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PPoorr qquuee mmeettaaddee ddee mmiimm éé aa lleemmbbrraannççaa ddoo qquuee ffuuii 
 

TTRRAANNSSGGRREESSSSÃÃOO 
MMEETTAADDEE AA oouuttrraa mmeettaaddee eeuu nnããoo sseeii.. ((DDiivvaa LLooppeess)) 

((OOsswwaallddoo MMoonntteenneeggrroo))   

QQuuee aa ffoorrççaa ddoo mmeeddoo qquuee tteennhhoo QQuuee nnããoo sseejjaa pprreecciissoo mmaaiiss ddoo qquuee uummaa ssiimmpplleess AAddoorroo eessssee mmeeuu llaaddoo ppeerrvveerrttiiddoo,, aattrreevviiddoo,, 

NNããoo mmee iimmppeeççaa ddee vveerr oo qquuee aannsseeiioo aalleeggrriiaa ddeessaavveerrggoonnhhaaddoo.. 
 PPrraa mmee ffaazzeerr aaqquuiieettaarr oo eessppíírriittoo GGoossttoo ddeessssaa vvoonnttaaddee lloouuccaa ddee iirr aalléémm.. 

QQuuee aa mmoorrttee ddee ttuuddoo eemm qquuee aaccrreeddiittoo EE qquuee oo tteeuu ssiillêênncciioo mmee ffaallee ccaaddaa vveezz mmaaiiss DDeesseejjoo aarrddeenntteemmeennttee aass ccooiissaass pprrooiibbiiddaass,, 

NNããoo mmee ttaappee ooss oouuvviiddooss ee aa bbooccaa PPoorrqquuee mmeettaaddee ddee mmiimm éé aabbrriiggoo EE uumm iinnssttaannttee qquuee sseejjaa ddee ttrraannssggrreessssããoo.. 

PPoorrqquuee mmeettaaddee ddee mmiimm éé oo qquuee eeuu ggrriittoo MMaass aa oouuttrraa mmeettaaddee éé ccaannssaaççoo.. AArrrriissccoo nnoo qquuee aa vviiddaa aaiinnddaa pprroodduuzz ddee hhuummaannoo,, nnoo 

MMaass aa oouuttrraa mmeettaaddee éé ssiillêênncciioo..  sseerr hhuummaannoo.. 
 QQuuee aa aarrttee nnooss aappoonnttee uummaa rreessppoossttaa GGoossttoo ddee ccoolloo,, ccaalloorr ee hhuummoorr,, 

QQuuee aa mmúússiiccaa qquuee oouuççoo aaoo lloonnggee MMeessmmoo qquuee eellaa nnããoo ssaaiibbaa GGaarrrraa,, ggoozzoo,, fflloorr,, 

SSeejjaa lliinnddaa aaiinnddaa qquuee ttrriisstteezzaa EE qquuee nniinngguuéémm aa tteennttee ccoommpplliiccaarr OOuussaaddiiaa ee lleeaallddaaddee.. 

QQuuee aa mmuullhheerr qquuee eeuu aammoo sseejjaa pprraa sseemmpprree aammaaddaa PPoorrqquuee éé pprreecciissoo ssiimmpplliicciiddaaddee pprraa ffaazzêê--llaa fflloorreesscceerr LLii--bbeerr--ddaa--ddee.. 

MMeessmmoo qquuee ddiissttaannttee PPoorrqquuee mmeettaaddee ddee mmiimm éé ppllaattééiiaa AAooss eennccaarrcceerraaddooss ppoorr lleeiiss,, ggrraaddeess oouu nnoorrmmaass.. 

PPoorrqquuee mmeettaaddee ddee mmiimm éé ppaarrttiiddaa EE aa oouuttrraa mmeettaaddee éé ccaannççããoo.. AAooss qquuee ccoonnssttrrooeemm,, pprriissõõeess,, ccaassaass ee nnaaççõõeess.. 

MMaass aa oouuttrraa mmeettaaddee éé ssaauuddaaddee..  AAooss qquuee ttrraannssggrriiddeemm mmeeddooss ee ffrraaqquueezzaass,, 
 EE qquuee aa mmiinnhhaa lloouuccuurraa sseejjaa ppeerrddooaaddaa OOrrddeennss ee ddoorreess.. 

QQuuee aass ppaallaavvrraass qquuee eeuu ffaalloo PPoorrqquuee mmeettaaddee ddee mmiimm éé aammoorr AAooss qquuee ppiissaamm ffiirrmmee nnaa tteerrrraa 

NNããoo sseejjaamm oouuvviiddaass ccoommoo pprreeccee ee nneemm rreeppeettiiddaass EE aa oouuttrraa mmeettaaddee ttaammbbéémm.. EE tteecceemm aa ssoocciieeddaaddee nnoovvaa.. 

ccoomm ffeerrvvoorr   

AAppeennaass rreessppeeiittaaddaass   

CCoommoo aa úúnniiccaa ccooiissaa qquuee rreessttaa aa uumm hhoommeemm CCOONNCCEENNTTRRAAÇÇÃÃOO DDEE DDIIRREEIITTOOSS MMEENNIINNAASS 
iinnuunnddaaddoo ddee sseennttiimmeennttooss ((DDiivvaa LLooppeess)) ((DDiivvaa LLooppeess)) 

PPoorrqquuee mmeettaaddee ddee mmiimm éé oo qquuee oouuççoo ((AAooss qquuee aaccrreeddiittaamm nnoo qquuee ccoonnssttrrooeemm)) “““ÀÀÀsss mmuullhheerreess qquuee ssããoo ppaarrttee ddee mmiimm”” 

MMaass aa oouuttrraa mmeettaaddee éé oo qquuee ccaalloo..  SSaannttaass mmeenniinnaass,, 
 NNeecceessssiittaammooss ddee uumm tteemmppoo qquuee ppllaannttee iiddééiiaass PPuurraammeennttee cchheeiiaass ddee mmaallíícciiaass.. 

QQuuee eessssaa mmiinnhhaa vvoonnttaaddee ddee iirr eemmbboorraa EE pprraattiiqquuee aaççõõeess ttrraannssffoorrmmaaddoorraass.. DDee ttããoo ssoollttaass 

SSee ttrraannssffoorrmmee nnaa ccaallmmaa ee nnaa ppaazz qquuee eeuu mmeerreeççoo QQuuee ddeessmmoonnttee aass oorrddeennss ddee qquueemm eessccrraavviizzaa,, VViirraamm lleettrraa,, VViirraamm rriimmaa 

QQuuee eessssaa tteennssããoo qquuee mmee ccoorrrróóii ppoorr ddeennttrroo QQuuee pprroovvooqquuee ddeesseejjooss ddeessmmeeddiiddooss,, VViirraamm mmúússiiccaa 

SSeejjaa uumm ddiiaa rreeccoommppeennssaaddaa QQuuee hhuummaannaammeennttee eedduuqquuee aass ggeerraaççõõeess.. VViirraamm lloouuccaass.. 

PPoorrqquuee mmeettaaddee ddee mmiimm éé oo qquuee eeuu ppeennssoo mmaass aa NNããoo aacceeiittaammooss mmaaiiss,, CCoolleettiivviizzaamm rriissooss,, ssoonnhhooss 

oouuttrraa mmeettaaddee éé uumm vvuullccããoo.. AAss ddiiffeerreenntteess ffaacceess ddaa mmeessmmaa ddoorr,, PPrroojjeettooss,, ccaannççõõeess.. 
 AA mmoorrttee ddaa sseennssiibbiilliiddaaddee,, SSããoo ccoommoo oo ssooll,, 

QQuuee oo mmeeddoo ddaa ssoolliiddããoo ssee aaffaassttee,, ee qquuee oo ccoonnvvíívviioo AA ccoonncceennttrraaççããoo ddee ddiirreeiittooss,, CCaappaazzeess ddee aappoonnttaarr 

ccoommiiggoo mmeessmmoo ssee ttoorrnnee aaoo mmeennooss ssuuppoorrttáávveell.. OO nnããoo tteemmppoo ppaarraa oo aammoorr,, PPaarraa aa iimmpprreesscciinnddíívveell nneecceessssiiddaaddee 
 AA pprriissããoo ddaa lliibbeerrddaaddee.. DDee rreeiivveennttaarr aa vviiddaa,, 

QQuuee oo eessppeellhhoo rreefflliittaa eemm mmeeuu rroossttoo uumm ddooccee  OO ddiirreeiittoo aaoo aammoorr,, 

ssoorrrriissoo  AA aammaarr 

QQuuee eeuu mmee lleemmbbrroo tteerr ddaaddoo nnaa iinnffâânncciiaa  EE aa cceelleebbrraarr oo mmêêss ddaa pprriimmaavveerraa!! 



 

MMUULLHHEERR CCAAMMPPEESSIINNAA QQuueerroo aa tteerrrraa sseemm cciiêênncciiaa 

((DDiivvaa LLooppeess)) EEssssaa ffoorrççaa lliillááss pprroovvooccaa ppuullssaaççõõeess ee ee eemm qquuee ssee ppllaannttaannddoo ttuuddoo ddáá 

((AAss mmaarriiaass sseemm--vveerrggoonnhhaa)) VViibbrraaççõõeess,, iinntteerrnnaa,, eexxttrreemmaa,, iinntteerrnnaacciioonnaall.. -- oo mmiillhhoo,, oo ttrriiggoo,, oo ffeeiijjããoo 
 VVeerr--ssee nnaass ffoorrmmaass ddee aaggiirr aa pprreessssaa ddee pprroolloonnggaarr aass ffoollhhaass ddee cchháá,, ooss lleegguummeess 

UUmmaa vviiddaa,, jjoorrnnaaddaass,, aass vveerrdduurraass mmaaiiss vveerrddeess ddee lleevviiaannaa eessppeerraannççaa.. 

UUmm ccaammiinnhhoo,, QQuuee eennrraaiivveeccee ooss ppooddeerreess,, ddeesseessttaabbiilliizzaa aass oorrddeennss,, QQuueerroo eessttaa tteerrrraa 

UUmm ddeessttiinnoo.. PPllaannttaa iinnddiiggnnaaççããoo ee ddeessppeerrttaa aass ggeenntteess.. aassssiimm cceerrccaaddaa ssóó ddee ccaarriinnhhoo 
 SSeennttee--ssee uurrggêênncciiaa ddee eessppaallhhaarr ooss aarroommaass sseemm ddoonnoo 

RReepprroodduuzziiddoo,, DDee mmaarrççoo,, sseemm cceerrttiiddããoo 

EEnndduurreecciiddoo,, qquuee eemmaannaa ddooss tteemmppooss ddee oouuttrroorraa ee ddee aaggoorraa.. nneemm nnoommee ddee llaattiiffúúnnddiioo:: 

SSuubbmmeettiiddoo.. TTeemm cchheeiirroo ddee mmuullhheerr,, aa tteerrrraa aassssiimm nnããoo ppoossssuuííddaa 
 EEnnvvoollvveennttee,, iimmppaacciieennttee,, iinnssuubbmmiissssoo.. ee mmaaiiss qquuee aammaaddaa,, 

UUmmaa oouussaaddiiaa,,  qquueerriiddaa,, 

UUmmaa rreebbeellddiiaa,,  ttrraattaaddaa ppoorr mmããooss ppiieeddoossaass 

UUmmaa ttrraannssggrreessssããoo  ccoomm oo jjeeiittoo hhuummiillddee qquuee sseemmeeiiaa 
  ee ffaazz pprroommeessssaa 

QQuuee ssee ffaazz nneecceessssáárriiaa..  ee ccuummpprree 
  ee nnããoo nneeggoocciiaa pprroopprriieeddaaddee.. 
  QQuueerroo aa tteerrrraa aassssiimm ppeerrmmiittiiddaa aa ttaannttaa ggeennttee -- 

AARROOMMAASS DDEE MMAARRÇÇOO  qquueerroo,, ppooiiss,, aa tteerrrraa ttooddaa 

((DDiivvaa LLooppeess))  ddooaaddaa lliivvrreemmeennttee 

((AAss mmuullhheerreess qquuee oouussaamm ssoonnhhaarr pprroojjeettooss))  sseemm aaccuussaaççããoo ddee ppoosssseeiirroo oouu ffaazzeennddeeiirroo,, 
  sseemm bbrriiggaa ddee íínnddiioo,, bbrraannccoo ffaarrddaaddoo oouu cciivviill.. 

AA ffoorrmmaa ssuuaavvee ddaa mmaaiiss ppuurraa rreebbeellddiiaa  QQuueerroo aa tteerrrraa aassssiimm ppeerrmmiittiiddaa aa ttooddaa ggeennttee 

ttrraadduuzz ooss ttrraaççooss ddeessttee  ppaarraa llhhee ffaazzeerr cchhoovveerr nneecceessssáárriioo 

sseerr mmuullhheerr..  ccoolloorriirr ddee ddoouurraaddoo sseeuu cchheeiirroo mmoollhhaaddoo 

DDeessmmeeddiiddaammeennttee oouussaaddaa,,  ppaarraa llhhee ppoouuppaarr.. 

IInnccoonnffuunnddiivveellmmeennttee ccaappaazz..  QQuueerroo aa tteerrrraa nnoo cciioo ppoorr ttooddaa ggeennttee 

TTrraannssppiirraa ccoorraaggeemm,, 

IInnssppiirraa uunniiddaaddee,, 

EE ccoonnssppiirraa ccoolleettiivvaammeennttee 

AA ccoonnssttrruuççããoo ddee ccaammiinnhhooss qquuee rroommppeemm 

CCoomm àà aaccoommooddaaççããoo ccoottiiddiiaannaa.. 

 
MMaarrççoo ttrraazz ccoonnssiiggoo oo aarroommaa iinnccoommppaarráávveell 

ddooss ddiiaass ddee ccoonnffrroonnttoo.. 
DDaass lluuttaass,, ddoo ccaammppoo,, ddaa ccaammppoonneessaa,, 

 

TTEERRRRAA EE PPAAZZ 

((XXêênniiaa AAnnttuunneess)) 
 
NNeessttaa tteerrrraa nnããoo tteennhhoo ssaauuddaaddee ddee lluuggaarr nneennhhuumm 

nneemm qquueerroo vvoollttaarr ppaarraa oo sseennssoo ccoommuumm.. 
QQuueerroo aa fflloorr ppllaannttaaddaa ccrreesscceennddoo sseemm vvaaiiddaaddee 

oo hhoorriizzoonnttee eessccaannccaarraaddoo pprroommeetteennddoo ssoosssseeggoo 

ee aa iiggnnoorrâânncciiaa ddaass vvoollttaass qquuee oo mmuunnddoo ddáá.. 

QQuueerroo aa ddiisspplliiccêênncciiaa ccaammppoonneessaa 

uumm ssuuoorr nnoo rroossttoo ee oo oollhhaarr 

ddee qquueemm jjáá ssaabbee aa hhoorraa ddee ccoorrtteejjaarr oo ssooll.. 

ppaarraa qquuee nnooss ssuusstteennttee eennttããoo 

aaqquuii ee nnoo ffiimm.. 

PPoorr mmiimm,, qquueerroo aa tteerrrraa eemm lliibbeerrddaaddee 
ppoorrqquuee nnããoo ssoouu sseennhhoorr 

ee nnaa tteerrrraa ee nneessttaa tteerrrraa sseerreeii sseemmpprree tteerrrraa.. 
PPoorrqquuee nnoo mmaarr sseerreeii oo mmaarr qquuee ttrraarráá vveennttoo ee áágguuaa 

ee ddeecciiddiirráá oo tteemmppoo ddaass ccoollhheeiittaass.. 
EE nnoo aarr sseerreeii oo aarr qquuee ccuuiiddaarráá 

qquuee tteerrrraa ee ggeennttee ssaaiibbaamm ssee aammaarr..



 

NNÓÓSS SSOOMMOOSS 

((PPeeddrroo TTiieerrrraa)) 
NNóóss ssoommooss ooss ssaanngguueess ccoonnvvooccaaddooss ddooss rriiooss qquuee 

nnuuttrreemm oo ccoonnttiinneennttee.. 

NNóóss ssoommooss oo vveennttrree qquuee ppaarree ooss ffiillhhooss ddooss hhoommeennss 

ee ssuuaa ffeerroocciiddaaddee.. 
NNóóss ssoommooss mmoollddaaddaass eemm bbaarrrroo ee ffuullggoorr:: aa mmaattéérriiaa 

ddaa vviiddaa.. 

 
NNóóss ssoommooss qquueemm ppeerrddeeuu ooss ffiillhhooss ccoommoo oo ggrriittoo 

aagguuddoo ddeevvoorraaddoo ppeellaa ssoommbbrraa ddoo ssiillêênncciioo.. 
NNóóss ssoommooss aaqquueellaass qquuee vviiggiiaamm ooss rriiooss ddaa iinnssôônniiaa.. 

NNóóss ssoommooss aass mmããeess ddee ccoobbrree ee cciinnzzaa ddooss ppoovvooss 

iinnddííggeennaass eexxtteerrmmiinnaaddooss,, ssoobbrreevviivveenntteess.. 
NNóóss ssoommooss qquueemm ppaallmmiillhhaa oo ppóó ddaa AAmméérriiccaa 
bbuussccaannddoo ffaannttaassmmaass ee ssóó eennccoonnttrraannddoo oossssooss.. 

NNóóss ssoommooss qquueemm bbuussccoouu ccoomm ttaannttoo aammoorr ee ttaall 

ffúúrriiaa ee ddeenntteess cceerrrraaddooss ee eessppeerraannççaa ccoonnttrraa ttooddaa 
oopprreessssããoo qquuee ààss vveezzeess ooss eennccoonnttrraammooss uumm ddiiaa,, 

rreessssuusscciittaaddooss ccoommoo AAbbeell,, nnoo BBaaiixxoo AArraagguuaaiiaa.. 

 
NNóóss ssoommooss oo ggrriittoo qquuee ggoollppeeiiaa aass jjaanneellaass ddooss 

ppaalláácciiooss.. 
NNóóss ssoommooss aa mmããoo qquuee ttooccaa oo mmaannttoo ddaa jjuussttiiççaa,, qquuee 

sseemmpprree eessccaappaa ccoommoo mmiirraaggeemm.. 

CCoomm qquuee nnoommee bbaattiizzaammooss nnoossssaa aannggúússttiiaa?? 
LLííggiiaa,, PPuurreezzaa,, IIssaabbeell,, MMaarrttaa,, MMaarriiaa,, MMaarrggaarriiddaa,, 

RRoosseellii,, FFááttiimmaa,, AAddeellaaiiddee...... 
QQuueemm aallgguumm ddiiaa iinnqquuiirriiuu aass nnaasscceenntteess ddaa ddoorr?? 

 
CCaarrrreeggaammooss ppeeddrraass ccoommoo ppeenniitteenntteess ee aapprreennddeemmooss 

ccoomm ooss oollhhooss qquuee aass nnaasscceenntteess ddaa ddoorr vveerrtteemm rriiooss 

ddee lláággrriimmaass:: 

CCllaarraass ccoorrddaass ddee ccrriissttaall ee ccoorrttee,, cchheeggaammooss ddee ttooddaass 
aass aarreeiiaass,, ddee ttooddaass aass ccaaaattiinnggaass,, ddee ttooddaass aass áágguuaass 

ppaarraa tteecceerr nnoo ddoorrssoo ddooss vveennttooss eessssee ccllaammoorr.. 

