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Prefácio 

                                                                                   "Não amam quem não mostram seu 
amor." 

William Shakespeare  
                       Com esta arrancada de apelo irresistível, começa “ O Concurso 
Literário”, revelando a importância de toda forma de amor aos leitores no momento em 
que transcorre essa relação de organização literata, conduzida pelo Mestre Oliveira 
Caruso. 
                        A forma pela qual se produz um texto falando de amor evidencia uma 
possível imagem social e cultural. A par disto, personagens, homens e mulheres de 
distintos grupos sociais deixaram entrever traços identificatórios com toda forma de 
amor e de sua inserção no processo de sentimentos diversos desencadeados desde os 
primeiros dias de vida de um ser humano.  
 
                        Esta publicação via e-book traz também uma riqueza de variedades 
linguísticas reveladoras de múltiplas falas presentes nos textos sobre a diversidade de 
amores existentes no universo e que emanam um sentido de respeito, refletindo desta 
forma a dimensão construtiva dos autores.  
 
                        Com o “Concurso Literário sobre as diversas formas de amor”, Oliveira 
Caruso nos brinda com a palavra fluente de um mestre da conversação no mundo 
irresistível das letras.   

"Amei para entendê-las, 
pois só quem ama pode ter ouvidos 

capaz de ouvir e entender as estrelas." 
(Via Láctea) 

Olavo Bilac    
                       O cenário nacional desponta com diversas linguagens sobre a arte de 
amar em um memorial de afetos traduzido em linhas e fios de palavras que assume os 
textos escritos, cujo foco livre preenche as lacunas de um universo estimulador no 
mundo de produções literárias, como desperta também o interesse dos múltiplos 
leitores, com linguagens despojadas e convidativas a apreciar os textos produzidos.  
 

Jane Guimarães 
Bibliotecária e Documentalista – CRB-5/975 

Escritora e Poetisa, membro da Academia de Letras de Aracaju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pensador.uol.com.br/autor/william_shakespeare/
http://pensador.uol.com.br/autor/olavo_bilac/
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ALAÍDE SOUZA COSTA (ARACAJU – SE) 
 

Alma gêmea 
 
 

Eu sinto a falta de alguém 
Que seja igual a mim! 

Que goste de passear na beira do mar 
Sentindo o grande prazer de ter 

Os pés molhados e livres de sapatos! 
Alguém que se sinta muito bem 

Ao deitar-se na areia 
Sentindo as ondas molharem 

Todo o seu corpo... 
Alguém que sinta a sensação gostosa 

De dar um mergulho no mar 
Nu e livre como um peixe... 

Alguém que goste de passear nos campos 
Admirando a natureza 

Em sua beleza e sabedoria! 
Alguém que se sinta feliz por estar perto 

Do puro, do simples, do natural ... 
Alguém que inveje os animais 
Tão livres, espertos e felizes! 

Alguém bastante sensível, carinhoso e romântico 
Que acredite muito no amor 

Como o sentimento mais importante da vida! 
Alguém que ame como eu amo 

Sendo capaz de entregar-se por inteiro 
Sem ciúmes, desconfianças e preconceitos ... 
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Amor de criança 
 
 

Ele sempre a amou 
Desde a sua tenra infância 

Imaginem, até chorou! 
Não de ódio, mas de esperança 

Esse era um amor puro, amor de criança ... 
 

E mais tarde encontraram-se 
Ela, já mulher, passou a amá-lo 

Viu nele um homem sozinho 
E quis dar-lhe muito carinho 

Resgatou o tempo perdido 
Tratando-o como querido 

O amor dele renasceu 
Não mais ele sofreu... 

 
Porém, com o passar do tempo 

Infelizmente, não ficaram juntos, 
Como nos Contos de Fadas! 

Ele descobriu que aquele amor de infância 
Na verdade, não mais existia 

Era, apenas, um sentimento de vingança... 
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Eu sei que vou te amar  

 
 

Um dia eu aprendi, depois de tanto sofrer 
Que não adianta reprimir-se, quando o coração quer amar! 

De que adianta você dizer, que o amor não existe 
Se, entre quatro paredes, sozinha 

Depois de tomar uns drinques 
Você quer amar e ser amada? 

Descobri que é melhor ceder, ao que o coração quer 
Do que ver a minha vida, transformada em um caos ... 

É por isso que afirmo agora 
Não há coisa melhor nesse mundo 

Do que você poder, de vez em quando 
Tirar a "máscara" para alguém, ou ficar pelo "avesso”... 

Olha, fazer amor não é crime! 
Crime é você passar por essa vida 

Agredindo a um e a outro 
Por não conseguir se sentir feliz ... 

 
 
 
 
 
 
 

RECEBEU MENÇÃO HONROSA NA CATEGORIA “POESIA” 
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MINIBIOGRAFIA: 
 

Alaíde Souza Costa, Goiana de nascimento e sergipana de coração, é 
professora por vocação e por diplomação ( Pedagogia - UFS, 2001/1; 
Pós- Graduação em Gestão e Educação Escolar - Faculdade Pio Décimo, 
2012; Pós-Graduação em Docência no Ensino Superior - Universidade 
Cândido Mendes, 2015).  Como professora, atuou por 30 anos nas 
Redes Particular e Pública da cidade de Aracaju, Estado de Sergipe.  Por 
amar os livros desde cedo, torna-se escritora de poemas, pensamentos e 
textos que retratam sentimentos e ações tanto de si mesma, como  dos 
outros e da realidade que a cerca.  Ultimamente, seus textos estão 
publicados em diversas Antologias Literárias lançadas no Brasil e na 
Argentina, como também, em Sites, Blog, Twitter e em outros tipos de 
Rede Social. e-mail: caalaide@hotmail.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:caalaide@hotmail.com
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ALDA FUYOL (NITERÓI - RJ)  

 
Amor entre mãe e filha 

 
 

  
 
 

RECEBEU MEDALHA DE PRATA NA CATEGORIA "IMAGEM" 
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Aldravia de porto seguro a ti  
 
 
 
medo  
teu  
meu  
peito  
é  
porto  
 
 
 
9-9-12 
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MINIBIOGRAFIA: 
 
ALDA FUYOL é poetisa, escritora e pintora de timidez aguçada. Agora 
também fotógrafa... 
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ALFREDO DE SOUSA PEREIRA (ENTRONCAMENTO – PORTUGAL) 

 
 

Amor meu 
 
 

Amor meu, tão furtivo, me fugiste, 
Deixando baralhada a minha mente, 

Dizendo não me amar, tão de repente, 
Deixando-me tão só, sofrido e triste, 

 
Se ness’outro lar p’ra onde partiste, 

Não recordas o amor que por mim sentes 
Ou sem qualquer pudor a todos mentes, 

Não esqueças esta dor que em mim existe. 
 

E se vires que eu posso merecer 
Algum amor, do pouco que restou 

E qu’inda possas ter p’ra me oferecer, 
 

Pede à Virgem que, eu sei, também amou, 
Que te ensine a me olhar e em mim ver 

A paixão que, por ti, em mim ficou. 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECEBEU MENÇÃO HONROSA NA CATEGORIA “POESIA” 
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Amor sem esperança 
 
 

Amor, eu que de ti perdi a esperança; 
Amor, eu que de ti já não sei mais; 
Amor, esta canseira que me cansa, 
Me obriga a desejar-te, bela Anais. 

 
Amor, que me destina o meu Destino? 

Amor, o que será do meu Futuro? 
Amor, por quem eu vou perdendo o tino, 

Me torna o coração inda mais duro. 
 

Amor que toda a vida chorarei; 
Amor que já não chora mais por mim; 

Amor a quem, de mim, eu tudo dei 
 

Sem me preocupar de qual o fim. 
Amar-te sempre, Amor, eu jurarei, 

Já que o Amor me fez amar-te assim. 
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Por amar demais 
 
 

Porque eu amei de mais e fui submisso, 
Não parei p’ra pensar ou coisa assim; 
Porque não pensei, ou talvez por isso, 

Pequei ao aceitar o que p’ra mim 
 

Foi a minha mais dura realidade. 
Pensei ser o amor suficiente 

P’ra enfrentar qualquer contrariedade, 
Sem me aperceber que nem toda a gente 

 
Pense como eu ou a maioria; 

Olvida em regra todo o sentimento 
E, procedendo da forma mais fria, 

 
Não queira pensar que em qualquer momento 

Possa provocar, a quem não devia, 
O mais angustiante sofrimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECEBEU MEDALHA DE BRONZE NA CATEGORIA “POESIA” 
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MINIBIOGRAFIA: 
 
Alfredo de Sousa Pereira (Alsoupe), nasceu a 1 de Março de 1940 em 
Riachos, Torres Novas, Portugal.  
Viveu em Moçambique de 1961 até 1975. 
Em 2012 editou um livro de poesias intitulado   “Os Caminhos do 
Poeta”.  
Em 2014 tornou-se sócio do “Círculo de Escritores Moçambicanos na 
Diáspora”, tendo participado em diversas publicações em 2014 e 2015 e 
em algumas antologias promovidas pela LITERARTE em 2014 e 2015, 
tendo-se tornado seu associado.   
É membro da Academia de Letras de Goiás, da Academia de Letras e 
Artes de Fortaleza, do Círculo de Escritores e Artistas de Espanha e do 
Núcleo de Letras y Artes de Buenos Aires.  
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ANDRA GABRIELA PRODEA (BUCARESTE – ROMÊNIA) 
 

Noite de paixão 
 
 

Meu peito confragoso está a procura do teu calor 
que disfarçadamente aguarda por uns beijos doidivanos 
minhas unhas de nácar obumbram tua pele priabónica 

cuja cor-de-carmim se dispersa por cada cantinho que percorre 
minha boca lucúlica mordisca tua carne esquisita 
e assim te deixas empuxar pelo prázer valdevino 
sublimando cada instante de etúrdia sedução 

E agora teu alento acuchilha meus lábios reteimosos 
como em um carusel que parece não ter fim 

cada caricia persiste  no intento de roçar-se com tua pele 
que espera comprazente por açacalar cada mucadiquinho de paixão 

Nesta noite arrefecida tua respiração 
será a ferramenta intrepidamente endrominando 

as gotas de amor que formigam ao teu redor 
e a calafetada cadência do rouxinol trincoleja até as entranhas 

por estar tumultuosamente ligada aos nossos ouvidos 
que são intercisos quando de avizinhar-se ao canto se trata 

Depois todo abotoca como se não tivéssemos guarnecido nossas almas 
com os lambisqueiros gorjeios cuja amplidão alcança o galarim 

e deixam que os namorados sigam desempenhando seu acervo de beijos 
que nunca bastam para aquilos que desfrutam ao seu bel-prazer 

Nos já estamos acostumados a valer-nos da esgrimança até o 
esgotamento 

quando caímos rendidos ante a vitoria do nosso depurativo amor 
não nos amedronta a derreadela que segue depois de entisicar 

o sentimento entijucado cuja harmonia nos entibece com entornadura 
e agora nos alapardamos pouquinho a pouco para ficar à sos 

alternando nossos beijos com caricias entrecambadas 
a fim de encanastrar o amor enquanto a noite entrepigaitada 

desvela nossos corpos que tem penetrantes devaneios 
até abaluartar a entulhagem de sensações 

cujo vaivém arrebola as estrelas que são testemunhas de tanto ardor 
 

 
 
RECEBEU MENÇÃO HONROSA NA CATEGORIA “POESIA” 
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ANDRÉ FLORES (PORTÃO – RS) 

 
Infinito amor 

 
 

Amor, infinito amor! 
Está presente num simples olhar... 

Num simples gesto corporal... 
Batendo forte no peito... 

Traduzindo em forma de rosas. 
 
 
 

Amor, infinito amor! 
Com ardor, entoa o som dos apaixonados.... 

Regado a momentos lindos... 
Tendo um filho por resultado deste amor. 

 
 

Amor, infinito amor! 
Traz consigo eternos vícios... 

Contendo muitas sensações e sentidos... 
No íntimo, sabemos... 

Que muitas palaveas foram ditas... 
Mas, a magia de amar está nos simples gestos. 

 
 

Amor, infinito amor! 
È bom dar e receber carinho... 

É bom ter com quem compartilhar... 
Dividir, desfrutar uma vida... 

Que seja, sofrida, doída... 
Porém no final... 

Sempre haverá uma porta aberta para a felicidade. 
 
 
 

Amor, infinito amor! 
Na verdade, nada mais lindo que o amor... 

Pois o que era espinho... 
Transformou-se numa flor.... 

