! Topum! Topum! Anuncia o frondoso socorozeiro 
Aos peixes, pássaros, macacos, em meados de fevereiro.
Quantas histórias, muitos momentos!

Uma vida pelo rio. Uma vida no rio.
Do amanhecer ao anoitecer.
Do anoitecer ao amanhecer.
Em dias de céu nublado.
Em noites de céu estrelado.



24

Em dias ventilados ou calados.
Em dias quentes ou frios.
Em noites de breu, sem lua.
Em noites sem o coaxar dos sapos, 
Sem o “cri cri” dos grilos, 
Sem o brilho dos vagalumes,
Sem o canto da coruja, em meados do mês de maio.
Uma vida de pescador, que sem temor,
Saia também nas noites enluaradas,
Fora da canoa, pelas beiradas do extenso igapó, 
Pois sabia que naquelas noitadas calmas,
Frias e de pleno silêncio também eram noites de pescaria.
Lamparina, terçado e saca eram as minhas companhias.
Com o olhar atento e passos lentos, 
Pescava-se acarás e traíras.
Peixes também do meu sustento.
Lembranças de dias bons e ruins,
De dias de glória e desglória,
De lutas e muitos sacrifícios,
De diversos desafios enfrentados,
De inúmeros leões batalhados,
De muito sol a sol encarado,
De chuvas e temporais suportados.
Todos superados por este velho pescador.
Tantas coisas eu passei, vivi, superei 
E digo a todos vocês que leem: considero-me vencedor.
Quantos momentos bons vivi, altos conquistei, 
Baixos superei e risadas pude dar.
Todo amor que sinto aqui dentro do peito vem deste lugar.

Este rio que narro, minha gente,
Já foi meu passatempo: meu banho, contentamento.
Mas também já foi meu sofrimento,
Minha preocupação, distração, meu sustento.
Mas que hoje, só me traz através das lembranças,
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O movimento das pequenas maresias sopradas pelos ventos,
Que chegavam frequentes até a beira juntando água e areia,
Anunciando a seca que o carão rouco ao cantar 
Avisa sobre a mudança da estação.
Onde as águas turvas do rio vão começar a baixar,
Assim como se aproxima a seca e o calor,
Ficando também constante ondas de ventos fortes, 
Que ajudam o rio na vazante para posteriormente, 
Fazer ressurgir os montes, presentes muito além dos horizontes.

Lembranças daqueles tempos.
Tempos bons. Tempos de fartos pescados,
Oh, coisa boa! Que tempos! Que momentos!
Peixes gordos, graúdos e abundantes.
Bastava uma arredada, uma caniçada 
Ou uma tarrafeada e o peixe logo pegava.
Cambadas e mais cambadas:
De acarís e mais acarís. Tamoatás e mais tamoatás.
Cujubas, surubins, aracu, pirarucu, pacu, até raias pegava.
De tucunarés, mandubés, tambaquis até grandes pirararas,
Bocós, sardinhas, aruanãs, pirapitingas, acará-açus e pescadas.
Que grande eram as muitas bamburradas.
No meu tempo, minha gente, tudo era farto, 
Nada faltava, mas com o passar dos anos, 
Dos momentos, dos danos, tudo mudou:
A grande predação dos homi se alastrou
E a escassez reinou.

Afirmo a todos vocês que talvez não me resta muito tempo de vida.
Eu sinto, pois ando fraco, cansado, triste, cabisbaixo.
Aqui, neste exato momento, sinto meu coração palpitar.
Sinto o corpo tremer, a visão falhar e o ar faltar.
Mas insisto, continuo a narrar.
Infelizmente, o meu corpo já não é o mesmo de antes.
Eu não sou mais o mesmo também.
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O tempo passou, a velhice chegou e o que me resta é a morte.
Mesmo não ter tido vida de luxo, orgulho, avareza, riqueza.
Já me dou por vencido, o meu fim está próximo.
Mas me orgulho de ter vivido e vencido a vida do meu jeito
Afinal, a minha maior riqueza foi viver em um lugar de paz,
Bom e que só me fez bem.
E aqui agora, com o que ainda me resta de vida, 
Das lembranças, das experiências vividas
Onde extrai Filosofias da vida, conto a vocês que aqui leem
Que em tempos ainda de homem viçoso, de visão ainda boa, 
Várias vezes, diariamente, cedinho, sobre as águas que me criei, 
Cansei de navegar sob o rio em busca do alimento
Sobre essas águas fui pescador danado,
Paciente, persistente, caboclo arrochado,
Pescador voraz, valente, que quando bamburrava ficava contente,
E quando nada pegava, entendia que havia explicação:
Tudo no seu tempo, na sua hora, no seu momento, na sua exatidão.
Se pegou, muito bem. Se não pegou, paciência. 
Amanhã tente outra vez. E assim seguia a vida.

