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Ao poeta Mário Gomes,
 que viveu de inspirações

 e agora inspira este projeto



Este livro integra o projeto LIVROS DA RUA,que tem por objetivo democratizar o acesso à arte, levando a produção literária local à população que habita ou trabalha nas ruas por meio dadistribuição de livros organizados de forma coletiva. Para os AUTORES, é bom ter seu trabalho divulgado coletivamente para um público diverso de regiões diversas, que eles, provavelmente, não alcançariam agindo sozinhos, proporcionando-lhesuma relação mais íntima e interativa com a cidade. Além disso, ao levarem seus trabalhos para populações que são mais atingidas pela desigualdade social, contribuem para a democratização da arte. Para o PÚBLICO COMPRADOR, esta é uma boa oportunidade para conhecer melhor a produção artística local e de participar de uma ação que visa diminuir, por meio da arte, as distâncias entre as classes sociais. Para a POPULAÇÃO DAS RUAS, os livros e o contato direto com os artistas podem representar companhia, aumento da autoestima, motivação para o enfrentamento das di iculdades do dia a dia, oportunidades pro issionais... poesia...Você gostaria de participar? Entre em contato: 
rkelmer@gmail.com
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sabiaguar [poema musicado por wilton matos]vem, vem, sabiádespertar povo da terra,          vem sabiaguarvem, vem, sabiáexpulsar homem-de-pedra,           vem sabiaguar e deixa a duna avoar... e deixa a duna avoar...homem-de-pedra, dinheiro na mão quer comprar a loresta o vira-pedra vende nãotodo mundo é dono ninguém é o dono nãocarcará-sangra-o-olho gavião-mata-ladrãodeixa a vida nascer, deixa o rio pro marem chintã, irerê, ariramba, biguádeixa a mata crescer, deixa o vento girar por embira, tiê, sagui, tamanduá
e deixa a duna avoar... e deixa a duna avoar...

Alan Mendonça
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Gênesis ou eterno-retorno

Cá estamos de volta ao tempo inverossímil do mítico paraíso, o Éden. Um viver “sub judice”. Que se diga.Estamos algo espécie de Adão e Eva.A expulsão já nos espreitava. A História con ir-ma, a realidade, inexorável, assevera.Cada homem, um solitário, incompleto de ar-maduras, costelas e coragem, hesitante diante da inóspita ignorância. Cada mulher, uma rebeldia e ânsia que a impele à traição necessária e vital à tradição reinante que nos oprime. Recria-nos mais nus ante a ira do tirano. Um pseudo-deus ou um falso mito?– implacável e irascível ao excesso.Pôs tudo a perder com seu estado de ânimo pela obcecada exceção.Lançou-nos ao cadafalso, ao mundo cru, amea-çador e sombrio.Onde há medo, o animalesco exorbita. Agride--se ou se escapa. Nunca impunemente. Desquita-se do valor do grito a plenos pulmões, abastados de direitos a ladrar às indignidades.Surge, então, a culpa imposta e, tristemente, assimilada.
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Aquiescemos de um modo ou de outro.Uma pandemia, sem cura nem vacina à vista, vaticina, massivamente, egoismos, preconceitos e ardis... – cupidez narcisista dos amores tísicos.Seria tal pulsão de morte a força que nos move? Esse animus que ora nos encaminha ao suicí-dio coletivo?Não é questão de imunidade de rebanho, mas de humanizar os bandos beligerantes e apalermados. Incito: morda-se a saborosa maçã da sábia ser-pente.Antes penalizado que submisso.Firmo-me na dialética do senhor e o escravo. – um dia vinga para além da nossa merasobrevivência...E se dita uma só palavra, seremos salvos, ainda que não redimidos, asserto: Resistência! 
Aluísio Martins Rodrigues
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Pantera Negra para Jean Michel Basquiat As garras do tigre rabiscando as telasas paredes, o chãoos pés a dançar sobre as chamas do rio Mississippiesqueletos de cães e negros empilhados nas ruas de Nova York uma escada suspensa no céu de Manhattanlevaria a Deus?escalar os monteschegar ao topo se não sobre pilhas de mortos

Magna Maricelle
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Eu. Ele.