Ezalando o perfume que o amor nos traz. 
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RECEBEU MENÇÃO HONROSA NA CATEGORIA “POESIA” 
 
 
MINIBIOGRAFIA: 
 
André Flores ou, simplesmente, O Aprendiz de poeta, 40 anos, é 
natural de Novo Hamburgo – RS, casado com Cristiane, tem uma 
filha, Letícia. Filho de Antônio e Teresinha Beatriz. Reside na cidade 
de Portão – RS. Formado em Administração de Empresas pela 
Universidade de Caxias do Sul, Pós Graduado em Especialização em 
Ensino à Distância pela Universidade do Norte do Paraná. 
Desempenha trabalhos comerciais junto à rede de lojas CR 
DIEMENTZ, como também exerce a função de Tutor Acadêmico nos 
Cursos de: Administração de Empresas e Gestão Ambiental pela 
Universidade Norte do Paraná. Premiado em concurso realizado pela 
Academia de Letras e Artes de Porto Alegre em 2011. Agraciado com 
02 Menções Honrosas em concurso Literário pela Academia Brasileira 
de Trova no Rio de Janeiro, com 02 poemas, Participou da Antologia 
Escritos 5, realizada pela Editora Revolução cultural, lançado na 59ª 
Feira do Livro de Porto Alegre, da Antologia Incertezas e suas 
Fragilidades, da Editora SCORTECCI, São Paulo, lançado em Março 
de 2014, das Antologias Escritos 6 e Vozes do Pártenon Literário, 
ambos lançados na 60ª Feira do Livro de Porto Alegre em Novembro 
de 2014. Atualmente, está desenvolvendo um projeto em parceria 
denominado foto/poema, onde mistura-se fotos de diversos temas 
onde escreveu-se um poema para cada.  
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ANGELA GUERRA (RIO DE JANEIRO – RJ) 
 

Sonho lindo 
 

Se acordada, 
sempre penso em você... 

Se adormecer, 
quero sonhar com você... 

Se sonhar com você, 
quero que seja um sonho lindo... 

Dias ensolarados 
noites estreladas, 

lua cheia, romance... 
Muita música, amor e carinho... 

Despertar em seus braços, 
Adormecer no seu abraço... 
E não acordar nunca mais 

desse sonho lindo!... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 

 
 
 
 

MINIBIOGRAFIA: 
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ANTONIO PAIVA RODRIGUES (FORTALEZA – CE) 

Olhos que encantam 

  

Teus olhos são lindos, brilhantes e chamativos de amor fecundo… 

Suas pálpebras tem algo incomum, pois são como duas conchas 
iluminadas, 

Encantam como ninguém, todavia, porém, contudo deixam um encanto 
profundo. 

A tua face emoldura uma bela senhora de beleza descomunal e de 
sutilezas diferenciadas. 

Olhos acesos, coloridos, embevecidos de amor que chamam a atenção 
do mundo… 

O mundo do amor, da perfeição, do carinho torna-se esplendor de auras 
anunciadas. 

Não são algemas, mas prendem a atenção do enamorado triste e 
moribundo. 

Na vida, maior ventura, deslumbramento, nos anseios fluidos que 
enaltecem as noitadas. 

Noitadas de festas, alegrias, contentamentos, pois o perfume de amor 
reflete no ar fecundo… 

Fecundo de belezas, glórias e sensações saborosas em que o encanto 
retrata em revoadas. 

Revoadas de prazeres, sensações gostosas, imagináveis que enlouquece 
qualquer coração que pulsa por segundo. 

De segundo em segundo vou embelezando o mundo, para receber essa 
senhora de carícias abençoadas.   

De tanto afeiçoá-la recebi o seu consentimento e juntinhos passamos a 
viver os sabores do mundo. 
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 RECEBEU MENÇÃO HONROSA NA CATEGORIA “POESIA” 

 

Um lindo céu estrelado 

  

Lindo céu estrelado, De belezas rutilantes. 

Deixa-me extasiado... Sorriso largo nos dentes. 

Ao balanço das marés, desliza meu barco suave. 

Alegre banho meus pés... Lépido sem entrave. 

O sol brilha no horizonte, o vento sopra no mar... 

Eu fico estonteante, com vontade de amar. 

Coração acelerado, batendo descompassado... 

Deixando-me mascarado... E muito apaixonado. 

A lua cheia reluz, meus olhares cintilantes... 

Amor no coração pus, para vibrar meu semblante. 

Muitas estrelas cadentes. Riscam o céu azulado... 

Feliz de feições ardentes beijo-te descontrolado. 
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Alma e espírito fraternos e singelos 

 

Alma fraterna singela de donzela, bela, excêntrica, altiva e carinhosa 
que de seu coração emana amor em aquarela num vislumbrar de uma 
situação calorosa e saborosa. Oh! Bela criatura que nos alegra e nos 
seduz ao sabor de carinhos, desejos e ternuras que te propusemos. 
Alvitrei por carinhos reluzentes e aparentes no esplendor do mundo e 
nos coretos dos amantes. Nas veredas da vida meu destino foi traçado, 
percorri relvas verdes e caminhos alagados. 

Ouvi sublimes melodias numa psicosfera monumental, dos pássaros 
anunciando algo novo, uma energia colossal. Entre flores e espinhos 
tracei meu rumo sem desatino. Veio à lembrança dos tempos 
memoráveis de menino sonhador. Uma angústia meio melancólica 
deixou-me extasiado e preocupado, vista turva transformando meu écrã 
num campo minado.  

Belezas, carícias, alegrias fenecem nossos semblantes fazendo com que 
a nossa vida de infância tivesse um colorido deslumbrante. Minha 
querida de alma fraterna e singela o nosso delirante desejo renasce da 
introspecção divina e maravilhosa enfeitada de flores que ofertamos 
com muito carinho aos que amam. 

Não podemos transformar o nosso amor, o nosso carinho em rochedos 
intransponíveis. Devemos sim, metamorfoseia-los em recheios belos e 
balizados em tom carnal, visto que ainda não estamos no mundo 
espiritual e aqui nesse orbe nosso Pai Querido nos ofertou essa 
primazia.  

Não devemos transformar a visão de apaixonados em soberba, levando 
riquezas em profusão sem asperezas, na terra podemos esbanjar beleza, 
mas nossos corações jamais deverão guardar tesouros imensos, pois 
assim estaríamos destruindo a espiritualidade e imantando a 
materialidade. A inteligência se alteia em melodias de amor, no peito 
podemos esbanjar beleza e emoções sem senões em momento algum 
para que possamos brilhar através do calor ardoroso que se reveste de 
nobre. 

Quero abrigar meu sentimento de um coração pobre, enchendo de 
prazer e amor para transfusão de um coração ao outro em tom de 
imensidão com a imantação do corpo pelo outro num pulsar de 
energias. A vida deve ser vivenciada numa afabilidade de carinho e 
sensações de um apurado destemor. Quero ver seu semblante sorrindo 
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largo pela conquista do nosso amor, num dinamismo inusitado, 
almejado vejo seus lindos olhos azuis saltitantes fitando os meus 
acastanhados, num piscar brilhante sutil e esfuziante.  

Amo-te querida minha, quero sempre estar junto a ti e, que essa união 
seja refletida na sensação de beijar, de te acariciar profundamente, 
trocando beijos e abraços incessantemente e no orgasmo celeste do 
amor carnal com extasia, possamos ser donzelo e donzela trocando 
carícias e amores febris numa refrega meiga em demasia, e depois 
cultivamos um amor profundo e sem fim, mas com todas as bênçãos de 
amor e felicidades acalentando nossos corações.  
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CARLOS EDUARDO POMPEU (LIMEIRA - SP) 

Animismo 
 

 
A mansão feita de pedras, 

por séculos espreitou o mar, 
impassível a tudo e a todos, 

como se o tempo 
não houvera a passar. 

 
Lembrança de crianças, 

que já vão longe: 
a mesma mansão, 
as mesmas pedras 

e o mesmo mar que, sabíamos, 
guardavam um segredo 

e por ele ficamos a esperar.  
 

Mas nossa vida, 
errática como o vento, 

a levou o tempo e, com ele, 
foram os sonhos, as ilusões 

e o segredo da mansão 
ainda a desvendar. 

 
Quem me dera voltar 

daqui a mil anos, para saber 
o que os séculos já sabem: 

que tudo na vida tem um fim 
e mesmo a mansão secular 

cansou-se da frieza das pedras, 
ganhou sentimentos 

e se fez ao mar. 

 
 
 
 
RECEBEU MEDALHA DE PRATA NA CATEGORIA “POESIA” 
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MINIBIOGRAFIA: 
 
Carlos Eduardo Pompeu, nascido em Limeira, S.Paulo em 08/07/1932. 
Engenheiro Civil, membro da Academia Limeirense de Letras “ALLe” e o 
Clube de Escritores de Piracicaba. 
Tem dois livros publicados; “UMA PROVA DE DEUS” e “COMO NASCEM 
OS POEMAS”. Participou de várias coletâneas de poemas de poetas 
brasileiros e de outros países.   
Atualmente escreve a página literária da  revista “Expressão Regional” 
da cidade de Limeira. 
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DANIEL L. OLIVEIRA (ILHA SOLTEIRA - SP) 

 
Amor cativo 

 
 

Como podes dizer que não me quer, 
E que já não sentes por mim, amor, 

Se ontem nos meus braços eras mulher, 
E entre gemidos, afagos e amassos, 
Me dizias não viver sem meu calor! 

 
Como podes dizer que era mentira, 

Tudo quanto sentias por mim, 
Se sua voz treme e seu corpo transpira 

Você se descontrola e mal suspira, 
Ao ver que tudo está chegando ao fim! 

 
Como podes ser assim tão insensível, 
Como se tudo não tivesse acontecido, 

Deixar morrer, assim, um amor incrível, 
Sabendo que vive-lo, ainda é possível, 

Pois no peito tens um coração enternecido! 
 

Como podes, não consigo entender, 
E nem quero saber o seu motivo, 

Quero que outra chance possamos ter, 
Para juntos, nosso lindo amor viver, 
E sermos, um do outro, tão cativos! 
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MINIBIOGRAFIA:  
 
DANIEL LOPES DE OLIVEIRA: Nascido em 21 de julho de 1946, em 
Ribeiro dos Santos – Distrito de Olímpia/SP. Formado em Matemática, 
Pedagogia e Direito. Pós-graduado em Direto Processual pela 
UNITOLEDO de Araçatuba/SP, exerce a advocacia na cidade de Ilha 
Solteira, interior paulista. Poeta e escritor tem uma pagina no site 
www.recantodasletras.com.br onde tem poesias e contos publicados. 
Participou de várias antologias e prêmios literários, dos quais destaca a 
Coletânea Elos Literários I e II, Editora Alternativa, e o Luso-brasileiro 
de Poesias – Melhores Poetas de 2013, Editora Mágico de Oz. Do signo 
de câncer, define-se como uma pessoa romântica que ama a vida e 
cultua o amor em forma de poesia. Contato com o autor: 
dlopesadv7@gmail.com ou dlopesadv8@gmail.com.  
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DANIELLI RODRIGUES (LONDRINA - PR) 

 
Amor em chamas 

 

 

Lindas cores e odores de flores com sabores e amores vindas das 

primaveras. 

Flores nos campos reluzentes felizes ao revê-lo. 

Ouça minha voz e desfrute da canção de meu coração! 

Quero-lhe! Preciso sentir o gostinho delicioso de teus lábios 

maravilhosos. 

 

Sinto tua pele no encontro do meu corpo e da minha alma. 

Viajo pelo calor de tuas mãos e sinto o anseio dos teus desejos. 

Ao teu olhar percorro pelos caminhos mais profundos de teu corpo. 

Afaga-me em teu amor no calor de meus olhos. 

 

Abrace-me bem forte e me segura com todo o teu desejo essa vida em 

chamas. 

Quero teu corpo comigo em todos os momentos e pensamentos. 

Um amor que acalma as nossas feridas mais extremas e obscuras. 

No céu fica apenas teu sorriso brilhando com as estrelas mais puras e 

límpidas. 

 

Onde o luar me cativa até o amanhecer na imensidão deste oceano. 

E o meu corpo repousa sobre o brilho da manhã a tua procura. 

Minha razão, minha loucura, minha vida... 

Meu desejo, meu sonho e minha perdição. 

 

Ó amor! Travessias de gerações a gerações... 

Traz inimagináveis sensações, emoções e expressões... 

Minha essência para minha existência, para minha imanência. 

Traga-me a felicidade! 
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MINIBIOGRAFIA: 
 
DANIELLI RODRIGUES escreve poemas, crônicas e artigos sobre 
críticas literárias, tendo suas obras publicadas em jornais, revistas, 
sites e livros (antologias e solo). É Embaixadora Universal da Paz do 
Cercle Universel des Embassadeurs de La Paix, Suisse/France, 
recebeu a Medalha Mérito da Liberdade Zumbi dos Palmares pela 
FEBACLA – Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, 
Letras e Artes, é Coordenadora Cultural Regional da Mesorregião 
Norte Central Paranaense-PR/Brasil do MUC - Movimento União 
Cultural. Também participa como membro de algumas associações e 
grupos de estudos literários, bem como de academias de Letras no 
Brasil e no exterior. 
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ELISA FLORES (RIO DE JANEIRO - RJ) 

 
Anseio 

 
 

Não me deixe no abandono, 
quando penso, noite insana, 
em seu úmido aconchego. 