Bons momentos! Lagrimo só de lembrar.
Saudade é quem fala do meu lugar.
Uma pena, não poder vivo lá mais voltar.
Mas me orgulho em poder esse texto deixar
Como recordação para todos os homi que desejarem ler.
Infelizmente, a velhice chegou e todos os males da vida também
Esse vírus que me pegou e tende a me levar,
Foi só uma desculpa do destino. É isso, nada de reclamar.
Estou por vencido, nada me resta. A luta acabou.
Só peço a Deus piedade e que me ponha em um bom lugar.
Sinto uma agonia no corpo e na mente a se propagar.
Meu coração está palpitando cada vez menos.
Minha visão falha, minhas mãos gelam.
Minha respiração fraqueja.
Meu corpo está desvanecendo.
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Minha voz está se calando.
Estou me despedindo da vida. Estou morrendo.
Obrigado por tudo, missão cumprida.
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Encontro de almas
Lorena kathiane Amorim Silva

Já faz um ano e eu ainda não me acostumei com esse novo cená-
rio de silêncio da cidade de Olinda, que antigamente era movimentada e 
agitada. Todo o espaço ficou vago e vazio sem a presença das centenas de 
pessoas que por aqui passavam, lutando contra o tempo. E o que temos pra 
hoje é isso: um céu azul, limpo e convidativo, ruas praticamente desertas 
com quatro ou cinco pessoas com um pedaço de pano no rosto. Aliás, acho 
que o uso de máscaras veio muito bem a calhar aos assaltantes.

Hoje é o terceiro dia que pego o ônibus de volta para casa e me 
deparo com o mesmo senhor, ele deve ter lá os seus 60 anos e desperta em 
mim grande curiosidade, pois carrega nos olhos um brilho que expressa 
nitidamente sua tristeza. No entanto, é logo retirado de cena ao olhar para 
uma foto (já amassada devido ao uso) e da um sorriso que vai de uma a outra 
extremidade de seus lábios, que parece resplandecer todo o seu rosto com 
tamanha alegria e felicidade expressas. Olhar para o rosto desse homem é 
como assistir a uma batalha entre a tristeza e a alegria, expressa de maneira 
intensa e ao mesmo tempo simplória.

Então me aproximei desse senhor e perguntei a ele:
— A saudade de alguém importante machuca não é mesmo? — per-

guntei ao senhor enquanto fingia me direcionar às portas para o desembar-
que. Mas a verdade é que eu só tinha a intenção de me aproximar para ver 
melhor a foto que estava em suas mãos repousadas sobre seu peito.

— A saudade é imensa e profunda como o mar, e machuca porque é 
a ausência de alguém que muitas vezes fez-me sentir completo.

— Entendo. Mas, por meio da foto, você consegue matar a saudade 
ou quem sabe preencher tal vazio?

— Matar a saudade? — repetiu minha pergunta, ao mesmo tempo 
que me lançava um sorriso envolto de ironia e guardava em seu casaco a 
foto de um jovem casal sorridente de uma criança com ,talvez, seus 7 anos 
de idade. Logo deduzi que fosse sua esposa e seu filho!



29

— Olha jovem, para algumas pessoas, a saudade é imortal, e temos 
que aprender a conviver com ela; a danada, às vezes, fica forte e difícil de ser 
domada. Porém, agarro-me as fotos que me levam às memórias e, ao fechar 
os olhos por alguns minutos, consigo voltar ao passado e reviver pequenos 
momentos, acredite, por alguns instantes, sinto-me completo novamente. 
Mas, ao abrir os olhos, deparo-me com a realidade e a danada continua lá, 
dessa vez, mais fraca, mas continua…

O senhor se levantou e dirigiu-se à saída e, ao descer do ônibus, 
havia uma senhora simpática esperando por ele no ponto. Ele virou-se para 
mim e me olhando nos olhos disse a seguinte frase: “Ele teria hoje mais ou 
menos a sua idade.”

As portas se fecharam e o ônibus deslocou-se rapidamente, mas 
ainda pude ver que, em seu rosto, uma pequena gota salgada do seu mar 
interior escorria. E agora estando ali, apenas o motorista e eu no ônibus. 
Encostei a cabeça no vidro, fechei os olhos e ,por um instante, voltei a ser 
criança, correndo no quintal sujo de lama com o Bob, meu primeiro cachor-
ro. Eu reencontrei meu pai que partiu sem me dar a chance de me despedir, 
levando de mim a esperança de que , ao sair da intubação, logo estaríamos 
juntos em casa assistindo ao jogo do Brasil na copa América, como nos 
velhos tempos…

— Senhor, este é o último ponto! – disse-me o motorista olhando 
em minha direção.



30

Exílio
Patricia Figueiredo de Castro 

nessa calada manhã,
penso nos meus silêncios, 

nas frestas de minha solidão,
vejo o mundo lá fora,

quero ir embora,
não tenho pra onde ir,

fugir, só pra dentro de mim,
lá não encontro amarras,

meu voo é livre,
posso até navegar em lágrimas,

caminhar no horizonte de minhas emoções,
abrir janelas de corações infinitos,

posso amar livros e pessoas,
sem o olhar crítico da razão,

aqui nada é necessariamente razoável,
óbvio ou aceitável,

nada me contamina,
sorriso, só interior,

aqui posso ter a felicidade 
da ausência de tristeza, 

mais que isso,
posso saber se existo,

e mesmo com toda essa acidez,
acordo e opto por viver,

seja como for....
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Existe no homem um vazio do 
tamanho de Deus

Bianca Bacelar Marinho

Quando li pela primeira vez que 
Existe no homem um vazio do tamanho de Deus

já imaginava
Por irritar-me tanto com a solidão do vazio

vivo sempre à margem
tamanha a profundidade

Deus em meu peito
apenas limo seco através dos tempos
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Foco, Força, Fé!
Jeanne De Jesus Rodrigues

Seja consumidor mas não deixe que o produto a consuma
Assista TV, mas não permita que ela domine você 

Mantenha-se informado
Mas não deixe que a informação retire o que há de mais humano nessa vida

Sinta medo, ele te protege 
Mas não se permita cobrir-se com este manto
Que transforma tudo em trevas 

Mantenha o isolamento 
Mas não use a venda do desalento 
Que seleciona e exclui o que mais se ama
Exclui o que suscita evolução 
O que aquece o coração. 