Ele aproximou-se do carro oferecendo-se para lavar o vidro. Sem olhar, eu iz que não com o dedo. Ele insistiu, a fala penosa, com fome. Eu disse que não tinha moeda. Ele disse: “Doutra vez o senhor me dá!”, e molhou o vidro, com raiva. Fiquei sem ação diante da ousadia. Ele sorriu, com fome, e continuou. Balancei a cabeça, sem ter o que fazer ou dizer. Ele concluiu o trabalho e icou parado, olhando-me, com raiva. Encarei-o. Levantou o po-legar e sorriu de novo, com fome. Atirei-lhe duas moedas, ele agradeceu e se afastou como se nunca me tivesse visto.O sinal abriu. Eu fui para casa. Ele icou lá. Com raiva e com fome. Com raiva e com fome.

Carlos Vazconcelos
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Jogo dos bichos 
(de 1898)

 Eu sou banqueiro aperfeiçoado! Sou o primeiro que paga dobrado; O coito é franco, acceito boró, Pago as bochechas... ninguém tenha dó...macaco, porco, jacaré, cavalo, águia, cachorro, camarão peru... bode, elephante, pachyderme, gallo, touro,p’requito, jaçanã, tatu;veado, cobra, cangaty, raposa, pavão, marreca, guaxinim, siry,burro, piolho, pulga, mariposa,gallinha, lebre, pato, patory;carneiro, mosca, jaburu, pato, hyena, tigre, tubarão, muçu, urso, jumento, jurity, socó, perdiz, canário, sabiá, nambu;guariba, gato, mucuim, pium, mosquito, lesma, borboleta, boto, preá, piaba, guargarú, mutum, coruja, cabra, gia, gafanhoto;lombriga, aranha, kangurú, lagarta, mutuca, víbora, emboá, leão, girafa, espada, tapacú, barata, ostra, tainha, cicie, cação;camello, zebra, dromedário, vacca, mocó,cassaco, guayamum, caçote,cará, trahyra, zabelê, tacaca,bezouro, cysne, cururu, capote; piau, calangro, verdelim, curica, pitu, jibóia, avestruz, capão, coelho, grillo, rouxinol, peitica, guará, jandaia, beija- lor, carão.

Ramos Cotôco
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Minirrap

Sujeito suspeite e peiteos que dizem não tem jeitoo malfeito se foi feitopode – é um fato – ser desfeitoDaqueles que dão aceiteao defeito ao imperfeitohá quem tire seu proveitoprovando o que se aproveiteNão aprove não se afeiteaos que têm como preceitodesrespeitar o respeitodisfarçando o mal com enfeiteQue o mal pode que se ajeitese rejeitado no peito não se sujeite sujeitosujeito não se sujeite
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Ora São

menos ora-
tória:
           or’ação

menos palma-
tória:
           dê a mão

mais carinho,
carinha:
menos carão

menos alarde
(ar de “não”):
 arde    não

menos alarme
(desarme-se):
              alme-se

Alves de Aquino
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d’um março de 2020

à rua tudo parecia onteme já era noite mesmo sem bom diasa rua brincou de chuva        brincou de vento        colecionou voos de passarinhos        brincou de apanhar folhas        já sem com vassouras valsar        suja de olhares   de vontade        corre rua dum lado pro outro               (e lateja e palpita e implica e)        brinca de cabra cega        vai de esquina à esquina        a procurar o esconde        e se escondetudo é tão cá tudo distanteno calendário – dias já usados –entulho de presente/de futuromais um amanhã repetido
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a madrugada antes do sonotempo pela metade do preço(quede espaço pra usar?)e vai a rua        escurece na janela        e lá icatal qual o solnesses dias enfeite

Mailson Furtado
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Maio de ninguém

