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Soneto do último Clamor
Ademar Bueno*

Com invisível rede armada, a ávida mão maneja
Na exata caçada noturna, lua algoz e traiçoeira,
De uma branca alma que a doce morte deseja
Entre tantas passantes foi escolhida a primeira.
Que pressa não tem se nos finos lábios boceja
Distensos tecidos e nervos alcançam a clareira
Aprisionado nos braços e tronco, o que almeja
De indefinível sonho cego, uma imutável sereia.
Na escura descida o medieval e sonoro portão
Com delicada e viril realeza, lentamente, puxa
Mas não se curva ou rompe ao feroz turbilhão
De sensível forma, as vezes fada, as vezes bruxa.
Tão fascinante quanto ouro, recôndita beldade
Não mais te verei de novo senão na eternidade?

* Funcionário dos Correios, aposentado, tem diversos poemas publicados em várias antologias,
como Estação Poética, Poetas Brasileiros de hoje pela Editora Shogun Artes, entre outras, sendo
grande admirador de Vinìcius de Moraes e poetas dos períodos simbolistas, como Cruz e Souza,
Pré modernismo de Augusto dos Anjos e do Parnasiano Olavo Bilac. “O verso é um pensamento
que fala...”
Antologia de poetas varginhenses
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Um dia o amor
Albeny de Souza*

Não-mi-ame outra vez
Eu não sei ler .
Sua poesia, canto de jardim.
Flores amarela, orquídea na janela.
Pássaros cantando, beija flor pairando sob a orquídea na janela.
Vem beijar rosa amarela.
Pois mil plantei nesse jardim.
Não me ame outra vez
Sou do poetário imaginário
Confundindo eu mesmo
Em arma de atirar palavras sujas.
Em poemas de gaveta.
Não mi ame outra vez
Sou feito um pássaro desatento
Que tocou no fio de alta tensão
Do teu amor .
Que ao cair, numa morte lenta,
Vi teus olhos aos olhos meus.
Tua boca a mi beijar.
Não mi ame outra vez.
Deixa eu brincar de poesia
Assim posso saber, que sou nobre dono desse banco de jardim.
Onde posso sonhar, que você me amou.
Uma vez, um dia.

* Albeny de Souza conhecido popularmente como Benny nasceu em Inhapim MG,mora em Varginha há 35 anos. Quem o conhece o rotula como poeta louco, por ver em seus poemas um grito
de liberdade vigiada.
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Poema da Mulher de Rua
Aline Cristine Sarto*

Abortei uma vez
a mim mesma
e escorri como líquido para o vazio do ego.
E eu que não sou metade
era dividida
procurei prazer.
Excitei a fantasia
fingi ser feliz
e logo me desfiz.
Estou sangrando,
não sou puta
e pari um sonho esta manhã.
Não sou puritana
e procriei uma revolução.
Não sou generalista
e exclui os gêneros.
Não sou passiva
e me fiz nu diante de toda esta gente
sem frescura,
sem roupa,
sem provocação para sua ignorância.
Não liberei nada,
apenas transpareci
o que esteve sempre em mim.

* Atua como professional coach, analista comportamental, gestora de projetos de inovação em
marketing utiliza das artes na abordagem dos seus trabalhos, como autoexpressão e no seu processo de cura interior.
Antologia de poetas varginhenses
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Paralaxe
Amador Gilberto Cassiano*

Ah se você fosse duas: que dúvida eu teria,
Se te amar com fogo e paixão,
Ou se da doce ilusão viveria,
Amando, eternamente, uma visão.
De lindo cristal serias protegida,
A ponto de não ouvir meus clamores,
E a buscar-te passaria a vida,
Sem pensar em outros amores.
Ou seria fogo, paixão e gozo,
Felicidade de adormecer em teu colo,
E de esvair-me em prazer jocoso.
Ah se você fosse duas: que dúvida eu teria,
Se te amar em prazer e vida, mesmo sofrendo,
Ou, te sonhar, em verso, prosa e poesia.

* Natural de Campo Belo/MG. Veio morar em Varginha em 2000 para atuar como procurador da
Fazenda Nacional. Formado em matemática, pedagogia e Direito (USP) e pós-graduado em Direito Processual Civil (FACECA). Foi um dos fundadores do grupo literário Letra Viva, na cidade de
Guarulhos/SP. É autor do livro: Concurso Público: deste jeito eu consigo! Editora LEUD.
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Coqueiro Solitário
Marquesa dos Anjos*

Sou como um coqueiro solitário
Vivendo à beira do caminho
Tenho alma, coração, sou relicário
Porém, dia e noite, sempre sozinho.
Sou como um solitário coqueiro
Enfrento tempestades, com certeza
Mas, sempre grato e altaneiro
Força maior, sábia mãe natureza.
Raios de sol brilham em cada galho
Soberbo bailarino, em brisa suntuosa
Tenho estrelas, luar, sublime orvalho…
Sou coqueiro, que vida maravilhosa!
Do alto, otempo a passar contemplo
Montanhas, prados, campinas verdejantes
Riquezas douradas de um templo
Flores mil, alamedas, viajantes…
Sou como um coqueiro solitário…
Alma, inspiração, cantadas em verso
Sou feliz, realizado, milionário:
Pois abrigo a terra e o universo!
“Minha alma tem as nuances das nuvens, depois que o sol se põe...”

* Angélica Cidália Fioravanti. “ A poesia me transporta através das alamedas do pôr-do-sol, das
nuvens, do arco-íris, além de um jardim...”
Antologia de poetas varginhenses
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O corredor sem destino
Antônio Martimino Bento*

Ele teve de tudo
Ganhou o carinho e
O respeito de todos.
Ele foi humilde
Tinha um olhar triste
Igual ao meu.
Só que ele arrumou
Muitos amigos.
Nas estradas da vida
Ele quebrou muitas barreiras
Ele foi na retona
E sem medo cruzou
Muitas curvas.
Obrigado amigo!!!!
Você conquistou tudo!
Você me fez chorar
Quando venceu todas as corridas.
Mas foi num domingo
Que você partiu
Deixou a gente e se foi
Com Deus.
Airton Sena do Brasil.

* Nasceu em Carmo da Cachoeira, sul de Minas, ano de 1958. Filho de violeiro, sanfoneiro e
trovador. Recém-nascido foi para Varginha no colo da mãe, que se separou de seu pai. Cresceu
criança pobre e levou uma vida humilde. Estudou na Escola Estadual São Sebastião, e fez o 2º
grau na Escola Estadual Deputado Ribeiro de Rezende. É um cara muito louco pela vida. Gosta
muito de compor e cantar. Mas compor não era sua área, entrou nessa de poeta por acaso. Deus
escreve certo por linhas tortas também para os poetas. Agora já pode morrer tranquilo, ele diz:
“deixo minha obra para vocês, e meu autografo na lua sob a luz das estrelas”.
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Se eu pudesse...
Ariane Moreira*

Se eu pudesse pintaria nosso nome no céu
Roubaria as estrelas para enfeitar nossa própria constelação
E com palavras feitas de amor, faria-lhe uma canção,
que tocasse não só a alma, mas que atravessasse o coração.
Pegaria as cores do arco íris para enfeitar os dias teus...
Em dias de chuva, eu te beijaria debaixo de cada gota.
Gostaria de ver cada pingo escorrer por tua face, e como se não bastasse,
Acariciaria teu rosto com minha mão, mesmo molhada... E com a outra envolta
de tua cintura,
Chegaria perto, bem mais perto, perto demais! Tu sentirias meu coração pulsar,
minha pupila dilatar, minha boca trepidar de vontade de beijar a sua.
Se eu pudesse congelava o tempo por mais momentos de silencio ao teu lado,
Entraria no teu abraço como um peixe se adentra nas aguas de um rio.
Se eu pudesse... Com meus lábios faria teu contorno,
Com minhas mãos exploraria cada pedacinho seu,
Meus olhos flertariam os teus e eu deixaria que eles falassem...
Se eu pudesse, traria comigo um pouquinho de você para eu apreciar-te.
Mais que arte, monumento ou escultura... Seria observar tua pele nua,
Tuas curvas, teus traços esculpidos de amor enquanto a madrugada tece sonhos...
Amar você é como apreciar um lindo dia de primavera, vivendo múltiplas sensações.
É sentir liberdade, tal como pássaros que buscam outros verões.
Como é amar você? É sentir que mesmo o coração estando na curva de um rio
estreito
Ainda assim, há êxtase, amor perfeito, desejo que o alimenta e o faz pulsar forte
aqui no meu peito.
Mas no final dessas águas tranquilas, os corações vão se reencontrar, nossas
bocas vão se beijar,
Como um rio afora, sem direção...
Lua... Constelação... Hoje à noite está tão linda.
Ahh, se eu pudesse... Já nem sei mais o que eu posso...
* Professora formada em Letras com ênfase em Língua Inglesa e Língua Portuguesa. Pós-graduada em história, cultura e literatura afro-brasileira e indígena. É formada em inglês por mnemônica e neurolinguística. Conhecimento em linguística, Teorias da literatura e literatura brasileira.
Estudante de oratória e técnicas de locução e fluência verbal.
Antologia de poetas varginhenses
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Braços Abertos
Carmem Vieira Brandão*

Hoje quero cantar a Liberdade!
Liberdade para falar, para sentir e ousar
Sentir o bem da vida, está em qualquer idade
Nada de prisão ao passado, por mais que ele insista
Soltar as asas, viajar!
A tudo o que for contrário, resista!
Nada pode lhe impedir de ser feliz
Voe alto, atrás do que sempre quis
Vida à toa, vida boa, vida soa
O som afinado deixa tudo acordado
Com olhos de aprendiz
Saudade só é boa, quando se quer relembrar
Os dias parecem iguais,
Mas os pores do sol, jamais!
Os corações estão abertos, na espera de alegria
Cuidado com eles, alimente os afetos todo dia
Melhor é a gente se querer e se abraçar!