 
NNããoo ssoommooss aappeennaass mmuullhheerreess qquuee cchhoorraamm.. SSoommooss 

ffeeccuunnddaass.. SSoommooss aass mmuullhheerreess qquuee vvããoo ppaarriirr aa vviiddaa,, 

qquuaannddoo aa mmoorrttee vvooss aallccaannççaarr.. 

 

NNóóss ssoommooss aa mmuullttiipplliiccaaççããoo ddaass lluuttaass,, ccoommoo aa tteerrrraa 
mmuullttiipplliiccaa oo cceerreeaall ppllaannttaaddoo.. 

SSoommooss ppllaannttiioo ee ccoollhheeiittaa.. 

SSoommooss aa rraaiizz ddaa EEssppeerraannççaa.. 
 

 
 

MARIA, VÁ COM AS OUTRAS 

(Autor desconhecido) Maria, 
Quando nada for possível de ser mudado e a pré- 

história nos parecer, enfim, triunfar 
Não se sinta como uma folha ao vento, ao 

contrário, lute, esbraveje, desvie, coletive-se e 

lembre-se da opressão que não quer cessar 

Mas, Maria, vá com as outras! 

 
Entenda a história, olhe para trás, clame por rosa 

luxemburgo 
Levante bandeiras vermelhas 

Deixe-as flamejar Defenda um 

projeto popular Mas, Maria, 

vá com as outras! 

 
Não se deixe sucumbir, subsumir, oprimir 

Troque o tanque da cozinha pelos tanques de 

guerra 

Transforme a vida, conjugue verbos no infinitivo: 
revolucionar, emancipar, comunar 

Erga o arco da promessa de Louise Michel 
Mas, por favor, Maria, vá com as outras! 

 
Aprenda, conheça e não esqueça 

Das mulheres que fizeram sua história de hoje 
Lembre-se de Frida kahlo, Aurora Furtado, e 

Helenira Resende 
Organize-se e milite em associações feministas e 

socialistas como Alexandra kollontai 
Escreva como Clara Zetkin 

E se prepare para estar no olho do furacão 
Mas, lembre-se, Maria, vá com as outras! 

 
 

E quando for necessário pegar em armas Não 

se furte de seus momentos de indecisão, 

dúvida, mas nunca de covardia 

Grite contra todas as formas de opressão e 
exploração, 

Esteja nas primeiras fileiras da revolução 
Emancipe-se, autonomize-se, 

Mas, com clamor, Maria, vá com as outras! 

 
Mesmo quando a luta arrefecer 

E mulheres e homens sucumbirem 
Saiba que a existência determina a consciência 

E que a voragem dos acontecimentos nos exigem 
respostas rápidas e coerentes 

Mas, Maria, vá com as outras! 

 
Abandone sua vida predicativa 

Esse trabalho doméstico que oprime, estrangula, 
degrada e a reduz a apêndice dos homens 

Construa um novo caminho e apesar das curvas e 
contratempos 

Pinte novas quimeras 

 
Reconheça seu papel nesta sociedade desigual 

Junte-se a classe trabalhadora 
E deixe-a perceber, que é em você e em todas nós, 

que se encontra a parte mais combativa e 

abnegada da luta pelo socialismo 
Mas, Maria, não desacredite, 

Vá com as outras! 
 

 
 

EXÓSTICOS SÃO OS DESERTOS VERDES, 

NÃO AS CAMPESINAS 
(Katarina Peixoto) 

Elas não são finalistas de prêmios categoria 
Mulher de Negócios. Nem são lembradas 
quando o que está em jogo é o registro das 

superações da mulher num espaço



 

“essencialmente masculino”. Não usam gravatas 

quando é moda, nem dão testemunho nas 

magazines de consultório da dureza que é parir, 

eventualmente sem pré-natal, e educar filhos, sem- 

terra. 
Faz alguns anos aparecem com a imagem de uma 
espécie exótica de terroristas de lenços lilás nos 

rostos. No mundo invertido da sociedade 
espetacular mercantil, a verdade é um momento do 
falso, disse Guy Debord. No caso das mulheres da 
Via Campesina talvez se possa dizer que a verdade 

é um momento do exótico. Um momento não de 
fabricações imagéticas do terrorismo escondido 
sob lenços, mas de combate a uma das mais bem 
sucedidas pragas do agronegócio no Brasil, os 

desertos verdes de eucaliptos, pinus, cana e 
variantes. 

A verdade como um momento da dialética 
destrutiva que assola a sociedade e o campo 

brasileiros, afirmando todas as formas de opressão 
e de mentira, passando pelo pensamento mágico 

do delírio da dependência às commodities e 
deslizando perversamente para a criminalização de 

todas as vozes e forças que se lhes opõem. 
As mulheres da Via Campesina não têm terra, nem 

financiamentos para plantar árvores exóticas a 
serem usadas em banheiros e livrarias que não 

utilizarão. Nem são lembradas quando o que está 
em jogo é a Balança Comercial. Raramente usam 

as cadeiras de direção, inclusive do próprio 
movimento de que fazem parte. 

No mundo invertido da sociedade espetacular, as 
mulheres da Via Campesina são apresentadas 

como terroristas que aparecem uma vez por ano, 
em média, para destruir tudo, instar o ódio e 
semear a discórdia que ameaça a ciência das 

multinacionais avessas ao pagamento de impostos. 
As mulheres da Via Campesina são exóticas, 
então. Onde há desertos verdes, onde há seus 

cúmplices, onde há seus beneficiários financeiros 

 

imediatos, onde há gravatas fora e dentro da moda, 

usadas para enfeitar a mentira triunfante do 

respeito à natureza, é só o que elas podem ser. Tão 

exóticas como os desertos verdes são para a 

natureza e a soberania alimentar dos países. É 

assim que neste Dia Mundial das Mulheres este 
momento verdadeiro se impõe. Não em magazines 
semanais a vender conselhos, nem em cerimônias 

de prêmios “Mulher”, regadas a espumantes e 
brindes ratificantes do caráter exótico que assola 

os juízos de gênero, quer dizer, o sexismo. 

Exóticos são os desertos verdes. É por isso que, 

neste tempo de criminalização das diferenças, 

somos todas campesinas. 
 

 
 

HOJE EU VOU MUDAR! 
(Vanusa) 

Hoje eu vou mudar, vasculhar minhas gavetas. 
Jogar fora sentimentos e ressentimentos tolos; 

Fazer limpeza no armário, retirar traças e teias, 

E angustias de minha mente. 
Parar de sofrer por coisas tão pequeninas, 

Deixar de ser menina pra ser mulher. 

Hoje eu vou mudar... Por 

na balança a coragem, 
Me entregar no que acredito, 
Pra ser o que sou sem medo, 

Dançar e cantar por hábito! 

E não ter cantos escuros, 
Pra guardar os meus segredos. 

Parar de dizer: não tenho tempo pra vida! 
Que grita dentro mim, me liberta... 

 
Hoje eu vou mudar... 

Sair de dentro de mim, 
Não usar somente o coração, 
Parar de contar os fracassos, 

 

Soltar os laços, 
E prender as amarras da razão. Voar 

livre com todos os meus defeitos, 
Pra que eu possa libertar os meus direitos, 

E não cobrar desta vida, 
Nem rumos e nem decisões. 

 
Hoje eu preciso mudar... Dividir 

o tempo e somar no vento 
Todas as coisas que um dia sonhei conquistar. 

Por que eu sou mulher como qualquer uma: 
Com dúvidas e soluções, Com erros e acertos, 

Amores e desamores... 
Suave como uma gaivota e felina como uma leoa! 

Tranqüila e pacificadora, 
Mas ao mesmo tempo irreverente e 

revolucionária! 
Feliz e infeliz, realista e sonhadora, 

Submissa por condição 
Mas independente por opinião... 

Por que sou mulher com todas as incoerências, 
Que fazem de nós um forte sexo, fraco!!! 

 

 
 

MULHERES (Pablo 
Neruda, Chile) 

Elas sorriem quando querem gritar. 
Elas cantam quando querem chorar. 
Elas choram quando estão felizes. 

E riem quando estão nervosas. Elas 
brigam por aquilo que acreditam. 
Elas levantam-se para injustiça. 

Elas não levam "não" como resposta quando 
acreditam que existe melhor solução. 
Elas andam sem novos sapatos para 

suas crianças poder tê-los. 
Elas vão ao medico com uma amiga assustada. 

Elas amam incondicionalmente. 
Elas choram quando suas crianças adoecem 
e se alegram quando suas crianças ganham



 

prêmios. 
Elas ficam contentes quando ouvem sobre 

um aniversario ou um novo casamento. 
 

 
 

(Pablo Neruda) 
“Estou faminto de seu riso deslavado, 

de tuas mãos tenho fome” 
 

 
 

CAMPESINA 
(Pablo Neruda) 

Entre los surcos tu cuerpo moreno 
es un racimo que a la tierra llega. 
Torna los ojos, mírate los senos, 
son dos semillas ácidas y ciegas. 

 
Tu carne es tierra que será madura 

cuando el otoño te tienda las manos, 

y el surco que será tu sepultura 
temblará, temblará, como un humano 

 
al recibir tus carnes y tus huesos 

— rosas de pulpa con rosas de cal: 
rosas que en el primero de tus besos 
vibraron como un vaso de cristal —. 

 
La palabra de qué concepto pleno 

será tu cuerpo? No lo he de saber! 

Torna los ojos, mírate los senos, 

tal vez no alcanzarás a florecer. 
 

 
 

CANTO A LAS MADRES DE LOS 

MILICIANOS MUERTOS (Pablo 

Neruda) 
No han muerto! Están en medio 

de la pólvora, 
de pie, como mechas ardiendo. 
Sus sombras puras se han unido 

 

en la pradera de color de cobre como 

una cortina de viento blindado, como 

una barrera de color de furia, 
como el mismo invisible pecho del cielo. 

 
Madres! Ellos están de pie en el trigo, 

altos como el profundo mediodía, 

dominando las grandes llanuras! Son 

una campanada de voz negra 

que a través de los cuerpos de acero asesinado 
repica la victoria. 

Hermanas como el polvo 
caído, corazones quebrantados, 

tened fe en vuestros muertos! 

No sólo son raíces 
bajo las piedras teñidas de sangre, no 

sólo sus pobres huesos derribados 
definitivamente trabajan en la tierra, 

sino que aun sus bocas muerden pólvora seca 
y atacan como océanos de hierro, y aun 

sus puños levantados contradicen la muerte. 

 
Porque de tantos cuerpos una vida invisible 

se levanta. Madres, banderas, hijos! 
Un solo cuerpo vivo como la vida: 

un rostro de ojos rotos vigila las tinieblas con 
una espada llena de esperanzas terrestres! 

 
Dejad 

vuestros mantos de luto, juntad todas 

vuestras lágrimas hasta hacerlas metales: 

que allí golpeamos de día y de noche, 
allí pateamos de día y de noche, 
allí escupimos de día y de noche 

hasta que caigan las puertas del odio! 

 
Yo no me olvido de vuestras desgracias, conozco 

vuestros hijos 
y si estoy orgulloso de sus muertes, 

estoy también orgulloso de sus vidas. 

 

Sus risas relampagueaban en los 

sordos talleres, sus pasos en el Metro 
sonaban a mi lado cada día, y junto 

a las naranjas de Levante, a las redes del Sur, junto 
a la tinta de las imprentas, sobre el cemento de las 

arquitecturas 
he visto llamear sus corazones de fuego y 

energías. 
 

Y como en vuestros corazones, madres, hay 

en mi corazón tanto luto y tanta muerte que 

parece una selva 
mojada por la sangre que mató sus sonrisas, y 
entran en él las rabiosas nieblas del desvelo 

con la desgarradora soledad de los días. 

 
Pero 

más que la maldición a las hienas sedientas, al 
estertor, bestial 

que aúlla desde el África sus patentes inmundas, 
más que la cólera, más que el desprecio, más que 

el llanto, 
madres atravesadas por la angustia y la muerte, 

mirad el corazón del noble día que nace, 
y sabed que vuestros muertos sonríen desde la 

tierra 
levantando los puños sobre el trigo. 

 

 
 

MULHERES 

(Silvio Rodrigues) 
“Me comovem as mulheres 

Que a historia marcou 
Entre coroas entre de louros 

E outras desconhecidas, Gigantes que 
não há livros que resista. 

 
Me comovem um monte de mulheres 

Mulheres de fogo, Mulheres de neve (...)”



 

CAMPESINAS (Maria 

Aparecida Motta) Marcha 

permanente, intermitente dessas 

mulheres valentes 

pelas ruas, praças e campos abertos. 
Marcha constante em alerta – 

marchas por vezes mortas, 
mas que não matam os sonhos 

das mulheres que professam a fé no futuro 
dos filhos, do A B C que soletram 

diariamente, diuturnamente. 
 

Quem são estas mulheres que marcham? 

Campesinas que carregam nos ombros a enxada, 

o xale, o filho, a dignidade. 
Marcham e carregam como formigas concisas, 

as folhas, os gravetos, os sonhos 
e espalham-se em busca 

do farto plantio, da colheita dourada. 

 
Obstinadas campesinas seguem adiante 

no fronte onde martelam a violência 

que no caminho as persegue. 
Com a fronte erguida encaram o fuzil, 
vidas amargas, mas não esmorecem. 
São campesinas de longas estradas 

buscando o forte para o justo abrigo 
da semente, do fruto, do fruto do ventre. 

 
São Campesinas que marcham 

ao lado dos homens, das mulheres guerreiras, 
dos filhos, dos velhos e irmãos 

em busca do forte onde germinarão 
as sementes e o amor. 

São viçosas flores que despontam do rude labor. 

 

AA MMUULLHHEERR QQUUEE HHAABBIITTAA EEMM MMIIMM 

((RRoosseelliinnii MMeessqquuiittaa)) 
AA mmuullhheerr qquuee hhaabbiittaa eemm mmiimm 

TTee ddeesseejjaa ccoomm ppaaiixxããoo 

TTee eessppeerraa ttooddaa mmaannhhãã nnaa âânnssiiaa lloouuccaa 

DDee ttee aammaarr ppoorr uumm iinnssttaannttee 
AAhh...... eessssaa mmuullhheerr qquuee vvooccêê ddeessccoonnhheeccee 

MMaass qquuee ffaazz oo tteeuu cceennttrroo aaccoorrddaarr 

ÉÉ ddeevvaassssaa,, éé ffeelliinnaa,, ttiiggrreessaa 

LLoobbaa nnoo cciioo...... qquueerreennddoo ttee aammaarr 

AA mmuullhheerr qquuee hhaabbiittaa eemm mmiimm 
SSee mmoollhhaa eemm ttee ddeesseejjaarr 

AAnnsseeiiaa ttuuaa llíínngguuaa qquueennttee 
EEmm mmeeuuss sseeiiooss ppaasssseeaarr 

AA mmuullhheerr qquuee hhaabbiittaa eemm mmiimm 

ÉÉ lloouuccaa nnaa ttuuaa ccaammaa GGrriittaa,, 

ggeemmee,, uuiivvaa 

TTee eennggoollee,, ttee rreecceebbee,, ttee aammaa 
EE aassssiimm eessppeerroo ttooddaa mmaannhhãã 

TTeeuuss ccaarriinnhhooss ee ddeesseejjooss rreecceebbeerr 

MMee ffaarrttaarr ddoo tteeuu tteessããoo VViivveerr nnoo 

tteeuu pprraazzeerr 

HHoommeemm qquuee mmee ddoommiinnaa 
QQuuee mmee ddeeiixxaa sseemm sseennttiiddoo 

MMee lleevvaa aa lloouuccuurraa ppeellaass mmaannhhããss 

TTiirraa--mmee oo ffôôlleeggoo,, ttiirraa--mmee oo jjuuíízzoo 

VVeemm...... mmee rraassgguuee aa rroouuppaa 

TTee qquueerroo ddeennttrroo 
NNããoo ttaarrddee eemm cchheeggaarr 

NNããoo ssuuppoorrttoo mmaaiiss eessssee ttoorrmmeennttoo 
 

 
 

MMUULLHHEERR HHAABBIITTAADDAA ((GGiiooccoonnddaa BBeellllii,, 

eemm “““AAA mmuullhheerr hhaabbiittaaddaa””)) “““AAA lluuzz eessttáá aacceessaa.. 

NNiinngguuéémm ppooddeerráá aappaaggáá--llaa.. 

NNiinngguuéémm ppooddeerráá aappaaggaarr oo ssoomm ddooss ttaammbboorreess 
bbaatteennddoo.. 

VVeejjoo ggrraannddeess mmuullttiiddõõeess aavvaannççaannddoo nnooss ccaammiinnhhooss 

aabbeerrttooss ((......)) 

 

NNiinngguuéémm ppoossssuuiirráá eessttee ccoorrppoo ddee llaaggooss ee vvuullccõõeess,, 
EEssttaa mmiissttuurraa ddee rraaççaass,, 

EEssssaa hhiissttóórriiaa ddee llaannççaass,, EEssttee 

ppoovvoo aammaannttee ddoo mmiillhhoo,, 
DDaass ffeessttaass àà lluuzz ddoo lluuaarr;; 

PPoovvoo ddee ccaannttooss ee tteecciiddooss ddee ttooddaass aass ccoorreess ((......)) 
DDaannççaarrããoo ssoobbrree nnoossssaass ccoorroollaass,, 
FFeeccuunnddaarr--nnooss--ããoo eetteerrnnaammeennttee 

VViivveerreemmooss nnoo ccrreeppúússccuulloo ddaass aalleeggrriiaass,, 
NNoo aammaannhheecceerr ddee ttooddooss ooss jjaarrddiinnss.. 

LLooggoo vveerreemmooss oo ddiiaa pplleennoo ddee ffeelliicciiddaaddee””.. 

 

 
 

DIGA-ME (Gioconda Belli – 

Nicarágua) 
Diga-me que não me conformas nunca, 

nem me darás a felicidade da resignação, 
mas a felicidade que dói dos eleitos, 

Os que podem abarcar o mar e o céu com seus 
olhos 

e levar o Universo dentro de seus corpos: 
E eu te vestirei com lama e te darei de comer terra 

Para que conheças o sabor do ventre do mundo. 

Escreverei sobre teu corpo a letra de meus poemas 

Para que sinta em ti a dor do parto. 
Virás comigo: Faremos um rito de amor 

E uma explosão de cada um de nossos atos. 
Não haverá paredes que nos encurralem, 

Nem teto sobre nossas cabeças. 
Esqueceremos a palavra 

E teremos nossa própria forma de entender-nos; 
nem os dias, nem as horas poderão pegar-nos



 

Porque estaremos escondidos do tempo na névoa. 
Crescerão as cidades, 

se estenderá a humanidade, invadindo-o todo; 
Nos dois seremos eternos, 

porque sempre haverá um lugar no mundo que nos 
cubra 

E um pedaço de terra que nos alimente. 
 