Eu nada queria dizer dos estranhos feriados de 2020dos tristíssimos feriados de 2020Pois quando era sol, os corpos não tomavam  conhecimento da luz e as roupas de sair   mofavam nos cabidesE, quando chovia, chovia como um castigo bíblico,Tudo parecia um castigo bíblico, E não era, Era um vírus,a peste negra no século XXI: Somos tão bons de guerra e tão maus na vida, Que o presidente dizia aos mortos “E daí?”Isso era tudo que ele dizia aos mortos . . .Tempo de silêncio e de ambulânciasTempo de sofás e de apreensão,os cantos da boca caídos  dentro das máscaras,Tudo que podíamos sentir era medo de respirarLixávamos nossas mãos com álcool e desesperançapor esses dias e dias e dias e diasnulos como um sábado em um asilo de velhos, inertes como nossos membros; Por esses dias  um morto era muito mais ninguém E os vivos, entes da temeridade —
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Eu era um covarde de solidão,resignado com imagens e estatísticas . . .Estar vivo era vagar neste limbo,em prisões onde fomos nossos próprios carcereirosAqueles foram dias de separados, de absoluta falta de beijos,e de medir os encontros em metros de distânciaSim, foram dias de distânciaBem que as máquinas tentavam acudir nossos ouvidos e olhos adestradosMas a mecânica da música tecia a saudade e a pele se ressentia de Sua VerdadeAqueles foram dias de apartados, os dias dos sufocados,Aqueles foram dias de perder,Eu não devia dizer nada delesa não ser que plantei sementes de tomate num jarro de plástico e vieram os frutos.

Carlos Nóbrega
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Distâncias

Da ausência de todo movimento externo, meu mundo inquieto, na espreita, procura extrair o doce substrato de cada minuto. Confesso que diante de tão absurda lacuna do fazer, aprendiz de tudo quanto o mundo me deve, arrisquei o “Je veux parler français”, o inalizar dos contos de Poe, o risco aleatório de músicas que ainda não conhecia. Esbarrei em Rimbaud, Lacan, Pessoa. Troquei quadros de lugar, abri o piano, conferi zil vezes mensagens de telefone, e dormi como há anos não dormia. Meu movimento interno precisa adaptar-se. Sento para escrever. Percebo a di iculdade de li-dar com o tempo. Coloco-me à contradição do que preciso agora, e deixo que Fito Paez repita incansáveis vezes o seu cantar diferente de tudo. Há, entre a melodia que escuto e o timbre de voz dele, algo que acende minha melancolia tão bem guardada. Minha necessidade de permanecer sentada vasculhando palavras desgarradas aumenta... minha mente babélica encharca-se de intenções ka kianas e Schopenhauer, de longe, aponta-me o título desgraçado: _As dores do Mundo._ 
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Paro, re lito e recuso-me a buscar o livro que tanto ameaça ferir... O momento, pertinente à súplica, parece pesar ainda mais e não tenho es-colha. Minha arma, subjugada à clausura, resiste como antes descrita (De Uma Flor Caída – Ló-tus) ao tumulto da solidão e arrasta-se por frases e lembranças. Sim... as vozes de que há vida em minha casa supera, ao longe, todo esse devaneio. Respiro numa profunda compreensão de que tê--las tão vivas é consequência lógica de amá-las... e reconheço-me enquanto parte de toda a constru-ção. São ilhos!... a ordem que paira a inspirar-me longamente na condução da orquestra: o caos.

Alana Girão de Alencar
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o gritodito certeirofeitotido aceitoexplicadoconsumadoacabrunhadoengasgrudadono arranha-céu da bocao gritolançado soltoarremessadoo gritode calos  e calasfalos  e falasdormências e acordâncias o grito das manifestânciasdos afetos perdidoso grito a litoo grito.
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o mundo em estado de desembelezaprecisa sacudir tapetes retocar paredesretirar quadros tortose embonitar sorrisos mortos.

Meire Viana
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Um humano, demasiadamente humano 

Caminho por necessidade e por desejo de des-frutar das incertezas pedestres. Na tarefa de re-colher fragmentos de vidas para contar, urdidas na trama das palavras, a memória de um encontro com um humano, demasiadamente humano.   Com os passos lentos, deixou a sua cadeira de engraxate e caminhou em minha direção, arquea-do. Ribamar tinha a vida tatuada no seu corpo magro. Puxou o ar dos pulmões para me dizer: “Agora estou aposentado do tempo”. Tirou um ci-garro amassado do bolso e con iou a mim a sua história.Sete de setembro no tempo da ditadura, foi para a marcha na Avenida Duque de Caxias e não entrou de volta no ônibus da escola. Preferiu viver nas ruas do que suportar a ruindade da casa. Foi recolhido para o Santo Antônio do Buraco. De maior, foi preso por assalto e depois por homicídio. Desceu aos infernos e depois subiu ao céu, amparado por uma santa mulher da vida. O tempo no Serviluz, a casa, os ilhos, a tuberculose, a rua, a licença para engraxar sapato. Relatos con-tados aos pedaços. 
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No outro dia, vi a cadeira vazia. Contaram que Ribamar foi dormir em baixo da marquise e não amanheceu. Ficou a noite toda tentando tomar o fôlego que não vinha. Descansou. Foi do jeito que ele me falou: “Tudo se acaba, a pele, o osso, tudo vira pó. A alma vaga por espaços in initos”. Dei meia-volta sentindo que a caminhada pro-duz, por uma espécie de inversão, uma exploração de desertos, um exílio e um desenraizamento. Um devir poético sempre inacabado na cartogra ia in-completa de uma Fortaleza, parada na Praça dos Voluntários.