Mantenha a tríade:
Foco: cuida-te, tanto do corpo quanto da alma
Força: para seguir adiante, por mais que este instante seja obscuro
Fé: Jesus foi aonde ninguém ia, Ele é o exemplo master de foco, força e fé 
na humanidade! Tenha, mantenha, mas sobretudo seja Fé! A humanidade 
carece de seres humanos!
Sobretudo, siga a máxima: ame a teu próximo como a ti mesmo!
Assim, sua vida se encherá de um amor tão profundo e infinito, teu interior 
estará iluminado. O medo existirá, mas você não deixará de acreditar! 
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Hoje ela me ligou
José Rodrigues Lopes

Hoje ela me ligou por volta de 6:30 da tarde, ainda no expediente 
de trabalho fiquei assustado com aquilo, ela nunca tinha me ligado naquele 
horário, muito menos havia ligado alguma vez, atendi a ligação e ouvi uns 
sussurros, ela estava chorando muito, não dava para entender nada além de 
escutar seu choro.

Aquilo estava partindo meu coração, perguntei a ela o que havia 
acontecido, ainda que o choro tomasse suas palavras, pedi um pouco de 
calma. O que aconteceu?

O que você tem?
Seu choro soluçante ainda era dominador, às pressas pedi licença do 

trabalho para ir em casa e quando cheguei, encontrei ela desolada que ao 
me ver correu em meus braços completamente arrasada. Ainda sem saber 
nada, lhe abracei e disse que ficaria tudo bem. Alguns minutos depois com 
mais calma perguntei o que havia acontecido e ela me contou tudo: eu esta-
va com muita ansiedade, nessa casa sozinha e pensava em você no trabalho, 
seria eu apenas um fardo para ele, minha insegurança de não ser o bastante, 
de não ser o suficiente corroía meu corpo por inteiro e depois de imaginar 
tudo isso fiquei completamente perdida nesses pensamentos, foi simples o 
que eu disse.

Meu amor você nunca vai ser um fardo e se for vai ser meu fardo 
de amor, quando a ansiedade bater e a insegurança aparecer me chama que 
saio do trabalho para te consolar, não pedi muita coisa nessa vida, você é 
o suficiente pra me fazer feliz, simples, você é tudo pra mim, depois disso 
a gente se abraçou, e o melhor de tudo foi ver aquele sorriso no rosto dela 
novamente.
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Isolado 
Regina Ferreira Caldeira 

Acordei pé a pé, fui devagarzinho até a cozinha
Tudo quietinho nem a louça ousava se mexer
Isolamento, quarentena, quantos nomes posso usar
Para essa restrição querendo nos acabar

Caminhei até a janela olhei para o quintal
Os brinquedos acinzentados denunciavam o lockdown
Depois fui para o portão observar a rua
Não tinha nada de gente e o silêncio continua

Voltei triste para dentro, não conseguia aceitar
A cabeça não entendia aquela situação
A saudade abatia direto no coração
Como que tão de repente todos desapareceram
Parecia um pesadelo ou filme de ficção

Agora sem nenhuma certeza, era preciso oferecer
Alegria à família pra gente não se perder
Cada dia nos sondava, a angústia, depressão
E alguns se apegavam a danada da solidão

No princípio pensamos, vai ser bem rapidinho
Mas, com o passar dos dias, a doença se expandiu
Ressignificamos a rotina na troca de amor sutil
Foram muitas artes e músicas por todo nosso Brasil

Trocamos muitos assuntos, alguns de necessidade
Foi preciso ser solidário em todo canto da cidade
Pois o grito da fome rodeava sem cessar
Nesse tema, barriga vazia não pode esperar
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Tudo isso aconteceu, precisamos aprender
A vida tem um propósito a nos oferecer
Olhar para o semelhante, sem julgar e sem ofender
E acreditar nas artes para a vida acender
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Isolamento
Antonio Rocha Vital

Por mares nunca dantes navegados,
Viver isolado é preciso.

É preciso sossegar,
 mesmo que muito indeciso.

Na minha casa, vivo só,
 ainda bem que existe minha amada 

que me ajuda a desatar este nó,
é a minha fada.

Como fada me inspira
e torna meu suplício melhor.

A alegria sempre aspira
e me faz seu adorador.

Mas no isolamento, sou risos,
mas sou lágrimas.

Sou gritos 
Mas mesmo assim me estimas.
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Isolamento 2
Antonio Rocha Vital

Na minha casa tinha um jardim,
no jardim muitas flores.

As flores atraiam os beija-flores,
que as visitava como um espadachim

Na minha casa os beija-flores são ornamentadores,
Depois dos beija-flores vêm as abelhas,

Mas todos passaram pelas flores e foram embora,
Deixando minha vida cheia de rancores.

Agora minha grama está morrendo,
de tanto cortar.

Meu banheiro apodrecendo,
De tanto lavar.

Meu espírito está degradado,
de tanto ficar preso.

Estou ficando abobado,
e olho a vida com desprezo.

Hoje passou um avião,
Corri para pegar pedra e jogar.

Vivo em tapeação,
mas a Deus começo a adorar.

Adorando a Deus esqueço a solidão,
e a todos, começo a adorar.