 
 

GREVE 
(Gioconda Belli) 

Quero uma greve onde vamos todos. 
Uma greve de braços, pernas e cabelos, 

uma greve nacendo em cada corpo. 
 

Quero uma greve 
de operários, de pombas 

de choferes, de flores 
de téquinicos, de crianças 
de mádicos, de mulheres. 

 
Quero uma greve grande, 
que até o amor alcance. 

Uma greve onde tudo se detenha, 
o relógio das fábricas 

o seminário, os colégios 
o ônibus, os hospitais 
a estrada, os portos. 

Uma greve de olhos, de mãos e de beijo. 
Uma greve onde respirar não seja permitido, 

uma greve onde nasça o silêncio 
para ouvir os passos do tirano quer se marcha. 

 

 
 

Y DIOS ME HIZO MUJER 
(Gioconda Belli) 

Y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, 
nariz y boca de mujer. 
Con curvas y pliegues 
y suaves hondonadas 

 

y me cavó por dentro, 
me hizo un taller de seres humanos. 

Tejió delicadamente mis nervios 
y balanceó con cuidado 

el número de mis hormonas. 
Compuso mi sangre y 
me inyectó con ella 

para que irrigara todo mi cuerpo; 
nacieron así las ideas, los sueños, 

el instinto. 
Todo lo que creó suavemente 

a martillazos de soplidos 
y taladrazos de amor, 

las mil y una cosas que me hacen mujer todos los 
días 

por las que me levanto orgullosa 
todas las mañanas y bendigo mi sexo. 

 

 
 

PARTO 

(Gioconda Belli) 

Me acuerdo 
cuando nació mi hija. 

Yo era un solo dolor miedoso, 
esperando ver salir de entre mis piernas 

un sueño de nueve meses 
con cara y sexo. 

 

 
 

CÓMO PESA EL AMOR 

(Gioconda Belli) Noche 

cerrada 
ciega en el tiempo 
verde como luna 

apenas clara entre las luciérnagas. 

 
Sigo la huella de mis pasos, 

el doloroso retorno a la sonrisa, me 
invento en la cumbre adivinada 

entre árboles retorcidos. 

 
 

Sé que algún día se 

alzarán de nuevo 
las yemas recién nacidas 

de mi rojo corazón, 
entonces, quizás, 

oirás mi voz enceguecedora 
como el canto de las sirenas; 

te darás cuenta 
de la soledad; 

juntarás mi arcilla, 
el lodo que te ofrecí, 

entonces tal vez sabrás 
cómo pesa el amor 

endurecido. 
 

 
 

QQUUEERROO SSEERR TTAAMMBBOORR 

((JJoosséé CCrraavveeiirriinnhhaa)) 
TTaammbboorr eessttáá vveellhhoo ddee ggrriittaarr 
ÓÓ vveellhhoo DDeeuuss ddooss hhoommeennss 

DDeeiixxaa--mmee sseerr ttaammbboorr 

SSóó ttaammbboorr ggrriittaannddoo nnaa nnooiittee qquueennttee ddooss ttrróóppiiccooss.. 
EE nneemm aa fflloorr nnaasscciiddaa nnoo mmaattoo ddoo ddeesseessppeerroo.. 

NNeemm rriioo ccoorrrreennddoo ppaarraa oo mmaarr ddoo ddeesseessppeerroo.. 
NNeemm zzaaggaaiiaa tteemmppeerraaddaa nnoo lluummee vviivvoo ddoo ddeesseessppeerroo.. 

NNeemm mmeessmmoo ppooeessiiaa ffoorrjjaaddaa nnaa ddoorr rruubbrraa ddoo 
ddeesseessppeerroo.. 
NNeemm nnaaddaa!! 

SSóó ttaammbboorr vveellhhoo ddee ggrriittaarr nnaa lluuaa cchheeiiaa ddaa mmiinnhhaa 
tteerrrraa.. 

SSóó ttaammbboorr ddee ppeellee ccuurrttiiddaa aaoo ssooll ddaa mmiinnhhaa tteerrrraa.. 

SSóó ttaammbboorr ccaavvaaddoo nnooss ttrroonnccooss dduurrooss ddaa mmiinnhhaa 
tteerrrraa.. 
EEuu!! 

SSóó ttaammbboorr rreebbeennttaannddoo oo ssiillêênncciioo aammaarrggoo ddaa 

MMaaffaallaallaa.. 

SSóó ttaammbboorr vveellhhoo ddee ssaannggrraarr nnoo bbaattuuqquuee ddoo mmeeuu 

ppoovvoo.. 
SSóó ttaammbboorr ppeerrddiiddoo nnaa eessccuurriiddããoo ddaa nnooiittee ppeerrddiiddaa..

http://alcovadoserrantes.blogspot.com/2007/11/greve.html


 

ÓÓ vveellhhoo DDeeuuss ddooss hhoommeennss eessttee rreellóóggiioo ddoouurraaddoo E um dia sei que estarei mudo: 

EEuu qquueerroo sseerr ttaammbboorr.. qquuee aaiinnddaa eessppeerraavvaa ppoorr mmiimm .. .. .. - mais nada. 

EE nneemm rriioo   

EE nneemm fflloorr   

EE nneemm zzaaggaaiiaa ppoorr eennqquuaannttoo  LUA ADVERSA 
EE nneemm mmeessmmoo ppooeessiiaa..  (Cecília Meireles) 

SSóó ttaammbboorr eeccooaannddoo aa ccaannççããoo ddaa ffoorrççaa ee ddaa vviiddaa  Tenho fases, como a lua 

SSóó ttaammbboorr nnooiittee ee ddiiaa  Fases de andar escondida, 

DDiiaa ee nnooiittee ttaammbboorr  fases de vir para a rua... 

AAttéé aa ccoonnssuummaaççããoo ddaa ggrraannddee ffeessttaa ddoo bbaattuuqquuee!!  Perdição da minha vida! 

OOhh,, vveellhhoo DDeeuuss ddooss hhoommeennss  Perdição da vida minha! 

DDeeiixxaa--mmee sseerr ttaammbboorr  Tenho fases de ser tua, 

SSóó ttaammbboorr!!  

 
tenho outras de ser sozinha. 

 
DDEE UUMM LLAADDOO CCAANNTTAAVVAA OO SSOOLL 

((CCeeccíílliiaa MMeeiirreelleess)) 
DDee uumm llaaddoo ccaannttaavvaa oo ssooll,, 
ddoo oouuttrroo,, ssuussppiirraavvaa aa lluuaa.. 
NNoo mmeeiioo,, bbrriillhhaavvaa aa ttuuaa 
ffaaccee ddee oouurroo,, ggiirraassssooll!! 

 
ÓÓ mmoonnttaannhhaa ddaa ssaauuddaaddee 

aa qquuee ppoorr aaccaassoo vviimm:: 

oouuttrroorraa,, ffoossttee uumm jjaarrddiimm,, 

ee ééss,, aaggoorraa,, eetteerrnniiddaaddee!! 

 
DDee lloonnggee,, rreeccoorrddoo aa ccoorr ddaa 

ggrraannddee mmaannhhãã ppeerrddiiddaa.. 

MMoorrrreemm nnooss mmaarreess ddaa vviiddaa 

ttooddooss ooss rriiooss ddoo aammoorr?? 

 
AAii!! cceelleebbrroo--ttee eemm mmeeuu ppeeiittoo,, 

eemm mmeeuu ccoorraaççããoo ddee ssaall,, 
ÓÓ fflloorr ssoobbrreennaattuurraall,, 

ggrraannddee ggiirraassssooll ppeerrffeeiittoo!! 

 
AAccaabboouu--ssee--mmee oo jjaarrddiimm!! 
SSóó mmee rreessttaa,, ddoo ppaassssaaddoo,, 

 

(Cecília Meireles) “Depois, 

tudo estará perfeito praia lisa, 

águas ordenadas, meus olhos 

secos como pedras e as 

minhas mãos quebradas” 
 

 
 

MOTIVO 
(Cecília Meireles) 

Eu canto porque o instante existe 
e a minha vida está completa. 
Não sou alegre nem sou triste: 

Sou poeta. 

 
Irmão das coisas fugidias Não 

sinto gozo nem tormento. 
Atravesso noites e dias 

no vento. 

 
Se desmorono ou se edifico, 
se permaneço ou me desfaço, 

- não sei, não sei. Não sei se fico 
ou passo. 

 
Sei que canto. E a canção é tudo. 
Tem sangue eterno e asa ritmada. 

Fases que vão e que vêm, 
no secreto calendário 

que um astrólogo arbitrário 
inventou para meu uso. 

E roda a melancolia 
seu interminável fuso! 

 
Não me encontro com ninguém 

(tenho fases, como a lua...) No 

dia de alguém ser meu não é 

dia de eu ser sua... 
E, quando chega esse dia, 

o outro desapareceu... 
 

 
 

REINVENÇÃO 

(Cecília Meireles) 

A vida só é possível 

reinventada. 

 
Anda o sol pelas campinas 

e passeia a mão dourada 

pelas águas, pelas folhas... 
Ah! tudo bolhas 

que vem de fundas piscinas 
de ilusionismo... - mais nada.



 
 

Mas a vida, a vida, a vida, 

a vida só é possível 

reinventada. 

 
Vem a lua, vem, retira 

as algemas dos meus braços. 
Projeto-me por espaços 

cheios da tua Figura. 

Tudo mentira! Mentira 

da lua, na noite escura. 

 
Não te encontro, não te alcanço... 

Só - no tempo equilibrada, 
desprendo-me do balanço 

que além do tempo me leva. 
Só - na treva, fico: 
recebida e dada. 

 
Porque a vida, a vida, a vida, 

a vida só é possível 

reinventada. 
 

 
 

RETRATO 
(Cecília Meireles) 

Eu não tinha este rosto de hoje, 
assim calmo, assim triste, assim magro, 

nem estes olhos tão vazios, 
nem o lábio amargo. 

 
Eu não tinha estas mãos sem força, 

tão paradas e frias e mortas; 
eu não tinha este coração 

que nem se mostra. 

 
Eu não dei por esta mudança, 

tão simples, tão certa, tão fácil: 
- Em que espelho ficou perdida a minha face? 

 

TIMIDEZ 
(Cecília Meireles) 

Basta-me um pequeno gesto, 
feito de longe e de leve, 
para que venhas comigo 

e eu para sempre te leve... 

 
- mas só esse eu não farei. 

 
Uma palavra caída 

das montanhas dos instantes 
desmancha todos os mares 

e une as terras mais distantes... 

- palavra que não direi. 

Para que tu me adivinhes, 
entre os ventos taciturnos, 
apago meus pensamentos, 
ponho vestidos noturnos, 

- que amargamente inventei. E, 

enquanto não me descobres, 

os mundos vão navegando 

nos ares certos do tempo, 

até não se sabe quando... 

 
e um dia me acabarei. 

 

 
 

PRIMEIRO MOTIVO DA ROSA 
(Cecília Meireles) 

Vejo-te em seda e nácar, 
e tão de orvalho trêmula, que penso ver, efêmera, 

toda a Beleza em lágrimas 
por ser bela e ser frágil. 

 
Meus olhos te ofereço: 

espelho para face 

 

que terás, no meu verso, 

quando, depois que passes, 

jamais ninguém te esqueça. 

 
Então, de seda e nácar, 

toda de orvalho trêmula, serás eterna. E efêmero 
o rosto meu, nas lágrimas 
do teu orvalho... E frágil. 

 

 
 

INSCRIÇÃO NA AREIA 
(Cecília Meireles) 

O meu amor não tem 
importância nenhuma. 
Não tem o peso nem 

de uma rosa de espuma! 

 
Desfolha-se por quem? 
Para quem se perfuma? 

 
O meu amor não tem 

importância nenhuma. 
 

 
 

NOÇÕES 
(Cecília Meireles) 

Entre mim e mim, há vastidões bastantes 
para a navegação dos meus desejos afligidos. 

 
Descem pela água minhas naves revestidas de 

espelhos. 
Cada lâmina arrisca um olhar, e investiga o 

elemento que a atinge. 

 
Mas, nesta aventura do sonho exposto à 

correnteza, 
só recolho o gosto infinito das respostas que não 

se encontram. 
 

Virei-me sobre a minha própria experiência, e



 

contemplei-a. 4o. MOTIVO DA ROSA Que amigo se compadece? 
Minha virtude era esta errância por mares (Cecília Meireles) (...) 

contraditórios, Não te aflijas com a pétala que voa: Foi trabalhar para todos... 

e este abandono para além da felicidade e da também é ser, deixar de ser assim. Mas, por ele, quem trabalha 

beleza. Rosas verá, só de cinzas franzida, Tombado fica seu corpo, 
 mortas, intactas pelo teu jardim. Nessa esquisita batalha. 

Ó meu Deus, isto é minha alma: Eu deixo aroma até nos meus espinhos Suas ações e seu nome, 

qualquer coisa que flutua sobre este corpo efêmero ao longe, o vento vai falando de mim. Por onde a glória os espalha? 

e precário, E por perder-me é que vão me lembrando, (...) 

como o vento largo do oceano sobre a areia por desfolhar-me é que não tenho fim. Que tempos medonhos chegam, 

passiva e inúmera...  Depois de tão dura prova? 
  Quem vai saber, no futuro, 
 DISCURSO O que se aprova ou reprova? 

CANÇÃO (Cecília Meireles) De que alma é que vai ser feita 

(Cecília Meireles) E aqui estou, cantando. Essa humanidade nova?” 
Pus o meu sonho num navio Um poeta é sempre irmão do vento e da água:  

e o navio em cima do mar; deixa seu ritmo por onde passa.  

- depois, abri o mar com as mãos, Venho de longe e vou para longe: TU TENS MEDO 
para o meu sonho naufragar mas procurei pelo chão os sinais do meu caminho (Cecília Meireles) 

Minhas mãos ainda estão molhadas e não vi nada, porque as ervas cresceram e as Acabar. 

do azul das ondas entreabertas, serpentes Não vês que acabas todo o dia. 

e a cor que escorre de meus dedos andaram. Que morres no amor. 

colore as areias desertas. Também procurei no céu a indicação de uma Na tristeza. 

O vento vem vindo de longe, trajetória, Na dúvida. 

a noite se curva de frio; mas houve sempre muitas nuvens. No desejo. 

debaixo da água vai morrendo E suicidaram-se os operários de Babel. Que te renovas todo dia. 

meu sonho, dentro de um navio... Pois aqui estou, cantando. No amor. 

Chorarei quanto for preciso, Se eu nem sei onde estou, Na tristeza 

para fazer com que o mar cresça, como posso esperar que algum ouvido me escute? Na dúvida. 

e o meu navio chegue ao fundo Ah! Se eu nem sei quem sou, No desejo. 

e o meu sonho desapareça. como posso esperar que venha alguém gostar de Que és sempre outro. 
 mim? Que és sempre o mesmo. 

Depois, tudo estará perfeito;  Que morrerás por idades imensas. 

praia lisa, águas ordenadas,  Até não teres medo de morrer. 

meus olhos secos como pedras (Cecília Meireles) E então serás eterno. 
e as minhas duas mãos quebradas. “ Foi trabalhar para todos... Não ames como os homens amam. 

 e vede o que lhe acontece! Não ames com amor. 
 Daqueles a quem servia, Ama sem amor. 
 Já nenhum mais o conhece, Ama sem querer. 
 Quando a desgraça é profunda Ama sem sentir. 



 

Ama como se fosses outro. 
Como se fosses amar. 

Sem esperar. 
Tão separado do que ama, em ti, 

Que não te inquiete 
Se o amor leva à felicidade, 

Se leva à morte, 
Se leva a algum destino. 

Se te leva. 
E se vai, ele mesmo... 

Não faças de ti 
Um sonho a realizar. 

Vai. 
Sem caminho marcado. 

Tu és o de todos os caminhos. 
Sê apenas uma presença. 

Invisível presença silenciosa. 
Todas as coisas esperam a luz, 
Sem dizerem que a esperam. 

Sem saberem que existe. 
Todas as coisas esperarão por ti, 

Sem te falarem. 

Sem lhes falares. 

Sê o que renuncia 

Altamente: 
Sem tristeza da tua renúncia! 
Sem orgulho da tua renúncia! 

Abre as tuas mãos sobre o infinito. 
E não deixes ficar de ti 
Nem esse último gesto! 

O que tu viste amargo, 

Doloroso, 
Difícil, 

O que tu viste inútil 
Foi o que viram os teus olhos 

Humanos, Esquecidos... 

Enganados... 
No momento da tua renúncia 

Estende sobre a vida 

 

Os teus olhos 
E tu verás o que vias: 
Mas tu verás melhor... 

... E tudo que era efêmero 
se desfez. 

E ficaste só tu, que é eterno. 
 

 
 

 
 

BBIIRRRRAA DDEE MMUUIIÉÉ 

((LLiilliiaa DDiinniizz)) 
DDeessssaa vveezz éé ddee vveerrddaaddee 

ttoouu zzaannggaaddaa ee éé pprraa vvaalleerr 
nnããoo aaddiiaannttaa ssee cchheeggaarr 
ttoouu ccoomm rraaiivvaa ddee vvooccêê 

nnããoo qquueerroo ssaabbeerr ddee bbeeiijjoo 
nneemm ddooss sseeuuss aaggaarrrraammeennttoo 
nnããoo ttee aammoo nneemm ttee ddeesseejjoo 

ffiiqquuee lloonnggee ee ssaaii pprraa lláá 

vvaaii ttee eemmbboorraa sseeuu nnoojjeennttoo 

ccaabbuurréé ddee oorrêêiiaa,, ccaarrccaarráá.. 
 
FFooii mmeessmmoo aassssiimm qquuee eeuu ddiissssee 

ccoomm rraaiivvaa ffeeiittoo uumm gguuaacchhiinniimm 

ssaaíí bbaatteennddoo aass ppoorrttaass 

bbrriiggaannddoo iinnttéé ccoomm ooss vviizziimm 
xxiinngguueeii ffiizz jjuurraa ddee eessqquueecceerr 

ddaass ccooiissaa bbooaa qquuee nnóóss vviivveemmooss 

ee ppaarraa nniinngguuéémm ddiizzeerr qquuee 

éé aauummeennttaaççããoo mmiinnhhaa 

 

ffuuii ddoorrmmii ffoorraa ddoo qquuaarrttoo 
lláá nnaa ccaammaa ccoomm CCiiddiinnhhaa 

 
PPaassssoouu uumm ddiiaa,, ddooiiss ddiiaa 

ee eeuu lláá ddee ccaalluunndduu 

eellee jjuurraannddoo qquuee mmee aammaavvaa 
eeuu ddiizziiaa:: nnããoo ggoossttoo ddee ttuu 
nnããoo mmeexxee ccoommiiggoo nnããoo 

vvoouu ffaazzeerr uummaa vviinnggaannççaa 
ddee eessppaannttaarr aattéé oo ccããoo 

vvoouu ccuummeerr éé bbeemm qquueennttiinnhhaa 

ssee pprreeppaarree qquuee vvaaii vvêê 
aa rraaiivvaa ddee uummaa bbaaiixxiinnhhaa.. 