Com meus lábios,eu almejo, 
Sorver gotas de seu peito 

temperadas de desejo. 
O meu ventre então rastejo 

na melódica malícia 
desses dedos sonhadores 
e, por conta dos ardores, 

meus humores recrudescem 
na vertigem incontida. 
O seu corpo em agonia 
me oferece rica fonte 

ao jorrar de doce vinha 
que, tão doce quanto a minha, 
nos sugere,então, constantes 

e espasmódicas carícias. 
Ao saciar-me das delícias, 
prisioneira na armadilha 

de seu toque sedutor, 
eu me acalmo do calor 

desse pensamento em gozo 
que buscou, por certo instante, 

reviver o amor amante, 
recorrente em noite insone 

ao lembrar-me de você. 
 
 
 
 
 
 
 

RECEBEU MEDALHA DE OURO NA CATEGORIA “POESIA” 
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MINIBIOGRAFIA: 
 
Foi profa. da UFRJ e da UNI RIO. Carioca, é autora de várias Antologias, 
livro e artigos didáticos 
além de 12 livros " solo", sendo os 3 últimos premiados  
consecutivamente pela UBE : Moacyr Félix, Vinícius de Moraes e 
Casimiro de Abreu. Pertence ao PENCLube do Brasil, Academia Luso-
Brasileira de Letras, UBE, UBT,APPERJ, SEERJ, Divine Académie 
Française des Arts et des Lettres, IWA, Academia Internacional de 
Música, AEXPEN (Vice-Presidente). Premiada em seus poemas , em 
Trovas nos Jogos Florais, no Concurso Interno da UBE em Conto e 
Poesia etc.  Moção cultural do governo do Rio e de Curitiba. 
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ÉRIKA LOURENÇO JURANDY (RIO DE JANEIRO - RJ) 

 
A busca desesperada pelo amor 

 

 

 Vivemos tempos difíceis. Tudo é imediatismo e 

desequilíbrio. Os sentimentos são vivenciados de maneira incompleta e 

os seres demonstram estar, a cada dia, mais distantes do que seria um 

humano de verdade. Estamos aprendendo que devemos demonstrar 

algo, uma felicidade tão inverídica que, se nos depararmos com a 

verdadeira felicidade, podemos negá-la, por não sabermos bem quem  

ela é. O mesmo com o amor. 

Em certo momento, estudando para ver se me entendo com o 

“Seu Portuga”, li algo que guardei para sempre. O texto, que fomentava 

a reflexão e a interpretação, dizia que o “bom dia” virou uma expressão 

vazia, apenas oferecida como mania de dizê-lo. Ninguém mais quer que 

o outro tenha mesmo um “bom dia” quando pronuncia a frase, mas só a 

fala, com completo vazio de significado. Será que só o “bom dia” ando 

vazio? Não! O “eu te amo” e o “amor”, nas suas mais diversas formas, 

também. 

Quem, de verdade, ama hoje em dia? Ou sabe o que é o amor? 

Ou, pelo menos, se esforça para entender que há muita “paixonite” por 

ai, sem nenhuma gotinha de amor? Na verdade, quem se importa com 

essa “catilogência” toda? Afinal, fingir que se ama, dizer “eu te amo” de 

maneira convincente, é o que está valendo. Afinal, a aparência do amor 

está impregnada em todo o canto e, quem sabe, uma aparência bem 

construída possa fazer nascer um amor de verdade? Não creio! 

Não creio que fingir que o amor existe em sua plenitude, fará 

com que ele, simplesmente, brote. Não creio que vivemos o amor 

verdadeiro. Não creio nas juras de amor e nem nas tais declarações de 

amor. Também não creio em tudo o mais que estão vinculando como 

amor puro, amor incondicional. Estão vendendo muita propaganda 
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enganosa de amor, na qual os mais ávidos por tê-lo adquirem tudo, 

menos o tal “love”.  

Não culpo quem cai nessas armadilhas do suposto amor, afinal, o 
marketing está bem feito, quase perfeito, com ilusões de todos os tipos, 
para todos os gostos, para agradar quem quiser ser levado a crer naquilo 
que  vê, ouve ou pensa que sente. Por que, quem está desesperado para 
ter algo deve estar preparado para qualquer negócio, mesmo que não 
seja “o negócio” que deseja tanto... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECEBEU MENÇÃO HONROSA NA CATEGORIA “PROSA” 
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MINIBIOGRAFIA:  
 
Com formação nas áreas de Tecnologia, Educação e Jurídica, escreve 

desde 2011 como forma de autoterapia. Participou / participa de 

antologias nacionais e internacionais, sendo membro da Academia de 

Letras de Teófilo Otoni e Academia de Luminescência do Brasil 

(Araraquara).  
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EUNICE GUIMARÃES (ARACAJU - SE) 

 
Lembranças de um amor 

 
Sob um manto, 

De brilhantes cadentes, 
Segredos, aos céus eu confesso... 

Lembranças de um amor, 
De outrora vivido... 

 
Como cordas do violão, 

Dedilhadas com maestria, 
Meu corpo vibra, 

Ao toque suave do vento... 
Trazendo com ele, 

Lembranças de um amor, 
De outrora vivido... 

 
Revivo as quimeras do amor, 

Que a muito se foi, 
E que para sempre, no negrume da noite se perdeu. 

Deixando apenas saudades e... 
Lembranças de um amor, 

De outrora vivido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECEBEU MEDALHA DE PRATA NA CATEGORIA “POESIA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39 

 
 
MINIBIOGRAFIA: 
 
Maria Eunice Guimarães Santos Garcia, nome literário Eunice 
Guimarães. Nasci em Japoatã/SE, em 26/03/1964. Viúva e mãe de 
duas filhas. Resido em Aracaju desde a década de 80. Graduada em 
Enfermagem(UFSE), Pós graduação em Direito Previdenciário (Gama 
Filho), Administração ( a concluir -UFSE). Servidora pública federal 
(INSS). Amante da natureza, apaixonada por fotografias, artes plásticas, 
amiga dos livros e aprendiz de poetisa. 
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FERNANDO BEVILÁCQUA (RIO DE JANEIRO - RJ) 

 
Cestrum Nocturnum 

 

 
 
 
 
 
 
RECEBEU O TROFÉU E MEDALHA DE OURO NA CATEGORIA 
"IMAGEM"  
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Noite  

 

Noite. Alguns a prolongariam 

Outros encurtariam a passagem 

Todos, unidos, reclamariam 

Sua ausência da paisagem 

Há os que delas precisam 

Para o ganho de suas vidas 

E ao longo do dia amenizam 

O cansaço de suas lidas 

Já foi de poeta e ladrões. 

Mas hoje é bem diferente 

Atuam bem cedo os vilões 

Ferindo quem está na frente 

A noite esconde os pecados 

De hipócritas e farsantes 

Segue a vida com seus fados 

Não separa inimigos e amantes 

Noite. Pedaços de claridade 

Para os que, perdido o sono, 

Das janelas vêem a cidade 

No silêncio do abandono. 

 
 
 
 
 
RECEBEU MENÇÃO HONROSA NA CATEGORIA “POESIA” 
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Novas buscas 

 

Refletir sobre os caminhos do mundo deveria ser obrigação de 

todos. 

Não estaremos sendo iludidos, com as chamadas conquistas da 

humanidade? Nem tudo, logicamente, pode ser analisado à luz de um 

pessimismo arrasador. Todos reconhecemos entre tantas conquistas, o 

valor das vacinas, por exemplo, livrando crianças de sofrimentos e de 

morte precoce e do desespero de mães. Mas mesmo contando com o 

prolongamento da existência, terão as crianças que não morrerão de 

varíola ou paralisia infantil, todas (e como merecem) futuro pintado 

além do preto e branco? Quantas abandonarão o plano existencial 

abatidas pela fome, pelas guerras, pela crueldade dos atentados, fruto 

de estúpidas crenças religiosas, pela surpresa de uma “bala dirigida”, 

pelas drogas? 

 É preciso despertar e cotejar o “conforto” (inegável e não 

desprezível) que os chamados avanços científicos e tecnológicos 

proporcionam, com o verdadeiro aprimoramento das sociedades 

humanas. Conforto para o suporte do dia-a-dia do mundo 

contemporâneo é desejável e inevitável, mas se bem pensarmos, as 

facilidades têm afastado os indivíduos da valorização das conquistas 

seladas com o suor do rosto. Estão aí a “transpirar” por nós os micro-

ondas, os processadores de alimentos, as máquinas de lavar e outros 

inúmeros “serviçais”. É a era da facilidade. Será da felicidade? 

A ciência e a tecnologia são “entidades” de raro poder de sedução. 

Cativam e hipnotizam, deixando míopes aqueles que aprisionam. Como 

não ambicionar uma TV de plasma ou de cristal líquido ou máquina 

fotográfica digital? A coisa é tão maquiavélica e cruel que, se você não 

se submeter às imposições dos mercados e não se “atualizar”, vai correr 

o risco de não mais assistir televisão, ouvir música ou fotografar. Não 

adianta se rebelar – você vai perder a batalha. Ou se torna um 

“consumidor engajado” (e endividado) ou um dinossauro da era 

moderna. 
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Hoje, coisas que tenham poucos botões têm vida curta. Logo são 

condenadas a virar sucata.  

Esforços e investimentos bilionários são destinados à descoberta 

e à produção de novas e sofisticadas armas de guerra, especialmente 

pelos países que propugnam pelos armistícios e cessar fogo. Quanta 

ironia! Recentemente a NASA anunciou, com orgulho pirotécnico, a 

descoberta de água em Marte e num satélite de Júpiter. E a que custo? 

Muito bem. Não se sabe, a curto prazo, quais os possíveis benefícios 

futuros que uma investigação e consequentes descobertas 

proporcionarão, mas pergunto: de que se beneficiarão as crianças e 

seus irmãos dos países pobres, que morrem antes do sarampo, com tais 

descobertas? Muitos dependem de água em seus quintais; não podem 

esperar pelas águas cósmicas. O achado dessa água sideral, a princípio 

(a sede tem pressa), só prova a hegemonia americana no desvendar do 

cosmo. Que tal ceder um pouco dos dólares gastos nessa descoberta 

para alimentar famintos no mundo? 

A febre de produzir coisas novas e cada vez mais caras atropela e 

abafa a reflexão sobre suas necessidades e sobre os valores não 

materiais que conduzem (ou deveriam conduzir) os homens e as 

sociedades. Crescer às custas de acúmulo de riquezas, produzir, 

dominar mercados, atrair consumidores – invade, nocauteia, estupra. 

Precisamos sim, apertar certos botões de certos painéis, tais 

como: 

Da justiça e dos juízes, para que deixem, ambos, de serem “cegos” 

e identifiquem, com precisão e rapidez, os fora da lei, aplicando-lhes, 

com rigor, as penalidades prescritas; 

De professores competentes, que não finjam ensinar e não apenas 

adestrem seus alunos, mas os eduquem, imprimindo-lhes valores 

comportamentais elevados, incentivando-os ao estudo, ao 

aprimoramento humano e ao pensamento reflexivo; 

De médicos que ultrapassem o simples “exercício profissional” e 

professem, de fato, sua missão, examinando corpos e mentes das 

pessoas, e não apenas verificar resultados de análises laboratoriais; 
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De policiais confiáveis, que nos recebam de mãos limpas, prontos 

para oferecer proteção e socorro, e não de armas em punho; 

De políticos que efetivamente se dediquem à “arte de fazer o 

melhor”, limpando seus atos e ações da lama que os envolve. Que 

possam merecer o respeito dos cidadãos, que ultrapassem a 

mesquinhez de apenas pensar nas próximas eleições e passem a visar 

às futuras gerações; 

De pais, mães e famílias que se esforcem na busca pelo acerto na 

condução de seus filhos, com base na flexibilidade e na conciliação com 

o possível, mas abolindo a tolerância irresponsável. 

Enfim, estão o mundo e a humanidade carentes de condutores 

sensíveis, equilibrados, isentos de radicalismo e com outros propósitos 

além e acima dos índices econômicos. Precisamos dessas pessoas e com 

urgência. É preciso, embora não seja fácil, encontrá-las. Estamos todos 

cansados de caudilhos, guerreiros sanguinários, exploradores, 

farsantes, demagogos e “iluminados paranóicos”. 

Que tal a receita de pensar com “menos ciência” e mais amor e 

respeito pelo planeta e seus habitantes, quase todos pouco abastecidos 

de solidariedade e de sangue, só que este no interior dos vasos a ele 

destinados, e não extravasado no solo por guerras, atentados e violência 

urbana. 

Quanta desvalorização da vida! 
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Passando em revista 

 

Revendo minha estrada 

Sinuosa, suave, acidentada 

Lembro-me de esforço e suor 

E alguns em derredor 

Metas tinha em mente. 

Disputei ideias, valente 

Perdi guerras e batalhas 

Conheci puros e canalhas 

As muitas crises havidas 

Todas foram vencidas. 

Umas com destemor, 

Outras à luz do amor. 

Hoje, na rede de revisão, 

Digo: quase tudo é fútil e vão 

Da vida apenas se leva 

O castigo divino – a treva. 
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Perdas, isolamento, lembranças 

 

Creio que é inexorável, embora entristecedor, mas à medida que 

envelhecemos, os amigos e os companheiros vão desaparecendo, seja 

por morte, ”aprisionamentos domiciliares”, por problemas crônicos de 

saúde, intensificação de atribuições e atribulações, dificuldades 

financeiras determinadas pela aposentadoria e outros “adereços” que o 

curso existencial vai nos pendurando. 

