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          e a poesia é uma pintura que se sente e não se vê.”
Leonardo da Vinci





Patrocínio Cultural Realização

Psiquiatria

Poesias e Pinturas



4



Melhorar a qualidade de vida das pessoas 

é um grande desafio e também uma busca diá-

ria de milhares de profissionais da Janssen-Cilag 

no Brasil. Temos em mente que oferecer medica-

mentos e serviços de alta qualidade, inovando e 

descobrindo novas moléculas para doenças até 

então sem tratamento, é um grande passo nesta 

busca. Mas é necessário mais. É preciso pensar 

nas pessoas, nas suas famílias, na reintegração 

social dos pacientes. É preciso proporcionar o 

verdadeiro significado da palavra qualidade de 

vida: saúde, felicidade e bem-estar. 

Foi com esta filosofia que a Janssen-Cilag 

deu início, em 1998, ao projeto social “Arte de 

Viver”, um concurso nacional de pintura e de 

poesia que nasceu com o intuito de, por meio da 

arte, sensibilizar o público sobre a importância 

da socialização dos portadores de esquizofrenia. 

Em 2009, comemoramos a quarta edição 

do projeto que, de tanto sucesso, se ampliou, 

contemplando também a participação de pa-

cientes transplantados. O transplante representa 

uma nova vida que requer cuidados personaliza-

dos e completos. Pela nossa experiência, perce-

bemos que o Arte de Viver poderia ser também 

um novo aliado para esse paciente.

Este ano contamos com a participação de 

800 pacientes, totalizando 6.800 participantes 

nestes 11 anos, o que nos enche de orgulho. 

Sabemos do impacto positivo do Arte de Viver 

nos pacientes. O Programa é realizado em todo 

o Brasil, sendo divulgado junto à classe médica, 

que convida seus pacientes a participarem da 

iniciativa, recebendo um kit com materiais como 

tintas, pincéis, tela e lápis. 

Nesta edição temos 12 premiados, sen-

do os três melhores em poesia e outros três em 

pintura para portadores de esquizofrenia e para 

transplantados. Este livro é um dos frutos des-

te projeto: reúne as melhores obras de pintura e 

poesia escolhidas por um júri formado por mé-

dicos, artistas plásticos, críticos de arte e poetas. 

Em nome da Janssen-Cilag, gostaria de 

agradecer a participação das pessoas do Brasil in-

teiro que inscreveram suas obras no Projeto Arte 

de Viver. Todas são vencedoras do maior desafio 

de todos: a vida.

 

J. R. Ferraz  

Presidente Janssen-Cilag Brasil
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O Projeto Arte de Viver



Criado em 1998, o então chamado Con-

curso Nacional de Pintura Arte de Viver nasceu 

com o intuito de, por meio da arte, sensibilizar o 

público sobre a importância da socialização dos 

portadores de esquizofrenia. Como o próprio 

nome definia, o projeto contava somente com 

a área de pintura. À época, 954 obras vindas 

de todo o país foram inscritas, sendo três de-

las premiadas como as melhores do concurso. 

Os trabalhos foram selecionados por uma co-

missão julgadora, da qual participaram artistas 

plásticos renomados. O resultado foi divulgado 

no XVI Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que 

contou com exposição das obras no Memorial 

da América Latina, na capital paulista.

No ano seguinte, 1999, foi realizada a 

segunda edição do projeto que, nesta etapa, 

passou a contar com o incentivo da lei Rou-

anet, do Ministério da Cultura. No segun-

do concurso, 2.149 obras foram inscritas.  

O projeto passou, naquele ano, a ter também 

a categoria poesia. Como consequência, seu 

nome mudou para Concurso Nacional de Pin-

tura e Poesia Arte de Viver – utilizado até hoje. 

O escritor Mário Prata foi o presidente do júri 

que escolheu as melhores redações em poesia.  

Os 100 melhores trabalhos de cada área foram 

reunidos e publicados no livro “Arte de Viver – 

Poesias  e Pinturas”. As obras vencedoras foram 

apresentadas no XVII Congresso Brasileiro de 

Psiquiatria, ocorrido em Fortaleza (CE), e fizeram 

parte de uma mostra intitulada “Art Contempo-

rain 2000”, na Porte d’Auteuil, em Paris. 

Já em 2000, na terceira fase do projeto, 

foram 2.823 trabalhos inscritos e a etapa con-

tou, novamente, com o apoio do Ministério da 

Cultura, consolidando o sucesso das edições 

anteriores. Os trabalhos selecionados foram 

expostos no Museu de Imagens do Consciente, 

no Rio de Janeiro, durante o XVIII Congresso 

Brasileiro de Psiquiatria, que ocorreu em ou-

tubro daquele ano. As obras também foram 

publicadas na segunda edição do livro “Arte 

de Viver”, ilustraram a agenda “Arte de Viver 

2001” e um calendário do ano de 2001.

Nesta quarta edição – idealizada pela RV 

Mais, uma empresa do ramo de promoções 

e eventos –, o projeto foi ampliado e, ago-

ra, atinge também pessoas transplantadas.  

A dinâmica consistiu na divulgação em todo o 

território brasileiro junto à classe médica (psi-

quiatras e transplantadores) que, por sua vez, 

convidou os pacientes a participarem da inicia-

tiva. Para se inscrever, o paciente recebeu um 

kit de seu médico contendo alguns materiais, 

como tintas, pincéis, tela e lápis, além das fi-

chas técnicas para foram preenchidas e envia-

das à organização do projeto. 



Os trabalhos inscritos foram avaliados por 

uma comissão julgadora formada, em geral, 

por médicos, artistas plásticos, críticos de arte 

e poetas. Esse júri foi responsável pela seleção 

das obras que ilustram os livros “Arte de Viver -  

Poesias e Pinturas - Psiquiatria” e “Arte de Viver 

- Poesias e Pinturas - Transplante”. Desde 1998 

o projeto tem patrocínio exclusivo da Janssen-

-Cilag e conta com incentivo da lei Rouanet, do 

Ministério da Cultura. Nesta edição, foram 12 os 

premiados, sendo os três melhores em poesia e 

outros três em pintura para pacientes psiquiátri-

cos e mais três ganhadores para as duas catego-

rias entre os trabalhos dos transplantados. 

Devido a essa mudança no regulamen-

to, que incluiu a entrada de pacientes trans-

plantados, o livro passou a ter, pela primeira 

vez, dois volumes – e as obras reúnem, jun-

tas, 271 trabalhos selecionados pelo júri.  

O material foi divido pelo trabalho artístico 

produzido pelos pacientes psiquiátricos (111 

pinturas e 50 poesias) e pelos transplantados 

(100 pinturas e 10 poesias) e o lançamento 

ocorreu no dia 1o de julho de 2009, junto com 

uma exposição dos trabalhos, em uma cele-

bração no Museu da Casa Brasileira, localiza-

do na capital paulista.