 
EEuu ggoossttoo mmeessmmoo éé qquueennttiinnhhaa 

DDiissssee ssaaffaaddoo oo ssuujjeeiittoo eeuu 
ffaallaavvaa ddee mmiinnhhaass rraaiivvaa 
eellee ttoommaannddoo pprroovveeiittoo 

ffaazzeennddoo pprroommeessssaa ddee aammoorr 

eennffrraaqquueecceennddoo mmiinnhhaass mmáággooaass 
mmee cchhaammaannddoo ddee ffuulloo 

ccoomm aaqquueellee jjeeiittoo ssaaffaaddoo 
eeuu vviirraavvaa aa ccaarraa ee ddiizziiaa 

eessqquueeccee ttáá ttuuddoo aaccaabbaaddoo 
 

TTrrêêss,, qquuaattrroo,, cciinnccoo ee sseeiiss 

ffoorraamm ooss ddiiaa ddaa sseemmaannaa 

qquuee aaggüüeenntteeii ddaaqquueellee jjeeiittoo 

dduurraa qquuee ssóó ppaauu ddee ccaannaa 

ee qquuaannddoo oo ggaalloo nnuumm aallaarriiddoo 
ccaannttoouu hhoojjee bbeemm cceeddiinnhhoo 

eellee ttiinnhhaa mmee bbeeiijjaaddoo oo oouuvviiddoo 
aass ccooxxaa,, oo ccaannggoottee ee...... oo ppéé 

eessssaa ccooiissaa ddee mmaarriiddoo 
qquuee qquueerr eennrroollaarr aa mmuuiiéé 

 
SSee eessffrreeggaavvaa,, mmee cchheeiirraavvaa 

ccoommoo nnuunnccaa aattéé eessssee ddiiaa 
ee ddiissssee:: mmee bbeeiijjaa aammoorrzziimm 

eeuu qquueerriiaa mmaass nnããoo qquueerriiaa



 

ddiissssee:: bbeeiijjoo nnããoo sseennhhoorr 

ssee qquuiisseerr éé mmeessmmoo aassssiimm 

aaíí oo nneeggóócciioo eessqquueennttoouu 

ssee aattrraasseemmoo pprroo sseerrvviiççoo 
ee ffooii ttaannttoo rreebboolliiççoo 

qquuee aa ccaammaa ssee qquueebbrroouu 

 
MMaass bbeeiijjaarr nnããoo bbeeiijjeeii nnããoo 

qquuee éé ppáá mmaanntteerr aa ffaammaa 

ddee bbiirrrreennttaa,, ddee zzaannggaaddaa 

mmuullhheerr qquuee nnuumm ssee eennggaannaa 

ee ttoouu éé mmee aapprroovveeiittaannddoo 
ddeeiixxaannddoo aassssiimm eellee ppeennssaarr 

qquuee ttáá ppooddeennddoo ttáá mmaannddaannddoo 
jjáá ssããoo ddeezz ddiiaa sseemm bbeeiijjaarr 

aassssiimm vvoouu éé mmee vviinnggaannddoo 
mmaass oollhhee mmeellhhoorr ppeennssaannddoo ttoouu 

mmeessmmoo éé pprraa nnããoo aaggüüeennttaarr.. 
 

 
 

ÚÚTTEERROO ((JJeellssoonn 

OOlliivveeiirraa)) 
NNóóss ssoommooss ddaass ssaaggrraaddaass mmaanngguueeiirraass ddaa hhiissttóórriiaa 
PPaarriiddaass ee ppaarrttuurriieenntteess;; nnaasscciiddaass ee nnaasscceeddoouurrooss.. 

 
NNóóss ssoommooss ddooss aarrrraabbaallddeess ddaa tteerrrraa,, 

VViizziinnhhaass ddooss ssaabbiiááss ee ddaass aannttaass,, 

DDaass ggrraallhhaass ee jjaagguuaattiirriiccaass,, 

FFuuggiittiivvaass ddoo ffooggoo ee cceerrccaass ddiirriiggiiddaass.. 

 
NNóóss ssoommooss ddooss ppooddeerreess ddiissttrriibbuuííddooss,, 

SSiiggnnaattáárriiaass ddaass nnooiitteess ddoo ssoonnhhoo iimmppoossssíívveell 

EE sseemm llóóggiiccaa,, qquuee éé aa vviiddaa.. 

 
NNóóss ssoommooss ddooss ccoossttuummeess ddee eessppeerraarr,, nnoovvee mmeesseess,, 

CCoonnttrraa ttooddaa ddeesseessppeerraannççaa.. 
 

NNóóss ssoommooss ddee aammaammeennttaarr 

CCoomm oo lleeiittee ddee mmuuiittaass lluuttaass 

OOss ffiillhhooss ee ffiillhhaass ppaarriiddaass nnaa ccaammiinnhhaaddaa,, 

 

CCoomm ddoorr ee ccaarriinnhhoo.. 

 
NNóóss ssoommooss ddooss ppuunnhhooss tteemmppoorrõõeess,, 

EErrgguuiiddooss eemm rreessiissttêênncciiaa,, 
NNããoo ddaass mmããooss aabbeerrttaass àà ppaallmmaattóórriiaa,, NNããoo 
ddooss iinnvveennttaaddooss ffoollcclloorreess ddaass cciiffrraass,, NNããoo 

ddaass ffoobbiiaass aammaarreellaaddaass ddooss ssééccuullooss,, 
 

MMaass ddaass bbrraassaass rreessssuurrggiiddaass ddaa vveennttaanniiaa,, 

MMaass ddooss ppaarrttooss ee ssuuaass ddoorreess ccoommpprriiddaass 

EE ddaass pprrooffeecciiaass ppeenneettrraaddaass ddee eessppíírriittoo ee lluuzz.. 

 
NNóóss ssoommooss ddooss tteennddõõeess bbrroottaaddooss eemm nnoovviiddaaddee,, 

DDoo pprriimmeeiirroo cchhoorroo;; 
EE ddaa iinnooccêênncciiaa ppeerrppééttuuaa ddaass rroossaass 

EE sseeuuss ppeerrffuummeess.. 

NNóóss ssoommooss ddaass áágguuaass ccoomm ssaanngguuee 

UUrrddiiddaass nnoo lleeiittoo ddaass hhoorraass,, ccoomm ppeennaa ee tteerrnnuurraa.. 

 
NNóóss ssoommooss ddoo úútteerroo ggrráávviiddoo 

EEmm tteemmppoo ddee pprrooiibbiiççããoo,, EEmm 

tteemmppoo ddee mmaattaannççaa,, 

EEmm tteemmppoo ddee ssiillêênncciioo.. 

 
NNóóss ssoommooss oo úútteerroo aaqquuááttiiccoo ee ssaaggrraaddoo 

AAmmnniióóttiiccoo ee bbeelloo ddaa pprróópprriiaa tteerrrraa:: eellaa mmeessmmaa 

CChheeiiaa dd’’áágguuaa,, ttooddaa lliinnddaa,, 

TTooddaa,, ttooddaa,, ttooddaa ggrráávviiddaa!! 
 

 
 

TÁCTICA Y ESTRATEGIA 

(Mário Benedetti) 
Mi táctica es 

mirarte aprender 
como sos 

quererte como sos 
. 

mi táctica es 
hablarte 

y escucharte 

 

construir con palabras 
un puente indestructible 

. 
mi táctica es quedarme 

en tu recuerdo 
no sé cómo ni sé 

con qué pretexto pero 
quedarme en vos 

. 
mi táctica es 
ser franco 

y saber que sos franca 
y que no nos vendamos 

simulacros 
para que entre los dos 

. 
no haya telón 

ni abismos 
. 

mi estrategia es 
en cambio 

más profunda y más 
simple 

mi estrategia es 
que un día cualquiera 

no sé cómo ni sé con 

qué pretexto 
por fin me necesites 

 

 
 

BIENVENIDA 

(Mario Benedetti) 
Se me ocurre que vas a llegar distinta 

no exactamente más linda 
ni más fuerte 
ni más docil 
ni más cauta 

tan solo que vas a llegar distinta 
como si esta temporada de no verme 

te hubiera sorprendido a vos también



 

quizá porque sabes MMuuiittaass vveezzeess bbaassttaa sseerr:: FFaazz oo ppaappéé ddee llaaddrroonnaa,, 

cómo te pienso y te enumero CCoolloo qquuee aaccoollhhee,, PPoorrqquuêê ddooss ppeeiittoo eellaa éé ddoonnaa 
 BBrraaççoo qquuee eennvvoollvvee,, MMaass oo lleeiittee éé ddaa ccrriiaannççaa.. 

después de todo la nostalgia existe PPaallaavvrraa qquuee ccoonnffoorrttaa,,  

aunque no lloremos en los andenes fantasmales SSiillêênncciioo qquuee rreessppeeiittaa,, DDeeppooiiss ddoo ffiioo nnaassccêê 

ni sobre las almohadas de candor AAlleeggrriiaa qquuee ccoonnttaaggiiaa,, OO lleeiittee qquuee ooss ppeeiittoo ttêêmm 

ni bajo el cielo opaco LLáággrriimmaa qquuee ccoorrrree,, PPeerrtteennccee ttooddoo aaoo bbeebbêê 
 OOllhhaarr qquuee aaccaarriicciiaa,, ÉÉ ddeellee ee ddee mmaaiiss nniinngguuéémm,, 

yo nostalgio DDeesseejjoo qquuee ssaacciiaa,, TTooddaa mmããee qquuee nnããoo mmaammeennttaa 

tu nostalgias AAmmoorr qquuee pprroommoovvee.. PPrráá mmiimm nnaaddaa rreepprreesseennttaa 

y cómo me revienta que él nostalgie  PPooiiss ccoommeettee uumm ggrraannddee eerrrroo 
 EE iissssoo nnããoo éé ccooiissaa ddee oouuttrroo mmuunnddoo,, ÉÉ ddiissaammoorroossaa ee ffrraaccaa,, 

tu rostro es la vanguardia ÉÉ oo qquuee ddáá sseennttiiddoo àà vviiddaa.. EEuu ccoommppaarroo ccoomm vvaaccaa 

tal vez llega primero ÉÉ oo qquuee ffaazz ccoomm qquuee eellaa QQuuaannddoo eellaa eennjjeeiittaa oo bbiizzeerrrroo.. 

porque lo pinto en las paredes NNããoo sseejjaa nneemm ccuurrttaa,,  

con trazos invisibles y seguros NNeemm lloonnggaa ddeemmaaiiss,, VVooccêê ssaabbee qquuee ZZaabbéé 
 MMaass qquuee sseejjaa iinntteennssaa,, JJáá éé mmããee ddee qquuaattrroo ffiioo,, 

no olvides que tu rostro VVeerrddaaddeeiirraa,, ppuurraa...... EEnnqquuaannttoo dduurraarr.. TTuuddoo mmaammoouu ee ttuuddoo éé 

me mira como pueblo  GGoorrddoo,, rriibbuussttoo ee ssaaddiioo,, 

sonríe y rabia y canta  EEssttee aaqquuii aallii vvaaii ppaassssaannddoo 

como pueblo MMÃÃEE DDEE VVEERRDDAADDEE CCoorrrreennddoo aalleeggrree ee bbrriinnccaannddoo,, 

y eso te da una lumbre ((PPaattaattiivvaa ddoo AAssssaarréé)) AAiinnddaa nnããoo qquuiiss ddeexxáá,, 
inapagable BBooaa nnooiittee,, aammiiggoo JJaaccóó,,  

ahora no tengo dudas EEuu nnããoo llhhee ddiissssee qquuee vviinnhhaa?? TTeemm ttrrêêss aannoo eessttee LLuuiizz 

vas a llegar distinta y con señales -- BBooaa nnooiittee!! VVeeiioo ssóó?? EE aaiinnddaa ppeeddiinnddoo ddiizz:: 

con nuevas PPoorrqquuêê nnããoo ttrroouuxxee ZZeeffiinnhhaa?? -- MMaammããee,, eeuu qquueerroo mmaammáá.. 

con hondura -- ZZeeffiinnhhaa nnããoo vveeiioo nnããoo  

con franqueza FFiiccoouu aammaammeennttaannddoo oo JJooããoo,, EE ZZaabbéé aallii ddeemmoorraa 

sé que voy a quererte sin preguntas GGoorrddoo qquuee ttáá uumm ccaarrttuuxxoo,, EE aadduullaannddoo ee llhhee bbeeiijjaannddoo 

sé que vas a quererme sin respuestas. OO mmeenniinnoo ttáá dduumm jjeeiittoo BBoottaa ooss sseeuuss ppeeiittoo pprráá ffoorraa 
 QQuuee qquuaannddoo aaggaarrrraa nnoo ppeeiittoo EE oo LLuuiizz ffiiccaa mmaammeennttaannddoo,, 
 SSóó llaarrggaa qquuaannddoo eenncchhee oo bbuucchhoo.. MMaammaa nnuumm,, nnoouuttrroo ddeeppooiiss,, 

SSAABBEERR VVIIVVEERR  OO cceerrttoo éé qquuee eemm ttooddooss ddooiiss 

((CCoorraa CCoorraalliinnaa)) MMiigguuéé,, ttuuddoo iissttoo éé oo aammoo,, MMaammaa oo ttaannttoo qquuee eellee qquuéé,, 

NNããoo sseeii...... SSee aa vviiddaa éé ccuurrttaa OO qquuee eellaa ffaazz ccoomm oo JJooããoo OO ttaannttoo qquuee tteemm vvoonnttaaddee,, 

OOuu lloonnggaa ddeemmaaiiss pprraa nnóóss,, NNããoo ttáá ffaazzeennddoo ffaavvoo,, EEssttaa éé qquuee éé mmããee ddee vveerrddaaddee,, 

MMaass sseeii qquuee nnaaddaa ddoo qquuee vviivveemmooss ÉÉ aa ssuuaa oobbrriiggaaççããoo,, EEssttaa ssaabbee ssêê mmuuiiéé.. 

TTeemm sseennttiiddoo,, ssee nnããoo ttooccaammooss oo ccoorraaççããoo ddaass MMããee qquuee nnããoo ddáá ddee mmaammáá,,  

ppeessssooaass.. NNããoo qquuee bbeemm,, nnããoo ssaabbee aammáá MMaass hháá ttaannttaass ppoorr aaíí 

NNeemm mmeerreeccee ccoonnffiiaannççaa,, IInnggrraattaa ee sseemm ppiieeddaaddee



 

SSóó aapprreennddeeuu pprroodduuzzii,, MMaass nneeggaa lleeiittee aaoo sseeuu ffiioo.. SSeejjaa ddee lluuggáá qquurrqquuéé,, 

MMaass nnããoo éé mmããee ddee vveerrddaaddee,,  DDoo BBrraassii aattéé aa RRuussssaa,, 

MMããee ddee vveerrddaaddee éé aaqquueellaa IIssttoo éé ccrroonnttaa aa NNaattuurreezzaa,, SSeejjaa ffeeiiaa oouu sseejjaa bbeellaa,, 

QQuuee bbêêjjaa,, mmaammeennttaa ee zzeellaa CCrroonnttaa aa lleeii ddoo CCrriiaaddôô,, MMaass ssóó aattaaqquueemmoo aaqquueellaa 

OO sseeuu ffiiiinnhhoo bboonniittoo EEuu tteennhhoo pprreennaa cceerrtteezzaa Que lhe assenta a carapuça. 

EE ddeeppooiiss ddoo nnaasscciimmeennttoo QQuuee oo MMeenniinnoo DDeeuuss mmaammoouu  

OO mmaaiiss mmiióó aalliimmeennttoo NNaa SSaannttaa MMããee pprrootteettoorraa  

CCoommoo oo ddoottoo jjáá tteemm ddiittoo.. EE aaggoorraa eessttaass ppeeccaaddoorraa A MORTE DE NANÁ 
 NNããoo qquuéé oo iinnxxeemmpprroo ttoommáá (Patativa do Assaré) 

PPoorr ddooeennççaa oouu ppoorr ddeeffeeiittoo EE tteemm ddeellaass qquuee aattéé ccaaççaa Eu vou contá uma histora 

HHáá mmããee qquuee,, ppoobbrree ccooiittaaddaa,, RReemmééddiioo ppeellaass ffaarrmmaaççaa Que eu não sei como comece, 

NNããoo ccrriiaa lleeiittee nnooss ppeeiittoo,, PPrroo mmooddee oo lleeiittee sseeccáá.. Pruquê meu coração chora, 

EEssttaa jjáá ttáá ppeerrddooaaddaa  A dô no meu peito cresce, 

EEssttaa nnããoo ppooddee,, éé ddooeennttee SSêê mmããee éé uumm ggrraannddee bbrriioo,, Omenta o meu sofrimento 

CCrriiaa sseeii ffiioo iinnoocceennttee SSêê mmããee éé ccooiissaa ssuubbrriimmee,, E fico uvindo o lamento 

CCoomm eessssee lleeiittee qquuee vveemm MMaass pprráá nneeggáá lleeiittee aaoo ffiioo De minha arma dilurida, 

IImmppaaccoottaaddoo nnaass llaattaa SSêê mmããee éé uumm ggrraannddee ccrriimmee,, Pois é bem triste a sentença 

UUmmaa ccooiissaa ffeeiiaa ee cchhaattaa ÀÀss vveezz oo bbeebbêê nnaa ccaammaa De quem perdeu na isistença 

QQuuee eeuu nnããoo sseeii qquuee ggoossttoo tteemm.. CChhoorraannddoo oo ppeeiittoo rreeccrraammaa O que mais amou na vida. 
 EE eellaa nnããoo lliiggaa oo ccooiittaaddoo,,  

-- JJaaccóó ttuuddoo iissttoo éé iixxaattoo,, AA mmããee qquuee ffaazz ddeessttee jjeeiittoo Já tou velho, acabrunhado, 

VVooccêê ddiissssee uummaa vveerrddaaddee,, DDeevviiaa nneessccêê sseemm ppeeiittoo Mas inriba dêste chão, 

AAss mmuuiiéé ddooss mmaattoo ÔÔ ccoomm ooss ppeeiittoo aalleejjaaddoo.. Fui o mais afortunado 

NNããoo éé ccoommoo aass ddaa cciiddaaddee,,  De todos fios de Adão. 

ÀÀss nnoossssaa mmuuiiéé ddooss mmaattoo -- CCoolleeggaa vvããoo ddeexxáá Dentro da minha pobreza, 

ÀÀss vveezz vveevvee nnoo mmaattrraattoo NNóóss jjáá ccoonnvveerrssaammoo mmuunnttoo Eu tinha grande riqueza: 

MMaaggrraa iigguuáá uummaa rraabbeeccaa,, PPooddee aarrggúúeemm iinngguuiinnoorráá Era uma querida fia, 

NNoo ffeejjããoo ee nnoo mmuuccuunnzzáá NNããoo ggoossttáá ddoo nnoossssoo aassssuunnttoo Porém morreu muito nova. 