Meu espírito vive como um vulcão,
E alegria, começo a achar.
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Mais-que-perfeito
Rivache Chaves Melo

De início, a mãe o ajudava a despertar.
Chuveiro, sabonete, shampoo, escova e creme dental.
Adorava a próxima parte, pois era o momento de se deliciar.
Café / leite com Nescau e um pãozinho com manteiga, que sempre será um 
recheio sensacional. 

De início, chegava com uma preguicinha e até envergonhado. 
Mas a tia, doce e comunicativa, mudava a situação. 
Livros, números, amiguinhos, musiquinhas, o deixavam muito empolgado.
E quando chegava em casa contava tudo, com muita emoção. 

De início, com ajuda das tias, terminava suas primeiras obrigações.
Desenhos animados, brinquedos, lápis de cor, papel, são memória que não 
dá pra esquecer.
Passando o resto da tarde descobrindo, eram muitas invenções.
Em suas narrativas era herói, artista, professor... era tudo, pois quando 
criança, ser é o melhor poder.

De início, espera todo mundo chegar.
Às vezes brigavam para decidir a brincadeira.
Bandeirinha, queimado, futebol com pet, esconde, pega. Até alcançar uma 
telha era brincar.
E quando a mãe o chamava e não deixava mais voltar, era aquela choradeira. 

De início, parece que pra lá não pode voltar.
Isso o assusta, pois às vezes aperta o peito.
Às vezes, pega-se navegando no lembrar,
Pois tudo fico contido em um pretérito Mais-que-perfeito. 
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Mitologia (Sonho pandêmico)
Amanda Alexandre da Silva Prado

Sussurram em meus ouvidos, os insondáveis sons da praga… escuto 
roncos assinalados da casa, os segredos escorrem pelas paredes, inundam 
os cômodos.

Passeio por corredores iguais, afunilando. Vou caindo em mim mes-
ma, no mar imaculado pela desgraça, de cor insalubre, cheiro de zinabre e pó.

A água gradativamente ia dominando cada minúsculo espaço, en-
trando pelas janelas, portas, frestas, cada poro da casa, e nesse grande mau-
soléu, eu visualizo nitidamente a pele, as membranas e texturas. A casa tem 
carne, veias, alegrias e horrores, posso sentir, com a ponta dos dedos, ta-
teando a biologia dos cômodos com minha caneta afiada. Eu escrevo para 
sentir essa carne do ambiente.

Eu escrevo para experienciar. Ou melhor, eu escrevo. Pois só com 
essas palavras eu tenho forma, corpo, e posso pertencer a algo que não seja 
o bizarro.

Estranhos animais nadam, vindo em minha direção, deixando para 
trás rastros de sangue fresco. Posso sentir o sabor do ferro nos lábios, pe-
quenas coisinhas que extrapolam meu conhecimento, dançam com tentácu-
los machucados e vacilantes.

Seriam feitos de quê? Carne? Ossos? Palavras?
Aproximei-me e pude ouvir o mar respirar, enquanto meus dedos 

desfazem-se na água. A parte mais interessante é abrir os olhos e ver peixes-
-palavras no céu da madrugada submersa. Se acreditarão, pouco me impor-
ta… mas, a sensação da água pulsando, os batimentos da casa, seu coração 
feroz, seus seres particulares, tudo me fascina. Meu mundo vai deixando 
de ser vermelho, para apresentar uma coloração azul fluorescente, rajadas 
fúcsias, pura alquimia. Minha mão fundida na caneta e papel revelam a pro-
fecia, sou eu a enviada para conhecer os absurdos dos mundos inexplorados.

Desejo coragem aos que, como eu, transitam entre realidades. Pro-
vam o horror e a glória perpétua de existirem entre o onírico e a Terra.



40

Muda
Carla Bastos

Muda
A terra arei

Muda
Do grão à flor

Muda
Cresci, lutei

Muda
Pro sol mirei

Muda
Despetalei

Muda
Senti, murchei 

Muda
Sofri, CALEI

Muda.
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Mulher bendita
Rivaldo Araujo de Souza

Oh! mulher bendita 
Que sua graça infinita 

Possa iluminar meu mundo de ilusão 
Possa alcançar meu coração

Fazendo de mim uma nova pessoa 
Com desejos que eleve a ti 

Com a sua voz que no meu ouvido soa
Fazendo-me acreditar 

Que mesmo nesse mundo de ilusão 
As pessoas possam se amar. 
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Não era amor
Carla Bastos

Amor torto
Amor roxo
Amor louco
Amor roto

Amor próprio (?)
Torto, roxo, louco, roto.

Não era amor.
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No barquinho da vida
Alexandra Matos

De Gramado, mais exatamente do Lago Negro, pus-me a pensar 
sobre o peso diário do acúmulo de atividades ainda a serem executadas. A 
cobrança tamanha levou-me a portar, na bolsa de mão, um livro de Rubem 
Alves1. Precisava dar conta da leitura, cumprir todo meu cronograma e ain-
da viver intensamente a viagem.

A cada página lida, habitava em mim a sensação de um resumo per-
feito de tudo o que eu pensava, acreditava, mas não havia tido a competên-
cia para nominar. Percebi-me envolta naquela leitura, não pelo interesse em 
aprender sobre a história da literatura infantil, como fiz durante a análise 
de outros textos e livros, no decorrer dessa disciplina. Havia ali uma neces-
sidade de descobrir as metáforas, percebê-las para melhor compreender o 
verdadeiro sentido da educação.