Lidia Valesca Pimentel
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A Assembleia das Nuvens 

Do Norte, elas vieram promissorasem sua cavalgada inalcançável.Crias do vento, formas transformadorassão nuvens de um poder imensurável.Na abóboda do céu, vêm do LesteEmissárias carregadas de trovões.Turbulentas, lutam no antro celestetrazendo Tempestade em seus clarões.Filhas crepusculares de cores vivas.Várias paletas do Sul são bem vistas.Elas tanto aparecem como somem.Por último, do Oeste veio missão.As nuvens inspiram toda a multidãocriando os sonhos dos homens.

Léo de Oliveira
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Negro de Aldeia 
(Lamento a João Pedro)

Uma negra criança de aldeiaQuando encontra uma balaO seu sabor é sempre amargoE não é de chocolateNem de carameloLonge de ser marshmallow.A bala que encontra o infanteTem sempre sabor de sangue Envolvida em papel de ódio de classeCom pitadas de soberbaTemperada com requinte de crueldadeE gotas de rudezaNão tem cheiro, tateia, escutaE inge que não enxergaTem nome de bala perdidaE sempre abre feia feridaLacrando um inocenteInde inidamenteA sete palmos de areia.
Pantico Monteiro
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Flor de Resistência para Alan Mendonça e Ricardo KelmerEu sei que somos frágeis como a lorPorém se a lor resiste a cada invernoNós não aceitaremos esse inferno E não sucumbiremos ao terrorUma força nos une com vigorNossas armas são lápis e caderno Pois queremos um mundo mais fraternoEstamos de mãos dadas pelo amorVemos armas miradas à culturaPois o plano é levá-la à sepultura E depois lhe prestar a condolênciaÉ tempo então das lores serem cactosE sairmos intactos aos impactos Nós seremos a lor de resistência



27

As cores do Brasil

O Brasil, colorida bandeira,Com retângulo, verde esperança,De que um dia se eleve uma lançaQue nos salve a loresta-videira.No losango amarelo em bonança,O tesouro escorrido à ladeira.Impossível esquecer a fronteira,Em azul-circular con iançaQue, por im, em di ícil processo,O Brasil ressuscite capazDe voltar a crescer com sucesso.A brancura estrelada de paz,Enfaixada com ordem-progresso,A justiça, em lembrança, nos traz!

Luciano Dídimo
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Manipuleição

Neste ano, olho vivo,Cidadã e cidadão.A campanha começou,Tá chegando a eleição.Pois escute este recado, Que vou rimar com cuidadoSobre manipulação.Se o candidato vier Com agrado e com carinho,Dizendo “Meu eleitor,Vou fazer da água vinho”,Caia fora, meu cristão,Voto não é milagre não,Caia fora de ininho... Se o candidato disserQue você é que é o tal,Que mais parece um doutorE seu time é o maioral,Segure a bolsa e a carteira,Não vá icar de bobeiraCom esse cara de pau.
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E se o bonito esnobar,Dizendo ser candidato,Mas tem nojo de política...Esse inge de pacato,Vem no conto do vigário...E lá se foi seu salário!Jogou seu voto no mato.Finalmente, se pintarO próprio cão encarnado, Gritando que “É mito, mito!”Só gosta de andar armado,Mas não passa de cagão.Não vá pecar na eleição,Não vote no endiabrado.Que seu voto na eleiçãoNão seja manipulado.O poeta aqui lhe dizNão queira ser enganado.Vote em sua consciência,Pois nela está a ciênciaDe um voto abençoado.
Leite Jr.
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Democracia?