MMaass ddêêxxaa oo ffiioo mmaammáá EE ddeeppooiiss aannddáá ccoonnttaannddoo Foi sacudida na cova 

AAttéé qquuaannddoo oo lleeiittee sseeccaa.. QQuuee qquueemm ttaavvaa aassssiimm ffaallaannddoo Com seis ano e doze dia. 
 EErraa oo JJaaccóó ee oo MMiigguuéé,,  

EE aass mmuuiiéé lláá ddaa cciiddaaddee,, VVaammoo ddeexxáá,, mmeeuu ccoolleeggaa,, Morreu na sua inocença 

NNããoo ddiiggoo ccoomm ttooddaass nnããoo,, AA tteessoouurraa jjáá ttáá cceeggaa Aquêle anjo incantadô, 

MMaass ppoorréémm mmaaiiss ddaa mmeettaaddee DDee ttaannttoo ccoorrttáá uuiiéé.. Que foi na sua isistença, 

NNããoo ffaazz eessttaa oobbrriiggaaççããoo,,  A cura da minha dô 

NNããoo ffaazz ddoo ffiioo oo ddiisseejjoo,, -- JJaaccóó,, ssee llíínngguuaa éé tteessoouurraa,, E a vida do meu vivê. 

CCoommee ccaarrnnee,, aarrrroozz ee qquueeiijjoo,, CCoorrtteemmoo sseemm ddiizzêê ppeettaa,, Eu bejava, com prazê, 

TTeemm ccoorrppoo ggoorrddoo ee ssaaddiioo CCoorrtteemmoo ppééiiaa ddee llôôrraa,, Todo dia, demenhã, 

EE ààss vveezz ccoomm ccaaddaa ppeeiittããoo DDee mmoorreennaa,, bbrraannccaa ee pprreettaa,, Sua face pura e bela. 

QQuuee ppaarreeccee ddooiiss mmaammããoo,, NNóóss aattaaqquueemmoo aass mmuuiiéé,, Era Ana o nome dela, 
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Mas, eu chamava Nanã. Ao pobre farta feijão, E a coitada não comia, 
 Farinha, mio e arrôis. Não brincava no terrêro 

Nanã tinha mais primô Foi isso que aconteceu: Nem cantava de alegria, 

De que as mais bonita jóia, A minha fia morreu, Pois a farta de alimento 

Mais linda do que as fulô Na sêca de trinta e dois. Acaba o contentamento, 

De un tá de Jardim de Tróia  Tudo destrói e consome. 

Que fala o dotô Conrado. Vendo que não tinha inverno, Não saía da tipóia 

Seu cabelo cachiado, O meu patrão, um tirano, A minha adorada jóia, 

Prêto da cô de viludo. Sem temê Deus nem o inferno, Infraquecida de fome. 

Nanã era meu tesôro, Me deixou no desengano,  

Meu diamante, meu ôro, Sem nada mais me arranjá. Daqueles óio tão lindo 

Meu anjo, meu céu, meu tudo, Teve que se alimentá Eu via a luz se apagando 
 Minha querida Nanã, E tudo diminuindo. 

Pelo terrêro corria, No mais penoso matrato, Quando eu tava reparando 

Sempre sirrindo e cantando, Comendo caça do mato Os oínho da criança, 

Era lutrida e sadia, E goma de mucunã. Vinha na minha lembrança 

Pois, mesmo se alimentando  Um candiêro vazio 

Com feijão, mio e farinha, E com as braba comida, Com uma tochinha acesa 

Era gorda, bem gordinha Aquela pobre inocente Representando a tristeza 

Minha querida Nanã, Foi mudando a sua vida, Bem na ponta do pavio. 

Tão gorda que reluzia. Foi ficando deferente.  

O seu corpo parecia Não sirria nem brincava, E, numa noite de agosto, 

Uma banana-maçã. Bem pôco se alimentava Noite escura e sem luá, 
 E inquanto a sua gordura Eu vi crescê meu desgôsto, 

Todo dia, todo dia, No corpo diminuía, Eu vi crescê meu pená. 

Quando eu vortava da roça, No meu coração crescia Naquela noite, a criança 

Na mais compreta alegria, A minha grande tortura. Se achava sem esperança 

Dento da minha paioça  E quando vêi o rompê 

Minha Nanã eu achava. Quando ela via o angu, Da linha e risonha orora, 

Por isso, eu não invejava Todo dia demenhã, Fartava bem pôcas hora 

Riqueza nem posição Ou mesmo o rôxo beju Pra minha Nanã morrê. 

Dos grandes dêste país, De goma de mucanã,  

Pois eu era o mais feliz Sem a comida querê, Por ali ninguém chegou, 

De todos fio de Adão. Oiava pro dicumê, Ninguém reparou nem viu 
 Depois oiava pra mim Aquela cena de horrô 

Mas, neste mundo de Cristo, E o meu coração doía, Que o rico nunca assistiu, 

Pobre não pode gozá. Quando Nanã me dizia: Só eu a minha muié, 

Eu, quando me lembro disto, Papai, ô comida ruim! Que ainda cheia de fé 

Dá vontade de chorá.  Rezava pro Pai Eterno, 

Quando há sêca no sertão, Se passava o dia intêro Dando suspiro maguado 



 

Com o rosto seu moiado Em vez de gemido e choro,  

Das água do amó materno. As ave cantava em coro. MÃE PRETA 
 Era o bendito prefeito (Patativa do Assaré) 

E, enquanto nós assistia Da morte do meu anjinho. O coração do inocente, 

A morte da pequenina, Nunca mais os passarinho É como a terra estrumada, 

Na menhã daquele dia, Cantaro daquele jeito. Qui a gente pranta a simente 

Veio um bando de campina,  E a mesma nace corada, 

De canaro e sabiá Nanã foi, naquele dia, Lutrida e munto viçosa. 

E começaro a cantá A Jesus mostrá seu riso Na nossa infança ditosa, 

Um hino santificado, E omentá mais a quantia Quando o amô e a simpatia 

Na copa de um cajuêro Dos anjo do Paraíso. Toma conta da criança, 

Que havia bem no terrêro Na minha maginação, Esta sodosa lembrança 

Do meu rancho esburacado. Caço e não acho expressão Vai batê na cova fria. 
 Pra dizê como é que fico.  

Aqueles passo cantava, Pensando naquele adeus Quem pela infança passou, 

Em lovô da despedida, E a curpa não é de Deus, O meu dito considera, 

Vendo que Nanã dexava A curpa é dos home rico. Eu quero, com grande amô, 

As misera desta vida.  Dizê Mãe Preta quem era. 

Pois não havia ricurso, Morreu no maió matrato - Mãe Preta dava a impressão 

Já tava fugindo os purso. Meu amô lindo e mimoso. Da noite de iscuridão, 

Naquele estado misquinho, Meu patrão, aquele ingrato, com seus mistero profundo, 

Ia apressando o cansaço, Foi o maior criminoso Iscondendo seus praneta; 

Seguido pelo compasso Foi o maió assassino. Foi ela a preta mais preta 

Da musga dos passarinho. O meu anjo pequenino Das preta qui eu vi no mundo. 
 Foi sacudido no fundo  

Na sua pequena bôca Do mais pobre cimitero Mas porém, sua arma pura, 

Eu via os laibo tremendo E eu hoje me considero Era branca como a orora, 

E, naquela afrição lôca, O mais pobre dêste mundo. E tinha a doce ternura 

Ela também conhecendo  Da Virge Nossa Senhora. 

Que a vida tava no fim, Soluçando, pensativo, Quando amanhecia o dia, 

Foi regalando pra mim Sem consôlo e sem assunto, Pra minha rede ela ia 

Os tristes oínho seu, Eu sinto que inda tou vivo, Dizendo palavra bela; 

Fêz um esfôrço ai, ai, ai, Mas meu jeito é de defunto. Pra cuzinha me levava 

E disse: "Abença, papai!" Invorvido na tristeza, E um cafezim eu tomava 

Fechó os óio e morreu. No meu rancho de pobreza, Sentado no colo dela. 
 Tôda vez que eu vou rezá,  

Enquanto finalizava Com meus juêio no chão, Quando as minha brincadêra 

Seu momento derradêro, Peço em minhas oração: Causava contrariedade 

Lá fora os passo cantava, Nanã, venha me buscá! A minha mãe verdadêra 

Na copa do cajuêro.  Com a sua otoridade, 
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As vez brigava comigo E despois de me deitá Por minha boa Mãe Preta. 

E num gesto de castigo, Na minha pequena rede,  

Botava os óio pra mim, Balançava devagá Mas porém, eu bem menino, 

Mas porém, não me batia, Pra não batê na parede, Qui nem sabia pecá, 

Somente pruque sabia Contando estes lindos verso Os ispinho do destino 

Qui mãe preta achava ruim. Qui neste grande universo Começaro a me furá. 
 Ôtros mais belo não vi, Mãe Preta qui era contente, 

Por isso eu não tinha medo, E enquanto ela balançava tava um dia deferente. 

Sempre contente vivia E estes versinho cantava, Preguntei o que ela tinha 

Mexendo nos meus brinquedo Eu percurava dromi. E assim que ela oiô pra eu 

E fazendo istripolia.  Dois pingo d'água desceu 

Dentro de nossa morada, Dorme, dorme, meu menino, Dos óio da coitadinha. 

Pra mim não fartava nada, Já chegou a escuridão,  

O meu mundo era Mãe Preta; A treva da noite escura Daquele dia pra cá, 

Foi ela quem me ensinou Está cheia de papão. Minha amorosa Mãe Preta, 

Muntas cantiga de amô,  Não pôde mais me ajudá 

E brincá de carrapeta. No teu sono terás beijos Nas pega de barbuleta, 
 Da rosa e do bugari Sem prazê, sem alegria 

Se as vez eu brincando tava E os espíritos benfazejos Dentro de um quarto vivia, 

De barbuleta a pegá, Te defendem do saci. O dia e a noite intêra, 

E impaciente ficava  Sem achá consolação, 

Inraivicido a chorá, Dorme, dorme, meu menino, Inriba de seu croxão 

Ela com munta alegria, Já chegou a escuridão De foia de bananera. 

Um certo jeito fazia, A treva da noite escura  

Com carinho e com amô, Está cheia de papão. Quando ela pra mim oiava, 

Apanhava as barbuleta;  Como quem sente um desgosto, 

Foi ela uma santa preta, Dorme teu sono inocente A minha mão apertava 

Que o mundo de Deus criou. Com Jesus e com Maria, E o pranto banhava o rosto. 
 Até chegar novamente Divido este sofrimento, 

Se chegava a noite iscura O clarão do novo dia. Naquele seu aposento, 

Com seus negrume sem fim,  No quarto onde ela viva, 

Ela com toda ternura, Iscutando com respeito Me improibiro de entrá, 

Chegava perto de mim Estes verso pequenino, Promode não magoá 

Uma coisa cochichava Eu sintia no meu peito As dô que a pobe sintia. 

E depois qui me bejava, Tudo quanto era divino;  

Me levava pra dromida Nem tuada sertaneja, Eu mesmo dizê não sei 

Sobre os seus braços lustroso. Nem os bendito da igreja, Qual foi a surpresa minha, 

Aquilo sim, era gozo, Nem os toque de retreta, Quando um dia eu acordei, 

Aquilo sim, era vida. In mim ficaro gravado, Bem cedo domenhãzinha 
 Como estes versos cantado Entrei na sala e dei fé 



 

Qui um magote de muié  
ÍNTIMA 

Tava rezando oração; LA MUJER FUERTE (Gabriela Mistral, Chile) 

E vi Mãe Preta vestida (Gabriela Mistral, Chile) Tú no oprimas mis manos. 
Numa ropona comprida, Me acuerdo de tu rostro que se fijó en mis Llegará el duradero 

Arva, da cô de argodão. días, tiempo de reposar con mucho polvo 
 mujer de saya azul y de tostada frente, y sombra en los entretejidos dedos. 

Sinti no peito um cansaço, que en mi niñez y sobre mi tierra de ambrosía  

Depois uns home chegaro vi abrir el surco negro en un abril ardiente. Y dirías: «No puedo 

Levantaro ela nos braço Alzaba en la taberna, honda la copa impura amarla, porque ya se desgranaron 

E numa rede botaro. el que te apegó un hijo al pecho de azucena, como mieses sus dedos». 

A rede tava amarrada y bajo ese recuerdo, que te era quemadura,  

Numa peça perparada caía la simiente de tu mano, serena. Tú no beses mi boca. 

De madêra bem polida, Segar te vi en enero los trigos de tu hijo, Vendrá el instante lleno 

E naquela mesma hora, y sin comprender tuve en ti los ojos fijos, de luz menguada, en que estaré sin labios 

Levaro de estrada afora agrandados al par de maravilla y llanto. sobre un mojado suelo. 

Minha Mãe Preta querida. Y el lodo de tus pies todavía besara,  

 porque entre cien mundanas no he encontrado tu Y dirías: «La amé, pero no puedo 

Mamãe com todo carinho, cara amarla más, ahora que no aspira 

Chorando um bêjo me deu ¡y aun te sigo en los surcos la sombra con mi el olor de retamas de mi beso». 

E me disse - meu fiinho, canto!  

Sua Mãe Preta morreu!  Y me angustiara oyéndote, 

E ôtras coisa me dizendo,  y hablaras loco y ciego, 

Sinti meu corpo tremendo, LA MUJER ESTERIL que mi mano será sobre tu frente 
Me jurguei um pobre réu, (Gabriela Mistral, Chile) cuando rompan mis dedos, 

Sem consolo e sem prazê, La mujer que no mece un hijo en el regazo, y bajará sobre tu cara llena 
Com vontade de morrê, (cuyo calor y aroma alcance a sus entrañas), de ansia mi aliento. 

Pra vê Mãe Preta no céu. tiene una laxitud de mundo entre los brazos;  

 todo su corazón congoja inmensa baña. No me toques, por tanto. Mentiría 

O coração do inocente, El lirio le recuerda unas sienes de infante; al decir que te entrego 

É como terra estrumada el Angelus le pide otra boca con ruego; mi amor en estos brazos extendidos, 

Que a gente pranta a semente, e interroga la fuente de seno de diamante en mi boca, en mi cuello, 

E a mesma nasce corada por qué su labio quiebra el cristal en sosiego. y tú, al creer que lo bebiste todo, 

Lutrida e munto viçosa; Y al contemplar sus ojos se acuerda de la azada; te engañarías como un niño ciego. 

Na nossa infança ditosa, piensa que en los de un hijo no mirará extasiada,  

Quando o amô e a simpatia al vaciarse sus ojos, los follajes de octubre. Porque mi amor no es sólo esta gavilla 

Toma conta da criança, Con doble temblor oye el viento en los cipreses. reacia y fatigada de mi cuerpo, 

Esta sodosa lembrança ¡Y una mendiga grávida, cuyo seno florece que tiembla entera al roce del cilicio 

Vai batê na cova fria. cual la parva de enero, de vergüenza la cubre! y que se me rezaga en todo vuelo. 
 

Es lo que está en el beso, y no es el labio;



 

lo que rompe la voz, y no es el pecho: 
¡es un viento de Dios, que pasa hendiéndome 

el gajo de las carnes, volandero! 
 

 
 

 
 

 
 

ANDANÇA 

(Ana Claudia-PE - Março/2006) 

Ando com o tempo das folhas 

Espalhando vento e idéia 
Pra desacomodar o corpo. 

 
Ando com os pés da criança 

E as pernas da esperança 

Cavoucando segredos. 

 
Ando apanhando 

Amanhando linhas 

De muito querer 

Com um pouco 

Do que transpira 
E muito do que inspira cuidados. 

 
Ando me dividindo Para 

brotar muitos lados 

Ando brincando de ser 

Pois a vida muito séria 

Não me deixa ver 

O que está depois do casulo 
Onde entro pra me proteger. 

 
Ando colhendo rosas, prosas 

E semeando vontades 

 

E tardes enluaradas 
Pra me dar de comer. 

 
Ando na corda com versos e chão 

De terra e sem terra Cozendo a 

Razão 
Nos que voaram mais longe 
Me encontrando na paixão 
Desta vida que nos tange. 

 

 
DIRIGIR UMA ORGANIZAÇÃO
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(Ana Cláudia Pessoa - PE) 
I 

Dirigir é apontar o caminho 

Abrindo a cortina do horizonte 

Para onde o sol acenda os olhos 

Dos que ainda dormem 
Para que a terra fortaleça 
Os que perderam o sonho 

Para que as verdades sejam lavadas 
Na água corrente da história 

E o vento da novidade e da realidade 
Ateie o fogo e vire o jogo 

 
II 

Dirigir é buscar a hora certa 
No tempo incerto 

Que a teoria pode ensinar 
É compreender a palavra 

Pra distinguir o movimento 

E assim trazer do passado 
O vigor dos passos dados 

E ler o presente com uma nova lente 
Que aumente cada razão 

E projetar o futuro 
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E não atirar no escuro 
Pra não perder munição 

 
III 

Quem deseja dirigir 
Tem que amar o ser humano 

Com tanta intensidade 
Que se permita parceiro, companheiro, camarada 

Dividindo a mesma estrada 
Mas fazendo a opção 

Do sacrifício do tempo maior 
E mais semeado 

Do prazer seu pessoal Pra 

ser livre o coletivo 

Libertando-se a si também 

Do opressor no oprimido 

 
IV 

Ninguém dirige no nada 
E ninguém dirige sozinho 
Pois todo saber é pouco 

E os vícios são resistentes E 

os que pensaram sozinhos 

Sozinhos vão construir 

Descobrirão que sem base 

Toda casa vai cair 

E que a força de uma  bandeira 
É do seu povo, do seu querer 

E vem do povo o melhor saber 
É que é no berço da cultura 

Que se planta uma trincheira 

 
V 

Dirigir é fazer primeiro 
E é fazer junto também 
O que precisa ser feito 

Sabendo estar sempre incompleto 
Tudo que a gente faz 

É respeitar o definido pela coletividade 
Mesmo quando a vontade não se satisfaz



 

É ter disciplna sem amargura olhos dos pássaros que eu trouxe escondidos para NOTHING 
Fruto da própria liberdade você". (Pagu/Patricia Rehder Galvão) 

Que o lutador é capaz  Nada nada nada 
  Nada mais do que nada 

VI TODO POEMA DE AMOR É Porque vocês querem que exista apenas o nada 
Pra dirigir é preciso REVOLUCIONARIO Pois existe o só nada 

Ter do povo a confiança Roberto Fernandes Retamar (combatente da Um pára-brisa partido uma perna quebrada 

É acreditar na revolução Revolução Cubana) O nada 
É formar a juventude Todo poema de amor é revolucionário. Fisionomias massacradas 

Pelo trabalho e a paixão Um homem que não ama uma mulher Tipóias em meus amigos 

É acordar os valores Não pode ser revolucionário. Portas arrombadas 

Que fazem o povo lutar Existe uma carta de um poeta italiano, Abertas para o nada 

É ter um brilho no olho Muito antigo, Um choro de criança 

Que a dor não venha apagar Não me recordo o nome, que diz: Uma lágrima de mulher à-toa 

É alimentar-se da mística “agradeço o amor que você me revelou, Que quer dizer nada 

Que nos faça triunfar! Porque me faltava algo essencial para ser um Um quarto meio escuro 
 revolucionário completo, Com um abajur quebrado 
 Que era amar um ser humano da forma como te Meninas que dançavam 

PÁSSAROS PROIBIDOS amo.” Que conversavam 

(Eduardo Galeano) A revolução é uma forma intensa de amor, Nada 
"Nos tempos da ditadura militar, os presos Tem os traços do amor: satisfação, a aventura, Um copo de conhaque 

políticos uruguaios não podiam falar sem licença, O deslumbre, o coração batendo Um teatro 

assoviar, sorrir, cantar, caminhar rápido nem compassadamente Um precipício 

cumprimentar outro preso. Tampouco podiam E, principalmente, a certeza de que vamos nos Talvez o precipício queira dizer nada 

desenhar nem receber desenhos de mulheres encontrar ao cair da tarde num jardim. Uma carteirinha de travel's check 

grávidas, casais, borboletas, estrelas ou pássaros. O que acontece no teto da revolução é que a noiva Uma partida for two nada 

Didaskó Pérez, professor, torturado e preso por ter é a historia. Trouxeram-me camélias brancas e vermelhas 

ideias ideológicas, recebe num domingo a visita de Não conheço nada que se pareça mais com a fé Uma linda criança sorriu-me quando eu a abraçava 

sua filha Milay, de cinco anos. a filha traz para ele revolucionária que a fé do amor. Um cão rosnava na minha estrada 

um desenho de pássaros. Os censores o rasgam na E não conheço nada que s pareça mais com a fé do Um papagaio falava coisas tão engraçadas 

entrada da cadeia. No domingo seguinte, Milay amor, que a fé de fazer a revolução. Pastorinhas entraram em meu caminho 

traz para o pai um desenho de árvores. As árvores Quando me perguntam: pode um poeta se sentir Num samba morenamente cadenciado 

não estão proibidas e o desenho passa. Didaskó bem em fazer uma revolução? Abri o meu abraço aos amigos de sempre 

elogia a obra e pergunta à filha o que são os Respondo: pode um poeta se sentir em fora da Poetas compareceram 

pequenos círculos coloridos que aparecem nas revolução? Alguns escritores 

copas das árvores, muitos pequenos círculos entre  Gente de teatro 

a ramagem: - São laranjas? Que frutas são? A  Birutas no aeroporto 

menina o faz calar: -Shhhh. E em tom de segredo  E nada. 

explica: - Bobo. Não está vendo que são olhos? Os   



 

CANAL (Pagu/Patricia Rehder 

Galvão) Nada mais sou que um 

canal Seria verde se fosse o caso 

Mas estão mortas todas as esperanças 
Sou um canal 

Sabem vocês o que é ser um canal? 
Apenas um canal? 