* Nasceu em Timóteo, porém vive em Varginha há 40 anos. A escritora trabalha como professora
de Português e Literatura. Como autora, publicou dois livros: A Menina do Labirinto (Garcia
Editora) e Viagem ao Mundo Invisível (Madras Editora), e também integra várias antologias em
prosa e versos. Carmem é membro da AVLAC (Academia varginhense de Letras, Artes e Ciências), onde atualmente exerce o cargo de Secretária Geral.
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Mãe
Cláudio Henrique Martins*

Ah... os beijos que te dei
Dos dias em que vivi
este foi o mais doce
dados em ti
Pois este momento eternizado
na sombra da goiabeira
foi aí que percebi
que a vida pode ser um minuto
não passa de uma fração
que nada fica parado
é o tempo de uma canção
são versos e também choram
Ah... os beijos que recebi
Temperados de amor
Da mãe que é agora
A luz que me acompanha
A força de outrora
A razão e o sentimento
Mais fortes que conheci
Dos dias mais lindos
Que estão por vir
Ah... os beijos que não mais dei
Partem o peito e a emoção
Rompe o fio invisível que nos ligava
embaçam os olhos e aflora a explicação
Que quando existe a separação
Ficamos sem ar
Ficamos sem chão

* Nasceu em Varginha MG. É publicitário, técnico em telecomunicações, produtor executivo de
TV e pesquisador de histórias na Fundação Cultural de Varginha. Coordenou a instalação do
Museu Municipal em 2000 e o dirigiu por doze anos. Coordenou a equipe técnica responsável pelo
tombamento de diversos imóveis históricos da cidade. É membro do Conselho Deliberativo do
Patrimônio Cultural e da Academia Varginhense de Letras, Artes e Ciências. Atua também como
artista plástico e artesão.
Antologia de poetas varginhenses
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Perfeição do amor
Dione Fonseca*

Queima a pele como as labaredas
Escorrendo o corpo sedento
Sem chamas a química acende
O fogo dos desejos sentidos
A libido transforma a face feminina
Enviando a mensagem ao amado
Clama pelo toque desejado
A união de corpos esperada
Sublime desejo, repleto de amor
Doação e entrega total apaixonada
Afetos reservados ao amado
Divina e bela sem pejo se entrega
Revelando a mulher que dentro tem
Em delírios e desatinos amando
Surpreso o amante delira
No prêmio que a vida concedeu
Encantado geme de amor
Com a amada nos braços seus
Amor que se faz perfeição
Em corpos repletos de doação
Arrepios percorrem os corpos saciados
No silêncio sussurros sensuais
A mão novamente desliza na pele
Adormecem entrelaçados, almas em amor.

* É jornalista (MTB 13.601-MG) e colunista do Jornal Correio do Sul há 14 anos. É poetiza, escritora, é imortal da Academia de Artes, Ciências e Letras de Iguaba Grande, voltada para o social.
Fundou uma escola de alfabetização pra adultos no Posto São Geraldo, que mais tarde se tornou
o grupo escolar São José. Foi radialista e apresentadora de TV. Participou de Corais e Orquestra
do Conservatório de Varginha, com estudos de Flauta Doce, piano e Violão clássico. Compositora
de músicas, participando de alguns festivais.
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Voltei
Dorival Ribeiro de Oliveira*

Voltei depois de tanto tempo
Achei que me bastava, bobagem
Fui ignorante, fraco e covarde
A vida foi cruel e deixou marcas
No meu corpo, fui massacrado
Pela culpa por deixar você
Os meus olhos pesam pelas lágrimas
No meu rosto se vê
Estampada a vergonha
Brinquei com sua emoção
Não soube valorizar seu amor
Mas voltei para te pedir perdão.

* Funcionário público municipal, lotado na Biblioteca Pública de Varginha.
Antologia de poetas varginhenses
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Qual silêncio?
Edson Geraldo Bichara*

Silêncio!
Silêncio.
Silêncio?
Silencio.
Me expresso com ele.
Afirmo o que quero.
Indago sua necessidade.
Me aquieto em busca de paz.
Me calo para dizer tudo que preciso.
Às vezes sou entendido.
Outras confundido.
Para mim não importa.
O entendimento absorvido.
De uma forma ou de outra.
É o coração que exorta.
Quieto falo tudo.
Me faço entender.
Sem qualquer exaltação
Ou ruído a fazer.

* Advogado. Varginhense. Um admirador da poesia.
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A lenda do menino dourado
Elysio Prado de Lima*

Essa criança era pobre e triste
Morava numa velha casa, onde
Não havia luz, mas sombra e frio.
Ela crescerá nesta condição humilde e simples
Mas o tempo passou
Na adolescência trabalhara muito
Ele era perseverante no que fazia.
Já adulto, seus sonhos se realizaram
Formou-se professor, onde dedicara vários
Anos de sua carreira.
Pensou em construir uma faculdade,
Que surpresa ele aguardava, cada detalhe
Em sua mente se transformava numa linda universidade.
Que mero esplendor surgira na alma daquele
Menino dourado, irradiante, seus sonhos não mais
Existem, pois todos tornaram realidade.

* Atua como professor de Ciências há 18 anos na Rede Municipal de Educação de Varginha.
Nasceu em Alfenas, mestre em Biotecnologia pela Unincor. Participou em 1986 de um concurso
de poesias pela Editora Oiticica/RJ, onde publicaram a poesia Anoitecer numa antologia Poetas
Brasileiros de Hoje de 1986. Em 1993, participou de um concurso de redação “Este é meu bairro”,
como professor da E.E. Pedro de Alcântara. Participou do III Fespart, ficando em 3º lugar na
categoria intérprete adulto recebendo a medalha de honra ao mérito em Alfenas. Todas as suas
poesias são relacionadas à natureza, ao amor, à vida e a busca de si mesmo.
Antologia de poetas varginhenses
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Simplesmente só
Eric Tempesta*

Só o que me sobra é ser só?
Seja o mundo um sofisma descarado,
Seu sarcástico sorriso sessionado ao sufrágio
Soa-me como réquiem ao meu próprio sepulcro.
Sádico sacal riso sinestésico sarcástico,
Ri da solitude de um homem só?
Riso profano sósia mundano
É sempre a mesma sensibilidade
Sobre o sofrimento alheio;
Sinto pena e receio de
Quem insiste em sobreviver.
Somos silêncio afoito
Engolindo suplício,
Supressivos, suturados a sobressalto
À inadequação de ser só.

Só o que me sobra é ser só?

Seja o mundo um sofisma descarad

Seu sarcástico sorriso sessionado a

Soa-me como réquiem ao meu pró

Sádico sacal riso sinestésico sarcást
Ri da solitude de um homem só?
Riso profano sósia mundano
É sempre a mesma sensibilidade
Sobre o sofrimento alheio;
Sinto pena e receio de
Quem insiste em sobreviver.
Somos silêncio afoito
Engolindo suplício,

Supressivos, suturados a sobressalt
À inadequação de ser só.

Eric Tempesta é compositor, musicista
da arte. Estuda música no Conservatór
projeto Quinta da Boa Música, gravou
na produção de projeto literário no CE
de fotografias e poemas.