São Paulo, 1o de julho de 2009



Apresentação

O IV Concurso Nacional de Poesias e Pinturas Arte de Viver 
promove, como diz Marcel Proust, “o trabalho do artista, de pro-

curar perceber sob a matéria, sob a experiência, sob as palavras, 

algo de diferente”. Conclamar poesia e pintura é, também na vi-

são proustiana, “captar nossa vida e também a vida dos outros; 

pois o estilo é, para o escritor, o que é a cor para o pintor, não uma 

questão de técnica e sim de visão....” e os trabalhos aqui revelados 

nos conduzem “... na volta às profundezas onde o que realmente 

existiu, o desconhecido, jaz ignorado por nós e nos faz seguir.”

Ao dar voz e cor ao cotidiano do transplante e aos labirintos 

da mente o Arte de Viver confirma que é a arte que liberta a vida 

do sofrimento, como na figura mitológica de Hefestos ou, mais 

modernamente, nas canções de Edith Piaf ou nos autorretratos 

de Frida Kahlo, que dizia: “pinto-me porque estou muitas vezes 

sozinha e porque sou o tema que conheço melhor”.

O Arte de Viver não busca evidenciar estilos ou escolas.  

As composições, linhas, figuras, cores, volumes, símbolos, comple-

xidade, memórias, delírios e sonhos têm o dom de aproximar cada 

um de nós dos seus autores e essa cumplicidade promove uma 

agradável redescoberta de sermos genuinamente humanos.

  

Henry de Holanda Campos

Presidente do Júri de Poesia

Curador



Na arte, a busca incessante do artista é 

superar suas limitações e encontrar um legado 

que é inerente a todo ser humano: a capaci-

dade de produzir o belo e o polêmico, conse-

guindo instigar a imaginação do observador. 

O artista e as pessoas que tentam produzir arte 

encontram, no ato da criação, a mais perfeita 

cumplicidade na pura essência divina, que exis-

te no âmago da alma humana.

O Concurso Nacional de Pintura e Poesia 

Arte de Viver oferece uma oportunidade ímpar 

para que esses homens e mulheres artistas, pa-

cientes psiquiátricos e transplantados, possam 

se expressar na melhor forma artística, contri-

buindo para sua recuperação física e emocional, 

reintegrando-os à sociedade. Como nos anos 

anteriores, é surpreendente o grande número 

de obras polêmicas, curiosas e instigantes, além 

daquelas que privilegiam uma grande técnica 

pictórica, aumentando de maneira significante 

o nível artístico e técnico do concurso. A se-

leção das obras foi feita de maneira criteriosa, 

por um renomado júri escolhido entre artistas 

plásticos, escritores, filósofos, críticos, conhece-

dores e apreciadores da arte, onde, após cada 

membro fazer suas escolhas pessoais, todos vo-

taram e as obras premiadas foram escolhidas 

praticamente por unanimidade. 

Participar de um projeto desse âmbito  

é um raro momento, que lisonjeia a todos aque-

les que de maneira direta ou indireta colabora-

ram para sua realização. Nosso melhor reconhe-

cimento aos organizadores e patrocinadores, 

que tornaram real essa ideia, mesmo diante da 

grande dificuldade de realizar um trabalho des-

sa magnitude em um país onde a arte não faz 

parte integrante das prioridades nacionais.

Finalmente, gostaria de desejar aos ar-

tistas – que foram buscar no fundo de sua es-

sência, de sua alma, inspiração para apresentar 

trabalhos artísticos de grande resolução, sur-

preendendo a todos – que encontrem nesse 

mesmo lugar forças para seguirem em frente e 

integrarem novamente nossa sociedade ansio-

sa pela sua magnífica presença. E que o maior 

e mais importante dos criadores ilumine com 

toda sua sabedoria os idealizadores desse pro-

jeto, para que possamos dar continuidade a 

esse encorajador trabalho de reintegração de 

seres humanos.

Sergio Longo 
Presidente do Júri de Pintura 

Curador

A reintegração social por meio da arte
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Pintura - 1o lugar

Vera
José Alberto Orsi - SP
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Morte e amor

Amor, te amo

Se não me amas,

A morte amo.

João Claudio Ferreira de Brito - RJ

Poesia - 1o lugar
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Pintura - 2o lugar

O amor riu de mim
Alceu Rodrigues dos Santos - MG
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O terceiro caminho

O terceiro caminho

se desvia do óbvio.

Não é o bem,

nem o mal.

Não é o quente,

nem o frio.

Nem claro, nem escuro.

Mas nunca em cima

do muro.

Desvio sensato

É a destreza do ato

Usa de bom senso

Quando há um clima

Tenso, perigoso.

Nadando contra a 

corrente.

Tomado a decisão

Que é pouco aceita

Navegando em alto-mar

Num barco aparentemente

frágil

Mas muito forte

Que não está relegado

à própria sorte.

Thais Carvalho Karbavac - SP

Poesia - 2o lugar
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Pintura - 3o lugar

Carga derrubada
Jose Amarildo dos Santos - PR
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Autoretrato

Faço conjecturas

Não acredito na fé

Tenho convicções próprias

Mergulho na noite como se 

nada houvesse

Sou leve e avesso ao futuro

Sou do tempo presente

Meu anjo me disse pra 

que eu tivesse calma

E é isso o que faço

Abraço as mitologias

Creio em pequenos segredos

Guardo um a um para me 

enriquecer aos poucos

Venço o cansaço

Vou pelas veredas

Procurando imagens

Moacir Tadeu Paiva - SP

Poesia - 3o lugar
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Aldeia na praia
Wagner Modesto Oliveira da Silva - RJ
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Reminiscências...

A boneca

O jogo de Amarelinha 

O Chicote-queimado

A corda de pular

O pirilampo, o gatinho Angorá. 

A cadeira de balanço

O bordado rococó

O som do piano clássico

tocado por minha avó

Chocolate bem quente 

no inverno, para aquecer

Cavalheiros

Fadas

Gnomos 

Até a chuva ceder

A varanda florida

As tardes primaveris

A Ciranda 

Brincadeira de anel 

Ah! Como eu era feliz.