Se não bastassem as perdas inevitáveis, o Homo metropolitanus 
vai cada vez mais se isolando; as visitas domiciliares vão 

desaparecendo, dando lugar às visitas hospitalares. As armadilhas, os 

alçapões cada vez mais aperfeiçoados e criativos impostos pelas 

metrópoles (especialmente as desgovernadas), como trânsito, assaltos, 

violência desenfreada, funcionam como verdadeiras ”grades”, 

aprisionando você na sua casa. A rigor, hoje, mesmo não tendo 

cometido qualquer crime e muito menos recebido ordem de prisão, você 

é um sentenciado inocente, condenado a cumprir pena na sua própria 

residência. E nem sempre com direito a banho de sol – aí vem o 

arrastão, companheiro! 

E vamos todos colecionando perdas, convivendo cada vez mais 

com o isolamento, sem ao menos ter o álbum de fotos que registrou a 

família (com os antepassados), os amigos de infância e os momentos 

(quase) esquecidos de sua vida. Quando você procura pelo álbum, 

recebe a notícia que seu filho ou seu neto, livraram-se daquele traste 

que ocupava espaço na estante. Hoje nada adquire o amarelecimento e 

o desbotamento do tempo – nem projetor de diapositivos, nem super 8 – 

é o domínio das telas e telinhas. A clareza e a nitidez dos processos 

digitais despistam e encobrem as marcas da passagem do tempo. Tudo 

pode ser maquiado. Suas rugas e o tamanho de suas orelhas podem ser 

redimensionados, fazendo-o lembrar-se dos “bons tempos”. Acorde do 

sonho. Você está entrando no “feitiço da virtualidade”. 
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O mais assustador é que, enquanto as perdas desfilam céleres, 

não há reposição. Dificilmente amizades e mesmo simples 

companheirismo, têm início, e muito menos se consolidam, após os 60 

anos de idade (e estou sendo otimista). Tais circunstâncias não duram 

além de dois jantares. 

E como sabedoria, ao contrário do que pensa a maioria, não é 

idade-dependente, mas questão de índole, o jeito é ir se “adaptando” aos 

novos e declinantes tempos. 

Já foi assinalado, com sabor de crueldade, mas tempero de 

verdade, que a “velhice é uma doença” e, como não tem controle (não 

acreditem em plástica, nem cosméticos, nem “verduras”), só na morte a 

“velha senhora” encontra a cura. 

Apressem-se, pois, “passantes passados”, a aprender a conviver e, 

se possível, apreciar a solidão. Quem sabe caminharão com Einstein, 

quando afirmou que: “A solidão é insuportável na juventude, mas 

insubstituível na velhice”. Este o grande aprendizado. Não se desespere, 

todavia – a morte não dói nada; o que machuca são as dores das 

doenças e dos arrependimentos.  

Não entregue sua confiança aos “especialistas em autoajuda”. 

Você é o seu único mestre. 

O que vai sobrar para você é o passado, pois que futuro 

praticamente não mais faz parte de seus sonhos e o presente, às vezes, 

você quer dele se livrar. 

O problema é que a destruição do passado é um dos fenômenos 

mais característicos do final do século XX. Quase todos os jovens de 

hoje crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação 

com o passado público da época em que vivem. E sem correlações 

históricas, alienam-se. Desse modo não se edifica um ser humano – 

apenas um indivíduo. Mais vale arrebentar-se na madrugada de um 

sábado, após lambuzar-se dos prazeres da vida, do que o encontro com 

a reflexão. Quem sabe talvez seja isso o acertado; assim não se atinge a 

velhice - morre-se sadio. 
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E a você, que insiste em permanecer, saia da frente, e permita a 

passagem dos jovens. Alô velhos: abram caminhos para a renovação. A 

vida é uma corrida de bastão – passem-no para o iniciante que está à 

sua frente. Não se deixe “inchar” com as adulações que lhe chegam, 

dizendo que sua “experiência” vale mais do que o ímpeto dos jovens. 

Lembre-se que você permaneceu o tempo que ficou, porque alguém lhe 

cedeu uma oportunidade. Não espere ser expulso – expulse-se a si 

mesmo, quando chegar a hora. Só duram eternamente e são imortais, 

os membros das “academias”. Quanta obsessão pela impossível vida 

eterna! Quanta tolice!  

Finalmente, lembrem-se de Nietzche quando anunciou: “O tempo 

rói, rói, rói e não lhe dá nada em troca”. No máximo o tempo lhe dará 

lembranças: delas dependerão sua paz ou sua agonia. 
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Seja! 

 

Acredite apenas no seu aprendizado pelo gosto e pelos prazeres 

da vida. Primeiro é preciso identificar quais são os eleitos, aqueles que 

levarão você a mundos desconhecidos e de encantamento, e que estarão 

sempre a reclamar por revisitas. Diante desses prazeres, entregue-se, 

descontrole-se mesmo – eles serão sempre únicos. 

Não acredite em conselhos religiosos, lições de vida de 

missionários do bem e da paz, em mensagens de místicos e pastores 

d’almas. Não acredite que uma figura “venerável, na sua neurótica e 

doentia busca pelo encontro com Deus e a transcendência e que, para 

isso, teve que abdicar e jejuar dos prazeres presenteados pelo próprio 

Deus, seja uma trajetória saudável. Pode ser, sim, respeitável, vez que 

cada qual tem o direito de até morrer antes mesmo de se encontrar com 

seus orgasmos de vida.  

As chamadas “pessoas santas”, que nunca experimentaram o 

beijo, o calor do corpo, as carícias, os gozos abertos e honestos de seus 

amados, morrem como aquela roseira, que nunca se deu o prazer de 

florir.  

Desconfiem, e muito, dos que insistem que os grandes 

aprendizados na vida e da vida, crescem e se aperfeiçoam quando 

adubados pela dor, pelo sofrimento e pela abstinência. Nada melhor do 

que o aperfeiçoamento regado pelo riso, pelo prazer, pela alegria, pelo 

bom humor. Caso certo aprendizado lhe tenha sido doloroso, afaste-se 

dele da próxima vez. É estúpida a velha sentença de que para que algo 

fique tatuado no seu coração, é preciso a “caneta” da dor. É falsa a 

mensagem propalada por religiosos, líderes místicos e outros 

“hipnotizadores” de almas, quando alertam que para que o homem 

possa atingir e pleitear o paraíso, tem que sofrer na sua passagem 

terrena. Deus seria sádico, caso exigisse isso para ser “encontrado”. 

Revele seus sentimentos, experimente se aventurar, sem que isso 

signifique expor-se a riscos fatais. 
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Acautele-se em relação àqueles que anunciam que, sem a 

“verdade”, só haverá desastres. Pautar-se pela verdade é quase 

obrigatório, mas a idolatria pela mesma nem sempre será recomendável 

e edificadora. Nada sustentável pode ser construído, alicerçado na 

mentira, mas a voracidade pela expulsão da verdade, e especialmente 

pela forma como é expressa, pode abalar sentimentos e originar o caos. 

Que diga o médico, ao menino de 10 anos, com forma grave de leucemia 

aguda, que muito provavelmente ele não terá uma namorada! Grite 

fogo! (e é verdade) num cinema cheio, e verá o caos se instalar. E outros 

tantos exemplos. Não abandone, sim, suas verdades interiores, aquelas 

que modelam seu próprio eu. E que não nos faltem os poetas, a mentir 

sobre amores e paixões. 

Atenção insaciáveis cultores da verdade: a expressão da mesma 

assemelha-se à crítica. Deve soar como alerta, convite à reflexão – não é 

“porrada”. 

Se alguma coisa boa acontecer a você, passante presenteado pela 

vida, procure ser seu próprio orientador místico ou religioso, seu 

próprio oráculo. Você é o seu melhor mestre, pois você é único, você é o 

próprio cosmo embutido em menos de três metros quadrados de 

superfície. Você é o que Deus quer e aceitará de você – simplesmente 

você. 

SEJA! 
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Sem desistir 

 

Acendi o lampião da existência 

Que, impiedoso, se ia apagando. 

Queria ele minha falência. 

Mas a fonte luminosa não sabia 

Quem estava enfrentando. 

O sopro da vida me invadia. 

Não foi apenas o lampião 

Que articulou a armadilha. 

Reativada a luz, veio o clarão 

E percebi que outros inimigos 

Participavam da camarilha. 

Eram os falsos amigos 

Hoje, renovada a energia, 

Da luz (forte) do lampião, 

Enfrento, destemido, a vilania 

E sigo adiante, sempre cumprindo 

Os ditames do coração, 

Ora de pé, ora caindo. 
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MINIBIOGRAFIA: 
 
 
Fernando Bevilacqua nasceu aos 20 de abril de 1939. Antes dos 11 
anos de idade manifestara o desejo de ser médico. Entrou no Colégio 
Militar do RJ (por concurso) em 1950 e saiu em 1956 após completar os 
cursos ginasial e científico. Em 1957 entrou na antiga FNM da UB (hoje 
UFRJ) classificado em 7º lugar no vestibular. Formou-se em 1962 e já 
em 1963 assumiu carreira docente na FCM da UERJ, tendo nesta 
instituição obtido o título de Docente-Livre em Clínica Médica (1970) e 
de Professor Titular de Clínica Propedêutica Médica 1979), ambos por 
concurso de títulos e provas. Em 1980 foi eleito Diretor da faculdade, 
cargo exercido por 4 anos. Foi Chefe do Departamento de Medicina da 
FCM por duas vezes, ocupando o cargo por dois anos em períodos 
distintos. Ocupou o cargo de Diretor Executivo da Associação Brasileira 
de Educação Médica (ABEM) ao longo do período de 1972-1979. 
Participou de várias comissões do MEC e da CAPES no âmbito 
acadêmico. Publicou dois livros didáticos – Manual do Exame Clínico 
(com 13 edições e reimpressões – de 1970 a 1984) e Manual de 
Fisiopatologia Clínica (com 6 edições e reimpressões – de 1973 a 1984. 
Hoje aposentado e parceiro da Natureza.   
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FERNANDO CATELAN (MOGI DAS CRUZES - SP)  

 
Amor a quem ido é 

 
 
 

 
Ah, eis sumo amor cá desta vida, 
vida vergada se a mim é augusta, 
aborta vôo desta lida mui doída, 
a tal ido vai e todo mal degusta! 
 
Sim, de todos nós o sustentáculo, 
chama evocada no sulcar-te leiras, 
porque tendo sido a nós másculo 
nós teu arrimo ao menos queiras? 
 
Quanto por orbes mil te guardaria, 
incerto eu se virás e nos desopilas  
Ora minh’alma tesa à vil feitiçaria, 
sortido te vens, no requinte trilas! 
 
Amor a quem ido é desesperança, 
se, pai, à vida minha anjo que quis 
A espera por ti, amigo, tanto cansa 
sem enverede eu sandices infantis! 
 
Falando de amor, maior sido o teu,  
tributo à tua fiel obreira de vinhas 
ao esquife da mãe aponho camafeu, 
duras missões vindas, ó, só minhas! 
 
Ah, falando de amor, pai, eu te alço, 
volitas além da própria estratosfera, 
assim, se te fere o palavreado falso, 
quiçá nos alce à era todos à espera! 
 
Vem, vem, pai, que a tal extremado 
extremado quer filho teu onde a sé, 
junta-te ao povo teu, se congregado, 
que bem devoto amor a quem ido é!  
 
 
RECEBEU MENÇÃO HONROSA NA CATEGORIA “POESIA” 
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MINIBIOGRAFIA:  
 
Sucesso no Brasil, Fernando Castelan pouco a pouco vai estendendo o 
alcance de suas obras também ao Uruguai, Estados Unidos, Itália, 
Portugal e Alemanha. Ora trabalha o autor o existencialismo, ora 
envereda pelo romance histórico, e, por vezes, também incursiona pelo 
real fantástico, corrente que na prosa o levou ao sucesso Reside desde a 
primeira idade em Mogi das Cruzes,cidade provinciana que o acolheu e 
em O Diário,onde completa 20 anos como articulista e jornalista. Aqui 
tornou sua obra indissociável do dia a dia do mogicruzense. Escreve 
ainda para a Revista CAOsótica (Porto Alegre-RS), a Revista Acadêmica 
(Rio de Janeiro-RJ,a Revista Brasília (Rio de Janeiro-RJ) e outras. Fala 
8 idiomas, e é,além de Técnico em Edificações, é também Engenheiro 
Mecânico, conferencista público, mestrando em Marketing Empresarial 
e de Serviços, além de apicultor 
São suas musas excelsas a alma germinada da sua, Fernanda Gomes de 
Carvalho, que lhe deu Vitória Carvalho Catelan, a quem se prende por 
elo de extrema afinidade, o mesmo que viria se suceder nos anos 
vindouras com sua nova filha,Mariah Ismaelita Araújo Marfil 
Catelan,esta e sua mãe Selma Araujo Marfil Catelan,ambas igualmente 
entre suas musas, a última sua alma gêmea Tem ainda Castelan um 
poderoso e inquebrantável elo com sua musa atávica e que vem a ser a 
mega estar do cinema norte americano Julia Fiona Roberts. 
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FLÁVIA VASCONCELOS DE BRITO (MACAÉ - RJ) 

 
Cólera 

 

 

Que tu me percorras livre 

Sem relutância 

Na aprazível certeza de que a entrega 

Se faz com explosão de vazão 

Nesta torrente de paixão. 