Após tantas crônicas, deparei-me brincando de seguir barquinhos, 
no Lago Negro, com uma colega minha, que também é professora. Rimos 
muito e alto. Depois, comentei com ela que eu não havia conseguido segui-
-la como gostaria. Ela retrucou sorrindo:

— Sou imparável!
Eu, imediatamente, refleti que toda pessoa é singular. Por isso, não 

foi possível seguir o barquinho dela com tanta perfeição. Os fatos não são 
os mesmos, porque os sentidos deles mudam para cada ser humano, de 
modo que a nossa concepção de justeza está atrelada à forma como somos 
no mundo. Digo mais, a maneira como estamos nesse mundo grita tanto 
que determina o que nos importa aprender e o que fazer com esse conhe-
cimento.

Assim, ocorre também com o professor. Ao levar seu aluno a sentir, 
o docente lhe ensina a perceber seu mundo, a selecionar caminhos, a cons-
truir estradas e pontes que o conduzem ao conhecimento. O importante 
não é seguir o barco, mas saber sentir cada detalhe do contexto no qual 

1  ALVES, R. A educação e os sentidos. São Paulo: Planeta, 2018.
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se está inserido. A partir disso, é possível traçar o caminho da condução, 
superando tempestades, ultrapassando barreiras e aprendendo a ser com os 
outros, para os outros e também para nós mesmos. Não seria esse o verda-
deiro sentido da educação? 

De todos os aprendizados e conhecimentos, talvez a reflexão supra 
tenha sido a mais elementar; posto ser, por meio dela, possível agregar to-
das as demais. O mais relevante não é o barco, é o condutor; não é seguir, é 
aprender a criar; não é conhecer, é sentir para aprender a saber e a ser neste 
“vasto mundo”, sob pena de não se reduzir a uma mera rima, como bem 
disse Carlos Drummond de Andrade, autor da segunda fase do Modernis-
mo no Brasil. Drummond (c2003)2, nesse seu poema, apresenta a vida a 
partir das suas facetas mil, ou melhor dizendo, com as suas “Sete Faces”, em 
seus inúmeros desdobramentos de viver para dizer, tendo a possibilidade 
de, verdadeiramente, ser.

2  DRUMONND, C. A. Poema de Sete Faces. Belo Horizonte: Letras, c2003. Disponível em: 
https://www.letras.mus.br/carlos-drummond-de-andrade/460830/. Acesso em: 1 dez. 
2021.

https://www.letras.mus.br/carlos-drummond-de-andrade/460830/


45

Nos meus tempos de menina
Jéssica Mariah

Nos meus tempos de menina, minha rua era animada
O sol ia-se embora e nos deixava na calçada.

Noite adentro conversando, sem nenhuma ansiedade, 
Desse tempo eu confesso, sinto muita saudade.

Bonito era ver as crianças, descalças a brincar, 
E as mães a bater papo, sem com nada preocupar.
A simplicidade era tanta, não tinha maior alegria.

Ai que saudades que eu tenho do meu tempo de menina.

Hoje em dia a pandemia escondeu nosso sorriso,
Guardamos nossos abraços em um momento preciso.

Brevemente venceremos, para o futuro...esperança
E voltaremos a festejar com alegria de criança.

Disso tudo o que eu aprendo,
O sofrimento também ensina.

Ah se nós nos amassemos...
Como em meus tempos de menina.
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Nosso amor
Rivaldo Araujo de Souza

 

Mar, rio, oceano 
Eu atravesso nem que seja nadando 

Só para te encontrar
Para fazermos tudo 

Até água no corpo nos faltar 
E na brisa das águas 

Em seu corpo me deleito 
Fazendo borbulhas de calor 

Enquanto me torno um homem feito
E no céu da praia e com fervor  
Os pássaros celam nosso amor.
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O quarto
Veyzon Campos Muniz

Quarto aberto 
Pela vontade de começar 

Uma Nova História, 
Com cores vivas, 

Em uma manhã livre
Quarto fechado, 

Pela dor da depressão
Quarto imundo, 

Após a festa
Quarto coberto, 

Pelo sexo
Quarto limpo, 

Após o amor
Quarto escuro, 
Pelas lágrimas

Quarto iluminado 
Pelo vermelho de um despertador 

Barulhento ao trabalhar 
Em horários inoportunos

Quarto nu, 
Com a Mudança.
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O que resta? 
Waldenilson Teixeira Ramos

O que é a vida
Se não há tempo para reparar?
respirar 

Trabalho, formação, multidão
A G L O M E R A Ç Ã O
Sem respiração…

Não sinto meu coração palpitar 
Não sinto nem mesmo o meu próprio caminhar
Penso todos os dias em terminar
Só pra chegar

Não sei mais os dias das estações 
Neste trem, os passageiros já não sabem aonde vão
Primavera, outono, inverno, verão
São Cristóvão 

“Próxima parada: Central da aflição”
“Next stop: Affliction Center”
Diz o vagão

Não sei se desço
Não sei se finalmente sento 
Um pouco de licença te peço
Se não, não aguento 

Vida, te peço!
Ainda que em minha entranha tudo esteja deserto
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Vida lotada
Mas é fachada
Nem tem entrada
Vida aglomerada 
Quero uma respirada
Mas tá sufocada 
Próxima parada
De volta à jornada

Em casa enfim
Dores no corpo, no pulmão e na testa
E agora, meu fim...
O que resta?

— Vítimas de um sistema...