Ana Lucia Gebaily - RJ

O direito da chibata

Em memória do marinheiro João 

Cândido Felisberto, líder da Revolta da 

Chibata – movimento de militares da 

Marinha do Brasil 

Lutar pelo direito de ir e vir

Esse direito nós já temos

Direito que ninguém fala

Da senzala para o eito

Do eito para a senzala

Tristes e lamentosos eram os nossos ais 

Enriquecendo mais e mais

Com muito trabalho e muita fé

Os grandes barões do café

Lutando por um direito maior

Direito que não se vê, mas sente,

Ao invés de mercadoria

O simples direito de ser gente

Elias Profeta do Nascimento - RJ
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Transportando com sucesso
Erasmo Gipmaier Ribeiro - PR
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Parte de um todo
Guilherme Augusto de Albuquerque Ninov - RS

O espetáculo do louco

Entrega absoluta, umbilical

Saindo da colmeia

Tecendo pelos mantras

Ser indivíduo, sujeito sexual

Apaixonado, desfalecido

Ressuscitando, refazendo, sucumbido

Desfazendo o paradoxo

Criando parâmetros

Visionários, sacerdócios...

... Refratar o incompreendido... 

Lapidar a problemática já existente

E trazê-la à lógica, “poeticamente”!

Yasmim Ribeiro Mehlem - SP
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Felicidade
Agata Petermann Kahl - SC
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Nas asas do vento

Passa uma geração

que não volta.

Passa o tempo

Perde-se...

Passa o vento,

que faz seu giro.

Do sul para o norte

Incansavelmente...

O vento volta

Volta sempre

Indiferentemente...

Não se importa conosco

Pelo que sentimos

O medo da vida

Da morte

Da guerra

Da sorte...

O mesmo vento

O vento dos Pampas,

Dobra sinuoso

As cordilheiras tortuosas

Da nossa mente

Sem rumo

Pisando num caminho de pedras

A depressão

A inquietação...

O vento dos prados

Pisoteados pela dor da angústia...

É obscura

Emerge invasiva

Não pede licença

Chega de mansinho

E nos leva ao torpor da morte...

Surge então um vento

Migrante

Fresco, suave

Alivia

Nos da força

Para pedir socorro...

Quem nos adota

Sustenta, acolhe

Serenamente

Com a brisa da paz

Do tratamento

Nas asas do vento

Para lutar nas outras tempestades...

E enquanto a Terra

Da suas voltas

E o vento passeia

Passam-se os outonos

Muitos outonos...

Mércia Gulmini Butazzi - SP
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Natureza
Célia Adriano - SC



29

Mapa do infinito
Gildete Pereira dos Santos - SP
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A mulher do luar

Anjo doce

Bando de estrelas a brilhar

Você é a mulher do luar

Fina seda

Céu de noite meiga

De cantar

Um canto sem fim

Um canto de vento doido

Oh sereia, tem pena de mim

O meu coração é barco 

Que destrocas

Nas pedras loucas

Dos meus sonhos poucos

Onde andas nua

Como rainha que és

Estou posto aos seus pés

A pedir por um beijo

Mesmo que seja breve

Derreto esta neve

Com o calor do peito meu

Que arde de amor pelo teu

Sejas minha eternamente

Deste louco que sou eu

Luciano Soares Côrtes -  RJ

Flores
Adriana A. Pinheiro da Rosa - RS
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Sem título
Dorvalina Alves - RS
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Saudade de casa
Antonio Carlos da Silva - SP
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Castelo confiança

Pedra sobre pedra

Força pra montar

Medidas a ajustar

Pra morar com segurança

Tem que ter a confiança

Em alguém pra apoiar

Não tem chuva, não tem vento

Nem tremor, nem pensamento

Já descanso bem tranquilo 

Forte é o meu castelo

Forte é o meu abrigo

O arco-íris me garante

Sem compasso, sem as mãos

Só a voz e o coração

Outra pedra não tem vez

É a raiz que vem do fundo

Mais profundo que o mundo

Me garante a solidez

Submerso não será

Ainda que no litoral

Minha vitória é me contentar

Saber perder, saber ganhar.

Davi Pereira da Silva - RJ

A maldição cai sobre o diabo
Ramsés Arida - SP
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Delírios do fim

Parece em vão, mas é verdade

Eu não quero, não agora

Um pouco mais tarde

Pois há em mim saudade

O meu corpo quase inerte

Procura um só movimento

Pois quero tardar um pouco

Este indeciso momento

Que é para mim um cataclismo

De tão enorme tormento

Eu peço ao meu poderoso

Pousar esse momento

Por mais alguns segundos

Mas não adianta mais

Minha alma percorre o mundo

Por dentre os espinhais

Vou buscar o meu passado

Que um dia foi ao longo

De um horizonte distante

Que num minuto prolongo

Ouço passos apenas

De alguém suspirando

Suspiros quantos darei

Ainda estou delirando

Meu momento está próximo

Sinto os menores movimentos

Mas não consigo falar

Então eu grito por dentro

Meu momento está próximo

É tarde demais para mim

Meus olhos já entreabertos

Fecham-se pra noite. O fim!

Mariza de Andrade Maracci - SP

Florescer
Adriana Lúcia Moreira - MG
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Gueixa dos olhos do céu
Maria Mary Sugayama - SP

Sem título 
Suely Rodrigues da Silva - SP

Flerte

Momento oportuno

N’alma vibrante

A estontear a razão

Contemplando meu ser

Jaqueline Collar Pereira - RS
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Flores 
Mauro Salvatti Pêra - RS
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O que escrevo

Perdi-me na minha bipolaridade

Eu era racional. Hoje me sinto agitado.

Tenho saudades de dias melhores

Minha vida passou por alguns testes

Anseio por melhora. Para mim é sempre uma luta.

Não tenho desânimo. Para mim o tempo urge. Lembro-me dos meus estágios.

Me comovo com o último emprego

Domingo é um dia de descanso

Estar bem é um motivo de alegria

A família é um ponto de equilíbrio

Fechou-me os olhos. Choro sem lágrimas.

Amo em silêncio. Não sinto sono.

No espelho, vejo alguém que não sou eu

Me acho chato. Me perco na falta de sono.

Dentro de mim grito. Tenho a alma ferida.

Não perdi minha essência

A morte me assusta. Minha vida inteira me surpreende.

Agonia-me a mudança. Sinto ternura pelos bichos.

Sinto piedade pelos idosos. Tristes são os velhos do asilo.

Ninguém vai visitá-lo. O que me faltou foi sensibilidade.

Serei um novo homem. Não vivo sem lembranças.

Sou um homem de ideias. Sigo meu raciocínio.

Permaneço focado no que escrevo

Milton Magalhães Junior - RS
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A natureza dos bichos
Nilza Maria Machado Ferrão - RS



39

Bairro da alegria
Alberto Vicente - SP

Tulipas
Carlos Alberto Gomes - RS



Casinha de rancho
José Ignácio Lewgoy - SP
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Mente insana

Não quero que me veja como um assassino

Apenas um coração que está a ponto de 

explodir

Deixando vestígios de lágrimas com sangue

O ódio e o amor que me vêm a sucumbir

O pranto que estrondea a vila inteira

Um sorriso que invade a multidão

Dentro de um corpo manifesta

Contrasta a alegria, a solidão

Violentas palavras atravessam paredes

Pois tijolos não conseguem reter

A força do som da laringe

Os alcança e faz-me vencer

Dormis-te acordado outra vez

Pois a mente não se acalma

O presente, o passado e o futuro difundem

em sua alma.