 

Demora-te em minha fome 

Consome a própria medida 

A gula incontida do amor 

Sibilante, insano, suplicante. 

 

Coração dilatado, presságio do movimento. 

Sua hora estendida no meu corpo 

Preenche bordas e margens, cada espaço em branco 

Amansa a urgência desmesurada de toque. 

 

Inamovível, me misturo inteira em tua respiração. 

A borra da minha língua te lava os jeitos, contornos onde me perco 
fêmea 

Da sua boca escorre um rio doce 

Movediça convulsão de prazer 

Sinto a eternidade neste estreito segundo entre a realidade e a pele. 
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Decifra-me ou te devoro 

 
Conjuga-me como infinitivo verbo 

Página em branco aberta em rútila flor 

Sem pretéritos imperfeitos 

Apenas arrombo da palavra sussurrada com alarde 

 

Teu signo solar reincidente na minha cama arde 

Espaçamentos preenchidos, sonoras reentrâncias sensoriais 

Na entrelinha desfia o seu aroma 

Permita-me o roçar da sua boca em eternas reticências 

 

E neste íntimo momento de amor 

Remanesce da noite o dia 

Tece transcorrendo a tarde 

Seu peso leve debruçado em minha hora 

Corpos híbridos transbordam as imensidades do agora. 
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MINIBIOGRAFIA: 

 

Flavia Vasconcelos de Brito nasceu em 1974. Jornalista e astróloga, 
estreou na literatura em 2012. Pós-graduada em Assessoria de Imprensa 
(Estácio de Sá) e Formação Transdisciplinar Holística de Base (Unipaz-
RJ). Também possui MBA em Marketing e Pós-MBA em Marketing Digital 
pela FGV/RJ. Já foi correspondente do jornal O Globo em Macaé (RJ), 
editora do Jornal Bacia de Campos da Petrobras e assessora de 
imprensa de várias empresas do segmento de petróleo e gás. Eleita 
melhor jornalista do Brasil no  Prêmio Nacional de Jornalismo da Onip 
(Organização Nacional da Indústria de Petróleo). Tem prêmios nacionais 
e regionais de poesia e jornalismo. Livros da autora: Inquietude 
(Poesias/2012); Frêmito (Poesias/2013); Tempo, Palavras ao Vento 
(Poesia Infanto-Juvenil/2013); Tudo Muda o Tempo Todo (Poesia Infanto-
Juvenil/2013); Tito, o gato escondido (Infanto-Juvenil/2014) 
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FLÁVIO BARROS (ARACAJU - SE) 

 
Náufrago em ti  

 
Na tua íris vejo a imensidão 

Abismo que me convidas 
Transborda-se e completa-me 
com o verde dos verdes mares 

 
Náufrago sou em ti 

me perco à deriva nos seus embalos 
Levado por ti em beijos inebriantes 

ao som que rufa em seu peito 
 

Respiras em mim e eu em ti 
Na cadência do teu corpo sou cativo 

Acolhido sou por ti 
Me fundo, me confundo, me derramo  

Harmonizo-me, me encontro 
 

Me desejo por teu desejo 
Oh minha flor,  

Meu amor,  
minha pequena,  
Amada minha. 
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MINIBIOGRAFIA: 

 
Sou Flávio Barros, neófito na senda da poesia, contudo, inspirado pela 
vida que me cerca e pelas flores que adornam o meu caminho, dentre 
elas, os meus amores de toda a vida; os meus filhos Gabriel e Pedro e 
minha esposa Andréia. Prossigo, descobrindo o novo em todas as 
coisas, tecendo palavras que refletem a minha observação da vida. 
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GERTRUDES GRECO (GUARATINGUETÁ - SP) 
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MINIBIOGRAFIA:  
 
Habilidades 
Escritora (Com premiações do Sul a Belo Horizonte, tendo assim já 4 
livros editados, com títulos: 
1) VIDA...    – 2) PARAISO   - 3) COMO ÁGUA BUSCANDO 
ETERNAMENTE – 4) DESCOBERTA – sendo o quarto livro de poesias, 
sonetos e contos, Participa também de grupos literários na Italia e 
Portugal, tendo seus textos divulgados na maioria dos estados 
brasileiros, pois escreve Poesias, Sonetos, Contos e Trovas, participando 
assim em varias academias literárias e também tocando piano. 
Formação Escolar 
Ensino Médio Completo  
     
Experiência Profissional 
Escritora de Contos e Poesias 
Técnica em Enfermagem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 62 

 
HELION VERRI (LIMEIRA – SP) 

 
A PUTA QUE VAI PARA O PARAISO SÓ POR AMOR... 

 
 

 Ainda jovem em minha terra natal e no bairro que morei residia um 
vizinho que  recebia diariamente os cuidados especiais de sua família,de 
alguns poucos amigos também e vivia precariamente.Era esse vizinho 
totalmente paraplégico de nascença. Dependência,em tudo.  Seus ossos 
atrofiados.  Era carregado –diariamente- até a calçada- pelos seus- para 
se distrair e ver o movimento de pessoas,gentes e carros, na calçada da 
sua rua,diante da casa,até o sol se por.Essa era a vida do infeliz.Nada 
mais.Tudo sem grandes emoções. 
Esse era seu único lazer.Dependência total de tudo e de todos.Imperava 
aquela pobreza digna,naquela família,mas antes vinha o amor. 
Um dia aparentou estar doente,parecia até grave e uma comitiva - 
família e vizinhos,todos acompanharam o infeliz até o médico para ver o 
que acontecia.Seus olhos perdiam com os dias o  brilho e uma 
preocupação tomou conta dos circunstantes.O vizinho como não 
andava foi levado então de carro emprestado pelos amigos até um 
consultório médico, com alguns familiares. 
Depois de horas de consulta, a sós,o médico chamou o responsável da 
grei e receitou um remédio inesperado,inusitado ao paciente: 
sexo/amor.                                  Era o único remédio para o 
paciente.Nada mais que isso. 
Agora,(indagava-se)como um homem daquele totalmente atrofiado de 
nascença conseguiria tal proeza? 
Fazer sexo com quem? Se nem de pé ficava e nem se levantava da 
paupérrima espreguiçadeira de lona já  bem estragada,esgarçada e 
manchada pelo permanente  uso diário?  
Quem e qual a mulher que se motivasse a ter alguma relação sexual 
com um homem totalmente atrofiado pela impiedosa natureza e infeliz 
destino? 
Um problemão.Missão quase impossível,numa década de 50. 
Um dos nossos teve a(brilhante) idéia então de visitar a zona do 
meretrício da cidade e tentar o impossível: um convite incomum para 
esse desgraçado,desvalido e  infeliz,que necessitava atender uma 
determinação médica.Necessitar um remédio sexual...Terapia 
derradeira. 
Depois de negociações e tratativas longas na zona do meretrício, uma 
das mulheres- entre várias consultadas- aceitou,finalmente, o 
desafio...Aplacar o desejo do  infeliz.Piedosamente.O preço?                       
Nenhum.Nenhum mesmo.Embora o programa ou missão fossem 
inusitados,difíceis e extravagantes para a desprendida e desapegada 
puta.Houve generosidade!Desprendimento!Sintonia com os deuses do 
amor e o infinito.  
 Na época não existia,nem se imaginava a palavra motel e jamais se 
ousaria em “casa de família”.Dentro de casa- nem pensar,tal sandice 
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pois esse encontro sexual somente era,no fundo, uma fornicação, 
“contra a moral e os bons costumes” na época... A solução(genial) foi 
levar  de carro emprestado,numa estratégia extravagante,  o casal 
improvisado atrás de um cafezal,fora da cidade,levando-se uma lona 
como cama,no chão bruto.Terra mesmo.Tudo a céu aberto.Para o dito e 
feito. 
Tudo resolvido e lá se preparou o “plano de emergência”  da necessária 
profilaxia médica para aquele que jamais tivera uma mulher- em sua 
vida- a sua frente,em condições de se realizar sexualmente.Seria a 
primeira vez...Assim foi,com aquela emoção.O rosto do paciente 
demonstrava antecipada vitória pela vida. 
Os amigos ficaram de longe  e mesmo assim  ouviam-se ruídos,gemidos. 
A sonoridade de tudo e a turbulência de um primeiro encontro,doido, 
tresloucado,por certo jamais esquecido,entre pés de cafés floridos,em 
local ermo e silencioso.Mesmo assim,os pássaros –ante o inusitado- 
também se agitaram,denunciando uma invasão territorial. 
Depois de horas, o ato e o fato  sem que o sol mudasse sua 
trajetória,tudo se acalmou e se quietou,naquele momento especial de 
amor e sexo. 
Logo após,a   benemérita puta  apareceu solerte,íntegra e voltou ao seu  
mister,dever de ofício,com naturalidade,como se nada tivesse ocorrido. 
Um largo sorriso e encanto.Por outro,o rosto do paraplégico já era 
outro- triunfante- ao ser levado para casa.... 
Voltou- novamente- a sorrir.  
Assim,o paciente- conforme determinou o doutor- foi suficientemente  
“medicado” e o brilho voltou- em definitivo-  aos seus olhos, já cheios de 
vida. 
Estava,pois,o vizinho totalmente curado. 
Alguém comentou: essa puta um dia vai para o paraíso... 
Abanei a cabeça,concordando:                              Vai com certeza,e 
por amor!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEBEU O TROFÉU DE MELHOR TEXTO E MEDALHA DE OURO NA 
CATEGORIA “PROSA” 
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MINIBIOGRAFIA: 

 

Jornalista profissional registrado no Ministério do Trabalho,sob no. 

7.752; ex-professor universitário da UNICAMP-Limeira e Campinas,MS-

2-de 1976 a 1992;formado em Jornalismo pela Faculdade de 

Jornalismo "Casper Libero",em 1963;formado em Direito,pela USP-

Faculdade do Largo de São Francisco(1969)-"Arcadas"; mestre pela 

Fundação Escola de Sociologia e Política em "Relações 

Internacionais"(1995):de 1960 até 1972 trabalhou como jornalista 

profissional no Rádio e jornal GAZETA,(extinta) da Fundação "Casper 

Libero"; O ESTADÃO e FOLHA DE S.PAULO(reporter); DIÁRIO POPULAR 

(redator):Procurador Federal, MPU,aposentado;condecorado com  a 

"Ordem de Mérito do Trabalho",em 9/08/2001,pelo Tribunal Superior 

do Trabalho,em Brasília na condição de "Oficial";cidadão "Emérito"da 

cidade de Jaú,titulo ofertado pela Câmara Municipal,em 2002; Oficial 

do Exército da Reserva;1o. Tenente de Infantaria,do CPOR(aspirante a 

oficial)-1963- e 4o.Regimento de Infantaria "Raposo Tavares",-1967- 

hoje, 4o. BIB,com elogio em boletim interno. 
Ou então:   
"Que sei do que serei,eu que não sei o que sou? 
Ser o que penso? Mas penso tanta coisa"-Fernando Pessoa,in 
Tabacaria.(Alvaro de Campos) 
*Livro Publicado:"Palavra é Arte"-Cultura editorial-28a.edição-
Editor:Gilberto Martins e outros-Salvador-Bahia.(2014). 
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IVAN LEITE (ESTÂNCIA - SE)  

 
Pai 

 
 
 

Hoje sendo filho, 
e já sendo pai, 
difícil é separar 

tão complexos sentimentos. 
 

Ontem ainda criança, 
confiante na fortaleza 

paterna me sentia. 
 

Palavras firmes, mas não rudes, 
a me dar rumos proferia. 

A busca da vitória, 
por esforço, méritos e persistência, 

era o caminho ao qual 
permanentemente me conduzia. 

 
Do não fumar a esporte praticar 

sempre me estimulava. 
O primeiro por exemplo próprio, 
já o segundo apenas por teoria. 

 
Educação e trabalho 
onipresentes sempre! 

Destes, bastava me espelhar 
em quaisquer dos momentos 
da sua vida e certo estaria. 

 
Hoje sendo filho, 
e já sendo pai, 

para homenageá-lo 
sinceramente digo, 

queira Deus venha a ser, 
para meus filhos, 

como fostes e é, comigo. 
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Ivan Leite  – reside em Estância(SE); Engenheiro Elétrico (USP, 1979);   

Mestrado em Engenharia Elétrica (USP, 1980); Administrador de 

Empresas (USP, 1980);  Advogado (UNIT, 2013);  Poeta;  Deputado 

Estadual  (1990 a 1994  /  1994  a 1998);  Secretário de Estado da 

Indústria, Comércio e Turismo de Sergipe, de 1995 a 1998; Diretor 

Superintendente do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de  

Sergipe-SEBRAE/SE (2001/2002);  Prefeito do Município de Estância  

(2005 a  2008  /  2009 a 2012); Ambientalista (criou juntamente com 

seu pai, Dr. Jorge Prado Leite, a primeira reserva particular de Fauna e 

Flora de Sergipe e das primeiras do Brasil na Fazenda Crasto, localizada 

no município de Santa Luzia do Itanhy/SE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

 

JANAÍNA YHEMA (FORTALEZA - CE) 
 

Meu Príncipe Desencantado 

 

Quero um homem Perfeito... 
Gostoso... Tesudo...Delicioso!! 