Igualdade de partilha...Governo do povo, pelo povo e para o povo...Liberdade no convívio entre diferenças...Quantas idades terás que completarPara compreenderQue andas a buscar A simbólica utopiaDo avesso às ditaduras?Nestas terras Verdes e Amarelas,Onde o voto é obrigatório eA desigualdade cessa a soberania,A democracia faz transparecerA ilusão do sonho necessário de serTodos em umPara justi icar o poder.Quantas respostas terás que darPara perceber que para viverO essencial passa a serLiberdade, Igualdade e Fraternidade?Nesse ínterim, a humanidade pode até errar,No entanto, torna-se necessário aprenderA ter solidariedade traduzidaPelo bem estar da sociedade como um todo.Como disse o Nosso Velho e Querido Gonzagai:
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A democracia passa necessariamente por JustiçaSocial, Em um processo permanente, Eticamente e intrinsecamente comprometidoCom o atendimento às reais necessidades das pessoas.Mas, para além de questões Políticas e Sociais,Em tempos de século XXI,Há que se perceberA democracia como um sistema convergente eharmônicoEntre a Sociedade, a Economia e a Natureza, Ao trazer ao palco dos nossos pensamentos eações comuns A Responsabilidade Ambiental com a mãe NaturezaVestida de Criatividade e SustentabilidadeConstituindo-se na Teia Colaborativa pela Vida.

i  Nosso Velho e Querido Gonzaga se refere ao Ex-Governador Gonzaga Mota e ao texto publicado no Jornal Diário do Nor-deste de 25.09.2020.
Laodicéia A. Weersma
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debilidade

eles vieramno momento exato da felicidadede muitosenvolvidos com o bom cheiro da vidadas genteseles vieramempunhando nas vozes e gestoso contráriosuas facas suas farsas seus desmandosinsolenteseles vieramrasgando símbolos sob o aplauso loucode plateia– a união gargalhosa de risos abastados –indiferentes
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eles vieramcortando certezas e plantando mentiraspuro escárnioapagando memórias, crenças e vidasmalevolenteseles vieramtornando fumaça fauna e loramundão de desastresurdos aos gritos de clamor que a loraindolentese vejo desaparecerem os risose se golpeiam sonhos desejos conquistase se destroem crenças valores vidasde muito aprendi: Tudo tem limite!

Chico Araújo
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Beija- lor

O beija- lorSabe a lorQue beija. Esteja ondeSeja longeEle beija.Vem retoPara pertoE beija.RondaRodaE beija.BicaFica E beija.LeveLivreBeija.BeijaVoaE vai. 
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Uma pessoa e um passado 

Olho o trajeto idoMuito já foi o andadoLéguas tiranas sofridasCheiro sangue, só feridasEntre objeto e objetivoHá uma pessoa e um passado.Olho o projeto pretendidoMuito foi planejadoNão-prazer em dizer nãoNem só fazer a concessãoEntre abuso e abusivoHá uma pessoa e um passado.O caminho é o longoA caminhada é lentaO gato é sempre pardoA formiga tem o fardoA tartaruga volta ao mundoO elefante cansa e senta.

Alberto Perdigão
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redemoinho 

faz tempoque o temponão passafaz tempoque o temponão é um alentofaz tempoera meninoe a vidasonhavasem tempolá no terreiro
ausência

no quintal do meu avôtinha um pé de cajánão adianta fugir da grande solidãoe do indizível silênciopra onde vamosé sempre ontem
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interlúdio

o gesto diz sentimento em carne viva a palavra sangrando contradiz o mundo acaba e nem sempre recomeça
estudo

da solidãonão sei dizeré um bichosem metáforasdesanoitece para anoitecerda solidãonão sei dizersem metáforas
Bruno Paulino
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contemporâneo 

meu poema está sujoo poeta está sujoo santo, o presidente  os rios de orvalhossujos os ilósofos, os rebeldesos ditadores. sujosos lenços obtusos, as cartas de amor, os exiladosminha voz o chamado na portaos orgasmos --- sujossujo o amore as promessasa espera na estaçãoo soldado apaixonadoa criança alheiatudo sujo nas guerras, nos consórcios, nos acordosde paz,  na mesa redonda, nos guetos e nos simpósios na favelano condomínio e no mármore--- tudo sujo
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suja a xícara, a porcelanado dente, o vendaval da voz,suja a retina do ventre e meninos nasceme nascem cravos, luas, cães e vulcão, sujostodos sujos por onde vouo que falo, o queleio e ouço, o que vejo, sujo, tudo sujona epiderme da crença, noalagamento, nodízimo das horasa mão no revólvertambém está suja a corda no pescoço a ponte e o mar. não adianta morrer--- a morte está suja
Renato Pessoa
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Os humilhados do parque 
com os seus jornais