Queria me ver sorrindo

Como criança que vai ao circo

Porém, se eu chorar novamente

Beberei minhas lágrimas caindo

Mente insana! Mente insana!

Comanda essa mente, algo quase indefinível

Tirá-la de mim, parece impossível

Aparece todo dia, algo constante e ativo

Repete meu tempo, Transtorno Obsessivo-

Compulsivo 

Manias paranoicas aparecem toda hora

Insistem em ficar e nunca vão embora

Confiro os objetos, estão todos em ordem

Mas, preciso ver de novo, parece que eles

se movem

Veja as pessoas, estão te olhando!

Ficaste imaginando, o que eles estão pensando?

Parem com isso! Estão nos atormentando

Cenas de suicídio apareceram de repente

Até uma grande empresa surgiu em

minha mente

Já fui o melhor músico e era um grande

escultor... Já fui cineasta e até professor.

Andei por todos os caminhos, por todas as estradas

Apesar de ser tudo, ainda não pude ser nada.

Chegou toda euforia, em ação e amor

Adicionadas ao ódio, angústia e dor

Estão explodindo! Transtorno Bipolar do Humor

A casa me parece tão cheia, apesar de estar

vazia, pois você me acompanha, senhorita

Schizophrenia

Enquanto vivo, prossigo uma luta que não cansa

Obstáculo abstrato psíquico

Mortífera mente insana

Nedson Soares Machado - RJ
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Sem título
Antenor Lisboa - RJ
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Mandala dos sete sentimentos
Henrique Monteiro da Silva - RJ
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Se eu fosse pintar a minha vida

Se eu fosse pintar minha vida, eu...

Gostaria de pintar um arco-íris.

Onde hoje é tudo negro e triste.

Eu caminhando livre de qualquer tristeza e dor.

Sonhar com um mundo melhor e colorido.

Ao lado dos meus...

Pintar um futuro feliz e sem medo.

Ter certeza que este futuro seria como eu pintasse...

Sem nada mudar.

E assim, saber o que vou encontrar.

Maria das Graças da Silva Ribeiro - RS

Balé aquático
Maria Eliane da Consolação -  SP
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Liberdade
Letícia Maria Pereira Santos - PA
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Marcas de um poeta

O Poeta jamais morre. 

Deixa sempre seu nome escrito nas estrelas.

O Poeta jamais cansa. 

Ele sim, alcança. 

Moídos seus ossos no moinho.

Provado no fogo. 

Jogado na água.

Secularizando momentos.

Enfatizando sonhos.

Aniquilando sentidos.

Expressando sentimentos... 

Vendo ao longe,

se apressa.

Em pensar na busca constante da 

imaginação,

se entrega fácil.

Às queimaduras da paixão,

ecoa sua voz, 

transparece a alma. 

Como uma espada afiada.

Medindo a garganta e a mandíbula.

Do pó das cinzas,

faz seu cristal. 

Do estandarte do horizonte, 

seu vinho branco. 

Do bronze do anel, 

seu diadema. 

Da loucura,

uma poesia...

uma tradução...

de idiomas eloquentes, 

mas, verdadeiros. 

Pois o Poeta é a âncora do alvorecer...

Pilar da sociedade... 

O ímã da luxúria...

O réu do seu próprio caminho...

Zilandia Barros Ferreira - MG



48

Abstrato
Maurício E. L. do Prado - SP



49

O coqueiro e um príncipe

O Coqueiro império chegou ao Brasil

Com reis e príncipes

Na fazenda eu cuidava dos Coqueiros

Era maravilhoso

Meus olhos, corriam lágrimas

Me sentia feliz por ter ficado bonito

Era um compartilhar de alegrias

O Coqueiro e um Príncipe

Um Príncipe e o Coqueiro

Num reinado de harmonia

Antonio Príncipe - SP

Sem título
Sonia Maria Simão da Silva - SP
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Natureza
Marco Antônio Corrêa Mendonça - RS
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Momento
Samuel França Barbosa - PR
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Visão

Havia uma noite

Que minha memória lembrou

Havia um avião

Havia um meteoro

Mas que emoção!

Por que não choro?

Não era o que pensava...

Era muito mais.

Era uma visão?

Loucura?

Não era o que pensava

Não era

Ora, se não

Um O.V.N.I. desabalado

Sem barreiras na escuridão!

Henrique Monteiro da Silva - RJ
Dualidade
Angela Guerrini Sega - SP
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Vida

Ah dia!

Que Deus

Me permitiu nascer

Ah Deus!

O Senhor...

Permitiu meu nascimento

A única tristeza...

Não ter me dado o dom,

de conhecer “Mamãe”

Porém...

Obrigada. 

Porque, apesar...

das dificuldades da vida...

O senhor iluminou a mim e a “mamãe” 

Por nove meses

Levar ainda no ventre!

Achar um lar!

Que me acolheu

Obrigada, Senhor.

Pela chance de viver

Pela chance de conhecer a vida

Pela chance de gerar vida... “meus filhos”

E que, apesar de tudo, eu vivi!

Suely Vasconcelos Santos - PR

Rosto de mulher
José Alexandre Aristeu - SP
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Tudo ou nada

Não se deve querer tudo que vem do sonho.

Não se deve sonhar tudo que ser quer.

Não se deve desistir de tudo que é sonho.

Não se deve desistir de sonhar.

Amar é um ato indeciso.

Amar é algo preciso.

Pelo amor sonhado, perseguido.

Isso tudo, quase nada.

Nada tão grande se deve querer do mundo.

Mas, de nada grande do mundo se deve desistir. 

Somos o tudo e por querer, somos o nada.

Somos a vida, a raiz do mundo.

Não sabemos por entender.

Não entendemos por saber. 

Eduardo Fernando Vieira - MG

Flores
Pedro Rezende - PR
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Condição

Das lembranças, guarde o que é doce

E passe pra frente, como ainda se fosse

Por que, primordial doçura

É semente de girassol, nuvem, neve, espessura que...

Desaparecem solenemente

Para depois irem em frente

E não ultrapasse agora

A linha de nossa vitória

Não! Espere um pouco

Pois quem te ver, é louco 

Mira o espaço que em ti flutua

Tua alma, devaneio, tua figura

E o que é minha imaginação

Transparece, de fato, nessa conclusão

Você se espelha em mim, como o marfim

Em seu perfume, cheiro de jasmim

E a luz irradia, enfim...