* É compositor, musicista, artista plástico, fotógrafo, escritor e acima de tudo amante da arte.
Estuda música no Conservatório de Varginha desde 2008, participou de várias edições do projeto
5ª da Boa Música, gravou seis álbuns de música em estúdio independente, trabalhou na produção
de projeto literário no Cefet-MG e participou da Virada Varginha 2018 com exposição de fotografias e poemas.
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Medidor de sorrisos
Erick Costa*

Ó mundo cruel,
Não me faças prender ao papel
Esta vã mensagem de amor.
Ó nobre escritor,
Não se renda ao computador,
Ao criar uma máquina perfeita.
Se chama medidor de sorrisos
Capaz de arrancar um suspiro,
Vez toda que eu quero sonhar.
Ó mundo a girar
Me faça voar lá fora,
Me torne um vagão sem hora
Sem rumo, sem chumbo,
Apenas com cartas de amor.
Sim, é disso que preciso
Um medidor de sorrisos
Para um mundo a despertar.
Seja cada vez mais minha,
Mais minha, mais linda
Mais brisa, menos indecisa
Apenas sorria para mim.

* Mestrando em Administração Pública pela Universidade Federal de Alfenas, formado em
Comunicação Social, pelo Centro Universitário do Sul de Minas. Nasceu em 1989, filho da
Patricinha e do Adelson, neto da Dona Vanilda. Varginhense, mineiro de alma e coração.
Apaixonado pela capacidade que as palavras têm de tocar as pessoas. Erick é redator profissional
e poeta amador. Sofre não só por amor, mas também pelo Palmeiras.
Antologia de poetas varginhenses
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Correndo risco
Expedito Gonçalves Dias*

Da queda advém a lição
no desvão, um risco no céu.
Vai além da curiosidade
e metade de mim se alegra...
Sou a regra que não se ensina,
a estrela que rasga esse céu,
sou luz intensa que não cega,
que o véu descortina e seduz!
Renascer, contemplar da janela,
essa lua crescente, outra vez.
Quem já fez tanta peripécia,
a inércia venceu até sem saber...
Um sorriso, enquanto rabisco,
arrisco até por natureza.
Que seja assim para sempre,
Sinto-me contente por isso.
Para ver valeu tanto esperar
Custei mas sai dessa fase:
quem quase vive já morreu
sou eu quem decide viver!
Não é cedo, mas foi-se o pranto,
arrisco portanto outra vez:
uma, duas, três, até mil!
A dor baniu todo medo.
Ao léu já não vivo, fui além;
fui réu, mas foi só pra aprender.
E este saber é um presente nobre:
Quem quase morre é que chega ao céu!
* Expedito Gonçalves Dias, é mineiro, nascido na zona da mata Mineira. Mora em Varginha desde
2000, cidade que adotou para viver e conviver. Jornalista, formado em 1979 pela Universidade Metodista, SP. Depois fez Pedagogia e Pós-Graduação em Didática Geral, pela UEMG. Lecionou Língua
Portuguesa e Turismo na Rede Estadual de Ensino, em Minas. Fez jornais e foi radialista atuando
em várias emissoras da região. Atualmente tem sua rádio na internet, a Vitrola do ET (www.vitroladoet.com.br). Escreve desde os 17 anos, mas só em 2015 lançou seu primeiro livro: “Versos Inquietos/
Na Aba da Lua” pela Scortecci-Sp, uma coletânea do que escreveu em quase 50 anos. Gosta de Música, Literatura e Cultivar Boas Amizades. Está preparando um novo livro para breve.
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Escravo do só
Fernando Soares*

Quando o só
Se instala
Não tem sol
Na sala
Dá um nó
Na fala
A dor avassala
Como um senhor
Ao negro
Na senzala

* Nascido Fernando Márcio Soares Pimentel aos 21/01/68 em Belo Horizonte. Formado em Publicidade & Propaganda pela PUC-Minas em 1992. Em 2010, publicou seu primeiro livro – “Um por
um” – pela Ophicina de Arte & Prosa. Participação em antologias: “Poesia Livre” (Vivara – PB,
2015); “SESI – Literatura em prosa e verso” (2015, 2016 e 2017); “Verso & Reverso”
(Gremig - MG, 1992).
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Viver, vir e ver
Francisco Antônio Romanelli*

Paixão
Ideologia
Sonho
Viver mais um dia
Como não?
Como pão?
Imponho
Espero
Componho
Trabalho
No malho
Dou duro
Seguro
Vejo
Espero
Sinto
Quero
Quero pão
Quero feijão
Quero alho
Quero partir
Quero dormir
Quero sonhar
Com a beleza
A natureza
Frescor do ar
Com o mar...

* Mestre em Letras, doutorando em Ciências da Linguagem, cientista social, advogado e
magistrado.
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Melhor possível
Gabriel de Souza Cintra (6 anos)
Caroline M S S Cintra (mãe)
Luciano L C Cintra (pai)*

1234
Ser lobinho é um barato
4321
Mas não é para qualquer um
No lobinho aprendi
Minha cama arrumar
E um sanduíche bem gostoso
Também posso preparar
Sempre limpinho devo estar
E nas dificuldades devo sorrir
E se um velho lobo falar
Devo sempre lhe ouvir
Olhos e ouvidos sempre abertos
Para ser útil e ajudar
Se precisar de alguma ajuda
Basta um lobinho chamar
Sei que não posso mentir
A verdade devo falar
Então na palavra de um lobinho
Você pode confiar.
Penso sempre nos outros
Mesmo que pareça difícil
Porque o lema do lobinho
É fazer o melhor possível.

* O Gabriel tinha que fazer um poema para a escola com a ajuda dos pais. O tema era livre.
Ele escolheu falar sobre a Lei do Lobinho (escoteiro). E o lema do lobinho é MELHOR
POSSÍVEL.
A Lei do lobinho traz cinco artigos:
• O Lobinho ouve sempre os Velhos Lobos;
• O Lobinho pensa primeiro nos outros;
• O Lobinho abre os olhos e os ouvidos;
• O lobinho é limpo e está sempre alegre;
• O Lobinho diz sempre a verdade.
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24 notas sobre os 24 anos
Gabriela Davanzo de Paiva*

1. ninguém sabe mais da minha
própria vida do que eu, portanto
ninguém tem o direito de
desmerecer minhas batalhas.
2. tá tudo bem não saber o que eu
quero aos 24 anos. a maioria das
pessoas está perdida.
3. o primeiro passo é aceitar.
4. o segundo é deixar ir.
5. não é possível obrigar alguém a
me amar.
6. terapia é a melhor invenção da
humanidade.
7. eu não posso me definir pelos
erros do meu passado, nem dos
meus antepassados.
8. a minha cura perpassa a cura do
mundo e vice versa.
9. é mais difícil sonhar do que
realizar o sonho.
10. o amor-próprio é a minha maior
batalha.
11. tá tudo bem ser solteira aos
24 anos. estar com alguém não é
sinônimo de felicidade.
12. quando me reconciliei comigo
mesma, passei a ouvir a minha
intuição. ela é minha melhor amiga.
13. as amizades também podem ser
tóxicas e abusivas.
14. existem pessoas que estão na
minha vida há anos e pessoas que
entraram agora. as duas podem ter
(e têm) a mesma importância. tempo
não é qualidade.

15. felicidade é um
estado. infelicidade
também. as duas
dependem de mim para existirem.
16. quanto mais eu lutar contra mim
mesma, mais eu vou perder.
17. quanto mais forte eu segurar
alguém, mais longe essa pessoa vai.
18. a ansiedade é uma voz
incessante que diz que vai dar
tudo errado. tô tentando abaixar o
volume.
19. as tempestades me fizeram
crescer mais do que as calmarias.
20. o empoderamento é um caminho
sem volta. e ele é lindo.
21. meditar é me encontrar com
deus (as).
22. minha força como mulher é
muito maior que eu imagino.
23. todas as coisas boas e ruins que
já aconteceram comigo foram frutos
das minhas escolhas. ninguém pode
assumir meus erros, fracassos e
sucessos no meu lugar.
24. a pessoa mais importante da
minha vida sou eu. isso não é
egoísmo. é descobrir que
ninguém pode dizer que eu sou
menos maravilhosa do que eu sou.
talvez esse seja o
sentido de tudo. ou não, já que
todo dia é uma oportunidade de me
redescobrir.

* Natural de Varginha, saiu de casa aos 17 anos para estudar. Formou em direito pela Universidade Federal de Viçosa, e há dois anos voltou para casa. Sigue em busca de si mesma. Atualmente,
tem um perfil de poemas e desenhos no instagram chamado gabismos, que é o espaço no qual ela
se comunica com o mundo.
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O fracasso ao sentir
Gabriela de Moura Camargo*

Tentei entender todas as emoções.
Tentei pegar a corda enrolada em forma de galáxia
e empilhar no armário.
Tentei jogar o universo pra cima
e consumar da sorte.
Tentei pegar um ímã de estrelas
e colocar no meu quarto.
Tentei juntar as melhores melodias do mundo todo
e colocar na caixa da bailarina.
Tentei poupar as lágrimas e sorrisos camuflando uma imensidão embaixo
do meu cobertor.
No final contentei-me com a anáfora.