50

Pensamentos de uma trabalhadora 
de saúde na pandemia

Ana Campos

Um dia de trabalho comum,
Para mais testes e mais ações,

De enfrentamento da pandemia,
Ainda por um tempo indeterminado.

Sentada, ouço suspiros abafados,
Por uma máscara bem grossa. 

Sinto uma solidão momentânea,
Num ambulatório lindo e frio. 

As árvores balançam suavemente,
Com um barulho agradável. 
Vento soprando leve, calmo,

Passando lentamente por mim. 

Meus pensamentos vão longe,
Em um tempo que havia alegria. 
Agora os sorrisos são invisíveis,

Mas, poucos têm motivos para rir. 

Sentada, um silêncio complacente,
À espera do próximo paciente. 

Nós, trabalhadores muito cansados,
Preparando-nos para uma consulta. 

O medo continua real e consciente,
Por causa de um novo e tão pequeno vírus. 
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Sinto uma angústia e dor sofrida,
Em um país dividido, sem jeito. 

Vejo meu olhar triste e cansado,
De ver tanta desigualdade, injustiça. 

Mas, sigo com a mente aberta e atenta,
Esperançosa e em busca de soluções.
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Preso e livre (em mim)
José Fernando de Jesus Santos

Aprisionado a mim. Livre e preso,
Aqui. Fechado, nesta porta que abre.
Para mim, chega! Isolado e louco.
Perdido um pouco, de tanto encontrado.

Que tem no meu peito?
Uma dor que me invade
Seria saudade? Consigo voltar?
A porta que se fecha se abre?
Alguém sabe informar?

Poesia que cresce e engana
Queria a gana
De poder encontrar...
Quem se foi... Quem que volta?
Quem que  não foi  e não volta
Ou foi, sem jamais daqui sair?

Poesia e desespero
Não entendo o que escrevo
Porque não sei como lidar.
Preso, ratifico.
Quem ficou com o meu livre arbítrio?
Entregue-me.
Para que preso eu possa escolher ficar. 

Poesia que cresce...
4, 5, 6,7...9
Agora, um pouco livre.
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Mas ainda preso.
O corpo que me liberta me prende.
O louco que me habita me entende.
O choro que me gera não rende.
O genocida, que existe por aí, não tente.
A gente vai se salvar...
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Prosseguir
Jeanne de Jesus Rodrigues

Acordei hoje sentindo o ar mais pesado.
As energias estavam em turbulência, o ânimo estava baixo.
Tamanha era a sensação de impotência diante dos caminhos que seguem a 
vida.
Ainda assim, era preciso acordar.
Ainda assim, era preciso agir.
Então arquitetou-se um dia, mais um dia destinado a ser feliz.
Mesmo diante dos obstáculos, do sorriso em pausa.
A vida nos oferece em verso e prosa, 
motivos que nos fazem aliviar a incerteza e sorrir.
Entardeceu e ainda assim o ar parecia denso, turbulento, incerto.
A chuva veio refrescar as memórias, dar o relâmpago e o estrondo do tro-
vão, 
Como se fosse um “Acorde!” não se deve abaixar a cabeça mais não.
Longo e inócuo silêncio!
Não estou à deriva, à mercê, ou à espera de…
Por isso, ao cair da noite, quando inicia mais um final do dia, fiz um balanço 
do peso das energias
Pois o que realmente importa pra mim é viver.
Viver um dia de cada vez, 
um sonho possível de ser realizado, 
ouvir uma música do melhor gosto (meu gosto…)
Deixar que esse ar mais denso se faça presente, interaja com o meu incons-
ciente.
Forneça-me elementos para que, após uma noite de sono, possa mais uma 
vez, dar cor a vida
Pois acordar é despertar corpo, mente, sonhos, receios.
Ser humano por inteiro.
Dar um passo, não sem receio.
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Mas com a certeza de que é preciso prosseguir, caminhar,
Sempre em frente!
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Quatro paredes
Heloisa Regina Turatti Silva

Presa entre quatro paredes
Faz tanto tempo

No silêncio da madrugada
Sem forças pra buscar escapar

Faz tanto tempo
Que já deixou de tentar.

O vazio, o silêncio
E a escuridão

Já são companheiros tenazes
Há tanto tempo 

Que só, já deixou de estar.

Em solidão
Apenas caminha a passos miúdos

De uma parede a outra
Ouvindo as batidas do seu coração

Pra saber que viva esta
Mas sem esperança de novas emoções encontrar

Nesta vida,
presa entre quatro paredes

No silêncio da noite 
Memórias vêm lhe visitar

Lembrando daquilo que vivenciou,
que em outra época experenciou

E que de fato pouco valorizou.
Agora, presa entre quatro paredes,
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Apenas deseja voltar 
Para de verdade aproveitar.

Em reluzente laranja
Como flashes num relance

Frações dessa história
Trazem consigo memórias

Que vem aos seus olhos cegar
Para de passado lhe assaltar

De tempos em que não mais está
E de saudade faz seu peito latejar

Finos grãos dourados
Que escoam sem remorso

Nesta ampulheta insistente
Deixando as emoções evidentes

Num tempo que insiste escoar
E num cenário que insiste em não mudar

Tempo que corre ligeiro
Esvaindo-se sem sossego

Olhando pela janela o tempo passar
Sem de verdade

As quatro paredes deixar.
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Retrospectiva
Isathai Morena do Vale Coelho Costa Silva

O que seria só uma chuva, virou tempestade.
Embarcações diferentes, mesma água
Navios de luxo, jangadas, pedaços de tábua.