Vou quase todos os dias caminhar em um Par-que lindo, perto de casa, porque tenho vontade, tempo e o privilégio provisório de dispor deles como bem quiser.Cruzo no Parque com vários tipos de pessoas: um senhor, a cara do Carlos Drummond de Andra-de, que todo dia vai ler no Parque; mães que ama-mentam seus bebês; gente praticando capoeira; empregados descansando em uma folguinha do trabalho; casais que aproveitam o sossego do Parque para trocar carícias; gente que só corta caminho para o Centro e ganha uns instantes de beleza; funcionários do Parque fazendo a manu-tenção; o fotógrafo, que por dez reais, tira sua foto num cavalinho, zebra ou motoca antiga; crianças alegres e embelezadas pelo parque de diversões e pelos lagos com barquinhos e patinhos; corre-dores e caminhadores, atletas ou amadores; os gatos, senhores de tudo. E os moradores.Enquanto caminho pelo Parque, minhas úni-cas preocupações são: usufruir do vento no meu rosto; cantarolar mentalmente as músicas do ídolo amado; apreciar as diversas espécies de ár-vores e plantas; pensar em como minha mãe vai adorar ver tantas lores que ela não conhece; me 
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deliciar com o concerto dos passarinhos e da água que corre nas nascentes; e, por im, tentar encon-trar naquele dia o meu lugar já favorito do Parque desocupado de amantes (o que é raro).Mas existem moradores do Parque.Suas preocupações são muito mais urgentes e imprescindíveis: encontrar um lugar plano o su i-ciente, sem formigas e um pouco mais “abrigado” sob as árvores, para estender ali os seus jornais, pedaços de papelão e seu único cobertor para en-frentarem o frio da noite; de dia, encontrarem uma clareira de sol, onde possam secar a pouca roupa que possuem e as tampinhas de garrafa pet que ca-taram e que lavaram em uma das nascentes do Par-que, enquanto tentam esquentar o corpo; passar, antes dos funcionários, pelas lixeiras, para recolher algo que possam vender ou comer; deixar em um lugar seguro do Parque seus pertences, sua única casa, enquanto vagam pelas ruas do Centro a im de conseguirem algo para comer ou fumar; tentar sentirem-se seres humanos como os outros, sob o abrigo mais amável do Parque; tentar deixar de ser invisíveis para o resto da suposta humanidade.Eu os ofendo com minha felicidade indiferen-te, de quem só padece mesmo de dor de coração.
Cleudene Aragão
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nós, ictícias

paletós dominam a cena. e as cadeiras, as canetas de decidir e os sons dos altifalantes. no imaginário, comando é virilidade, poder é masculino, política é coisa de homem: avós, pais, ilhos, tios, irmãos, maridos, amigos, conhecidos, ignotos. lugar deles, não lugar nosso. partidos sem partes iguais, indelével faz-de--conta. agir como se dentro, mas, de fato, es-tando fora. icção de cor laranja, que nos faz mercadorias de servir caciques, nos violenta, nos torna ingimento: caminhar, entregar san-tinho, igurar na TV. indelével faz-de-conta.lugar deles, nosso não lugar.as coisas como sempre foram: eles, autênti-cos, nós, ictícias. e o não fazermos parte, não sermos ouvidas, não termos canto. a ausência feita natural, como se natural, tornada natural. a casa e o útero como destinos. a política como um não lugar.  (...)
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– um novo tempo? – feminismos!– e a esperança?- luta e poética, feministas!resistir, desestabilizar, enfrentar, romper, transformar, issurar, ressigni icar, desaprender, descolonizar... luta e poética,feministas!