Essa nossa condição!

Patrícia Antunes - SP

Sem título
Zilda Ponciano Silva Santos - RJ
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Miniaturas em artes da natureza
Edna Oliveira dos Reis Camilo - ES

Mar aberto
João Batista Santos de Jesus - BA
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Folhagem
Natalia Leite - RS

Colonização da lua
Jobson Ribeiro dos Santos - BA
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O próximo

Dentro de mim,

também sinto medo.

Dentro de mim,

estou correndo contra o medo.

Dentro de mim,

também sou trevas.

Dentro de mim,

também é confuso.

Dentro de mim,

estou dentro de um mundo.

Dentro de mim,

um mundo a qual não pertenço.

Dentro de mim,

pergunto: Qual é o preço?

Dentro de mim,

esse alguém que não conheço.

Dentro de mim,

também há o assassino.

Dentro de mim,

também há um altruísta.

Dentro de mim,

sorrisos que não sorri.

Dentro de mim,

lembranças que não vivi.

Dentro de mim,

melodias que não ouvi.

Dentro de mim,

poemas que – ainda – não 

escrevi.

Dentro de mim,

dores que não entendo.

Dentro de mim,

culpa sem crime.

Dentro de mim,

força para lutar.

Dentro de mim,

vontade de desistir.

Dentro de mim,

ninguém a me encorajar.

Dentro de mim,

ruelas sombrias.

Dentro de mim,

prossigo sem motivo.

Dentro de mim,

nem sei se estou vivo!

Fabiano Abreu da Silva - RS
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Cachoeira
Jhonathan Willian Raksa - PR
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Na página anterior
Nuvens coloridas
Eduardo Brasil Pinto - RS

Dias

O dia da caça

O dia da raça

O dia da praça

O dia da gente

O dia da mente

O dia da natureza

O dia do caçador

O dia dos animais

O dia sem mais dia

O dia da noite

O dia do açoite

O dia de fazer nada

O dia da caçada

Que dia é hoje?

É amanhã, um dia para trás

Que dia é amanhã?

É hoje, um dia para frente

De todos os dias 

O dia da rotina

Que nunca termina

E engloba todos os dias

Marcos Cesar de Oliveira Paiva - RJ

Por quê?

Eu interrogo... Mesmo em vão. 

Por que será?

Por que é tudo assim?

Por que é que o bem acaba logo?

Por que é que o mal nunca tem fim?

Por que o riso é intermitente e tão fugaz?

Por que nada dura, enquanto o luto é

persistente e... 

persistente a desventura? 

Por que a de haver um paraíso, 

depois de morta a geração?

Por que há de haver:

lábios sem riso, 

olhos sem luz

bocas sem pão?

Por que nem sempre,

é o céu sereno?

E só trás destruição?

... E sem respostas interrogo:

Por que será que é tudo assim?

Por que é que o bem acaba logo?

Por que é que o mal nunca tem fim?

Anna Clara Edwiges S. Pereira Rose - SP
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Prenúncio

Não o prenúncio, mas a continuidade

Fundamentada em um sonho

Não em um entardecer

Sem fundamento que seria o prenúncio...

Roberto Jânio da Silva - PI

Sertaneja
Charles Davis Souza Rabelo - MG
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Mundo cão

Cheio de altos e baixos

Vida louca

Viver até Deus quiser

Zumbi dos Palmares

Escravo guerreiro

Lembranças do gueto

Relâmpagos e trovões

Djalma Santana - SP

A união
Iury Schuery -MG
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Pinceladas
Josuel Justino - PR
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Solidão no mundo
Irene Cabral - SP

Eu
Luiz Caduk - PR
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Sem título
Cyro A. F. Martins - RS
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Pombal
Ada Cristina Souza - RJ
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Na página anterior
Retratos
Cibele Cristina Oliveira Cavalcante - SP

A ponte de Santana
Aurelita Silva Santos - SP
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A lágrima

Quando uma nuvem negra destila gotas,

roçando a crista azul da serra,

uma brinca na relva,

outra, serena, tranquilamente, entranha-se na terra.

A gente fala da gotinha que pula em galho em galho,

mas nem se lembra. 

Daqui o solo encerra.

Daqui ficou no coração da argila.

Quanta gente que zomba do desgostoso mundo.

Da angústia que não molha o rosto.

Nem tomba em gotas pelo chão.

Haveria de chorar se adivinhasse, 

que as lágrimas que rolam pela faces 

e outras pelo coração.

Gabriela Marli Manganelli - SP

Expressão
Marisa Kuyomi Twanaga - PR
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Infância perdida
Marlene da Silva Lisbôa Miguel - SP
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O extraterrestre
Genivaldo de Santana - BA

Aldeia
 

Aqui, a vida ainda é pura

Com gosto e pés de aventura

Herois, foram nossos avós

Desenharam fronteiras

Deles, herdamos almas pioneiras

Todos num só se unem

Nações, povos, credos, tudo se mistura

Novo tempo vai nascer

Destino é uma coisa que não merecemos

Ter o chão onde se pisam

Ter o chão onde se pisam.

Samuel Adachi - SP

Na próxima página
Infância

Cláudia Martins de Aguiar - RJ
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Jardim
Maria Sebastiana de Souza Matos - RJ

Ecos do infinito

“Venez, montez á la maison éternelle” 

Espontâneas surgem imagens revividas

Vindas de um passado já distante

Ecos de infinita doçura, de infinita pureza

De comovente e suave ternura

Meus cabelos ainda são castanhos

Os seus continuam negros

Mas eu te amo com sabedoria

De como se eles já estivessem brancos

Brancos, então, não mais aqui

Permanecerei na paz e te esperando

Não mais esses defeitos amargos e mesquinhos

Essas circunstâncias infelizes.

Luz, apenas luz, claríssima e cantante

Luz do último encontro, da derradeira surpresa

A luz do derradeiro e eterno abrigo!!

Valeria Maria Melilo Vieira - SP
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A brasileira
Claudio Eduardo Caprara - SP
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Música e poesia
Adilson Vieira do Nascimento - RJ
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Sonho
Edna Karina Baldo - SP
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Mundo decadente

Máquinas arrotando fumaça

Ante o homem uma grande ameaça

Construindo na lama o destino

E se afogando na própria desgraça...

Nas ruas o barulho ensurdecedor

Olhos lacrimejantes que querem amor

E nos tantos decibéis da violência

Há muitos que suportam a dor...

Concreto sobrepujando concreto

Cresce a cidade a alto vapor

Hoje eu vejo pedras e mais pedras

Onde deveria haver uma flor...