Da janela do meu barquinho,
Ouvia aplausos, panelas, lágrimas, súplicas, até.
Tem muita coisa legal pra fazer aqui dentro, né?

Se ligar a tv, todo dia tem show
Teatro, circo, leitura na tela do celular.
A chuva vai já passar.

Mas ela só fez aumentar.
A dor, as partidas, as preces.
Quando é que o resgate iria chegar?

Colocamos a cabeça para fora
Não por querer, mas por obrigação
Passando pelos escombros no chão.

Mas com a certeza de que a bonança chegara
A esperança veio em forma de gotas
Que em nossos corpos injetaram.
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Sem endereço
Carla Bastos

Mudei
Até a última ficha

Apostei
Novo status e um amor cupixa

Provei
Suor e sangue na sua barbicha

Gostei
Da vida a dois sendo sua sirixa

Mergulhei
De mente e corpo dando a chave micha

Amei
E você deu mais valor a rixa

Lixa
Rixa
Lixa
Rixa

Mudei 
Sem casa, sem amor. À mixa.
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Sentimentos
Rivaldo Araujo de Souza

Meus ímpetos sentimentos
Por que não se aflora?

Queres mesmo continuar vivendo
Preso dentro dessa gaiola?

Por favor saia de dentro de mim 
Tem gente te esperando aqui fora 

Ah! Sentimentos
Você não consegue ver 

A falta que você me faz?
Deixando esse corpo vazio 

Tirando totalmente minha paz 
Sem você aqui fora 

Eu não quero viver mais.
Toma conta de mim 

Só não se deixe levar 
Pela coisa desse mundo 

Que só querem te machucar 
Dizendo que você não existe 
E novamente indo te trancar.
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Silêncios
Patricia Figueiredo de Castro 

escuto meus silêncios, 
vozes mudas, 
ruídos de uma solidão 
que caminha pelos cantos, 
quartos e salas, 
móveis imóveis, 
movo-me só, 
escrevo e me deito, 
em sofás e leitos, 
leio pouco, 
como imagens de TV 
como pratos prontos, 
do que me vendem 
sobre a vida e não vida, 
da pandemia e 
da mediocridade dos poderes, 
dos seres, 
nem sei se vivos, 
nem sei se humanos, 
sim, vamos sair dessa, 
quero abrir a porta, 
chamar minhas ilusões 
e sair caminhando, 
tirando máscaras, 
redescobrindo o viver...
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Simples saudade
Patricia Figueiredo de Castro 

acordei com saudade,
muitas saudades,

da rua,
dos encontros,

dos olhares próximos, 
dos sorrisos abertos, 

da alegria espontânea, 
do inesperado,
da liberdade,

da ausência de medo,
dos desejos realizáveis, 
das simples presenças,

dos papos intensos
e dos nem tanto,

dos dizeres públicos,
do caminhar impávido,

do simplesmente respirar,
das viagens reais 
e das imaginárias,

do antigo ser e viver,
saudades de você,

de como eu me sentia,
talvez eu sinta também 

saudades de mim...
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Vai passar
Regina Ferreira Caldeira

Pessoas, gente, volume de almas, curtindo, dançando, 
estudando e viralizando ao som das canções 

No ritmo dos palcos tão improvisados 
em seus próprios quintais. 

Nas selfies, nas lives, entoam sucessos, histórias, baladas
Trazendo ao dia sessão de alegria

Balões ao vento, instrumentos no ar 
num único intuito a tristeza afastar.

Em pequenos barracos, janelas de prédios ou em casarões,
Fazendo do espaço o trabalho ou lazer

Envolvendo a todos o novo viver
E comemorando na tela a se ver.

Abraços são braços envoltos em laços
E quantos abraços deixados de lado,

Isolados, distantes, vazios, online, 
Quebrando barreiras, rotina, internet

Voltando ligeiro remoto a ficar
 

Beijos, quantos beijos guardados no peito,
Bitocas, selinhos, que lembram carinho e prova de amor

Beijo de pai, de mãe, de filho e de avô
Aqueles quentinhos com cheiro de flor

Agora distantes no memorial, eu nunca vivi nada igual,
Durante este tempo fui saudade surreal,

Da despedida que não participei,
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Dos abraços que não esquentei
Dos lugares que não visitei,

E os beijos que ainda não dei.

Mas quando as máscaras caírem,
Seus sorrisos escondidos irão se expandir
Então em cada rosto irá aflorar emoções,

Que em aglomerocorações passam a acalentar
A melhor sensação de que o palco da vida

É nosso melhor lugar
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Vícios
Hismalei Oliveira