Perfeito no jeito simples e intenso de me amar... 
Sua perfeição seja a cada dia exercitada na academia da emoção... 

Que ele seja gostoso....hummmm...muito gostoso!!! 
Gostoso como seu cheiro que me inebria... 

E seus lábios calientes a me beijar  !! 
Tesudo...  com  a sua voz a sussurrar no meu ouvido... 

Palavras doces de amor  
E também palavras de paixão.. 

Que me encha de tesão!! 
Que sua delicia esteja na sua companhia... 

No seu abraço a me envolver  ... 
Que o seu caráter... 

Alimente  minha admiração a cada dia! 
Que me faça sorrir com seu olhar... 

Que entre nós não haja promessas.... 
Simplesmente porque a cumplicidade exista... 

E ela se renove a cada amanhecer... 
Nos envolva ao entardecer.. 

E nos apaixone...mais e mais... 
Ao anoitecer!!! 
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Marcas de amor 

 

Amanheci pensando em você.. 

Encontrei teu sorriso... 

Entreguei-me ao prazer... 

À luz do luar... 

Embalei-me no teu olhar... 

E adormeci nos teus braços... 

Encantei-me por teu carinho... 

Aqueci-me no teu calor... 

Teus beijos viajaram meu corpo... 

Desnudando meus segredos... 

Teu abraço me confortou... 

Delirei com teu toque... 

Inebriei com teu cheiro de amor... 

Ao som do mar... 

Os sonhos repousaram... 

E ao por do sol a paixão irradiou... 

O tesão foi constante... 

Entrelaçou minha libido... 

E na delicia dos momentos... 

Fui louca e intensa... 

E o desejo foi sublime... 

Enfeitiçando meus sentidos... 

Acordei sentindo saudades... 

E cheia de marcas de amor!! 
 

 

 

RECEBEU MENÇÃO HONROSA NA CATEGORIA “POESIA” 
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Cearense, formada em História e Moda, sendo também artesã, sempre 
gostou de escrever e através das palavras sobre o papel se revela e deixa 
sentimentos fluírem. 

Com participações em antologias, teve também em 2014, um de seus 
textos escolhidos por um estilista de seu Estado, para servir de  
inspiração para criação de sua coleção lançada em evento de moda 
Nacional. 

Também tem um blog, onde fala de moda, arte, cultura e sentimentos. 
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JOSEPHA BARBOSA SOARES (RIO DE JANEIRO - RJ) 

 
Amor Perfeito 

 
 

A ave procura o ninho onde possa se abrigar, o ser humano 
procura um lar onde amor possa encontrar e um coração com o qual 
compartilhar. 

Em março de mil, novecentos e cinqüenta e seis, duas 
pessoas se viram numa sala de aula em uma grande empresa onde 
trabalhavam. Dois pares de olhos se cruzaram, os corações se 
aqueceram e a figura um do outro, que mexera com seus sentimentos, 
ficou sempre em suas mentes. Chegou assim o famoso personagem 
principal na vida das pessoas: sua excelência o Amor, preenchendo 
subitamente dois corações vazios. 

Olhares, encontros, abraços, apertos de mãos, beijos e tudo o 
mais que envolve um romance, fazendo o frio aquecido e o calor tórrido, 
tornaram-se constantes entre o casal. 

Estrelas brilhavam mais, a lua resplandecia linda, e de dia o 
sol tornava-se mais luminoso aos olhares dos apaixonados. Chuva, que 
importava? Eram gotas transparentes, transformadas em bênçãos 
aplaudindo aquele amor esplendoroso.. 

Na empresa onde trabalhavam, de uma seção para outra, as 
ordens de serviço transportavam furtivas mensagens taquigrafadas, 
graças ao curso que os estava unindo. Começava assim o namoro com 
lindas mensagens escritas com esmero, guardadas com carinho no baú 
do amor, até os dias atuais. 

Foi marcado encontro no portão da vila onde a jovem 
morava. Na hora combinada, o rapaz estava parado no portão que 
levava a uma longa escadaria dando acesso à residência da jovem. Esta, 
com seu vestido vaporoso, “godet” parecia flutuar ao descer os degraus, 
após retocar o baton e o pó-de-arroz várias vezes, para encontrar seu 
amor. 

Após o consentimento do namoro, pedido à mãe, pelo rapaz, 
a jovem tinha perdido o pai há um ano, ambos sentavam-se num banco 
embaixo de um caramanchão e as conversas, comuns aos apaixonados, 
se sucediam. 

Só depois de seis meses de romance é que receberam 
consentimento para irem ao cinema, cujo filme até hoje marca a união 
dos dois. O filme era “Suplício de Uma Saudade”, e sua trilha sonora 
muito os emociona. 

Após dois anos de namoro decidiram pensar no noivado. 
Primeiro passo foi comprar as alianças e o fizeram com muito carinho. 
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Aqueles elos áureos significavam o prenúncio de uma união duradoura. 
Num almoço ao ar livre, no jardim da casa da noiva, o rapaz pediu 
consentimento ao irmão e à mãe da moça, para confirmar suas boas 
intenções. Teve êxito e colocou a aliança no dedo anelar direito da 
amada que retribuiu o gesto. 

Passados dois anos, marcaram a data do casamento, 
dezenove de março de mil, novecentos e sessenta. A festa seria na casa 
da noiva, também não existiam as casas de festas com todo aparato 
atual.  

No dia do casamento o desastrado fotógrafo chegou com 
antecedência e a noiva teve de arrumar-se às pressas, pois varria o 
quintal. Na época não existia o aparato atual de maquiagem e toda a 
preparação sofisticada para a data. O vestido foi colocado rapidamente, 
o véu, a grinalda, um pouco de baton e o pó-de-arroz Lady O noivo, 
após vestir o tradicional terno azul-marinho, com todos os 
complementos, estava impecável. 

Ambos se colocaram lado a lado na sala da casa. O fotógrafo 
mirou sua objetiva, rodeada de lâmpadas e “clic”: olha o passarinho... 
Os pensamentos voavam e revoavam com a emoção que antecedia o 
momento decisivo na vida do casal. 

Aproximou-se a hora tão sonhada, o noivo já havia se 
dirigido de carro para a igreja. O carro preto de aluguel, com flores de 
laranjeira, aguardava a noiva no portão da vila. Triunfalmente, 
segurando a cauda do alvo vestido, para não arrastar no chão, desceu 
os cem degraus, onde muitas pessoas queriam vê-la. Finalmente, 
chegou à igreja. Muitos convidados, parentes e amigos estavam ali 
presentes testemunhando o acontecimento. 

O noivo, ansioso, a esperava no altar, para ela, ele era o seu 
verdadeiro príncipe encantado. A noiva, conduzida pelo irmão, com a 
pureza do branco e o perfume das palmas holandesas de seu buquet, a 
tiara sobre seus cabelos e o véu cobrindo-lhe o rosto, chegou ao altar 
soberana, princesa ou rainha daquele braço protetor que a aguardava 
para toda a vida. 

A cerimônia teve início com as palavras do celebrante que 
ambos mal ouviam, diante de tanta emoção. Entretanto, o “sim” foi 
pronunciado com ênfase pelos dois. As promessas, as bênçãos e a troca 
das alianças constituíram o ápice da cerimônia. Ao suspender o véu do 
rosto da já esposa o então marido deu-lhe um beijo na testa que a 
ruborizou e os convidados sorriram. Ao término da cerimônia o casal 
recebeu os cumprimentos. 

De volta ao lar, ao subirem as escadas da vila, de mãos 
dadas, as crianças da vizinhança os receberam com uma chuva de 
arroz, símbolo da felicidade. À noite, quando algumas pessoas haviam 
se retirado ambos saíram discretamente, fugitivos rumo à lua de mel. 

No dia seguinte, pela manhã, viajaram para São Lourenço, 
Sul de Minas Gerais. Chegaram ao Grande Hotel e adormeceram, sendo 
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despertados pelos acordes de “La Cumparsita” executada por um 
músico cego. Foram dias de sonho, poesia e muito amor.  

A grande surpresa, em agosto, foi a notícia de que um novo 
ser estava a caminho para encher, de alegria, o lar do casal. Ambos 
ficaram exultantes, só seria conhecido o sexo do bebê quando nascesse, 
pois ainda não existia o exame de ultrassonografia. 

A expectativa era imensa, até na dúvida da cor na confecção 
do enxovalzinho. Foi um grande momento a chegada do menino, em 
abril, que consolidou ainda mais aquele amor. Seu choro era música 
mais linda aos ouvidos dos pais. Eram três num só coração. Berço, 
fraldas ao vento no varal, talcos, cueiros, mamadeiras, eram os novos 
objetos da decoração da casa.  

Muito gostoso usufruir as diversas fases de uma criança. 
Novas apreensões também chegaram para os “marinheiros de primeira 
viagem”. Era um resfriado aqui, uma indesejável cachumba, etc. e logo 
era uma maratona ao consultório do médico. Tudo faz parte da vida. 
Mais alguns anos e chegou a época da vida escolar, o menino só lhes 
trouxe orgulho. 

Um novo ser se anunciou com diferença do primeiro de seis 
anos, o pai, munido de tinta e pincel, tornou a casa rosácea, parecendo 
adivinhar que o bebê seria do sexo feminino; ainda não havia a 
ultrassonografia. as mesmas alegrias e expectativas não tardaram, 
chegou esplendorosa uma menina, enriquecendo, ainda mais, a família. 
Eram quatro num só coração. Acompanhar seu crescimento, como o do 
primeiro filho, foi maravilhoso. 

Com o tempo a casa onde morava a família precisava de 
reparos. Começou uma obra de grande porte, foi um período de muito 
trabalho e desgaste durante seis meses. Ela ficou pronta, bela e 
espaçosa, todos ficaram orgulhosos. 

Nos estudos os filhos brilharam e chegaram à universidade 
em áreas e tempos diferentes. Dia da formatura, regozijo intenso para 
os pais, sonho realizado! 

Com o tempo, conseguiram comprar um Fusca, de grande 
utilidade, que levou a família a passeios maravilhosos e aos casamentos 
dos filhos. 

Os filhos cresceram, namoraram, casaram, cada um formou 
seu lar. Agora eram seis num só coração. A casa da felicidade ficou 
grande demais para os pais. Quando os visitavam era alegria total. 

O casal envelheceu, cabelos brancos, rugas, saudade 
permanente, mas o amor ardente, se fez sempre presente: um amor 
perfeito. 

Saíram da casa, palco de tantas recordações amenas, 
testemunha da vida de uma família que muito lutou para melhorá-la e 
muito se amou, foi dolorosa e muitas lágrimas rolaram. 
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Uma frase constante de ambos: “é tão bom termos um ao 
outro”. 

Resolveram novamente estudar, como quando se 
encontraram, lado a lado, nos bancos escolares. Muitos amigos 
conquistaram nos vários cursos onde ingressaram. 

Relembraram os vinte, trinta, quarenta, cinqüenta e aos 
sessenta e sete anos uma surpresa os aguardava: o neto nasceu e da 
sua vida hoje muito compartilham. Estudo, netinho, renovação, novas 
emoções para os velhos corações. A alma não envelhece, quando algo de 
bom acontece. 

Escreveram livros, fizeram palestras, esmiuçaram a história 
do bairro que muito amam e que os acolhe ao longo dos anos, até 
prêmios receberam. Agora, na terceira idade, eles são talento um do 
outro.  

A gentileza e carinho, nos gestos mais simples, entremeiam a 
vida do casal, sempre que um bebe água, a oferece ao outro, o mesmo 
acontecendo com o cafezinho. As datas festivas também são sempre 
lembradas: Dia dos Namorados, das Mães, dos Pais e principalmente a 
data do casamento. No Natal, cada qual escreve seu cartão com um 
retrospecto do ano em família, sempre ressaltando a união feliz dos 
dois. Aliás, o Natal é sempre aguardado com carinho e a família se 
reúne entre beijos e abraços para festejar o nascimento de Jesus e 
agradecer a união da qual todos participam.  

O amor perfeito está acima de tudo. 
São almas unidas, onde o amor se extravasa. São cinqüenta 

e cinco anos de feliz caminhada na longa estrada. Nunca se preocupam 
com rotina. A vida sempre foi simples. O que importa não é o que se 
tem, mas quem se tem. Ainda acalentam muitos sonhos, pois os sonhos 
não envelhecem. Amam a natureza, o próximo, a família, os amigos, e 
porque muito se amam e o grande objetivo foi chegarem às Bodas de 
Ouro, em 2010 com muita felicidade. Em 2015 comemoraram 
novamente, com muito amor, os cinqüenta e cinco anos de casados: 
Bodas de Ametista. Fizeram um cruzeiro inesquecível. 