No lugar de peixes encontro detritos 

No lugar de céu, um pendor

Das pessoas, cadê o sorriso?

Dos homens, cadê o amor? 

Vejo o ódio subindo-lhe à cabeça

Constantemente, sem introspecção

Com o próximo, já não há mais respeito

Já não sabem mais o que é o perdão...

Quando se olha no espelho

Para ver se está com razão

Todo orgulho ele fica

Sem ver nesta cega visão...

Gosto da desgraça alheia

E de pesar sobre o seu irmão

Se você o critica por causa disso

Ele ri e diz estar com a razão...

Gosta de pagar com a mesma moeda,

Sinto a diferença, o seu talão de cheque

Na menor oportunidade se aproveita

Desfrutando os juros em leque...

Pérfidos rostos se escondem

Por de trás de máscaras ingênuas

Agindo sem condescendência

Se aproveitam do poder pequeno...

Carregando no subconsciente

Todo o mal acumulado

Sem preocupar-se com o consciente

Transforma-se nos próprios pecados...

Julgar o outro e o seu ponto forte

E não tema menor complacência

Não tem tempo nem pra pensar

E limpar a consciência...

E neste mundo eu vejo alcateias 

Rebanhos somente escapam

E as ovelhas somente escapam

As que têm um bom Pastor...

Rogério Prado dos Santos - SP

Na página anterior
Ondas
Alberto Venancio - PR
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O pássaro silvestre
Vanildo Jorge Passaretti - SP
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Sem título
Marli dos Santos - RS
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Perdido em seu olhar

Ontem eu estava perdido

Procurando me encontrar

Na obscura realidade da vida 

Mendigando amor, carinho e atenção. 

No fundo é fácil encontrar 

A todo instante

Em todo lugar

A cada sentimento 

Em simples olhar.

Ontem eu estava fraco, insensível, perdido 

Querendo me encontrar

Na distante estrada da vida 

Que nem mesmo sei onde vai chegar.

A cada lágrima 

Aumentava a probabilidade 

De olhar em teus olhos 

E lhe dizer:

O quanto a amo

O quanto sua vida tem sentido pra minha vida.

De olhar em teus olhos 

E dizer que nada sou sem você.

Ontem eu estava a te procurar 

Nas esquinas 

Em qualquer lugar. 

Hoje ando pelas ruas 

Em busca de uma resposta 

Para esse amor bandido 

Que roubou minha felicidade

Esse amor que me roubou de mim

Deixando-me prostrado 

Mendigando o seu amor.

Ontem eu era um cego, 

não conseguia te enxergar.

Ontem eu era um surdo,

por não te escutar.

Ontem eu andava perdido.

Hoje estou perdido...

...Perdido em seu olhar.

Vanderlei Mendes de Albuquerque - SP
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Legítima defesa
Josinaldo Lima Cavalcante - RJ



84

O robô

Robô um homem mecânico

Artificial que parece humano

Com muitos planos criamos 

Segundo como comemoramos 

O homem eletrônico

Semelhante a quando criado 

Deus foi nos aperfeiçoando 

E o homem eletrônico

Quanto mais foi nos ajudando 

Cada vez mais foi se aprontando 

Seus planos nas mãos dos seres humanos 

Ele foi, também, se aperfeiçoando 

Como deuses criamos 

Os homens mecânicos:

Seres que programamos.

Vilson Antônio dos Santos Lopes - RSHulk força total
Edvan da Silva Andrade - SP

As flores que eu amo
Dalva Maria de Almeida Pacheco - SP
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Alegria de viver
Alexandra Santana de Souza - SP
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Grito de liberdade
Rosalina Maria de Mello - SP

Floresta encantada
Joventino Custódio Lima - MG



87

Anjo tupi
Alberto de Almeida Azevedo - SP
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A dança das cores
Ivan da Rosa Pereira - RS
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Um sonho de coruja
Regina Maximino Barbosa - SP

Swell
Thiago Martins Machado - RJ
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Museus
Diogo dos Santos Matheus - SP
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Tabelião
Adão dos Santos - SP
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Paz mundial
Jarbas Roberto dos Santos - SP
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Folias

Brincando com o vento

Dançando com a relva

Procurando você

Os bosques verdes dizendo

Cinzentos queremos ser

As cidades crescendo

O sol que se aproxima

Seu beijo é tão doce quanto o mel

Na sua fruta escolhemos nosso destino

A distância separa

O prazer que nos uniu

Podemos ver o céu de onde estamos

Seus olhos são o amigo fim

Um dia-a-dia tênue

Nos ensinará o fim

Sublime sono de cada noite

Bom dia pela manhã

O poste de luz não se pode arrancar

Sua vida sem a minha

Nos podemos encontrar

Ame-me com seu carinho

O ferro sempre presente

O vento a assoprar

Desafia o vivo que sente

Maurício Augênio Latgé do Prado - SP

Poesia da vida
Nicole Katrin Elisabeth Seyler - SP
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Em 2009

Em 2009

Escreve com calma

Toma pé de atenção

Toma forma de letras

Assume para ti o texto

Somos os maiores responsáveis 

Pela boa história

Pelo bom caminho

E, neste caminho, seguimos 

Escreve com cuidado

Porque seguimos juntos,

e não descoordenados.

Vive agora e sempre

O mais que puderes 

Porque a vida é uma história

Início, meio e fim

Refaz tua história 

Com muita paciência

Completa com amor, afeto e carinho

Corrige com atenção

A vida segue 

E, livre, cada vez mais livre

Aproveitamos,

novas esperanças, 

novas vitórias, 

novos caminhos, 

novos títulos de história

Escreve com paciência 

Quem tem paciência

Por que temos tempo 

Nosso próprio tempo

Escreve com atenção 

Porque somos atenciosos

Escreve com carinho 

Porque somos carinhosos

Descreve tudo,

desde o princípio.

Transcreve tudo, 

desde anteriormente.

Reescreve com títulos

Novos títulos

Inscreve um bom título

Cria em tua história 

Uma história 

Com um lindo título

Livre de tudo aquilo 

Que é ruim passou 

Melhor é bom que ficou

Que temos até hoje

Que guardamos

Que lembramos para nós, 

e não esquece de uma boa história.