* Está no terceiro ano do ensino médio na escola Cefet-MG Varginha, faz o curso de informática
e possue 17 anos. Formei no Conservatório em violino e ainda aprecia muito música. Gosta de ler
e escrever sempre que pode, pois a conexão com as artes ao seu ver, alivia de parte dos abismos
sociais que temos que conviver.
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O pássaro
Geraldo Simão Bichara*

Oh pássaro que voa
Enfeita a floresta
Acha a vida boa
Foge do que não presta
Quando vê a armadilha
Escapa de mansinho
Do caçador e da matilha
Pousa no seu ninho
Entre humanos vejo esta cena
Se não fugirmos da armadilha
Que pena!
Que pena!

* Aposentado. Natural de Paraguaçu-MG.Varginhense de coração.
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Raul
Gilsinei de Oliveira Pereira*

Chegou ao mundo pequeno menino,
Como chega todo grande guerreiro.
Chegou chegando, vencendo a adversidade.
No choro, teu grito, tua voz... cheguei
No meu colo, sou eu quem te pede colo,
Quero teu carinho incondicional, angelical.
Conversas comigo, em uma linguagem própria
Que há muito eu esqueci, desaprendi como falar.
Balbucia, gunguna, a me contar tua história
Olhos arregalados, vidrados, brilhantes como o sol
Sorriso cativante, garoto cada dia mais elegante.
Menino gigante, teu futuro é grande
É papai do céu quem garante.
Crescerás com saúde, carinho e amor.
Cativante já és, pequeno menino,
Veja, a te cuidar, quanta mulher.

* Contador atuante em Varginha. Poeta, ator, músico e escritor. Participou de inúmeros festivais
de poesias e saraus.
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Sobre ditaduras
Glauber Vieira*

Os ditadores em suas torres de marfim observam
Como cães de guarda, vigiam a nação
matam minorias
lambuzam o corpo com as moedas contadas do povo
sorriem simpáticos para o mundo
enquanto ignoram armistícios
Os ditadores, uma noite, acordam com o barulho
Olham a cidade abaixo:
há luzes e agitação
São bombas
Mas imaginam ser fogos de artifício.

* Nasceu em Varginha, mas mora em Brasília. Teve textos publicados em antologias da Argentina e da Alemanha. Publicou Mosaicos (Editora Penalux, Guaratinguetá, 2015) e Poesia Estradeira
(Editora Thesaurus, Brasília, 2016). Mantém o blog www.prosaseviagens.blogspot.com.
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Amor igual de marinheiro
Gustavo Marangao*

Sempre tive inveja dos marinheiros
Por deixarem um amor em porto em porto
E eu nem mesmo na esquina do bairro
Uma aventura tive.
Beijos calientes
Amor em brasas
Tudo ouvi em casa de mulher da vida.
Sexo é sexo
Amor é amor
Quem sou eu que conheço só um... (não é amor).
Minhas mãos têm anéis baratos
Que comprei num camelô
Aliança de ouro de puro amor
Só vejo em vitrines de lojas de importado.
Minha cama se esfria
Não há alguém para esquentá-la
Meus lençóis de solteiro
São tão tristonhos...
Só Cazuza saberia rimar
O que tenho no meu coração
Cada frase ou verso
Viraria um disco estampando o universo.
Quem sabe no Japão
Ou mesmo no espaço
Haja uma mulher de ventre e coração
Há me esperar...
Enquanto isso meu violão
Ritma a brisa que passa
Entre as mãos de casais apaixonados.

* Poeta há mais de 1 ano / trabalhador autônomo / fã dos poetas beats.
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Efeitos da chuva
Helder Geovanini Carvalho*

Espero a chuva cair,
a enxurrada levar
os detritos do mal
para as profundezas do inferno.
Quando as gotículas molharem
a poeira do chão,
sentirá exalar o odor fétido
do egoísmo na terra.
Espero a chuva cair,
refrescar a vaidade,
encalacrada na mente de homens
intelectuais ou déspotas.
Frágeis seres humanos
que assumem o poder
e ignoram a transitoriedade.
Homens que se julgam eternos,
numa atitude nitidamente débil.
espero a chuva cair,
e, da fertilidade da mente humana,
nascer novamente o amor.

* É natural de Cordislândia – MG. Poeta na cidade desde 1974 onde iniciou um belíssimo trabalho
cultural pioneiro na direção teatral e fundador do grupo teatral S.S. Sion e Santana em Varginha
com vários shows pela região.

30

Meu amor
Ivanei Salgado*

Na curva do teu corpo, encontro a retidão do meu caminho
Que me leva onde sempre me perco
Aquele limbo ébrio de felicidade fingida...
Essas tuas carnes flácidas contrastam com a solidez da tua alma
Maculada desde a infância pelas dores da vida
Suavizadas pelo amor momentâneo de desconhecidos...
És mulher de muitos, mas não pertence a nenhum
Nem mesmo daqueles que te chamam de “meu amor”
Quando te abraçam em afagos-espinheiros...
Mesmo assim, passo horas a admirar tua face
De mulher-deusa, de górgona petrificante
Com olhar caramelo de inocência vendida...
E quanto fechas os olhos, tu iluminas este quarto carmim
Então, perco-me na doçura do teu perfume barato
E no cheiro ocre do teu sexo usado por muitos...
Amo-te muito, meu amor, pois és a única que meu dinheiro pode pagar...

* Poeta da vida! E como a vida, sua escrita passa por diversas inconstâncias. Há épocas de grande
inspiração e outras de silêncio. Jornalista de formação e produtor cultural de profissão, divide o
pouco tempo entre o cotidiano e o onírico. Sempre preferiu os poetas malditos, mal falados e os
arautos do caos. Alguns fragmentos de seus desvarios são encontrados em fanzines, em antologias
e perdidas no ciberespaço.
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Tempo
Jonas Loureiro*

Corro atrás dele, mas é sempre em vão
Ele sempre me diz “Não”!
Insisto, preciso que volte
“Nem com um golpe de sorte”
Há um erro que você não curou
É simples, Tempo. Vai me ajudar?
“Sou como um rio, uma vez que passo
Jamais vou regressar”.
Tempo, você é cruel e mau
“Não sou, só sigo meu ciclo natural”.
“Há momentos em que sou um ápice
Outros, passo bem devagar
Mas isso é contigo, em cada situação que vive
Meu tempo é o mesmo, não importa onde estive.”
Quero lutar contra, porque preciso de mais
Sei que é inútil, visto que não volta jamais
“Não lute comigo, não vou voltar
Siga meu conselho, aproveite o momento
E pra sempre vai se lembrar”.

* Bacharel em Comunicação Social. É repórter e apresentador do programa Personagens na TV
Princesa.
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A Princesa do Cartório
José Ayres Pereira*

Como não se lembrar
Daquele sorriso
Ao estar diante
Daquele cartório?
Você passava, olhava,
E lá estava ela,
Elegante,formosa, graciosa,
Infanta e bela.

Hoje, você passa, olha,
E não vê mais ela.
Elegante, formosa, graciosa,
Infanta e bela.

Aquela linda funcionária,
Com jeito de alteza.
À todos atendia
Com muita gentileza.

Aquela linda funcionária
Com jeito de alteza,
Não está mais sentada,
Atrás daquela mesa.

Em meio à tabelionatos,
Ofícios de notas, registros públicos,
Escrivanias de justiça e
Minutas de julgamentos.
Sua imagem mais parecia
A de uma princesa
Embora, sentada atrás
De uma simples mesa.
Mesmo diante do
Cliente mais simplório.
Permanecia elegante
A princesa daquele Cartório.

* Nasceu em Cornélio Procópio/PR. Publicou em 2000 o livro intitulado “O Segredo”, crítica sobre
a possibilidade de existência de seres extraterrestes e da possível visita deles na cidade de Varginha. É autor do livro “Como agarrar um mulherão”, o qual foi elaborado após uma pesquisa
feita pelo próprio escritor, com centenas de mulheres de várias partes do país sobre qualidades e
defeitos vistos por elas nos homens. O livro encontra-se disponível no site www.amazon.com.br.
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Democracia
José Braz de Oliveira*

Democracia há indícios fortes que temos
A pergunta será: mentira ou verdade?
A resposta você decide! Fico com teremos!
Nova pergunta quando será? Só o tempo dirá!
Democracia dizem uns que consolidada está!
Dizem outros não, estamos construindo!
A Pergunta será: mentira ou verdade?
Você decide! Diria eu estamos indo...
Democracia afinal, temos ou não?
Acho que não! Outros, sim!
Aí é que está! Não é sim nem não!
Democracia espero eu um dia dizer!
Sim, temos! Não! Aí é que está!
Mas a que um dia o povo fará!