Que esta história verídica mostre às novas gerações que o 
amor bem alicerçado é eterno. 

A ave procura um ninho, onde possa se abrigar. Eles 
encontraram o amor perfeito e Deus em sua infinita bondade lhes 
permitiu uma família amada e abençoada. 

Rio de Janeiro, 16 de maio de 2015. 
Josepha Barbosa Soares 

 

 

RECEBEU MEDALHA DE OURO NA CATEGORIA “PROSA” 
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Nasceu no Rio de Janeiro (RJ), em 31/03/1935. Aposentada. Formada 
no antigo Colegial. Obras publicadas: Bem-vindos ao Grande Méier, 
Méier – Meu Doce Recanto de Encantos, Lembranças e Sabores (UNATI – 
Universidade Aberta da Terceira Idade, da UERJ); sete antologias pela 
Literis:: A Vida me Conta Histórias, A Viagem pela Palavra, Meu Brasil 
Brasileiro, Palavras da Alma para o Coração, Poesias do Quotidiano, Rio 
de Janeiro, Palavra Maravilhosa e Veia Poética. Livro Diário do Escritor 
(2007/2015). Segunda e terceira antologias da Região dos Lagos: 
“Essências”; Medalhas “Chiquinha Gonzaga” e “Oliveira Caruso” e 
Medalhas da Litteris pelas obras: “Rio de Janeiro – Palavra Maravilhosa” 
e “A Vida me Conta Histórias”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 75 

 

JOSEVÂNIO ALMEIDA DE ARAÚJO (RIO DE JANEIRO – RJ)  
 

Meu amor por flores  
 

  

   

   

  

 
 
 

RECEBEU MEDALHA DE BRONZE NA CATEGORIA "IMAGEM" 
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JOSEVÂNIO ALMEIDA DE ARAÚJO É FOTÓGRAFO AMADOR CARIOCA.  
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LÚCIA PÉRISSÉ (RIO DE JANEIRO - RJ) 
 

Você... 
 
 

Você, ser incomum, 
 

ou será apenas um mito? 
 

Talvez Paz? Um raio de luz? 
 

Olhar que invade o fundo da alma, 
 

que mostra caminhos, 
 

que se abre em carinhos... 
 

Você é muito de um deus, 
 

de um deus tão humano, 
 

que sonha, que sente, que sofre, 
 

que vive... 
 

Palavras suaves me embalam, 
 

são frases sutis que transformam, 
 

é o céu muito azul, de nuvens tranqüilas, 
 

é o rio sereno, que corre pro mar... 
 

É o verde das folhas que caem lá do alto, 
 

É o encanto das flores... que alegram a vida... 
 

Você é o brilho do sol, 
 

é a luz do luar, 
 

você  é isso tudo, e é ainda mais, 
 

é um homem, um ser bem terreno, 
 

é  deus que se torna potente, 
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é  a criança inocente, 

 
é  o doce sorriso...que vem lá de dentro. 

 
Será que você é um mito? 

 
Ou será que você é...apenas  amor? 
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LUIZ ANTONIO COSTA TARCITANO (RIO DE JANEIRO - RJ)  

 
Amor Fração Decimal  

 
 

Eu sonhei um ”amor tempo integral” 
e acordei com um “de vez em quando”, 

um amor  5 por 2... 
primeiro o umbigo dela 
e eu ficava pra depois. 

 
Achei que era possível comover 

e merecer, aos poucos, 
um pouco mais de espaço 

que fosse, 
mas ela tinha suas prioridades 
e mandou aguardar até 2014. 

Quem sabe em 2016 
chegue a minha vez 

de tê-la 4 por 3? 
 

Eu queria um amor perene, 
forte, que não secasse 
nas estações de estio 

algo incondicional, supra-humano 
sem monopólio ou domínio 

mas aprisionado em cativeiro espontâneo. 
 

Mas foi tudo apenas sonho desfeito 
vento distante 

Eu precisava de uma companheira 
e não de uma acompanhante, 

um amor inteiro e sacana 
não uma fração de fim de semana. 

 

 

 

RECEBEU MENÇÃO HONROSA NA CATEGORIA “POESIA” 
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Luiz Antonio Costa Tarcitano (Lutano) - Médico Veterinário, Advogado e 
Professor de Língua Portuguesa e Literatura, iniciou seus poemas no 
limbo dos anos 70, influenciado pelas vanguardas brasileiras. Possuidor 
de uma subjetividade sem limites, seus versos fluem por diferentes 
suportes, transitando, aqui e ali, num interstício de linguagens. Com 
leveza no olhar e no captar dos materiais que se dispõem à sensibilidade, 
Lutano consolida sua técnica de fazer versos circulando à vontade das 
formas livres às fixas com igual proveito estético, mas sempre com muita 
graça e suingue. 
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NERI FRANÇA FORNARI BOCCHESE (PATO BRANCO - PR) 
 

Amar e ser amado 
 

De um gesto Divino 
O Amor Nasceu 

Com exuberância 
A vida começou. 

Trás o desejo imortal. 
 

Faz-se sublime 
O amor não se isola. 

Querendo companhia, 
Na  eterna vivência 

Transforma-se em três. 
Perpetuar com alegria 
Num convívio amoroso 

A Vida, Re-criar. 
Com sabor de Mel 
Amar e ser amado. 

Fez-se homem, fez-se mulher. 
 

O amor se fez em homem 
E, uma linda mulher mulher. 
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Neri França Fornari Bocches nasci em Arvorezinha, Vale do Taquari-RS.  
Casada com Roque João, temos 4 filhos , Roque Eduardo, Fernando. 
Evandro, Daniel Celestino, todos engenheiros. Três noras Genoefa-
Pedagoga, Vania Agrônoma e Franciane Fisioterapeuta. E, os  amores 
maiores Giovanna, Gabriel, Victoria e Gustavo. Sou professora na 
UTFPR- Universidade Tecnológica Federal do Paraná na área das 
Humanidades, nos cursos de Engenahria. 
Presidente da ALAP- Academia de Letras e Artes de Pato Branco. 
Ministra da OFS- Ordem Franciscana Secular. Membro do Rotary Clube 
Pato Branco-Sul. Ministra da Eucaristia na Paróquia Cristo Rei. Gosto 
de escrever, vários livros editados em português e Braille. Um com 
certifica ção na França. Gosto de passearcom as crianças e de viajar. 
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NEWTON DE SOUZA NAZARETH (RIO DE JANEIRO – RJ) 

O HOMEM É O MELHOR AMIGO DO CÃO 

 

 

Na metade do século passado o comportamento da sociedade no relacionamento com 

animais domésticos era caracterizado pela distância acentuada. Os cães e gatos que 

eram adotados pelas famílias, dificilmente adentravam nos cômodos principais das 

residências, dormiam no quintal e se alimentavam com os restos comida que sobravam 

das refeições. Com pouquíssimas exceções se via um bicho de estimação no colo desta 

ou daquela pessoa, que geralmente era um idoso, talvez para diminuir uma eventual 

solidão. 

As tradicionais “carrocinhas de cachorro”, como eram chamados os veículos de 

prevenção da zoonose que recolhiam os animais vadios, vez por outra transitavam pelas 

ruas na sua missão de tirar de circulação os cães que eram os vilões da proliferação do 

vírus da raiva. É lógico que a agressividade dos seus agentes gerava um repúdio da 

população, que não poupavam apupos e vaias, enfim a reprovação geral durante as suas 

atividades.    

Hoje se nota um novo quadro que é uma antítese daqueles tempos passados, talvez pela 

influência exacerbada das Entidades de Proteção dos Animais, com suas ações de defesa 

principalmente aos caninos e felinos. Essa movimentação vem ocasionando um 

aumento desenfreado das Indústrias de Rações Animais e Lojas de Pet Shop, que tem 

sido o grande filão dos negócios contemporâneos, com uma prosperidade bem acima da 

média. 

Com isso os esses animais passaram a ter um “status” diferenciado e na situação atual já 

é considerado um membro da família que desfruta de refeições balanceadas, com direito 

a cardápios com dietas “lights” dependendo de suas condições de saúde, espaço especial 

para o descanso e até roupas que variam de acordo com as Estações do Ano. E, por 

recomendações dos médicos veterinários, caminhadas diárias que às vezes 

protagonizam episódios bizarros, iguais aos narrados abaixo, mas que mostra a extrema 

humildade de um ser humano despido de qualquer vaidade, quando se trata do seu 

bichinho de estimação.    
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Manhã de uma quarta-feira da primavera carioca, um dia lindo com o céu azul de 

brigadeiro, com um movimento na orla bem acima do normal de banhista e pedestre 

caminhando ou fazendo aquela corridinha básica no calçadão.  

Vinha andando em Ipanema saindo da praia em direção à Rua Vinicius de Morais, 

quando vejo atravessar a rua um senhor de aproximadamente 50 anos, pele clara, 

cabelos grisalhos, barba bem feita, vestindo elegantemente um terno azul marinho de 

casimira inglesa impecável, camisa branca de linho, gravata de seda prateada e com 

sapato preto de cromo alemão. 

Carregava ao seu lado um cachorrinho vira-lata, preso a uma coleira, que ao longe 

chamava atenção de todos pelo requinte e beleza que ostentava, não só pelo brilho 

esfuziante, como também pelo esmero da confecção, cujas extremidades esbanjavam 

tiras coloridas.  

Ao concluir a travessia o animalzinho parou perto de uma árvore, levantou as patinhas e 

fez o seu famoso xixi. Andou uns dois ou três passos, deu umas voltinhas em torno de si 

mesmo e assumiu aquela tradicional posição de agachamento, passando alguns minutos 

no processo da operação descarga fecal, ou seja, expulsou os seus cocozinhos, 

depositando-os na calçada. 

Tudo se passava naturalmente sob os olhares pacientes daquele elegante senhor, que 

mais parecia um lorde inglês em dias de recepção à rainha da Inglaterra, do que um 

cidadão carioca. 

O cãozinho terminou a sua obra e olhou para o seu dono sinalizando tacitamente o 

término da operação. Imediatamente o suposto lorde enfiou a mão no bolso da sua calça, 

pegou um saquinho plástico, agachou-se e colocou aquelas fezes no seu interior. Todo 

processo desenvolveu com uma naturalidade incomum, demonstrando que tal 

procedimento faz parte da sua rotina diária.          

Este quadro surreal ficou gravado na minha retina e me levou a fazer algumas reflexões 

sobre o mundo contemporâneo e o comportamento dos seres humanos da atualidade. 

A prática daquele senhor é digna de aplauso, analisando o aspecto higiene e um 

exemplo no tocante aos deveres de cidadão na manutenção da limpeza da cidade onde 

reside, pois a sua iniciativa contribui para essa campanha e com isso, estaremos livres 

de mais um desses dejetos na via.  

Afinal, é muito chato pisar nessas “coisas” que a todo o momento vemos nas calçadas, 

deixados por algum “cachorreiro” mal educado, ou um cão vadio sem dono e levar na 
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sola do sapato para sua residência substâncias indesejáveis, contaminando o ambiente 

com a sujeira e o cheiro desagradável. 

Mas por outro lado, testemunhamos pasmos, aquele indivíduo imponente, 

paradoxalmente se curvar diante do seu cãozinho de estimação inocente e executar uma 

tarefa típica de servidão, parecendo ironicamente se tratar de uma relação entre o 

escravo e o seu senhor. 

Uma das ilações que se impõe também é o perfil daquele criador canino. Sem dúvidas, 

trata-se de um executivo bem sucedido. Provavelmente é colocado num pedestal 

intocável pelos seus comandados, dita ordens no seu reduto de trabalho com a 

veemência peculiar dos chefes, bem como é temido e respeitado pelo poder que detém. 

E, tais fatos potencializam ainda mais a estranheza do episódio. 

Os mais antigos diziam: “o cão é o melhor amigo do homem”, mas hoje, diante de 

eventos dessa natureza no mundo contemporâneo, pode-se afirmar com certeza, que a 

recíproca é verdadeira, ou seja: ”o homem também é o melhor amigo do cão”. 

FIM 
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ROSSIDÊ RODRIGUES MACHADO (SÃO VICENTE - SP) 

 
RECEBEU MEDALHA DE BRONZE NA CATEGORIA “POESIA” 
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ROZELENE FURTADO DE LIMA (TERESÓPOLIS - RJ) 
 

Tão de repente... 
 

De todas as experiências 
Que já tive na minha vivência 
A melhor foi ter te encontrado  

Tão de repente, tão inesperado! 
Só tivemos o primeiro encontro 
Frente a frente em confronto 
Teus olhos poliram o brilho 

Do meu triste olhar andarilho 
O calor de teu corpo tão perto 

Tudo tão matemático, tão certo 
Tuas mãos tocaram minha tez pálida 

Iluminando a nossa volta uma ourela cálida 
Tua boca despertou afogueada labareda 

Chamejou como o deslizar de um fio de seda 
Na batalha pelo tempo, tão pouco  

Na luta pelo amor, tão louco 
Tão completo como noite de luar 

Tão intenso como o mar 
Incontáveis minutos, horas 

Ontem, hoje, sempre e agora 
É alimento, é remédio, é fonte 
É enigma entre nós, é a ponte 

Que me leva a carregar onde for 
Este enorme pequenino grande amor 
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RUI TOJEIRA (MARINHA GRANDE - PORTUGAL) 
 

Abarco as tuas mãos … 
 

E aporto nesses teus braços de mar 
pontão da minha plácida baía 

esculpida nas margens do meu tempo 
em ti repouso, em ti me invento 
num odor quente de maresia. 