 
Evidentemente um canal tem as suas nervuras 

As suas nebulosidades 

 

 
 

 
 

FOSFOROS DE SEGURANÇA 

Quem espalha moedas 

Ou é louco, ou é porque 

está brincando mesmo. 
O que irritou foi o porque 

 

 
 

UM PEIXE (Pagu/Patricia 

Rehder Galvão) Um pedaço de 

trapo que fosse Atirado numa 

estrada 
Em que todos pisam 

As suas algas 
Nereidazinhas verdes, às vezes amarelas 

Mas por favor 
Não pensem que estou pretendendo falar 

Em bandeiras 
Isso não 

 
Gosto de bandeiras alastradas ao vento 

Bandeiras de navio 
As ruas são as mesmas. 

O asfalto com os mesmos buracos, 
Os inferninhos acesos, 

O que está acontecendo? 
É verdade que está ventando noroeste, 

Há garotos nos bares 
Há, não sei mais o que há. 

Digamos que seja a lua nova 
Que seja esta plantinha voacejando na minha 

frente. 
Lembranças dos meus amigos que morreram 

Lembranças de todas as coisas ocorridas 
Há coisas no ar... Digamos 

que seja a lua nova 
Iluminando o canal 

Seria verde se fosse o caso 
Mas estão mortas todas as esperanças 

Sou um canal. 

(Pagu/Patricia Rehder Galvão) 
Indústrias tais 

Fatais. 
Isso veio hoje numa pequena caixa 

Que achei demasiado cretina 

Porque além de toda essa história 

De São Paulo - Brasil 
Dava indicações do nome da fábrica. 

Que eu não vou dizer 
Porque afinal o meu mister não é dizer 

Nome de indústria 
Que não gosto nem um pouquinho 

De publicidade 
A não ser que 

Isso tudo venha com um nome de família 
Instituição abalizada 

Que atrapalha a vida de quem nada quer saber 
Com ela. 

Ela, ela, ela. 
Hoje me falaram em virtude 

Tudo muito rito, muito rígido 
Com coisinhas assim mais ou menos 

Sentimentais. Tranças 
faziam balanças 

Nas grandes trepadeiras 
Estávamos todos por conta de. 

Nascinaturos espalhavam moedinhas 
Evidentemente estavam bricando 

Um pouco de brisa 
Uma gota de chuva 

Uma lágrima 
Um pedaço de livro Uma 

letra ou um número Um 

nada, pelo menos 

Desesperadamente nada. 
 

 
 

(Pagu/Patricia Rehder Galvão) 
(...) De degrau em degrau desci a escada das 

degradações, porque o Partido precisava de quem 
não tivesse um escrúpulo, de quem não tivesse 

personalidade, de quem não discutisse. De quem 
apenas ACEITASSE. Reduziram-me ao trapo que 
partiu um dia para longe, para o Pacífico, para o 
Japão e para a China, pois o Partido se cansara 

de fazer de mim gato e sapato. Não podia mais me 
empregar em nada: estava ‘pintada’ demais. (...) 
Em 1935, procurei uma revolução que o Partido 
preparava e não achei revolução nenhuma. Nos 

pontos, nas esquinas, nenhuma voz, nenhum gesto. 
Apenas o fiasco. Mais uma vez, o fiasco (...) E 

todos nós para a cadeia (...) Outros se mataram. 

Outros foram mortos. Também passei por essa 

prova. Também tentaram me esganar em muito 

boas condições. Agora, saio de um túnel. Tenho 
várias cicatrizes, mas ESTOU VIVA.” 

 Pois evidentemente, nos tempos atuais  



 

HOJE ME FALARAM EM VIRTUDE 

(Pagu/Patricia Rehder Galvão) Hoje me 

falaram em virtude 
Tudo muito rito, muito rígido 

Com coisinhas assim mais ou menos 
Sentimentais. 

 
Tranças faziam balanças Nas 

grandes trepadeiras Estávamos 

todos por conta de. 

 
Nascinaturos espalhavam moedinhas 

Evidentemente estavam brincando 

Pois evidentemente, nos tempos atuais 

Quem espalha moedas 
Ou é louco, ou é porque 
está brincando mesmo. 

O que irritou foi o porque. 

SEXTA-FEIRA À NOITE 
(Marina Colasanti) 

Sexta-feira à noite os homens 
acariciam o clitóris das esposas 
com dedos molhados de saliva. 

O mesmo gesto com que todos os dias 
contam dinheiro papéis documentos 

e folheiam nas revistas a vida dos seus ídolos. 

Sexta-feira à noite os homens penetram suas 

esposas com tédio e pênis. 
O mesmo tédio com que todos os dias 

enfiam o carro na garagem 
o dedo no nariz 

e metem a mão no bolso para coçar o saco. 
Sexta-feira à noite os homens ressonam de borco 

enquanto as mulheres no escuro encaram "seu 
destino" 

e sonham com o "príncipe encantado". 

HEMATOMA DA INFIDELIDADE 
(Marina Colasanti) 

Tenho um coágulo na alma 
Sangue preto pisado 

Que amor nenhum dissolve. 
Pertenço à eterna estirpe 

Das traídas 
Mulher que tece e fia 
Enquanto o macho 

Entre as coxas de outra 
Afia mentira e gozo. 

É sempre o mesmo macho 
Sempre o mesmo percurso. 

Nenhum me foi fiel 
A mim e minha mãe 

Minhas irmãs. 
E nenhuma de nós 

Soube achar o caminho 

Que sem sair do amor 

Conduz à indiferença. 

DEDUÇÃO 

(Maiacovski) 
Não acabarão com o amor, 

A FACA ESTAVA AO SEU ALCANCE 

(Marina Colasanti) 
Um dia na sexta-feira 

 

 
LIVIA INCENDIA LA PRADERA 

nem as rusgas, 
nem a distância. 

Está provado, 

pensado, 

verificado. 
Aqui levanto solene minha 

estrofe de mil dedos 
e faço o juramento: 

Amo 
firme, 

fiel 
e verdadeiramente. 

Debaixo do sol 
Espremida ente dois carrinhos 

E um vendedor de limões Não 

resistiu. 
Agarrou  a faca 

Da mão de um feirante 
E zapt, zapt, zapt, 

Cravou repetidas vezes 
No corpo enorme das melancias 

Espirrando sumo sange no asfalto, 
Mais tarde, 

Na décima quarta DP Explicou 
que feira toda semana 

A punha louca. 
O delegado 
Um homem 

Parecia não entender 

LIVIA MARGARITA GOUVERNEUR, HEROÍNA 
DEL PUEBLO DE VENEZUELA, MUERTA EN 

COMBATE CONTRA LOS GUSANOS 

BATISTEROS 

(El Chino Valera Mora) 
El moscardón de secas soledades, 

reyezuelo de alma grasienta y sombrío corazón 
coronado bajo aguaceros de muerte 

con sotanas y lunas. Soberbio y los verde 
social verdugos atendiendo órdenes de la 

Embajada americana, 
dijeron que a Cuba había que destruirla: 

abrieron las puertas 
a la resaca de todo lo podrido 

y facturaron el basural del mundo. 
Insurgieron contra el hombre. 

Buscaron poderío en el hambre y la miseria. 

http://alcovadoserrantes.blogspot.com/2007/08/sexta-feira-noite.html
http://victorvaleramora.blogspot.com/2008/05/livia-incendia-la-pradera.html


 

A la tuberculosis, al suicidio, fueron 

entregados 500 mil desempleados (el 

resto para abonarlos a corto plazo) 
y mandaron a crecer y multiplicarse. 

Se aliaron con los curas, el odio, el silencio. 
Se aliaron con el ordenamiento de las bayonetas, 
con la noche de las alambradas y la crueldad de 

los burgueses. 
Se aliaron con lo más cercano al deshonor, 

con la identidad de la podredumbre. 
 

Y así la flor del cundeamor y la cumbre de la 

colina. 
Así el insaciable volcamiento de los bosques 

y la vastedad sonora y caballar de la llanura. Así 

el color del que te digo desde las hondonadas y el 

heredado caudal de los ríos 
(el Orinoco es el gran prisionero del 

imperialismo). 
Así las rutas espaciales, 

los mares fundados, los puntos cardinales, 
nuestro petróleo, nuestro hierro, 
nuestras placentas enterradas: 

todo fue entregado con dulzura 
a los mil veces malditos yankis. 

 
Porque no son más 

Que judas, cancerberos, ratas desplegadas. 

 
Entonces muchacha combatiente, 
camarada solar, rosa del pueblo, 

novia y hermana de lo que esperamos: 
con tus puños tus uñas tus zapatos 
tu libreta de apuntes tus canciones 

el vestido que no estrenaste 
tu digna bandera tu pistola 

y tu corazón que no aguantaba más, 
te despeñaste a rabia y fuego 

sobre toda su playa de traidores. 
Ahora fue duro golpe tu caída. 

 
 

Hoy sonreír es una desvergüenza, 

Tú lo sabes mejor que nadie, 
y aceptamos esta vida de cuchillo 

y de violencia desatada. 
Hoy no sabemos si Cristo 

es mujer o es hombre, 
solo que el pueblo de nuevo fue crucificado. 

 
Pero tu agonía volcada 

incendia la pradera, 
y hay jóvenes y sombras de jóvenes 

ardiendo por los montes 
en la inexorable luz de la guerrilla, para 

darnos la oportunidad de cumplir las 
canciones 

y la venganza más terrible. 
 

 
 

O POLVO 

(Mauro Iasi) 

Ai... um polvo! 
Tentáculos na sala de estar. 
Nada mais incômodo que 

tentáculos pegajosos. 
Este pedaço de vida 
que voa pela janela 

não é aquele onde eu dizia: 
“Eu já resolvi isto”? 

Jurei ser diferente. Papai 

casou com mamãe, 

perante a Igreja e a Lei. 

Juraram ser felizes: 

mentiram! 

Nem Deus, nem os juízes 

parecem se preocupar. Eu 

não... 
Reneguei altares, 

cuspi nos papéis amarelados 
dos livros de registros civil. 

 

Comigo não... 
Apaixonei-me 

por olhos meigos, por 
uma boca pequena 

que guardava palavras doces 
e beijos serenos. Dormimos 

juntos 
moramos juntos 
juntos vivemos 

comemos 
saímos 

amamos. 
O dia 
o café 

o almoço 
a escova de dentes 

os hábitos 
o hálito 

os sábados 
os mitos 
os fatos 

os filhos. O 
ato falho as 

falas 
as facas 

as falas feito facas 
as feridas 

Meus filhos me olham 
como a dizer: 

“Papai casou-se com mamãe. 
nada jurou a ninguém, 
nem a Deus, nem a Lei. 

Não registrou seu casamento burguês 
por isso pensa que sua infelicidade 

é diferente”. 
Tem um polvo na sala de estar! 

Nada mais grudento que um polvo. 
Seus tentáculos enormes e infinitos 

crescem a cada dia. 
Logo eu que detesto polvos.

http://venciclopedia.com/index.php?title=R%C3%ADo_Orinoco
http://www.soberania.org/Articulos/articulo_1139.htm


 

Como, por diabos, apareceu este por aqui? 
Como teria crescido tanto? 

Isto eu penso 

enquanto, calmamente, 

alimento o polvo 
como faço todos os dias. 

 

 
 

PARA AS COMPANHEIRAS DA VIA 

CAMPESINA (abril de 2006) (Mauro 

Iasi) 
Destruíram tudo! 

Cada semente, anos 
de experiências, 

cada descoberta, cada inovação. 

 
Tudo foi pisoteado, 

Com raiva, com ódio, 
Com desprezo, irresponsavelmente... 

Que desconsideração. Não 

eram mais que brotos, 
Mudas de futuro frágeis, 
sonhos que germinavam, 

sementes que ansiavam crescer. 

 
Como é possível destruir 

mais de vinte anos mais 

de vinte anos 
de esforços e sacrifícios? 

 
O governo Lula 

destruiu vinte anos 
de sonhos e sementes 
de mudas de futuro! 

 
Que desconsideração. 

 
Ainda bem 

 

que temos mulheres 

viveiros de sementes 

preservadas. 

 
Ainda bem 

que mulheres camponesas 
ainda miram o inimigo 

e atacam 
Com raiva 
Com ódio 

Com determinação 

 
Elas carregam nossos vinte anos 

no  ventre fecundo 
elas salvam nossas sementes do 

solo infértil da acomodação. 
 

 
 

SE (Alice 

Ruiz) 
Se por acaso agente se cruzasse 

ia ser um caso sério você 
ia rir até amanhecer, eu ia 

ir até acontecer 
de dia um improviso, 

de noite uma farra a gente ia viver com garra 
eu ia tirar de ouvido 

todos os sentidos 
ia ser tão divertido 

tocar um solo em duetoia ser um riso 
ia ser um gozo,ia ser todo dia 

a mesma folia até deixar de ser poesia e virar tédio 
e nem o meu melhor vestido era remédio 

daí, vá ficando por aí,eu vou ficando por aqui, 
evitando, desviando,sempre pensando, 

se por acaso a gente se cruzasse 

 

(Alice Ruiz) 
“Dentro de mim mora um grito. 

de noite ele sai com suas 
garras, à caça de algo para amar” 

 

 
 

A MINHA DOR 

(Florbela Spanca) 
A minha dor é um convento ideal 

Cheio de claustros, sombras, arcarias, 

 
Aonde a pedra em convulsões sombrias 

Tem linhas dum requinte escultural. Os 

sinos têm dobres d´agonias 

Ao gemer, comovidos, o seu mal… 
E todos têm sons de funeral 

Ao bater horas, no correr dos dias… 

A minha dor é um convento. Há lírios 

Dum roxo macerado de martírios, 

Tão belos como nunca os viu alguém! 

Nesse triste convento aonde eu moro, 

Noites e dias rezo e grito e choro! 
E ninguém ouve… ninguém vê… ninguém… 
 

 
 

SILÊNCIO!... 

(Florbela Spanca) 
No fadário que é meu, neste penar, 

Noite alta, noite escura, noite morta, 
Sou o vento que geme e quer entrar, 

Sou o vento que vai bater-te à porta... 

 
Vivo longe de ti, mas que me importa? 

Se eu já não vivo em mim! Ando a vaguear 
Em roda à tua casa, a procurar 

Beber-te a voz, apaixonada, absorta! 

 
Estou junto de ti, e não me vês... 

Quantas vezes no livro que tu lês 

Meu olhar se pousou e se perdeu!



 

 E não me compreenderam!... Vão e mudo  

Trago-te como um filho nos meus braços! Foi tudo o que entendi e o que pressinto... Tu chamas ao meu seio, negra prisão! 

E na tua casa... Escuta!... Uns leves passos...  Ai, vê lá bem, ó doido coração, 

Silêncio, meu Amor!... Abre! Sou eu!... Mas se eu pudesse a mágoa que em mim chora Não te deslumbres o brilho do luar!... 
 Contar, não a chorava como agora,  

 Irmãos, não a sentia como a sinto!... Não estendas tuas asas para o longe.. 

AMIGA  Deixa-te estar quietinho, triste monge, 

(Florbela Spanca)  Na paz da tua cela,a soluçar... 
Deixa-me ser a tua amiga, Amor, OS VERSOS QUE TE FIZ  

A tua amiga só, já que não queres (Florbela Spanca)  

Que pelo teu amor seja a melhor Deixa dizer-te os lindos versos raros MAIS ALTO 
A mais triste de todas as mulheres. Que a minha boca tem pra te dizer ! (Florbela Spanca) 

 São talhados em mármore de Paros Mais alto, sim! mais alto, mais além 

Que só, de ti, me venha magoa e dor Cinzelados por mim pra te oferecer. Do sonho, onde morar a dor da vida, 

O que me importa a mim? O que quiseres  Até sair de mim! Ser a Perdida, 

É sempre um sonho bom! Seja o que for, Têm dolência de veludos caros, A que se não encontra! Aquela a quem 

Bendito sejas tu por mo dizeres! São como sedas pálidas a arder ...  

 Deixa dizer-te os lindos versos raros O mundo não conhece por Alguém! 

Beijá-me as mãos, Amor, devagarinho... Que foram feitos pra te endoidecer ! Ser orgulho, ser águia na subida, 

Como se os dois nascêssemos irmãos,  Até chegar a ser, entontecida, 

Aves cantando, ao sol, no mesmo ninho... Mas, meu Amor, eu não tos digo ainda ... Aquela que sonhou o meu desdém! 
 Que a boca da mulher é sempre linda  

Beija-mas bem!... Que fantasia louca Se dentro guarda um verso que não diz ! Mais alto, sim! Mais alto! A intangível! 