* Natural de Elói Mendes, reside em Varginha há 56 anos. Foi presidente do CMAS Conselho
Municipal de Assistência Social por três anos com eficiência e efetividade, para as entidades
sociais do Município. Promoveu e presidiu duas Conferências Municipais de Assistência Social
Conhecedor da Politica Nacional do Idoso (PNI), da LOAS “Lei Orgânica da Assistência Social” e
da Participação Popular.
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Domingo de Solidão
Josenilson de Oliveira*

Neste triste domingo sombrio
Carrego no peito um vazio
Até dói meu coração
Meu amor foi trabalhar
Não há pra que lamentar
Faz parte da profissão
Sé me resta cuidar da cadela
Apaixonada por ela
E tem admiração
A tristeza me envenena
Me pego fazendo poema
Neste triste domingo de solidão
Saudade da mamãezinha
Preparando na cozinha
Vitamina de mamão
Coisas que ficarão pra trás
Mamãe não existe mais
Neste domingo de solidão

* Natural de Queebrangulo – AL, nascido em 20/12/1955 e autor dos seguintes cordéis: Rimando
com o alagoano; O alagoano bom de rima; O alfabeto rimando de A a Z.
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Mooncity - O Funeral da Realidade
Kelvin Matheus*
(Como tu medes a própria vida?
Conquistas, satisfação pessoal,
hedonismo, espiritualidade
Pela força de tuas ideias?)
Eu meço por Mooncity
Eu meço pelo vazio em meu estômago
Eu meço pelas erupções faiscantes de
minha mente
Eu meço pela nova droga para aliviar a
dor de uma geração
Informação
Eu meço pelas infinitas possibilidades
para mudarmos esse mundo decadente
Noites solitárias cultuando as luzes
ferventes do monitor gelado
Em uma caixa fria uma vida fria uma
mente fria
Na busca infrutífera por sentido num
vácuo chamado passado
Um passado impossível medido não por
minha chama pálida
Mas minha cabeça cheia de estática
num sinal morto
010101
cout << “Pulso binário! Altíssimo
absurdo pulso binário
Pedra Filosofal, alma, força vital da
grande arquitetura dos computadores
Suporte das complexas redes de
informação
Informação, língua, matemática,
funções, processos procedurais
A reconstrução da realidade para as
furiosas massas da civilização
Somos uma nova criatura
Uma criatura de instinto, pensamento,
conhecimento
Uma criatura hedonista,
impossivelmente individual em seu

contato com milhões
A reconstrução da
realidade não conhece
limite geográficos!
As portas da percepção foram
escancaradas!
A única moeda valorizada: Discurso!
Discurso é prazer! Discurso é poder!
Discurso é o pulso binário de nossas
frágeis mentes
O que podem nossas frágeis mentes
contra a Grande Teia?
O que pode nosso frágil mundo físico
contra o infinito da informação?
O que pode nossa frágil civilização
contra o discurso?
O contato com discurso puro desregrado
Toda palavra uma faca contra a mente
nua
Entregue-se aos prazeres do excesso!
Compartilhe o excesso! Torne-se o
excesso!
Somos nada mais que partes de uma
infecção! Somos as migalhas do infinito!
Entregue-nos sua face
Somos Legião, somos a realidade do
amanhã
As portas da percepção não nos
seguram mais
Somos o próprio universo em sua
expansão constante
Somos trilhões de estrelas queimando
como um grito de guerra
Nada mais que seguindo nossa natureza
Expandindo pelo prazer de expandir
Somos a Grande Teia!
O inferno de uma Supernova é a
vontade de átomos anônimos”
(do you understand? it’s all in your head
it’s all in your head it’s all)

* Está cursando a licenciatura em Letras pela Universidade Federal de São João del-Rei. Escreve a
série de contos Libélula 44, autopublicada em zines. Gosta tanto de literatura quanto de videogames.
Estranha escrever sobre si mesmo na terceira pessoa, mas está acostumado com desassociar. Contato
pelo Instagram: @drpterodatilo ou kelvinmatheus9@gmail.com.
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À Deriva
Keila Costa*

Estamos eternamente à deriva;
o mar que nos balança é o mesmo que nos afunda;
não há saídas, somente esse navegar sem fim
em busca de terra alguma;
um frio na barriga enquanto o mar em imensidão nos submete;
de vez em quando uma ilha vestida de árvores cheias de frutos e cabanas
aquecidas;
em outras vezes continentes inteiros a nos sumir por dentro e por fora em
um anonimato cansativo e inebriante.
E o mar, sempre o mar a levar o barco que somos nós de proa hesitante, de
seta equivocada e cheia de si, e vazia de si;
um não saber a navegar infinito em busca de coordenadas alienadas, confirmadas em gestos fugidios, silenciadas em ilusões.
Nós todos um barco à deriva quase a alcançar um pedaço de terra, uma
miragem dissimulada de descoberta.

* Nasceu em 1974, em Araguaína, filha de Rita da Costa e Silva, jornalista pelo Uni-BH, mestre
em linguística na linha de análise do discurso pela UFMG. Atualmente, jornalista Rádio Melodia
de Varginha.
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Natural
Klinger Sebastião Geovanini Carvalho*

É natural reconhecer,
que quem se preza,
não se vende
É natural alguém dizer
que já ouviu coisas
sem pensar...
É natural desiludir,
quando não se sabe
decidir...
É natural, pedir ajuda
quando se enfrenta,
dificuldades.
É natural chorar
quando se senti
magoado.
É natural ser natural
e bem amado...

* Nasceu em Cordislândia/MG. Poeta/Ator/Diretor de produção/Teatrólogo/Humorista
(KEIXADA). Inscrito na SATED-MINAS e grande apreciador da cultura local. Está trabalhando
para concluir um roteiro que se tornará uma minissérie, com o propósito de aproveitar artistas
locais para produção das imagens e futuros laboratórios para as interpretações.
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Counter Lázaro
Leandro Almeida*

mandinga braba
segunda sombra enrolada
junto às mortalhas
heresia
numa montoeira de rebarba
que a gente já esperava
poesia é sempre o antimilagre
mendiga
daqueles em que o morto
chama o ressuscitado
e o vinho vira vinagre

* Nesta página habita alguém que conheceu poesia na práxis há dez anos. E sabe que, com o
passar do tempo, está cada vez mais perdido entre essas linhas e o silêncio. Define-se numa
lacuna binária que orbita entre um simples varginhense de 1991 e um graduado em Letras pela
Unifal-MG em 2016 mais simples ainda (e tudo bem!).
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Céu cenário
Lilia Maria Carvalho*

Céu daqui
Céu dali
Céu em mim
Desloca o orvalho
Recai a chuva
Rolam as lágrimas
Dia claro para os pássaros
Noite chuvosa para os solitários
Semana nublada para os sonhadores
Estrelas brilham
Sol aquece
Lua ilumina
Nuvens camuflam
Elas se apagam
Ele desapareceu
Ela desbotou
Não sou mais a mesma
Do céu caíram
No céu é gigante
Para o céu, suas fases
Com o céu se emudeceu

* Jornalista, estudante de pedagogia, escotista. Natural de Campanha, reside há 7 anos em
Varginha. Apaixona por leitura, livros, canções, fotografia e artes em geral.
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Lou(cura)s
Lívia Rossignoli*

Afinal,
O que é um louco,
Senão
Um alguém que saiu do “padrão”;
Se conseguiu,
Ou não
Isto de pouco importa;
A verdade
É que teve a coragem o bastante
Para sair do confortável,
Tentando sair da normalidade,
Da vida cômoda;
Ousou ser quem é
E ir à luta,
De marcha ré,
De modo diferente.
Já parou pra pensar
Que talvez a cura
Esteja num bocado de loucura?!
Lou(cura) de se doar um pouco mais
Lou(cura) de ser original
Lou(cura) de dançar sem ter hora pra parar
Lou(cura) de falar de amor em tempos de ódio
Lou(cura) de ser
Ser humano
Ser frágil

* 20 anos, estudante de Magistério, escreve poesias desde os 14 anos, colunista na Folha MG, e
recentemente em um blog: www.poertas.wordpress.com “a poesia é discorrer a alma sobre a folha,
é ver beleza onde só há escuridão, e a poesia esta em cada instante vivido, basta abrir os olhos
para ver.
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Tudo que fui, tudo que não sou mais
Luana Campos Takeishi*

eu já fui poesia.
já fui flor,
já
fui
amor.
já fui
um grito rouco
pedindo
socorro.
fui mar,
fui água
de cachoeira
desaguei.
fui fogo,
ardi,
me queimei e,
cinzas virei.
fui folha
- verde-vivo-anil,
do vento:
carícias recebi.
eu já fui.
mas hoje nada sou.
já me defini
mas hoje sou indefinid(t)o.
pois, como há
de descrever o que
nunca e sempre
é tudo
e nada (?).