Roberta Laena
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Nação 

Junto a urbe que se insurgecontra o fracasso profundovejo o campo pela ruaa gritar sua amargura,pungente verdade franca,a denunciar torturado cego poder dementecontra o teu e meu sonhar.Ah, santa ira, desperta!Dá-me força pra lutar!Pela paz que já foi minha,na vida serena e calma,dragões, moinhos de ventoenfrento a des-esperarJustiça contra o açoitea impor im ao terror.Chega dessa noite escura,de sanha nazifascista,sem horizontes à vista!Anda, vem! Vamos pra rua! Que nos seja o Sol a Lua,vem que é hora de lutar.Seja dia ou seja noite,a Nação há de brilhar!
Kelsen Bravos
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Oração pra chuva

Chuva bonitaLeva a doençaE traga os abraços de volta.Lava as calçadasE molha a face entristecida do povo.Chuva serena,Acolhe os que perderam,Acalenta os sofrentes,E enche a bacia dos solitáriosCom tua água nova e remissora.Traz, oh chuva matutina,A alegria dos açudes,A mansidão dos justos,E o resigni icado dos dias.Alaga, chuva boa,Os corações cansados dos trabalhadores,das mães e da velhice.Chove nas plantações das criançasE rejuvenesce os desesperançados.Chuva bonita,Traz pra perto de novo,A certeza da íris encharcada do encontro dos amigos,Da bravura das lutas,Do sorriso dos ilhos,E de um amanhã cada vez mais Serenante e amoroso.
Francélio Alencar
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AntiCorpo

AntiCorpo é o orgânico em todas as suas formasEssas formas pulsantes que se atraem e que serepelem como numa dançaUm balé da Vida contra a MorteAntiCorpo é a Luz tentando dar cor às formas domundoAntiCorpo é a carne espiritual tentando sobreviverà sua própria degradaçãoAntiCorpo é a eterna busca de respostas a perguntas que a gente sabe que não as temAntiCorpo é serAnticorpo, na verdade, é tentar ser.

Marcos Oriá
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A dor

Minha alegria está de quarentenaMinha memória está a cinquenta milPor um milhão de motivosNúmeros frios mascaramDores por trás das máscarasAquecidas por terem nomesEstou contaminado de indignaçãoMal respiro por aparelhamentoDa uma maldade federalQuantas mortes me dizem respeito?Quanto respeito eles merecem?Quanta dor é encaixotadaMeu vale de lágrimas transbordaPorque já não vale mais nadaMeu grito, meu poema, minha vozEnquanto corpos jogam na valaShoppings celebram a insensatezEu choro, grito, escrevo e resisto
Jansen Viana
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O povo da terra

Aqui, seguimos em nosso pesadelo real. O Homo sapiens, a única espécie sobrevivente da linhagem hominídea, vive um momento evolutivo decisivo: ou se entende já com a Natureza ou en-contra outro lugar para morar. Putz, por que chegamos a esse ponto lamentá-vel? Porque nos distanciamos da Natureza. Hoje, entendemo-nos como parte separada dela e des-respeitamos suas leis – e achamos que escapare-mos impunes. Não escaparemos, pois sendo parte da Terra, ao destruí-la estamos destruindo a nós mesmos.Temos de compreender o que os antigos já sabiam e nós esquecemos: a Terra é um ser vivo e somos parte dele. Sendo um superorganismo autoconsciente e dotado de inteligência própria, a Terra é capaz de se autorregular e, como tudo que vive, ela busca o equilíbrio interno. E nós fazemos parte desse equilíbrio. Infelizmente, o Homo sa-piens civilizado desprezou o que seus antepassa-dos sabiam, e o preço pode ser seu próprio exter-mínio.Religiões gostam de cultuar deuses distantes, entidades inalcançáveis. Talvez seja o momento 
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de focar mais perto em nossa busca pelo Sagra-do. Se existe algum tipo de religiosidade que pode nos salvar a todos, ela é o amor pelo planeta e pela Humanidade. Uma religiosidade sem deu-ses, templos ou dogmas. Sem salvadores, pecados originais, guerras santas, e sem dízimo. Uma re-ligiosidade cuja salvação virá de uma profunda mudança de percepção – ou não virá.Mas de que adianta alguns terem essa noção sagrada da Terra se outros não têm e esses con-tinuam a desrespeitá-la? Chegamos então à con-clusão inevitável: só cessaremos o desequilíbrio do organismo geral se agirmos como organismo geral. É somente nos entendendo como um povo só que poderemos cuidar devidamente da Terra e de nós mesmos. Enquanto formos vários povos, vários países e várias religiões, não alcançaremos a visão do todo. Enquanto houver fronteiras, re-ligiões e outras noções separatistas, não nascerá a unidade necessária para agirmos em conjunto. Somente quando surgir o Povo da Terra é que haverá salvação para o Homo sapiens e para oplaneta.

Ricardo Kelmer
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