Guardar assim, fechados, nestas mãos,  Turris Ebúrnea erguida nos espaços, 

Os beijos que sonhei pra minha boca!... Amo-te tanto ! E nunca te beijei ... À rutilante luz dum impossível! 
 E nesse beijo, Amor, que eu te não dei  

 Guardo os versos mais lindos que te fiz! Mais alto, sim! Mais alto! Onde couber 

O MEU IMPOSSÍVEL  mal da vida dentro dos meus braços, 

(Florbela Spanca)  Dos meus divinos braços de Mulher! 

Minh'alma ardente é uma fogueira acesa, ANSEIOS  

É um brasido enorme a crepitar! (Florbela Spanca)  

Ânsia de procurar sem encontrar Meu doido coração aonde vais, PARA QUÊ?! 
A chama onde queimar uma incerteza! No teu imenso anseio de liberdade? (Florbela Spanca) 

 Toma cautela com a realidade; Tudo é vaidade neste mundo vão... 

Tudo é vago e incompleto! E o que mais pesa Meu pobre coração olha que cais! Tudo é tristeza, tudo é pó, é nada! 

É nada ser perfeito. É deslumbrar  E mal desponta em nós a madrugada, 

A noite tormentosa até cegar, Deixa-te estar quietinho! Não amais Vem logo a noite encher o coração! 

E tudo ser em vão! Deus, que tristeza!... A doce quietação da solidão?  

 Tuas lindas quimeras irreais, Até o amor nos mente, essa canção 

Aos meus irmãos na dor já disse tudo Não valem o prazer duma saudade! Que o nosso peito ri à gargalhada, 



 

Flor que é nascida e logo desfolhada, Os meus sonhos agora são mais vagos... Numa torre de orgulho e de desdém. 

Pétalas que se pisam pelo chão!... O teu olhar em mim, hoje, é mais terno...  

 E a Vida já não é o rubro inferno Porque o meu Reino fica para além... 

Beijos de amor! Pra quê?! ... Tristes vaidades! Todo fantasmas tristes e pressagos! Porque trago no olhar os vastos céus 

Sonhos que logo são realidades,  E os ouros e clarões são todos meus! 

Que nos deixam a alma como morta! A Vida, meu Amor, quero vivê-la! Porque eu sou Eu e porque Eu sou Alguém! 
 Na mesma taça erguida em tuas mãos,  

Só neles acredita quem é louca! Bocas unidas, hemos de bebê-la! O mundo? O que é o mundo, ó meu Amor? 

Beijos de amor que vão de boca em boca,  -- O jardim dos meus versos todo em flor... 

Como pobres que vão de porta em porta!... Que importa o mundo e as ilusões defuntas?... A seara dos teus beijos, pão bendito... 
 Que importa o mundo e seus orgulhos vãos?...  

 O mundo, Amor! ... As nossas bocas juntas!... Meus êxtases, meus sonhos, meus cansaços... 

INCONSTÂNCIA  -- São os teus braços dentro dos meus braços, 

(Florbela Spanca)  Via láctea fechando o Infinito. 

Procurei o amor, que me mentiu. MARIA DAS QUIMERAS  

Pedi à Vida mais do que ela dava; (Florbela Spanca)  

Eterna sonhadora edificava Maria das Quimeras me chamou RÚSTICA 
Meu castelo de luz que me caiu! Alguém... Pelos castelos que eu ergui, (Florbela Spanca) 

 Pelas flores de ouro e azul que a sol teci Ser a moça mais linda do povoado, 

Tanto clarão nas trevas refulgiu, Numa tela de sonho que estalou. Pisar, sempre contente, o mesmo trilho, 

E tanto beijo a boca me queimava!  Ver descer sobre o ninho aconchegado 

E era o sol que os longes deslumbrava Maria das Quimeras me ficou; A bênção do Senhor em cada filho. 

Igual a tanto sol que me fugiu! Com elas na minh'alma adormeci.  

 Mas, quando despertei, nem uma vi, Um vestido de chita bem lavado, 

Passei a vida a amar e a esquecer... Que da minh'alma, Alguém, tudo levou! Cheirando a alfazema e a tomilho... 

Atrás do sol dum dia outro a aquecer  Com o luar matar a sede ao gado, 

As brumas dos atalhos por onde ando... Maria das Quimeras, que fim deste Dar às pombas o sol num grão de milho... 
 às flores de ouro e azul que a sol bordaste,  

E este amor que assim me vai fugindo Aos sonhos tresloucados que fizeste? Ser pura como a água da cisterna, 

É igual a outro amor que vai surgindo,  Ter confiança numa vida eterna 

Que há-de partir também...nem eu sei quando... Pelo mundo, na vida, o que é que esperas?... Quando descer à "terra da verdade"... 
 Aonde estão os beijos que sonhaste,  

 Maria das Quimeras, sem quimeras? Meu Deus, dai-me esta calma, esta pobreza! 

O NOSSO MUNDO  Dou por elas meu trono de Princesa, 

(Florbela Spanca)  E todos os meus Reinos de Ansiedade. 
Eu bebo a Vida, a Vida, a longos tragos VERSOS DE ORGULHO  

Como um divino vinho de Falerno! (Florbela Spanca)  

Pousando em ti o meu olhar eterno O mundo quer-me mal porque ninguém  

Como pousam as folhas sobre os lagos... Tem asas como eu tenho! Porque Deus  

 Me fez nascer Princesa entre plebeus  



 

SUPREMO ENLEIO A UMA RAPARIGA Esse verso de amor que te fizesse 

(Florbela Spanca) (Florbela Spanca) Ser eterno por toda a eternidade!... 

Quanta mulher no teu passado, quanta! A Nice  

Tanta sombra em redor! Mas que me importa? Abre os olhos e encara a vida! A sina  

Se delas veio o sonho que conforta, Tem que cumprir-se! Alarga os horizontes! O MAIOR BEM 
A sua vinda foi três vezes santa! Por sobre os lamaçais alteia pontes (Florbela Spanca) 

 Com tuas mãos preciosas de menina. Este querer-te bem sem me quereres, 

Erva do chão que a mão de Deus levanta,  Este sofrer por ti constantemente, 

Folhas murchas de rojo à tua porta... Nessa estrada da vida que fascina Andar atrás de ti sem tu me veres 

Quando eu for uma pobre coisa morta, Caminha sempre em frente, além dos montes! Faria piedade a toda gente. 

Quanta mulher ainda! Quanta! Quanta! Morde os frutos a rir! Bebe nas fontes!  

 Beija aqueles que a sorte te destina! Mesmo a beijar-me, a tua boca mente... 

Mas eu sou a manhã: apago estrelas!  Quantos sangrentos beijos de mulheres 

Hás-de ver-me, beijar-me em todas elas, Trata por tu a mais longínqua estrela, Pousa na minha a tua boca ardente, 

Mesmo na boca da que for mais linda! Escava com as mãos a própria cova E quanto engano nos seus vãos dizeres!... 
 E depois , a sorrir, deita-te nela!  

E quando a derradeira, enfim, vier,  Mas que me importa a mim que me não queiras, 

Nesse corpo vibrante de mulher Que as mãos da terra façam, com amor, Se esta pena, esta dor, estas canseiras, 

Será o meu que hás-de encontrar ainda... Da graça do teu corpo, esguia e nova, Este mísero pungir, árduo e profundo, 
 Surgir à luz a haste de uma flor!...  

  Do teu frio desamor, dos teus desdéns, 

CRUCIFICADA  É, na vida, o mais alto dos meus bens? 

(Florbela Spanca) ESCRAVA É tudo quanto eu tenho neste mundo? 

Amiga...noiva...irmã...o que quiseres! (Florbela Spanca)  

Por ti, todos os céus terão estrelas, Ó meu Deus, ó meu dono, ó meu senhor,  

Por teu amor, mendiga, hei-de merecê-las Eu te saúdo, olhar do meu olhar, ROSEIRA BRAVA 

Ao beijar a esmola que me deres. Fala da minha boca a palpitar, (Florbela Spanca) 
 Gesto das minhas mãos tontas de amor! Há nos teus olhos um tal fulgor 

Podes amar até outras mulheres!  E no teu riso tanta claridade, 

-- Hei-de compor, sonhar palavras belas, Que te seja propício o astro e a flor, Que o lembrar-me de ti é ter saudade 

Lindos versos de dor só para elas, Que a teus pés se incline a Terra e o Mar, Duma roseira brava toda em flor. 

Para em lânguidas noites lhes dizeres! Pelos séculos dos séculos sem par,  

 Ó meu Deus, ó meu dono, ó meu senhor! Tuas mãos foram feitas para a dor, 

Crucificada em mim, sobre os meus braços,  Para os gestos de doçura e piedade; 

Hei-de pousar a boca nos teus passos Eu, doce e humilde escrava, te saúdo, E os teus beijos de sonho e de ansiedade 

Pra não serem pisados por ninguém. E, de mãos postas, em sentida prece, São como a alma a arder do próprio Amor! 
 Canto teus olhos de ouro e de veludo.  

E depois...Ah! Depois de dores tamanhas  Nasci envolta em trajes de mendiga; 

Nascerás outra vez de outras entranhas, Ah! esse verso imenso de ansiedade, E, ao dares-me o teu amor de maravilha, 

Nascerás outra vez de uma outra Mãe!  Deste-me o manto de ouro de rainha! 



 

 pra engolir as orelhas, mas que 

Tua irmã...teu amor...e tua amiga... RIFA-SE UM CORAÇÃO também arranca lágrimas 

E também, toda em flor, a tua filha, (Clarice Lispector) e faz murchar o rosto. 

Minha roseira brava que é só minha!... Rifa-se um coração quase novo. Um coração para ser alugado, 
 Um coração idealista. ou mesmo utilizado 
 Um coração como poucos. por quem gosta de emoções fortes. 

ALMA PERDIDA Um coração à moda antiga. Um órgão abestado indicado apenas para 

(Florbela Spanca) Um coração moleque que insiste quem quer viver intensamente 
Toda esta noite o rouxinol chorou, em pregar peças no seu usuário. contra indicado para os que apenas pretendem 

Gemeu, rezou, gritou perdidamente! Rifa-se um coração que na realidade está um passar pela vida matando o tempo, 

Alma de rouxinol, alma da gente, pouco usado, meio calejado, muito machucado defendendo-se das emoções. 

Tu és, talvez, alguém que se finou! e que teima em alimentar sonhos e, cultivar Rifa-se um coração tão inocente 

Tu és, talvez, um sonho que passou, ilusões. que se mostra sem armaduras 

Que se fundiu na Dor, suavemente ... Um pouco inconsequente que nunca desiste e deixa louco o seu usuário. 

Talvez sejas a alma, a alma doente de acreditar nas pessoas. Um coração que quando parar de bater 

D´alguém que quis amar e nunca amou! Um leviano e precipitado coração ouvirá o seu usuário dizer 

Toda a noite choraste ... e eu chorei que acha que Tim Maia para São Pedro na hora da prestação de contas: 

Talvez porque, ao ouvir-te, adivinhei estava certo quando escreveu... "O Senhor pode conferir. Eu fiz tudo certo, 

Que ninguém é mais triste do que nós! "...não quero dinheiro, eu quero amor sincero, só errei quando coloquei sentimento. 

Contaste tanta coisa à noite calma, é isso que eu espero...". Só fiz bobagens e me dei mal 

Que eu pensei que tu eras a minh’alma Um idealista...Um verdadeiro sonhador... quando ouvi este louco coração de criança 

Que chorasse perdida em tua voz! ... Rifa-se um coração que nunca aprende. que insiste em não endurecer e, 
 Que não endurece, e mantém sempre viva a se recusa a envelhecer" 
 esperança de ser feliz, sendo simples e natural. Rifa-se um coração, ou mesmo troca-se por 

SEM REMÉDIO Um coração insensato que comanda o racional outro que tenha um pouco mais de juízo. 

(Florbela Spanca) sendo louco o suficiente para se apaixonar. Um órgão mais fiel ao seu usuário. 

Aqueles que me têm muito amor Um furioso suicida que vive procurando Um amigo do peito que não maltrate 

Não sabem o que sinto e o que sou ... relações e emoções verdadeiras. tanto o ser que o abriga. 

Não sabem que passou, um dia, a Dor Rifa-se um coração que insiste em cometer Um coração que não seja tão inconseqüente. 

À minha porta e, nesse dia, entrou. sempre os mesmos erros. Rifa-se um coração cego, surdo e mudo, 

E é desde então que eu sinto este pavor, Esse coração que erra, briga, se expõe. mas que incomoda um bocado. 

Este frio que anda em mim, e que gelou Perde o juízo por completo em nome Um verdadeiro caçador de aventuras que ainda 

O que de bom me deu Nosso Senhor! de causas e paixões. não foi adotado, provavelmente, por se recusar 

Se eu nem sei por onde ando e onde vou!! Sai do sério e, às vezes revê suas posições a cultivar ares selvagens ou racionais, 

Sinto os passos da Dor, essa cadência arrependido de palavras e gestos. por não querer perder o estilo. 

Que é já tortura infinda, que é demência! Este coração tantas vezes incompreendido. Oferece-se um coração vadio, 

Que é já vontade doida de gritar! Tantas vezes provocado. sem raça, sem pedigree. 

E é sempre a mesma mágoa, o mesmo tédio, Tantas vezes impulsivo. Um simples coração humano. 

A mesma angústia funda, sem remédio, Rifa-se este desequilibrado emocional Um impulsivo membro de comportamento 

Andando atrás de mim, sem me largar! que abre sorrisos tão largos que quase dá até meio ultrapassado. 
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Um modelo cheio de defeitos que, 

mesmo estando fora do mercado, 

faz questão de não se modernizar, 

mas vez por outra, 
constrange o corpo que o domina. 
Um velho coração que convence 

seu usuário a publicar seus segredos 
e a ter a petulância de se aventurar como poeta 

 

 
 

POR NÃO ESTAREM DISTRAÍDOS 
(Clarice Lispector) 

Havia a levíssima embriaguez de andarem juntos, 

a alegria como quando se sente a garganta um 

pouco seca e se vê que por admiração se estava de 

boca entreaberta: eles respiravam de antemão o ar 

que estava à frente, e ter esta sede era a própria 

água deles. 
Andavam por ruas e ruas falando e rindo, falavam 

e riam para dar matéria peso à levíssima 
embriaguez que era a alegria da sede deles. 

Por causa de carros e pessoas, às vezes eles se 

tocavam, e ao toque - a sede é a graça, mas as 

águas são uma beleza de escuras - e ao toque 

brilhava o brilho da água deles, a boca ficando um 

pouco mais seca de admiração. 

Como eles admiravam estarem juntos! 
Até que tudo se transformou em não. Tudo se 

transformou em não quando eles quiseram essa 
mesma alegria deles. Então a grande dança dos 

erros. O cerimonial das palavras desacertadas. Ele 
procurava e não via, ela não via que ele não vira, 
ela que, estava ali, no entanto. No entanto ele que 
estava ali. Tudo errou, e havia a grande poeira das 
ruas, e quanto mais erravam, mais com aspereza 
queriam, sem um sorriso. Tudo só porque tinham 
prestado atenção, só porque não estavam bastante 
distraídos. Só porque, de súbito exigentes e duros, 

quiseram ter o que já tinham. Tudo porque 
quiseram dar um nome; porque quiseram ser, eles 

 

que eram. Foram então aprender que, não se 

estando distraído, o telefone não toca, e é preciso 

sair de casa para que a carta chegue, e quando o 

telefone finalmente toca, o deserto da espera já 

cortou os fios. Tudo, tudo por não estarem mais 

distraídos." 
 

 
 

HÁ MOMENTOS 

(Clarice Lispector) 
Há momentos na vida em que sentimos tanto 
a falta de alguém que o que mais queremos 

é tirar esta pessoa de nossos sonhos 
e abraçá-la. 

 
Sonhe com aquilo que você quiser. 

Seja o que você quer ser, porque 

você possui apenas uma vida e nela 

só se tem uma chance 

de fazer aquilo que se quer. 

 
Tenha felicidade bastante para fazê-la doce. 

Dificuldades para fazê-la forte. 
Tristeza para fazê-la humana. 

E esperança suficiente para fazê-la feliz. 

 
As pessoas mais felizes não 

têm as melhores coisas. 

Elas sabem fazer o melhor 
das oportunidades que aparecem 

em seus caminhos. 
 

A felicidade aparece para aqueles que choram. 
Para aqueles que se machucam. 

Para aqueles que buscam e tentam sempre. 
E para aqueles que reconhecem 

a importância das pessoas que passam por suas 
vidas. 

 
O futuro mais brilhante 

 

é baseado num passado intensamente vivido. 
Você só terá sucesso na vida 

quando perdoar os erros 
e as decepções do passado. 

 
A vida é curta, mas as emoções que podemos 

deixar 
duram uma eternidade. 

A vida não é de se brincar 
porque um belo dia se morre. 

 

 
 

MUDE (Clarice 

Lispector) Mude, 
mas comece devagar, 

porque a direção é mais importante 
que a velocidade. 

 
Sente-se em outra cadeira, 

no outro lugar da mesa. 

Mais tarde, mude de mesa. 

 
Quando sair, 

Procure andar pelo outro lado da rua. 
Depois, mude de caminho, 

ande por outras ruas, 
calmamente,... 

 

 
 

(Clarice Lispector) 

"...Estou em plena luta... Mas olhe para todos ao 

seu redor e veja o que temos feito de nós e a isso 

considerado vitória nossa de cada dia. Não temos 

amado, acima de todas as coisas. Não temos 

aceito o que não se entende porque não queremos 

passar por tolos. Temos amontoado coisas e 
seguranças por não termos um ao outro... 
Temos evitado cair de joelhos diante do 

primeiro de nós que por amor diga: tens medo.
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... Não temos sido puros e ingênuos para não 

rirmos de nós mesmos e para que no fim do dia 

possamos dizer " pelo menos não fui tolo" e assim 

não ficarmos perplexos antes se apagar a luz... 

Mas eu escapei disso Lori, escapei com a 

ferocidade com que se escapa da peste e esperarei 

até você também estar mais pronta." 
 

 
 

A LUCIDEZ PERIGOSA 
Clarice Lispector 

Estou sentindo uma clareza tão grande 
que me anula como pessoa atual e comum: 

é uma lucidez vazia, como explicar? 
assim como um cálculo matemático perfeito 

do qual, no entanto, não se precise. 

 
Estou por assim dizer 

vendo claramente o vazio. 
E nem entendo aquilo que entendo: 

pois estou infinitamente maior que eu mesma, 
e não me alcanço. 

Além do que: 
que faço dessa lucidez? 

Sei também que esta minha lucidez 
pode-se tornar o inferno humano 

- já me aconteceu antes. 
 