* É estudante do Cefet-MG Varginha e está com 17 anos. O nome artístico é Luart e tem grande
interesse por artes em geral. Possui um pouco de experiência com pintura aquarela, tinta a óleo
e em bordar. Gosta muito de fotografar e tem um Instagram onde divulgo as fotos: @lu.luart. Lá
também posta alguns pequenos textos e poesias que escreve.
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A caneta e Eu
Luceni Rosa Ferreira*

Chegou um novo dia.
Veio sorridente em busca dos meus sentimentos.
E me encontrou sorrindo também.
O sol com seus raios me aquecendo como se fosse meu cobertor.
Meu dia começa assim!!!!
E assim me vejo o dia todo.
Tudo que passa por entre meus olhos eu transformo em poesia.
Adoro a vida.
E agradeço o dom que Deus me deu,de ser agraciada e poder transmitir
para o papel lindas palavras que vão dançando no embalo que vai se formando no meu imaginário.
Uma simples caneta é capaz de fazer chorar lágrimas nos olhos de quem
aprecia uma boa história de amor.
Por linhas certas ou tortas somos companheiras para poder transmitir meu
sentimento onde não consigo expressar com frases dos meus lábios.
E a caneta consegue transmitir pra mim meus sentimentos mais profundos
podendo ser revividos e transferidos para o papel em forma de desabafo.
Obrigada caneta companheira de noites em claro
Por fazer parte do mundo desta poeta e juntas levar o Amor aos corações
que procura a parte que completa dois seres em busca da felicidade.

* Nascida no interior de Goiás na cidade de Mineiros. Atualmente residindo na cidade de
Varginha.
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Entrega
Luciane Madrid César*

A palavra amiga
No momento certo
A palavra doce,
o sorriso aberto.
A palavra quente
Provoca arrepio
O que a gente sente?
É um desafio
Será insensato?
Talvez leviano
Precipitar os fatos,
Elaborar planos?
Será imprudência
Entregar-se assim?
Será coincidência
Tanta coisa afim?
Não tenho as respostas
Nem quero saber.
Nada disso importa,
eu quero você.
Sem regras, padrões
Sem mais julgamentos,
Rótulos, chavões.
Vivamos o momento
Perguntem depois
Os nossos juízes:
- Que somos, nós dois?
- Nós somos felizes!

*Nascida em 13 de abril de 1965 em São Paulo, reside em Varginha desde 2000. Cresceu em contato constante com mundo das artes, tendo o pai, Raul Cesar, (escritor, compositor e radialista)
e o avô, Zequinha Cesar (escritor e dramaturgo) como exemplos. Música, teatro, poesia e prosa
fizeram parte de sua infância e adolescência. Participa de concursos literários desde 1986, tendo
conquistado alguns prêmios com contos e poesias em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.
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Dentro de mim
Malu Silva*

Sou cria da noite
Rebento do dia
Mulher madura
Menina arredia
Sou o que mais temia
Silêncio profundo
Fenda vazia
Carrego a cruz nos ombros
E um fardo de agonia
Sou amante... amada
Errante e errada
Sou o enlaço da poesia
Manhã de verão
Sol na varanda
Sou o horizonte azul
O doce da hortelã
Sou viga forte
O Sul e o Norte
O musgo e o limo
Presentes nos jardins
Sou tudo aquilo – de bom ou mau
Que se dissolve dentro de mim

*Autora do Livro Infantil Sansão – Um Sol Trapalhão e uma eterna sonhadora que gosta de
poetar pelo Universo.
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A Inocência
Manoel Dias dos Santos*

Semeadura angelical...
Clamor ,entre risos e incertezas.
Entrega de amor espontâneo.
Casa da alegria... coração de criança.
Brincadeiras e sussurros. Explosão da vida.
Vida que brilha e segue.
Nuvens rosas...
Suspiros e emoções.
Inocência blindada...
Pela luz na imensidão.
Almas em flores... Na flor da ilusão.

* Quem Sou? Sou garçom,escritor. Resido em varginha,onde lancei o meu primeiro livro. Lançarei
em breve o segundo livro, sendo que o primeiro livro foi sucesso no lançamento.
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Sede, fome e frio
Marcelo Faria*

Bateu em minha porta,
eu então fui atender:
era um velho faminto
que não tinha o que comer.
Outra vez foi um jovem
que pediu sem merecer.
Se merece ou não merece
o importante é sobreviver.
Última vez uma criança:
sua voz me deu arrepio
- Moço, me dê uma blusa velha
estou morrendo de frio.
A sede, a fome, o frio
quase ninguém se importa.
Mas quem sabe amanhã,
você que bata em alguma porta?

* Nasceu em Coqueiral, mas mudou-se para Varginha há 45 anos, onde atuou como caldeireiro. É
casado e tem dois filhos. Gosta muito de fazer poesias, paixão que iniciou na juventude. Guarda
com muito carinho um caderno com todos poemas escritos por ele em todos estes anos. Além de
escrever, gosta de tocar violão, jogar futebol, dentre outras atividades.
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Essência
Maria Geralda Silvério Costa*

No universo cósmico
Somos energia,
Temos um corpo.
Um corpo de luz,
O relicário do nosso ser,
Da nossa essência.
No mundo material,
Nosso corpo é carnal,
Instrumento vital
De presença física.
Para nos encontrar,
Abraçar, beijar e amar.
Se abrimos o relicário,
Aí está nossa alma.
Ela busca o céu.
Projeta-se no horizonte.
Vai além do nosso corpo
Dando asas ao amor.

* (Samy Cheen), professora aposentada. “Ter um livro em minhas mãos é fazer uma viagem ao
conhecimento. Ama ler. Mas escrever é reinventar caminhos através da imaginação”.
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A cor do coração
Márlon Nogueira Rodrigues*

Eu quero, a cor da coragem,
A cor do coração,
A cor da boa malandragem,
O colorido infantil da imensidão.
Eu quero, a cara da cura,
A cura pra dor
A cor do amor.
Eu quero o pulo do gato.
Para o índio, o branco, o preto
Comida no prato.
Eu quero crianças criando,
Sorrindo e brincando,
A perder o medo,
A revelação do segredo.
Eu quero querer sem maldade,
O verde a verdade,
A verdura, água pura.
Eu quero perder...
Perder a conta da idade,
Perder a hora,
Me perder de saudades
E ir embora.
Eu quero me sentir sozinho,
Mas não abandonado.
Sentir o silêncio, o saber,
A suavidade, o seio...
O fim, o começo,
Passando pelo meio,
Tenho pressa de desaprender
Conseguir o que anseio.

* Nascido em 1976 na Cabana do Pai Tomas em BH, entrou em contato com a poesia através
das letras da MPB e escreveu seus primeiros versos aos 15 anos e desde então busca unir conhecimentos em diversas áreas da filosofia, política, artes e outros para desenvolver sua linha de
pensamento própria.
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Aqui e ali
Maurilo Naves*

Eu quero ouvir o som do silêncio
E o silêncio de uma explosão
Eu quero o desarmar de todos os soldados para cantar essa canção
Eu quero paz aqui e ali
Eu quero amor aqui e ali
Eu quero abraço aqui e ali
Eu quero esperança aqui e ali
Eu quero amizade aqui e ali
Eu quero fé aqui e ali
Eu quero saúde aqui e ali
Eu quero família aqui e ali
Eu quero compartilhamento aqui e ali
Eu quero respeito aqui e ali

* Mecânico em Varginha.
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Inconstância
Michele Rossignoli*

Quase tudo é inconstante
Não digo tudo, porque não há certeza
Não sei se a morte é constante
E nem inconstante a beleza.
Inconstante é a vida
Com sua vinda e ida
Totalmente inesgotável
Infinitamente realizável.
Também o vento
Entre tudo passa
Voando, de liberdade sedento
Mesmo ameno, em forma de ar
Sua presença nunca é escassa
Em qualquer longínquo lugar.
Inconstante é o nada
Que se transforma em tudo
Como a vida que se exala,
E como o nascer do mundo.

* Escritora de poesias e histórias infantis, profissional da área da beleza, realizada como esposa
e mãe de família, grata a Deus.
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É e Está
Monique Cadorini*

algumas dores são intrínsecas à carne.
secas, elas salgam a carne.
amargam a carne.
levam-te à boca sabores que saem do fundo...
revelam-se na superfície e logo partem ao encontro de seu impiedoso destino:
continuar sendo dor.
continuar sendo dores.
colorem de amargo os nossos
sabores e revelam-te que
SOIS VIVA.