Meu vício? Escrever
Eu posso parar de fazer tudo
Mas não paro de escrever
Alguns quando veem um texto 
A princípio vão ler
Eu prefiro escrever 
Eu escrevo lendo 
E vou lendo escrevendo
A minha conversa falada 
Antes de lançada é escrita
E quando perguntarem sobre o meu futuro 
Ainda que não seja visto, nem lido
Eu direi: já está escrito!
Escrevo o que farei do dia
E ao final do dia, sem companhia 
Eu sozinho, na noite fria, escrevo tudo 
O que tentou tirar minha paz
O que tentou roubar minha alegria
Passará pelos meus dedos em escrita todo dia
E antes de terminar de escrever
Tentei tentar esconder 
Mas é tão claro perceber
Não se escandalize com o que vou dizer
Meu outro vício: ler
Eu tento, mas eu não consigo parar de ler
Eu leio tudo, imagem, miragem 
Texto das gentes e gente texto
Eu leio tudo!
Alguns mandam a mensagem sem ler
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Eu leio, releio, travo- me no veio
Reviso o que leio
E depois me lanço no meio
Parece até devaneio 
Mas sempre tem algo a corrigir
Sou viciado em ler.
O perfeccionismo da leitura
Leva-me à conjuntura 
Do perfeito que me esmurra 
E do imperfeito que não para de existir
E mesmo assim, cansei.
Desisto de não ler.
Estranho direito essa minha leitura 
Que produz uma brochura do pensamento 
Em moldura desse mosaico coração
Pendurado na pintura das letras
Na digitação dos dedos 
No aperto estreito na caneta ou no lápis
Esses dois vícios têm causado prejuízo à minha ignorância
Posso ser condenado em primeira ou segunda instância 
É o fim da minha falta de sabedoria
Que será enterrada em partes 
No cemitério da injusta falta de conhecimento das verdades
E nem tentem me prender!
Para esses vícios não há cura
Isso vai além do conhecimento das minhas forças
Eu não consigo mais parar
Não sei no que isso vai dar 
Na verdade, de uma coisa eu sei
Ler e escrever, escrever e ler 
Entender o escrito, ficar esclarecido 
É um caminho que não dá para voltar
De uma trilha jornada que nem eu e nem você agora 
Devemos nos separar.
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Você sabe o que é futuro? 
(Por menos “excessos de futuro“)

Jeanne de Jesus Rodrigues 

Só agora, enquanto você está lendo,
Cada palavra já pode ser futuro.
Temos por natureza, inocentemente 
Pensar o futuro historicamente
Como um “daqui a cinco anos”, “daqui a 10 anos”, 
“Quando eu tiver 10, 20, 50, 80 anos”… 
Ledo engano!

Ah, se observássemos que o futuro é o logo ali; 
É o amanhecer; 
a tarde de trabalho; 
a ligação que será perdida. 
Talvez planejássemos com menor intervalo de tempo.
Assim conseguiríamos ser felizes 
no agora e no minuto seguinte… 
pois o minuto seguinte é um futuro incerto.

Planejar o futuro histórico
é permissão dada apenas ao Planeta Terra,
Que minuciosamente vai se transformando,
Vai detalhadamente reconfigurando áreas, planícies, ilhas, montanhas.

Ah! Se soubéssemos o que realmente é futuro!
Estaríamos vivenciando com maior amor, intensidade e gratidão o agora. 
Pois o futuro… 
Esse ainda não nos pertence! 
Então planeje
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Algo mais perto do que tem ou do que é agora.
Isso não quer dizer viver aleatoriamente, 
Inconsistentemente... 
Como se não importasse pensar sobre o que virá
Quase que insanamente. 
É viver e pensar com leveza, 
Permitir-se errar, sofrer, comemorar, respirar, 
Amar-se!
Como já dizia em algum lugar, 
“ansiedade é excesso de futuro”.

Digo, por experiência própria: o rio tem o seu curso. 
Quanto aos obstáculos, 
Ele só irá contornar 
no exato momento em que os encontrar. 
Então, não adianta pensar, sofrer, planejar em demasia. 
Pois no momento certo, a gente encontra os obstáculos 
e, por vezes, de tanto pensar, 
o que era uma pequena pedra, vira uma avalanche, 
Pois que o excesso de futuro, 
carinhosamente apelidada de ansiedade
não deixou curtir o momento, 
crescer ao seu tempo, 
para ganhar força e sabedoria para aquele percurso mais intenso.
Ainda tenho incidências de excesso de futuro, 
mas aos poucos... 
tenho conseguido chacoalhar minha mente 
Caminhar prudentemente. 
Sabendo que sou imperfeita, 
incompleta, 
mais feliz que ontem, 
feliz na medida agora 
e no instante seguinte. 
Pois que dias são longos demais! 
Como rio, posso dar uma volta, 
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descer uma correnteza, 
virar cachoeira, 
mas em um espaço de tempo 
certeza de que serei rio tranquilo, 
de espaço calmo, 
ombro amigo, 
contemplando a paisagem à minha volta! 
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Sobre a organizadora

Alexandra Gomes dos Santos Matos

Mestra e graduada em Letras Vernáculas pela Universidade do Esta-
do da Bahia (UNEB). Teve dissertação de mestrado aprovada com Distin-
ção e Louvor, além de ser advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), na seção da Bahia. É professora efetiva de Língua Portuguesa, 
de Literatura Brasileira e de Direito Constitucional, na condição de Servi-
dora Pública da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, bem como 
de docente do Colégio Santo Antônio de Jesus (Sistema COC de Ensino), 
além de ser membra do Grupo de Pesquisa Múltiplas Linguagens da UNEB, 
campus V. É bacharela em Direito, especialista em Estudos Linguísticos e 
Literários pela Universidade Federal da Bahia, em Direito Educacional, além 
de Educação e Direitos Humanos pela Faculdade Futura, assim como é pós 
graduanda em Advocacia Cível pela Escola Superior de Advocacia Nacional 
da Ordem dos Advogados do Brasil. Já atuou como Parecerista em Revista 
de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto, foi Diretora Executiva 
e Coordenadora do Curso de Letras da Faculdade Zacarias de Góes, dentre 
outras atividades relevantes em Direito Educacional.
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