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Poesia, Prosa e Verso
à janela

Na ponta do papagaio,
A linha é incolor,
E na ausência das cores
É o vento que faz a dança
No infinito azul dos sonhos
Delasnieve Daspet in COR

n Para participar deste espaço, envie sua poesia (até 30 versos), ou um texto com até 2.200 caracteres, sobre assuntos que estiverem ligados à literatura, à poesia, 
à cultura, políticas culturais, educação - sem envolvimento ou conotação político-partidária ou religiosa. Enviem pelo e-mail literatura.delasnievedaspet@gmail.com

Joguei fora os meus remédios:
os engodos para o amor,
as ciladas para o tédio,
pois para as dores do amor
e as agonias do tédio
não há remédio.
O amor bonito é pleno, é cheio,
não permite tédio ou dor,
se é metade fica feio,
se transforma em desamor.
Amar é arte perfeita,
sem artifício enganador,
sendo assim não se sujeita
aos placebos para o amor.
É raro o amor sem dor,
é raro o amor sem tédio.
Não sendo o meu raridade,
pois que é de intermédio,

de amor e tédio metade 
–joguei fora os meus remédios.
Joguei fora os meus remédios,
meus ardis para o amor.
Também despachei o tédio
e mandei embora a dor 
–e com ela o desamor.
O amor puro é sempre rico,
sem tristeza, tédio ou dor.
Sendo o meu pobre, abdico
deste em prol de outro amor.
Joguei fora os meus remédios,
meus enganos para o tédio,
meus sofismas para o amor.
E o coração renasce em flor.

Nova Era (MG)

Tenho vontade de gritar
Aos que conheço, 
E até aos que não:
Ei! Vamos remover as 
máscaras!
Entretanto, calo-me...
Quantas máscaras teríamos de 
tirar,
São tantas, uma para cada 
situação...
Elas são necessárias para a 
sobrevivência!
Crescemos e nos tornamos 
hábeis
Em nos esconder...
Não nos expomos,
Não confessamos nossas 

vulnerabilidades...
Sem relacionamentos, nos 
isolamos da sociedade,
E em nossas fisionomias, ainda 
que sob máscaras,
As marcas das tensões, do 
stress, da fadiga, da solidão...
A vontade que se tem e juntar 
tudo e pular fora...
Mas a verdade é que 
precisamos uns dos outros,
Que não se vive a sós sob pena 
de nos tornarmos
Menos humanos.
Ei! Vamos tirar as máscaras?!

Campo Grande (MS)

Um arco-íris em movimento
Serpenteava nas calçadas
Como um ídolo de “Dan” 
Eram quadriculados com estampados
Chapéus com toucas
Palha com feltro
Saias longas misturadas com calças...
Nas contramãos das passarelas 
Do Campo Grande Fashion Week
As cores 
Um capítulo a parte 
Eram cores que ofuscavam
Contrastavam...
Com o conceito pobre... De moda
Totalmente desarmônico 
Com o pouco conhecimento
Das tradições...
Chegaram com cores e som
Rapidamente dominaram... 

Campo Grande (MS)

Uma dama
em chama
me chama
pra cama
há fogo
em teu
afago
partes de mim
se partem se
partes de mim
uma dama

em chama
me chama
pra cama
há fogo
em teu
afago
partes de mim
se partem se
partes de mim

Blumenau (SC)

Meu compromisso é com a 
rotina, 
Minha sina é a tradicional 
sina. 
De repente (nem Freud 
explica) 
Vem o danado do comichão. 
Coça! 
Nos ouvidos... a muriçoca 
azucrina. 
Quero manter-me na rotina, 
Quero cumprir traçada sina. 
Ah, que perturbação! 
Que coceira! Coça...coça... 
Muriçoca nos ouvidos 
Zoa...Zoa... 
Não presto atenção. Ou 

presto? 
Que sono! Faz parte da 
rotina: dormir! 
É a sina! 
Oito horas? Pelo menos seis... 
Bocejo. Espreguiço. 
Continua o comichão, 
Continua a muriçoca. 
Não dá pra ignorar: Eles são 
os reis 
Sento-me na frente do 
computador 
E escrevo um poema 
Outra vez...

Brasilia (DF)

Antemanhã, quando no céu de leste,
Mal se esgarçava em luz a noite mansa,
Miguel Sutil de Sorocaba avança,
Rumo ao mistério do sertão agreste.
Estrada longa e atroz! Mas ele a investe,
Com redobrado heroísmo, e não se cansa.
Vão-lhe à frente dois índios, e a Esperança
Visões de ouro não há, que não lhe empreste.
E ei-los que chegam a estes sítios belos,
Onde o outro excede todos os castelos,
Do sonho audaz do bandeirante. Lá,
Ao longe, em praias verdes e desertas,
Faiscava o rio... Estavam descobertas
As minas imortais do Cuiabá.

Cuiabá (MT)

Amor e tédio
(Joguei fora os meus remédios)

Removendo máscaras

Um cortejo

Poesia de Tchello 
d’ Barros 

Comichão

As lavras do sutil
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