* É natural de Varginha e tem 25 anos. Formada em Publicidade pelo Centro Universitário do
Sul de Minas, escreve há mais ou menos dez anos, às vezes publicando um ou outro texto online,
mas nada muito concreto. O poema em questão “É e Está” é a última coisa que escreveu e é um
reflexo dos meus dias, dos nossos dias. Fala principalmente sobre as dores do cotidiano feminino,
como elas nos afetam e o mais importante como nos lembram de que estamos vivas e prontas
para encarar tudo de frente.
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Tudo aflora na primavera!
(Nascer de novo)
Nyei Nadeia*

Que eu lhe ame
Que tu me ames
Que ele ame se
E finalmente que nós nos amemos...
Semanticamente está incorreto... ilógico... impreciso...
Mas quem disse que existe lógica nas questões de amor?
As coisas lógicas, precisas e definidas, não suportam a pressão efervescente
dos sentimentos!
Não contemplam a beleza de se saldar a chegada da primavera com uma
taça do melhor vinho
entre as mais belas flores...
Teoricamente, o que se sente, não se pode definir...
Aliás, pressuponho que amor não tem teoria...
A gente ama e pronto!

* Pai da Vitória Regina e do Pedro Henrique, Professor especialista em Língua Portuguesa e
Redação, formado em Marketing Político, locutor e jornalista profissional. Atualmente, exerce
os cargos de professor e diretor de televisão.
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Lembranças de casa
Nicolly Moura*

Que chorou, que sorriu
Se perdeu,
Redescobriu.
Gargalhou e pranteou
Se isolou,
Festou.
Se jogou,
Como amou!
Odiou
Gritou
Brincou
Orou
Dançou
Cantou
Segurou
Soltou
Cresceu
Amadureceu.
Aprendeu (reaprendeu)
Sobreviveu
Por fim,
Viveu!
A casa agora vazia
Com pacotes de lembranças.

* Estudante de Medicina Veterinária na Unincor (Três Corações). O amor pela escrita começou
a, aproximadamente, dois anos quando notou que precisava colocar no papel aquilo que já não
cabia no coração. Escreve o que sente e tenta através de palavras mostrar que o que flui de dentro
têm importância e pode ajudar o próximo. O que não cabe em palavras traduz e expressa em
passos de dança.

54

Hospitalhaço
Paulo Rodrigues (Ti-Polim)*

Nos 20 anos de palhaço no hospital,
passei por tristezas e alegrias.
Sempre acreditei na presença de Jesus,
em minha vida todos os dias.
No começo, um pouco sem sal,
um oi aqui, um oi ali... e tudo passa.
Nem sempre, tudo é espinho,
há também, aqueles momentos de graça.
Com o tempo fui descobrindo,
a maneira simples de encantar.
Quanto mais o palhaço tenta ser engraçado,
mais sem graça ele vai ficar.
Às vezes, na seriedade com que me apresento,
consigo gargalhadas tirar.
Seja criança ou adulto,
devo sempre me ajoelhar.
É na humildade que flui o coração,
que o mundo a sua volta, vai se transformar.
Seja na voz suave de sua piada,
ou na mais modesta canção a cantar.
Estou firme na caminhada,
não desisto com facilidade.
E cada dia matar um leão,
mas nunca perder a felicidade.
Deus no comando há mais de 20 anos,
no comando vai continuar.
Consagro a minha vida a ELE,
assim nada vai me derrotar.
Quero aqui agradecer a Deus por tudo que me aconteceu,
É vida que vai... é vida que vêm...
Meu muito obrigado.
Sou muito abençoado, para sempre...
Amém!
* Lançou a coleção infantil: “As Aventuras do Ti-Polim” com Cinco Títulos: Caminho Fantástico da
Leitura, Na era dos Dinossauros, Os Guardiões da Natureza, Os Amiguinhos do Campo, e o Cúmulo
do Absurdo. Um projeto com o objetivo de fazer as crianças se interessarem mais pela leitura. Leia para
uma criança até que ela possa ler para você.
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Perspectiva
Pedro Messias*

Entre lágrimas e derrotas,
Esperança não morre.
Entre muitos atalhos,
Qual confiar!
Solidão de estrelas
Coração em fé,
Confia na resposta do céu,
Deus que faz esperar
Num longo tempo
De respirar profundo
Agonia da paciência
Há luz no fim do túnel
Deus diz: não desista
E a pergunta não cala:
Será possível?
Muitos contradizem!
Coração seco de temor
Ainda olha pro céu
Sabe que deus abrirá
De novo o mar
Vitória vem abraçar
Num alvorecer perfumado
O sorriso apaga a dor
Da tristeza.

* Escritor de peças de teatro e poemas.
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Os Bons
Raphael Vitoriano*

Existe um ditado, que afirma dizer
Que os bons sempre vão mais cedo
Aos poucos vou entendendo
Que realmente a vida é pouco, e ao mesmo tempo muito.
Os bons fazem da vida novidade,
Fazem dos sonhos, realidade
Dos outros, prosperidade
De si mesmo, sinceridade.
Ser bom,
Não significa ter,
O bom, faz
Transforma sua vida em união,
Faz do outro, seu coração.
Mas ainda me pergunto,
Por que estes, vão mais cedo?
A única explicação, ou até mesmo sugestão,
É a falta de esperança, união, amor no coração
Talvez o homem lá de cima
Sinta melhor deixar o mundo sem alguém em carne,
Que a humanidade viver sem anjos da guarda.
Por isso, onde quer que esteja,
A estrela nunca parou de brilhar,
O sol nunca parou de clarear
E a vida nunca pode acabar.
Pense,
Veja que a vida é tão breve, tão simples, tão baixa.
Que valores inexistentes hoje têm tanta importância,
Aproveite cada segundo, cada milésimo,
Sinta sua vida, veja seu tesouro,
Os bons sentem, vivenciam
São sementes,
Faz do outro seu bom fruto
O bom é aquele que antes de tudo,
Faz o bem.

* É jornalista, pós-graduado em Administração de Empresas e escreve desde os 10 anos. É autor
do livro “Lentes Avulsas: As vidas por trás de um crime”, lançado em março de 2018 pela editora
carioca Autografia. Conheça mais sobre o escritor no site: www.raphaelvitoriano.com.br
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O Amanhã
Raíssa Magalhães*

O que seria de nós sem as perdas?
Se não existissem tropeços e erros?
Se vivessemos para acertar?
Sem as idas e vindas,
Onde ficariam os recomeços?
É doloroso perder
O pior ainda é cair
Mas são elas que nos fortalecem
Fazem sermos quem somos
Não nos deixam desistir
Precisamos de dias felizes
Mas as noites tristes
Ainda estarão aqui
Pois são nelas que damos valor
No que amanhã pode não mais existir.

* Estagiária do CDCA na Biblioteca Pública de Varginha.
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A fabulesia dela
Rachel Mitidiere*

Ela não sabe que está
em constante contato consciente
com seus entes feridos.
Esses seres que nos atravessam
perpassam, ultrapassando os quesitos
de tempo e espaço.
Coniventes cúmplices
de possíveis fracassos.
O toque suave do sopro sonoro
que sai de suas bocas
perfura profundamente
o peito já esburacado
de sua carcaça de louca.

Enquanto os passantes,
já passados,
prosseguiram contínuos,
as cores da voz dela ainda perseguirão
seus ouvidos,
seguindo quaisquer destinos.
E por isso ela ainda canta,
diluída, derretida, explodida,
no chão, cercada de formigas.
A pobre cigarra e sua canção.

Ela não sabe que grita
sua histeria aguda não conflita,
apenas borbulha em notas
e ajuda
a conviver com as feridas
abertas como janelas.
Seu canto distraído
dispersa os engasgos
transmutando-os
em múltiplos orgasmos
desritmados, que
com suas melodias distorcidas
podem levar à explosão,
espasmos na pulsação
natural e explícita da vida.

* É varginhense, formada em artes cênicas pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).
Com o teatro traduzo a subjetividade da palavra enquanto na palavra exponho a subjetividade
da vida.
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As cores e o tempo
Regina Doraci de Luca do Nascimento*

Branco esmaecido
Vermelho fogo no farol
A seus pés
Verde rebaixado
Amarelo contido
Marrom avivado
Azul do céu, do mar
Impregnados no meu olhar ...
Olhar cuidadoso, paciente
Contemplativo e vivo
Pois tudo num instante
Pode mudar ... se transformar...
Só depende do tempo
Que calado tudo assiste
E insiste implacável
Na insistência das horas
Que disciplinadamente passam...