Emersson Elmir de Oliveira - RS
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Sem título
Marco Antonio Bonfim - SP



96

Fragmentos
Patrícia Antunes Mercki - SP
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Jerimum
Flávio Henrique - PR

Floresta
Francisco Carlos Martins - SP
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Metamorfose
Natalina Francisconi - RS
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A paz
Renata Nunes Aguiar - SP
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Alfabeto de coisas importantes

Alguém importante

Beleza e sincera

Compartilhar com ela

Deveres especiais

Entender o que é certo e o que é errado

Fazer as pessoas serem felizes

Ganhar tempo

Igreja é bom ir de vez em quando

Juntar e plantar o que é bom

Lembrar do passado

Manter as coisas fáceis

Não matar

Obrigação importante

Parar para pensar sobre as coisas da vida

Querer ajudar o próximo

Realizar sonhos

Saber tudo de videogame

Ter bom senso de vida

Utilizar a fé

Voltar para o trabalho

Marcus Vinicius Espíndola - RS

Avião
Rodrigo Barbosa - SP
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Sem título

Quando eu estou sentado lá na frente.

(Na frente do CAPS - Centro de Atenção Psicossocial)

Eu fico olhando... 

Eu vejo esses pinguinhos brancos!

Brancos não! 

Ficam brilhantes.

É normal isso que eu vejo?

Carlos Eduardo Lucotw - SP

Casa grande
Antonio Carlos Sodré - SP
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Minha vida

Existe um lugar...

Onde gostaria de estar agora.

Este Lugar...

É onde eu faria respiração. 

É onde eu esperaria calma.

É onde eu buscaria fila.

É onde eu encontraria início, fim, início.

É onde eu falaria início, infinito, o infinito.

É onde eu pensaria supernova.

É onde eu procuraria ser + + + + [positivo, positivo, positivo, positivo]

É onde eu acharia todos, aos poucos, cada vez mais.

É onde eu avaliaria o possível, o infinito...

É onde eu comunicaria sexo. 

É onde eu poderia correr

É onde eu criaria santidade (poesia)

É onde eu deveria unir. 

É onde eu levaria poucas pessoas para conversar.

É onde eu entregaria respirações.

É onde eu decidiria a velocidade.

É onde eu desenvolveria o toque (de tocar).

É onde eu escreveria ônibus espacial.

É onde eu leria A! 

É onde eu expressaria! Expressaria!!!

É onde eu tomaria chá. 

É onde eu repetiria várias vezes sobre uma manhã (de 50h)

É onde eu deixaria aprender... 

É onde eu diria trabalho do vento.

É onde eu escolheria o belo. 

É onde eu explicaria o passado.

É onde eu entenderia a satisfação.

É onde eu, finalmente, ficaria a conversar com livros

Marcio da Silva Costa - RS
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O surfista
Claudia da Fonseca Loureiro - RJ

Gênesis
Geferson Luis Antonio Prosti - PR
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Grilhões, torpedos e ruínas

Ser pequeno onde encontras teus torpedos?

Se na guerra que tu fazes só existem grilhões.

Teu general só quer ruínas.

Destroços que enfim só te trazem milhões.

De desespero, desterro, destroços. 

Onde estás general 

quando a dor

se faz na cama

de Campanha?

No ruído, no estampido.

De um destroço só.

Da bomba, do torpedo.

Enfim, tudo soa na chama.

Da arma de fogo.

Teu truque, teu fogo.

Grilhões, torpedos, canhões.

Marcia Regina Sabino - SP

Tropical 2
Rômulo Martinz Gil de Alcantara - RJ
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Inocência 
Robson Jean de Oliveira - PR
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Mensana

Um velho amigo adoeceu

Levei, carreguei, acompanhei

Sozinho não ficou, não deixei

No hospital, amarrado, 

adormeceu

Quando no amigo doeu

Não pude explicar

Tentei fugir, quis gritar

Urrei... Sabe Deus!

Depois lutamos juntos

E, enfim, o dia amanheceu

Todas as peças juntas:

Aquele amigo, livre, era eu.

Pedro Leite de Sousa - SP

Caminhos que se encontram
Flávio Santos Conceição - BA
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Olhos verdes
Sandra Magda Ribeiro - SP
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Semelhante

O chão da terra repleto de folhas

O corpo estendido na rede

A voz da vida recupera suas forças

Contribuir com água a quem tem sede.

A fumaça das panelas no fogão

A lição das crianças, começo das letras

O espelho, e na mesa, um batom

O espaço e o tempo que te aqueça.

O essencial do sossego é a maneira do sentimento

Inerente ao nosso amor digno de vitória

A cama onde rola meu amor

A poesia que vibra meu sentir

Você sabe tudo que eu sou

Juntos sabemos o que há por vir.

A ferveção dos sentidos amigos

Sempre alegria, proteção e paz

Rega as boas ideias, o vinho tinto

A pequenez, a imensidão, o que nos faz. 

Lucas Bataglini - SP

Sol no meio da tarde
Walter José Cunha Carvalho - RJ

Flores belas
Marcio da Silva Pinto - RJ
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Tela quente
Maria Stela da Silva - SP
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A esquina

Os contratempos, a insensatez?

Ficaram lá na esquina.

O sem jeito, a ferida e a timidez?

Ficaram lá na esquina.

Qual é o melhor lugar?

Ficava lá na outra esquina.

Onde estão as dívidas a pagar?

Firam lá na outra esquina.

A vida desregrada e mesquinha?

Ficava lá na última esquina.

Fantasmas da alma, donde vinham?

Ficavam lá longe, onde a visão definha.

O corpo torto, tentando se endireitar.

Um pé esquerdo na rua direita.

E o outro na avenida esquerda?

Tentavam ficar na esquina da avenida central.

Para onde iremos agora então? 

Iremos para a travessa 

Onde um novo olhar atravessa

Para um novo tempo

E, ao percorrer pela ponte 

Onde se pode pescar no rio

O riso, a esperança 

E não se esquece 

Que do lado que se passou 

Está o passado recente 

E do outro lado encontra-se 

O futuro providente 

E que não há mais aquele velho beco sem saída

Para onde iremos então? 

Iremos para um momento 

Onde a travessa é sem nome 

E para ter denominação

Vai depender exclusivamente de mim

Para que ela seja uma estrada vicinal 

E não uma rua da periferia, de bairro ou barro

Onde mais se parece um pântano 

Em que à medida que caminhamos afundamos 

Cada vez mais 

E não temos mais sapatos 

Para pisarmos na ignorância 

E nas feridas do passado 

Na qual não se derrape no último asfalto cinzento 

Aonde se vai sempre ao mesmo bueiro.

Ronaldo Seiki Kagohara - SP



111

A morte
Gilson Paraizo - SP

Sem título 
Rubia Cristina V. Anunciação - SP
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Sem título
Franz Jorder dos Santos - SP
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Retrato
Fátima Regina Oliveira - SP
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Um futuro de incertezas

A terra, em colapso moral e social...

No decorrer de décadas e séculos...

Enfim, eis a questão...

A terra e o universo “com designers”

Feitos com um propósito...?  

As nações não são resultado do acaso, 

ou duma casual loteria cósmica ou miscigenação

(metamorfose) eventual...!