 
E perco-me de amores nesse ondular 

em maré cheia de desejo de te ter 
num impulso incessante de remar 

para as águas calmas desse marejar 
que me acolhe a cada entardecer. 

 
Não me deixes perdido nos rochedos 

não me soltes amarras nas enchentes 
poderei deslizar-te por entre os dedos 
e rumar empedernido e sem medos 

numa demanda de outras correntes… 
 

Mas tu sentes no sol do meu olhar 
sabes bem do meu gosto e deste jeito 
que é em ti que eu anseio mergulhar 
e naufragar enternecido no teu peito. 
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No silêncio magoado das flores 

 

(Naquele inicio de tarde morna, apesar do sol envergonhado, num lugar 

que sempre me provoca estranhas sensações, despertou-me à atenção 

aquela figura por entre o jardim de pedra daquela terra adormecida… 

Senhor distinto, olhar sereno, com uma idade em que os sulcos do 

tempo se começam a notar e uma calma de quem parecia ter todo o 

tempo do mundo. Fato escuro, impecavelmente cintado, ao pescoço um 

laço bordeaux elegantemente aprumado e a florir na lapela, a contrastar 

com o semblante, a alegria do despontar da primavera num bouquet de 

gipsofila entrelaçado em flor de amendoeira… e estava ali, sentado na 

lápide ensurdecida em confidência com a sua companheira de uma 

vida.) 

__________________________________________________________ 

 

“ Gostar de ti, é um lugar dentro de mim que nunca morre… 

Não saberei nunca andar sozinho e tu bem sabes, 

fazes-me falta à firmeza dos meus passos, 

ao sentido que o meu viver já não sabe percorrer. 

Procuro-te na angústia que o tempo me traz, 

dói-me esta falta de ti, tenho saudades de nós, 

daquele aconchego que nos abraçava os silêncios, sabes?  

Saudades de te sentir, saudades da tua voz … 

Houve um tempo em que disseste que andava cego por ti… 

eu sorri e nunca cheguei a dizer-te, mas desde cedo percebi, 

que não era verdade, nem poderia ser… juro por Deus,  

pois se eras tu, precisamente, que eras a luz dos olhos meus. 

(Meus olhos que são agora apenas, duas manchas queimadas pelo sal.) 

Dizem que o tempo nos ajuda a superar, a saber lidar com a perda… 

Seguramente que eu não sou assim tão forte,  
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perdoa-me amor, mas por mais que tente, não consigo ser diferente,  

não me consigo abstrair, nem sair deste desnorte… 

É esta magoa, esta saudade, este ter-te sempre em mim  

e saber, que jamais te poderei voltar a ter, aqui. 

Ainda fico estarrecido, sempre que chego aqui, a este umbral, 

esta passagem que dá para essa tua misteriosa última morada. 

Tu conheces-me, sabes que sempre fui fraco para estas coisas… 

Mas agora é diferente, já não sei o que sinto ou em que devo pensar 

e a minha mente não esquece nunca este lugar que me está sempre 

presente. 

Reconheceste este meu fato, meu amor? Sabes porque o trago vestido? 

Sim eu sei que há muito me não servia, agora estou outra vez mais 

magro,  

mas não precisas de te preocupar, dizem que estou bem assim. 

Sim, é verdade, não me esqueci, faz hoje quarenta anos que casamos, 

que unimos em sacramento os nossos destinos e eu nunca me 

arrependi. 

Tantas aventuras que passamos, tantas alegrias que vivemos, 

e as dificuldades que vencemos sem nos agarrarmos à amargura, 

porque sempre nos apoiamos no amor e nos envolvemos de ternura. 

Somos agora parte indivisa um do outro, apesar de tudo… 

Levaram-te de mim e eu fiquei para carregar comigo este castigo, 

até chegar a estar verdadeiramente morto para este mundo. 

Por vezes, sinto que as nossas almas se abandonam ao desconhecido  

e se fundem e amam novamente numa grata partilha de memórias, 

aconchegadas num bailado que deixa o dia mais bonito de tão 

embevecido. 

A casa continua vazia, emudecida, suspensa neste fado inacabado, 

por vezes quase que te vejo, que te toco, que sinto o teu cheiro, 

mas tu estás apenas em mim, no meu peito, no meu pensamento, 

na solidão que me une a ti, que me assiste os dias e me apazigua as 
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noites, 

porque sei, que ainda me esperas nessa eternidade, onde jamais te 

perderei.” 

________________________________________________________ 

 

(Por fim, tirou da lapela o raminho de gipsofila entrelaçada em flor de 
amendoeira,  

exactamente igual ao que levara no dia do casamento e aconchegou-o 
carinhosamente na campa, junto à cabeceira.) 
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TEREZA TAVARES (?) 
 

Um Exemplo a Ser Seguido 
 
 

 “Ser ou não ser” é uma das frases de William Shakespeare mais 
nobres deixadas pelo grande poeta e dramaturgo da Inglaterra. É 
reflexiva para qualquer geração de todos os tempos. Para mim, desde 
quando a conheci, me serve para buscar entender as pessoas, o dia a 
dia de cada uma e até mesmo a chegar a um consenso. 
 Eu, sendo a primogênita de uma família de seis irmãos, procurava 
buscar para mim e interpretar do meu jeito as palavras de meu pai.  
Um homem simples, mas que por trás de toda naturalidade, existia 
uma pessoa de uma índole e um caráter invejável. Não cursou uma 
faculdade, mas, na vida tanto para nós e demais que o conhecia, foi um 
doutor. 
 Hoje, aos sessenta e quatro anos, casada e mãe de duas filhas, 
tento passar para elas muito do que aprendi com ele, ou seja, o respeito 
pelos outros, a caridade, sem deixar de lembrar que jamais poderemos 
sequer tentar passar as pessoas para trás usando o jeito pobre de 
chantagear alguém para levar vantagem de alguma forma. 
 Os exemplos deixados por ele são imensuráveis! Lembro-me 
sempre de sua rigidez, mas, depois de adulta compreendi que nos 
deixou exemplos a ser seguidos, sendo um deles o dom de escrever.  
Seremos gratos pelos bons exemplos deixados até o fim de nossas vidas; 
exemplos esses que poderemos passar para filhos, netos, bisnetos, por 
aí adiante. 
 Essa longa história me faz lembrar meu pai, esse homem digno de 
homenagem até os últimos momentos de nossas vidas!  Lealdade, 
consciência, verdade. Sim, a verdade acima de tudo! Aquela não só 
falada, mas a que vem da alma. 
 É lembrando sempre desse ser inesquecível, que admiro em todas 
as pessoas: caráter, integridade, humildade, simplicidade, luta, para 
que no futuro sejamos gente de bem e responsáveis. Aí volto a me 
lembrar da frase de Shakespeare: “Ser ou não ser, eis a questão”. 
         30/04/ 15 
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VALÉRIA GUERRA REITER (PETRÓPOLIS - RJ) 
 

O guardanapo 
 

 
   De manhã cedo Laura saiu com seu pai para fazer compras, ela tinha 
um humor bem especial: Extenuada do dia anterior de trabalho no 
escritório, ela só levantou mais cedo porque tudo havia acabado na 
dispensa. 
 
   Já seu Otávio era o retrato da alegria matinal, animado pelo sol de 
outono ele já havia levantado da cama duas horas mais cedo que a 
primogênita aborrecida; ele era um homem bastante otimista, mesmo 
morando no Brasil: Que a advogada abominava como nação,país, 
estado. 
 
   E sob forte tensão inicia-se o tour que ambos farão ao Supermercado 
da região paulista, na cidade agora tão transformada pelos anos 2.000; 
pai e filha depois de um café da manhã recheado não só de bolos, pães, 
queijos e frutas, mas também por reclames da "senhora reclamona" se 
dirigiram a garagem da casa para pegar o carro, foi quando a mulher de 
33 anos, alta, loira, e que usava um óculos escuro maior que seu rosto 
miúdo: Escorregou e caiu patinando próximo ao jardim... 
 
    Seu olhar faiscava descontentamento, e não tardou para que seu 
Otávio a acudisse preocupado - Filha você se machucou? e ela retruca 
maldizente - O senhor que dever verificar isso...não eu! Maldita hora 
que voltei para casa! Devia ter continuada casada com aquele idiota do 
Fernando, pelo menos lá, não teria que levantar às 9 h da manhã, para 
fazer compras com o papai, depois de trabalhar como uma anta, num 
escritório...Cheio de processos ridículos, que nem dinheiro direito me 
darão... 
 
     O olhar de seu Otávio congelou diante de tanto mal humor e nefasto 
entendimento da vida prática, ele então resolveu sair do salto de 
tranquilidade e se enfiou num tamanco português dizendo: SE VOCÊ 
QUER VOLTAR PARA SUA CAMA QUENTE, VOLTE! POIS POSSO 
MUITO BEM FAZER MINHAS COMPRAS SOZINHO! 
 
     Nesse momento a dama emburrada e esburrachada, toma a 
dianteira, levanta do chão, sacode a poeira, de não ter tido nenhum 
ferimento, pega sua bolsa que está caída, e coloca no ombro, e vai rumo 
ao portão, a pé... 
 
      Deixando seu pai na solidão do instante, ele fica inerte, ao ver a 
figura feminina que desvanece, sumindo na próxima esquina, ele não 
entende a razão para tanto mal humor, afinal a moça tivera carinho na 
infância, ótima educação, pais dedicados, e quando perdeu a mãe há 
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dois anos, um apoiou o outro, e Laura não demonstrara tanta rispidez 
diante da vida, ou da morte, que seja, da perda: Pelo contrário superava 
com dignidade o episódio que ceifou a existência da progenitora: um 
assalto. 
 
      Do outro lado da cidade, uma mulher caminha...com raiva, levando 
sua bolsa negra grande, onde havia um arsenal de objetos, desde 
batom, até sutiãs, papéis, livros, e outros bichos...Ela andava, andava, 
e toda a dor que sentia não passava, não a dor do tombo pueril, mas a 
dor da desolação, da amargura, da perda, do incômodo de viver num 
lugar tão hediondo, onde impera o acaso, e a imensa insegurança... 
 
       Ao meio dia, a filha de seu Otávio alcança um shopping bem 
próximo ao seu escritório de advocacia, ela pensa em ir lá, mas resolve 
primeiro comer alguma coisa, e entra em restaurante, senta-se à mesa, 
ainda remoendo a péssima manhã que teve com seu pai, e absorta em 
pensamentos, ouve a voz do garçom que pergunta - A senhora espera 
alguém? Ela responde que não, e pede o cardápio, ele encontra seu 
olhar que inicia um reluzir, os olhos verdes, e os traços delicados dela 
chamam bastante a atenção do homem, que é forte, alto, olhos azuis, e 
tez morena do sol... 
 
     Ela olha para seu olhar e sente um alívio em seu dia, ela faz o 
pedido, ele anota, e se esvai para providenciar...ela ressente sua 
ausência...de uma forma atípica, e se surpreende com o fato de estar 
experimentando tal profusão de sentidos. Ela percebe que seus óculos 
escuros estavam empenados da queda no jardim, e que as lentes 
estavam embaçadas, ela então procura um guardanapo, e não 
acha...chama o garçom que na verdade se chama Pedro, ele vem, ela 
indaga : Preciso de um guardanapo de papel, para limpar meus óculos, 
ele imediatamente providencia o seu desejo, trazendo as folhas 
branquinhas do objeto necessário ao ato dela: limpar. 
 
      Ela realiza a ação de limpeza, e ao invés de comer, deixa escrito seu 
e-mail num dos guardanapos, colocando-o visível em baixo do saladeiro, 
e então sim se alimenta rápido, e vai embora... 
 
       O homem acha o guardanapo com o nome dela, e o e-mail, fica 
perplexo, e pensa, que mulher estranha, mas guarda com carinho o 
objeto...mas tarde em casa, ele redige uma mensagem para ela, que 
recebe, já refeita na casa do pai, os dois passam a se comunicar...e 
marcam de sair, na próxima semana, na sexta-feira, eles se encontram 
no Restaurante, ela janta, ele serve, e depois ele muda sua 
indumentária e a leva para dançar, eles se abraçam e se  beijam, mas, 
ele a leva em casa, e entrega a ela um presente, e pede para que ela 
abra somente, quando for dormir...eles se despedem, ela adentra seu 
quarto, e olha o embrulho tão belo, tão elegante, e se encanta, abre, e 
no interior há um pano, rosa, ou lilás, ela percebe que é um 
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guardanapo, o desmantela, e no seu interior há um punhal, sujo de 
sangue, e um bilhete que diz: Eis aí o sangue de sua mãe. 
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