* Natural de Bernardino de Campos SP. Professora, artista plástica e por puro prazer se dedica a
música, fotografia e poesia. Formada pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo em Educação
Artística, Artes Plásticas e Desenho, Pós Graduada pela Faculdade Armando Alvares Penteado
em História da Arte. Curso livre de Fotografia pelo SENAC e Cursos Livres de Música do setor
cultural da USP de Pirassununga SP e Conservatório Cacilda Becker de Pirassununga SP.
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Todas as cartas
René Wander*

Recordando todas as cartas
Que recebi de ti
Deu-me imensa saudade
Que no tempo me perdi.
Recordava mais um pouco
No passado mergulhei
Que momentos tão felizes
Dessa amizade que angariei.
Pareciam laços eternos
Que numa época marcou
Parecia parte do destino
Que a sorte nos reservou.
Queria escrever,
Um pedacinho daquelas mensagens
Que nessas cartas estão contidas
Para lembrar velha amizade
Que faz parte de nossas vidas.

* René Wander (Pseudônimo) seu nome verdadeiro é Messias Israel Balboni. Professor de língua estrangeira, Poeta, Contista e Ator. Membro correspondente da Academia Internacional de
LETRAS << 3 FRONTEIRAS >> de Uruguaiana R. S .- Brasil. Participante de várias antologias
poéticas a nível nacional. Sua cidade natal - Varginha – M.G.
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Gaveta
Rondinelli Pedreira Benetolo*

Esse ponto fechado,
Esse ponto encostado
Sempre cheio de rotinas,
É um ponto já marcado.
Esse lugar participa,
Esse canto favorece,
Pra quem gosta de cuidar
Desse lugar não se esqueçe.
Nessa moldura fracionada,
De arquivos pra coleção,
Se duela ou acostuma
Com objetos à exposição.
Da mudança não se evita,
Ela guarda o que se quer,
Se vasculhamos tantas vezes,
Dá -se um rumo se puder.
Deixam rastros de procura,
De tamanho e divisões,
Esses guardados variados,
Deu desgaste por repetições.
Essas caixas escolhidas,
Aparecem desarranjos de alguém,
Seu projeto é um aliado,
Pra recompor em vai e vém.

* Nascido em Varginha-MG. Formado na Escola Municipal José Camilo Tavares. Aprecio musicas,poesias,filosofia e pintura. Agradeço a oportunidade oferecida nesse momento pela Fundação
Cultural de Varginha. “O Dom pode ser privado, mas a Arte deseja ser pública.”
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Mãe Maria
Sandra Maria Ferreira Pinto Carvalho*

O peso da saudade, cravado no meu peito.
Em forma de lágrimas é puro sentimento...
Na dor que sufoca minha alma
Na dor que me faz suspirar...
Queria você ao meu lado
Eu sei que soube te amar...
Sinto seu toque seu acalento
Vem o desejo de te abraçar
Subito momento onde a vida
Se foi num sopro e não quer voltar...
Ficaram agora belas lembranças
Quem sabe o tempo não deixa apagar
Procuro seu colo os seus carinhos
Acordo é um sonho a mãe não está...
Mas ninguém
Completa o espaço
Do seu lugar...
Mas ninguém
Entende o que eu passo
Só seu olhar...
Mergulho no amor, que você deixou.
Pedindo que tenho, que continuar...
Sou teu pedacinho assim me ensinou
Que na oração devo esperar....

* Poetisa, Teatróloga e Professora coordenadora do projeto social ELO (Expediente Laboratorial
Ocupacional) desenvolvido voluntariamente mas escolas da cidade.
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Saudade
Sylvia Thereza de Rezende Carvalho*

Minha vida não é nova,
Entretanto assim parece...
Quem vive escrevendo trova
Jamais na vida envelhece!...
Nas lutas de cada dia,
Nas lutas que a vida tem,
Há sempre paz e alegria
Pelo caminho do Bem,

Tudo muda nesse mundo.
Só eu não tenho mudanças
O bom de ontem é saudade
Não tenho mais esperança.

Dizer que não há, não quero...
Mas é sempre novidade
Achar amigo sincero
Que nos ame de verdade,

O primeiro amor da gente
Deve ser bem guardado
Chegam uns e vão –se outros
Aquele é sempre lembrado.

A saudade mais doida
Somente a pode explicar
Quem espera toda vida
A quem não pode voltar

Encantos que já não gozo
Mas que não posso esquecer,
Fazem de meus olhos tristes
Meu triste pranto viver.

Eu apaguei, na verdade,
Um passado que vivi;
Mas hoje sinto saudades
Das lembranças que perdi!

No coração moram avulsos,
Como pombas nos pombais;
Mas as pombas vão e voltam
Os sonhos não voltam mais...

As idades neste mundo
Tem quinhões desiguais
Moço pode, mas não sabe
Velho quer, mas não pode mais

* In Memoriam *15/10/1915 +14/06/1998
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O que você faz na vida
Vilmar de Souza*

Pra você vou responder
Eu faço tanta coisa
Com o meu corpo, meu amigo
Com os meus olhos
Estou enxergando
O tanto de coisa
Que estão inventando no mundo

Estou fazendo de tudo
Pra não perder a minha liberdade
Para as invenções dos homens
E para as coisas do mundo.

Com o meu nariz
Estou respirando
Este ar poluído
Com minha boca
Eu te digo bom dia
Com os ouvidos
Eu ouço o que andam
Falando por aí
Com as minhas mãos
Eu pego alguma coisa
Que está no chão
E jogo no lixo
Com as minhas pernas
Eu carrego o meu corpo
Você ainda quer saber
O que mais eu sei fazer?
Pra você eu vou dizer

* Natural de Varginha/MG. Nasceu em 1972. Sempre gostou de ler e escrever. Admira versos e
poesias. Fica encantado em ver quando duas palavras rimam. Tem uma obra publicada com o
seguinte nome: Riqueza de Deus e a Riqueza dos Homens (Crônicas).
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Carta Geográfica
Wender Reis*

Ao primeiro olhar,
o descanso dos olhos
poderia ter revelado todo o mapa topográfico de suas expressões:
dos pés à cabeça.
Seus relevos traçados para amparo dos ventos:
dos turbulentos aos calmos.
Ao segundo olhar,
o descanso dos olhos
revelou todo o mapa topográfico de suas expressões:
dos pés à cabeça.
Seus relevos traçados para amparo dos ventos:
dos turbulentos aos calmos.
Ao terceiro olhar,
com meus esquadros oblíquos, desenhei nossa escala.

* 30 anos, quase marido da Marina. É astronauta autônomo e educador, escreve em seu blog
pessoal, além de manter a coluna Periscópio no portal Varginha Online.
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Alquimia
Willes S. Geaquinto*

Da poesia
Faço meu canto
Encanto que espalho
Flores que colorem
E perfumam o tempo
Folhas de outono
Que viajam ao vento...
Da poesia
Faço magia
Alegoria no oceano
Barcos que navegam
Calmos ao léu
Lua dama da noite
Estrelas que enfeitam o céu...
Da poesia
Faço o antidoto
Para o só da solidão
Medos inconscientes
Sentimentos obscuros
Alquimia que transforma
O presente em futuro...
Da poesia nada se perde
Tudo converge
Tudo se cria
Tudo permanece
Tudo se recicla
A dor que vai
O amor que fica...

* Psicoterapeuta, jornalista e escritor.
Antologia de poetas varginhenses
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Te desafio
Zaqueu Baruc Miranda Lima*

Ô poeta, quão fácil é a sua vida,
escrever sobre amor,
a flor e poucas feridas,
falar de mulher,
escrever o que quer,
e enaltecer a despedida.
Ô poeta, tens muita inspiração?
Usa quase as mesmas coisas,
pinta quase as mesmas cores,
que emocionam o coração,
fala de amores, abandona os horrores
e termina com uma canção.
Ô poeta, que adora a lua,
ama as estrelas e ignora o sol,
prefere os campos e esquece a rua,
muitas rosas e nenhum girassol.
Ô poeta que tens vida boa,
aceita um desafio de andar na proa?
escreve sobre o sol que escalda a minha pele,
sobre o sangue que escapa da minha veia,
sobre as coisas que ninguém adere,
sobre as que são consideradas feias.
Consegue escrever sobre a vida real?
Escrever sobre o sofrimento alheio?
Sobre as doenças e o meu devaneio?
Esqueça a lua, esqueça o céu,
abandona a princesa e rasgue o véu,
escreva um poema que chame atenção,
pra que algum dia alguém dê a mão,
digam mais sim do quê não.
* Brasileiro, advogado e escritor.
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