No entanto o ser humano se desenvolve em conquistas...

Enfim, o mundo civilizado, a idade moderna...

Os antigos ancestrais, patriarcas, pré-meditou

Acontecimentos do futuro...

O conceito de crenças, superstições

E a chegada da globalização,

deixou as nações perplexas e entusiasmadas...!

Os anfitriões aguardavam, 

na esperança de  uma era mais justa 

e a culminação de uma hierarquia escravista...

Os homens, com o tempo, passaram a ser sedentários.

Uma dinastia prescrita...

Histórias marcadas por sangue...

Nações na esperança de um prometido redentor...

Alguém de meiguice e sinceridade...

Ou alguém que os liberte das trevas e escravidão,

espiritual e emocional, 

e os conduza a uma cidade celeste.

Josiel Lemes da Silva - PR
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Sem título
José Wilson Bernardes - MG

Pensando em expressões
Ruy Alves Martins - DF
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Exame de corpo delito

Os pássaros, 

abandonaram teus espíritos

E as estrofes de amizades,

contorceram-se deixadas.

E brevemente despida,

enriqueceste os anúncios aos ébrios,

devorando os barcos de pesca,

e as complacentes tranças.

O azul,

de péssimo cheiro,

sacudiu-me o único caminho.

Que sem alternativa,

vivo a me orientar,

pelos meus pedaços.

Josinaldo Lima Cavalcante - RJ

Entardecer
Márcio dos Santos Campos - RJ

Cachoeira da Fumaça I - Santa Leopoldina
Renato Cesar de Freitas - ES
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Páginas negras

Assombroso véu em bálsamos do tempo

No lume da mais alta torre, em vigília

A secular sentinela da melancolia medita

Plangente por helianto iluminado em templo.

Quer quando o advento desabrocha carícias

Enganadoras, como andrajo azulado

Transito e vertido de longínquo hiemal

Ou pelas uvas negras esboroadas por, 

Espíritos airosos da montanha fendida.

Minha amante ia lasciva orgulhosa ao lírio

Que se prosa ao profundo azul monarca

Que com brava acuidade eu mesmo preparei 

Para me lançar em inóspito flanco 

De meus próprios pecados levados em ínclita oblata.

E assim, o sangue quente derramado na laje fria

Por amor cabal entorpecido e metamorfoseado,

Na mística união de nossas carnes em puro fogo,

Sorvendo o áureo rio sobre as frontes

Que cantavam em assunção ao empíreo.

Vicente Freshel Mello Rego - SC

A expressão do cérebro
Reginaldo Luiz Alves - ES
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Eu

Este sou eu

Como vês

Sempre serei assim...

Enquanto existir a consciência

Que faço

Do que sou

Em mim.

Paulo Cardoso Pinheiro - SP

Avenida
Maria de Lourdes Lessa Garcia - RS
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Sem título
Antonio Marsalo dos Santos - SP

O céu e o coelho
Verena Cristina Silva Moura - BA
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Labirinto
Selma de Jesus Pereira da Silva - DF
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De um pé só!

Eu tenho um “moreco”

Marreco, boneco

Que não é de jiló!

Mas não estou só

Eu tenho um “moreco”, marreco

De um pé só!

E você, por que está só?!

Arranje um “moreco”, marreco

Nem que seja de um pé só!

João Ataides Oliveira Góis - BA

Sem título
Francisca da Silva Lemos - RS
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Festa na praia
Debora dos Santos Goulart - PR

A realidade

A realidade, o que seria real

Para quem vive no irreal...

Para quem gosta de viver no mundo dos sonhos...

Porque a realidade, na verdade, se torna um pesadelo

Para que viver no pesadelo

Se viver um sonho é muito mais bonito e real?

Mas quando deste sonho acordamos

Vemos que o pesadelo é um sonho

E a realidade é muito mais legal.

Marcelina Aparecida da Silva - SP
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A enchente no Brasil 
Fatima Maria de Andrade - SP
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Vulcão a explodir
Geni de Almeida de Oliveira - SP
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Elena

Na brisa amena

Em noite serena

Queria Elena

Pra me consolar

Se choro, não canto

Derramo meu pranto

E perco o encanto

Da noite em luar

             I

Elena modesta

Natura em festa

Enquanto a orquestra

Vem me consolar

Sou ébrio poeta

Cantando em seresta

Na musa que é esta

Você a causar.

Orley Jarbas Pretty - SP

Sem título
Kátia da Silva - RS
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Se queres saber

Quando enfim quiseres saber quem sou

Perguntem ao riacho

Que murmura...

Ao pássaro que canta

A flor que desabrocha

A estrela que cintila

Cometa
Daniel Coelho Scisleski - RS

Ao moço que espera

Ao velho que recorda

Eu sou a dinâmica da vida

A harmonia da natureza

Chamo-me de amor

O remédio para todos os males

Que atormenta o espírito

Marcos Rone Borges de Oliveira - DF
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(Sem título)

Um anel

Um presente

Um relógio

Um carro

Uma bicicleta

Uma moto

Uma caminhonete

Um anel brilhante.

Natureza
Marcia Emidia dos Santos - SP 

Andei de manhã junto com um andar,

Com muito desejo,

Nas alturas do mundo.

Nas horas vagas andei nas ruas do bosque,

Chuvas e trovoadas

Chuvas nos rochedos,

Chuvas, chuvas.

José Antonio Dias - SP
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Felicidade

Eu era uma pessoa feliz

Hoje me sinto uma pessoa triste

Tenho saudades de quando eu era criança

Minha vida passou e eu nem vi

Anseio por um dia melhor

Para mim os dias são todos iguais, sempre 

Não tenho alegria dentro de mim 

Para mim o tempo passou rápido demais

Lembro-me quando eu era feliz

Me comovo muito

Domingo é um dia igual aos outros para mim

Estar bem é ser feliz 

A família é muito importante para mim

Fechou-me o coração

Choro por qualquer coisa

Amo a minha família 

Não sinto alegria dentro de mim

No espelho, vejo uma pessoa triste 

Me acho, ás vezes, um lixo

Me perco no vazio da minha vida

Dentro de mim tem um vazio

Tenho a alma triste

Não perdi a esperança

Da morte eu não tenho medo

Minha vida inteira foi alegria

Agonia-me por qualquer coisa

Sinto ternura pela minha família

Sinto piedade de mim mesmo

Tristes são os meus dias sem alegria

Ninguém merece ser feliz

O que me faltou, não sei

Serei um dia feliz de novo

Não vivo feliz

Sou uma pessoa com tristeza no coração

Sigo tentando melhorar

Permaneço com muita tristeza dentro de mim

Gilmar Rodrigues Nunes - RS

Sem título
Adalberto Luis Teodoro - SP
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