 
 

ULTIMA CARTA DE OLGA BENARIO 
Amanhã vou precisar de toda a minha força e de 

toda a minha vontade. Por isso, não posso pensar 

nas coisas que me torturam o coração, que são 

mais caras que a minha própria vida. E por isso 

me despeço de vocês agora. É totalmente 

impossível para mim imaginar, filha querida, que 

não voltarei a ver-te, que nunca mais voltarei a 

estreitar-te em meus braços ansiosos. Quisera 
poder pentear-te, fazer-te as tranças - ah, não, elas 
foram cortadas. Mas te fica melhor o cabelo solto, 

 

um pouco desalinhado. Antes de tudo, vou fazer-te 

forte. Deves andar de sandálias ou descalça, correr 

ao ar livre comigo. Sua avó, em princípio, não 

estará muito de acordo com isso, mas logo nos 

entenderemos muito bem. Deves respeitá-la e 
querê-la por toda a tua vida, como o teu pai e eu 
fazemos. Todas as manhãs faremos ginástica... 
Vês ? Já volto a sonhar, como tantas noites, e 

esqueço que esta é a minha despedida. E agora, 
quando penso nisto de novo, a idéia de que nunca 
mais poderei estreitar teu corpinho cálido é para 

mim como a morte. 
Carlos, querido, amado meu: terei que renunciar 

para sempre a tudo de bom que me destes? 
Conformar-me-ia, mesmo se não pudesse ter-te 
muito próximo, que teus olhos mais uma vez me 
olhassem. E queria ver teu sorriso. Quero-os a 

ambos, tanto, tanto. E estou tão agradecida à vida, 
por ela haver me dado a ambos. Mas o que eu 
gostaria era de poder viver um dia feliz, os três 

juntos, como milhares de vezes imaginei. Será 

possível que nunca verei o quanto orgulhoso e 

feliz te sentes por nossa filha? 
Querida Anita, Meu querido marido, meu garoto: 
choro debaixo das mantas para que ninguém me 

ouça pois parece que hoje as forças não 

conseguem alcançar-me para suportar algo tão 

terrível. É precisamente por isso que esforço-me 

para despedir-me de vocês agora, para não ter que 

fazê-lo nas últimas e difíceis horas. Depois desta 

noite, quero viver para este futuro tão breve que 

me resta. De ti aprendi, querido, o quanto significa 

a força de vontade, especialmente se emana de 

fontes como as nossas. Lutei pelo justo, pelo bom 

e pelo melhor do mundo. Prometo-te agora, ao 

despedir-me, que até o último instante não terão 

porque se envergonhar de mim. Quero que me 

entendam bem: preparar-me para a morte não 

significa que me renda, mas sim saber fazer-lhe 

frente quando ela chegue. Mas, no entanto, podem 

 

ainda acontecer tantas coisas...Até o último 

momento manter-me-ei firme e com vontade de 

viver. Agora vou dormir para ser mais forte 

amanhã. 

Beijos pela última vez. 
Olga." 

 

 
 

 
 

MAS HÁ A VIDA 

(Clarice Lispector) 

Mas há a vida 
que é para ser intensamente 

vivida, há o amor. Que tem que 
ser vivido 

até a última gota. 
Sem nenhum medo. 

Não mata. 
 

 
 
 

(Clarice Lispector) 
“Não quero ter a terrível limitação de quem vive 

apenas do que é passível de fazer sentido. Eu não: 
Quero é uma verdade inventada”
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PRECISÃO 
(Clarice Lispector) 

O que me tranqüiliza é que tudo o que existe, 
existe com uma precisão absoluta. O que for do 

tamanho de uma cabeça de alfinete não transborda 
nem uma fração de milímetro além do tamanho de 

uma cabeça de alfinete. Tudo o que existe é de 
uma grande exatidão. Pena é que a maior parte do 
que existe com essa exatidão nos é tecnicamente 

invisível. O bom é que a verdade chega a nós 
como um sentido secreto das coisas. Nós 

terminamos adivinhando, confusos, a perfeição. 
 

 
 

DÁ-ME TUA MÃO 
(Clarice Lispector) 

Dá-me a tua mão: Vou agora te contar como entrei 
no inexpressivo que sempre foi a minha busca 

cega e secreta. De como entrei naquilo que existe 
entre o número um e o número dois, de como vi a 
linha de mistério e fogo, e que é linha sub-reptícia. 
Entre duas notas de música existe uma nota, entre 
dois fatos existe um fato, entre dois grãos de areia 
por mais juntos que estejam existe um intervalo de 
espaço, existe um sentir que é entre o sentir - nos 
interstícios da matéria primordial está a linha de 
mistério e fogo que é a respiração do mundo, e a 

respiração contínua do mundo é aquilo que 
ouvimos e chamamos de silêncio. 

 

 
 

O SEGREDO 
(Clarice Lispector) 

Há uma palavra que pertence a um reino que me 
deixa muda de horror. Não espantes o nosso 

mundo, não empurres com a palavra incauta o 

nosso barco para sempre ao mar. Temo que depois 

da palavra tocada fiquemos puros demais. Que 

faríamos de nossa vida pura? Deixa o céu à 

esperança apenas, com os dedos trêmulos cerro os 

 

teus lábios, não a digas. Há tanto tempo eu de 

medo a escondo que esqueci que a desconheço, e 

dela fiz o meu segredo mortal. 
 

 
 

O NASCIMENTO DO PRAZER (trecho) 
(Clarice Lispector) 

O prazer nascendo dói tanto no peito que se 
prefere sentir a habituada dor ao insólito prazer. A 

alegria verdadeira não tem explicação possível, 
não tem a possibilidade de ser compreendida - e se 

parece com o início de uma perdição 
irrecuperável. Esse fundir-se total é 

insuportavelmente bom - como se a morte fosse o 
nosso bem maior e final, só que não é a morte, é a 
vida incomensurável que chega a se parecer com a 

grandeza da morte. Deve-se deixar inundar pela 
alegria aos poucos - pois é a vida nascendo. E 

quem não tiver força, que antes cubra cada nervo 
com uma película protetora, com uma película de 

morte para poder tolerar a vida. Essa película pode 

consistir em qualquer ato formal protetor, em 

qualquer silêncio ou em várias palavras sem 

sentido. Pois o prazer não é de se brincar com ele. 

Ele é nós. 
 

 
 

(Clarice Lispector) 
Se tudo existe é porque sou. Mas por que esse mal 
estar? É porque não estou vivendo do único modo 

que existe para cada um de se viver e nem sei qual 

é. Desconfortável. Não me sinto bem. Não sei o 

que é que há. Mas alguma coisa está errada e dá 

mal estar. No entanto estou sendo franca e meu 

jogo é limpo. Abro o jogo. Só não conto os fatos 
de minha vida: sou secreta por natureza. O que há 
então? Só sei que não quero a impostura. Recuso- 
me. Eu me aprofundei, mas não acredito em mim 

porque meu pensamento é inventado. 

 

"PRECISA-SE" 
(Clarice Lispector) 

Sendo este um jornal por excelência, e por 
excelência dos precisa-se e oferece-se, vou pôr um 
anúncio em negrito: precisa-se de alguém homem 
ou mulher que ajude uma pessoa a ficar contente 
porque esta está tão contente que não pode ficar 

sozinha com a alegria, e precisa reparti-la. Paga-se 
extraordinariamente bem: minuto por minuto 

paga-se com a própria alegria. É urgente, pois a 

alegria dessa pessoa é fugaz como estrelas 

cadentes, que até parece que só se as viu depois 

que tombaram; precisa-se urgente antes da noite 

cair porque a noite é muito perigosa e nenhuma 

ajuda é possível e fica tarde demais. Essa pessoa 

que atenda ao anúncio só tem folga depois que 

passa o horror do domingo que fere. Não faz mal 

que venha uma pessoa triste porque a alegria que 

se dá é tão grande que se tem que a repartir antes 

que se transforme em drama. Implora-se também 

que venha, implora-se com a humildade da 

alegria-sem-motivo. Em troca oferece-se também 

uma casa com todas as luzes acesas como numa 

festa de bailarinos. Dá-se o direito de dispor da 

copa e da cozinha, e da sala de estar. P.S. Não se 

precisa de prática. E se pede desculpa por estar 

num anúncio a dilarecerar os outros. Mas juro que 

há em meu rosto sério uma alegria até mesmo 

divina para dar. 
 

 
 

VELHA MARIA 
(Che Guevara) 

Velha Maria, vais morrer: 
Quero falar-te sério. 

Tua vida foi um rosário completo de agonias, 
não houve homem amado nem saúde nem 

dinheiro, 
apenas a fome para ser compartilhada. 
Mas quero falar-te da tua esperança,



 

das três diversas esperanças CANÇÃO DO NÃO TEMPO DE LUA De gente vindo no tempo em passeata ou 
que tua filha fabricou sem saber como. (Mário lago) procissão 

 Amada não me censure, se sou de pouco falar No mesmo passo de sonho pra bomba dizendo 

Toma esta mão de homem que parece de menino Nem se esse pouco que falo não faz você suspirar ?não!? 

nas tuas mãos, polidas pelo sabão amarelo. É tempo de vida feia, de se morrer ou matar  

Abriga teus calos duros e teus nós puros dos dedos De sonho cortado ao meio, de voz sem poder Amada não vá embora, mudou a minha canção! 

na suave vergonha de minhas mãos de médico. gritar  

 De pão que pra nós não chega, de noite sem se Criança é bonito? É 

Escuta,avó proletária: acabar Mulher é bonito? É 

crê no homem que chega, Por isso não me censure, se sou de pouco falar A lua é bonito? É 

crê no futuro que nunca verás.  A rosa é bonito? É 
 Criança é bonito? É Pois criança vai ser homem porque a gente quer 

Não rezes ao deus inclemente Mulher é bonito? É A mulher vai ter seu homem porque a gente quer 

que toda uma vida desmentiu tua esperança; A lua é bonito? É Homem vai fazer seu sonho porque a gente quer 

não peças clemência à morte A rosa é bonito? É Vai ser tempo de ver lua e tirar rosa do pé 

para ver crescer tuas pardas carícias; Mas criança chega a homem se a bomba quiser  

os céus são surdos e o escuro manda em ti. A mulher só tem seu homem se a bomba quiser  

Mas terás uma vermelha vingança sobre tudo, Homem sonha e faz seu sonho se a bomba quiser AS MULHERES DA MINHA GERAÇÃO 
juro pela exata dimensão de meus ideais: Não é tempo de ver lua nem tirar rosa do pé (Luís Sepúlveda, 1999 - tradução- Jacaré e 

todos os teus netos viverão a aurora.  Edimar) 
Morre em paz, velha lutadora. Amada minha não chore se nunca falo de amor As mulheres de minha geração abriram suas 

 Nem se meu beijo é salgado, que é beijo chorado pétalas rebeldes 

Vais morrer, velha Maria: em dor Não de rosas, camélias, orquídeas ou outras flores. 

trinta projetos de mortalha É tempo de vida triste, de olhar o seu com pavor De frivolidades tristes, de casinhas burguesas, de 

dirão adeus com o olhar De mão pro último gesto, de olhar pra última flor costumes anexos 

num destes dias em que te vais. De verde que era esperança trazer desgraça na cor Mas de pólens peregrinos entre ventos 
 Por isso amada não chore se nunca falo de amor Porque as mulheres de minha geração floresceram 

Vais morrer, velha Maria:  nas ruas 

ficarão mudas as paredes da sala Criança é bonito? É Nas fábricas se fizeram fiandeiras de sonhos 

quando a morte conjugar-te com a asma Mulher é bonito? É No sindicato organizavam o amor segundo seus 

e copularem seu amor na tua garganta. A Lua é bonito? É sábios critérios 
 A rosa é bonito? É Ou seja,disseram as mulheres de minha geração 

Essas três carícias construídas de bronze Mas criança chega a homem se a bomba quiser Cada uma segundo a sua necessidade e capacidade 

(a única luz que alivia a tua noite), A mulher só tem seu homem se a bomba quiser de resposta 

esses três netos vestidos de fome Homem sonha e faz seu sonho se a bomba quiser Como na luta golpe a golpe e no amor beijo a 

chorarão os nós destes dedos velhos Não é tempo de ver lua nem tirar rosa do pé beijo 

onde sempre encontravam um sorriso.  Em escolas argentinas,chilenas ou uruguaias 
 Amada não vá embora se eu trouxe desilusão Aprenderam o que tinham que saber para o 
 Se aumento sua tristeza, tão triste a minha canção saber glorioso 
 É tempo de fazer tempo, de pegar tempo na mão Das mulheres de minha geração 



 

Mini – saias em flor nos anos setenta Foram estudantes, mineiras,sindicalistas, As mulheres de minha geração são como um 

As mulheres de minha geração não ocultaram nem operárias,Artesãs, atrizes,guerrilheiras, até mães e punho cerrado 

as sombras parceiras Que resguarda com violência a ternura do mundo. 

De coxas de fora como as de Tânia Nos raros tempos livres da luta de Resistência As mulheres de minha geração não gritam 

Erotizando com o maior dos calibres Porque as mulheres de minha geração só Porque elas derrotaram o silêncio. 

Os caminhos duros da hora marcada com a morte respeitaram os limites que Se algo nos marca, são elas. 

Porque as mulheres de minha geração Superavam todas as fronteiras A identidade do século são elas. 

Beberam com vontade o vinho dos vivos Internacionalistas de carinho,brigadistas do amor, Elas: a fé fortalecida,o valor oculto num panfleto 

Acudiram a todos os chamados Delegadas de dizer te amo, milicianas na carícia O beijo clandestino,o retorno de todos os direitos 

E foram dignidade na derrota Entre uma batalha e outra as mulheres de minha Um tango na serena solidão de um aeroporto 

Nos quartéis lhes chamaram de putas e não as geração se deram toda Um poema de Gelman escrito num guardanapo 

ofenderam E disseram que ainda era pouco. Benedetti compartilahdo no mundo de um guarda 

Pois vinham de um bosque de sinônimos Declararam-nas viúvas em Córdoba e Tlatelolco. - chuva 

alegres:Minas,Brotos, Gatas, Moças, Pequenas, Vestiram-nas de negro em Porto Montt e São Os homens e os amigos protegidos com raminhos 

Gurias, Garotas,Velhas,SenhorasSenhoritas, Paulo de arruda 

Panteras E em Santiago, Buenos Aires ou Montevidéu As cartas que fazem beijar o carteiro 

Até que elas mesmas escreveram a palavra Foram as únicas estrelas na longa noite As mãos que sustentam os retratos de meus mortos 

Companheira clandestina Os elementos simples dos dias que aterrorizam o 

Em suas costas e nas paredes de todas as celas Suas prisões não são prisões tirano 

Porque as mulheres de minha geração Porém uma forma de viver para o que der e vier. A complexa arquitetura dos sonhos de teus netos 

Nos marcaram com o fogo indelével de suas unhas As rugas que aparecem em seus rostos Isso é tudo e tudo se sustenta 

A verdade universal de seus direitos Dizem tenho sorrido e chorado e voltaria a fazê-lo. Porque tudo vem com seus passos e nos chega e 

Conheceram a prisão e os golpes As mulheres de minha geração nos surpreende. 

Habitaram mil pátrias e em nenhuma Ganharam alguns quilos de razões que se grudam Não há solidão onde elas cuidam 

Choraram seus mortos e os meus como se fossem em seus corpos Nem esquecimento enquanto elas cantam. 

seus Se movem um pouco mais lentas e cansadas de Intelectuais do instinto, instinto da razão 

Deram calor ao frio e ao cansaço desejos esperar-nos na meta final Prova de força para o forte e vitamina do fraco. 

À água sabor e ao fogo a direção correta Escrevem cartas que incendeiam memórias Assim são elas, as únicas, imprescindíveis 

As mulheres de minha geração pariram filhos Recordam aromas proscritos e os exaltam Sofridas, golpeadas, negadas porém invictas 

eternos Inventam a cada dia as palavras e com elas nos Mulheres de minha geração 

Cantando “summertime” os amamentaram empurram  

Fumaram marijuana nos poucos descansos da luta Nomeiam as coisas e nos preparam o mundo  
Dançaram o melhor do vinho e beberam as Escrevem verdades na areia e as entregam ao mar  

melhores melodias Nos convocam e nos parem sobre a mesa posta  
Porque as mulheres de minha geração Elas dizem pão, justiça, liberdade  

Nos ensinaram que a vida não se oferece em E a prudência se transforma em vergonha  
borbotões companheiros As mulheres de minha geração são como  

Porém de golpe e até o fundo das conseqüências barricadas:  
 Protegem e animam, dão confiança e suavizam o  
 gume da ira.  

 



 

PROSSIGAMOS 
(Bertold Brecht) 

Toda via prossigamos! 
Seja de que maneira for! 

Saiamos a campo para a luta, lutemos, então! Não 
vimos já como a crença removeu montanhas? Não 

basta então termos descoberto 
que alguma coisa está sendo ocultada? 

Essa cortina que nos oculta isto e aquilo, 
é preciso arrancá-la! 

 

 
 

TRADUZIR-SE 

(Ferreira Gullar) 

Uma parte de mim 

é todo mundo: 

outra parte é ninguém: 
fundo sem fundo. 

 
uma parte de mim 

é multidão: 
outra parte estranheza 

e solidão. 
 

Uma parte de mim 

pesa, pondera: 

outra parte delira. 

 
Uma parte de mim 

é permanente: 

outra parte 
se sabe de repente. 

 
Uma parte de mim 

é só vertigem: 

outra parte, 

linguagem. 

 
Traduzir-se uma parte 

 

na outra parte 
- que é uma questão 
de vida ou morte - 

será arte? 
 

 
 

A MINHA MÃE 

(Bertold Brecht) 
Quando ela acabou, foi colocada na terra 

Flores nascem, borboletas esvoejam por cima... 
Ela, leve, não fez pressão sobre a terra 

Quanta dor foi preciso para que ficasse tão leve! 
 

 
 

MONÓLOGO DE UMA ATRIZ ENQUANTO 
SE MAQUILA 

(Bertold Brecht) 
Vou fazer o papel de uma bêbada 

que vende os filhos 
em Paris, nos tempos da Comuna. 

Tenho apenas cinco réplicas. 
E preciso de me deslocar, de subir a rua. 

Caminharei como gente livre, 
gente que só o álcool 

quis libertar e voltar-me-ei 
para o público. 

Analisei as minhas cinco réplicas como os 
documentos 

que se lavam com ácido para descobrir sob os 
caracteres visíveis 

outros possíveis caracteres. Pronunciarei cada 
réplica 

com a melhor acusação 
contra mim e contra todos os que me olham. 

Se eu não refletisse, maquilar-me-ia simplesmente 
como uma velha beberrona 

doente e decadente. Mas vou entrar em cena 
como uma bela mulher que guarda a marca da 

distribuição 
na pálida pele outrora macia e agora cheia de 

 

rugas 
outrora atraente e agora repelida 

pra que ao vê-la cada um se interrogue: quem 
fez isto? 

 

 
 

NADA É IMPOSSIVEL DE MUDAR 

(Bertold Brecht) 
Desconfiai do mais trivial, 

na aparência singelo. 
E examinai, sobretudo, o que parece habitual. 

Suplicamos expressamente: 
não aceiteis o que é de hábito 

como coisa natural. 
Pois em tempo de desordem sangrenta, 

de confusão organizada, 
de arbitrariedade consciente, 

de humanidade desumanizada, 
nada deve parecer natural. 

Nada deve parecer impossível de mudar 
 

 
 

A INTERNACIONAL 

(Bertold Brecht) 

Camaradas relatam: 
Junto à montanha de Pamir 

Encontramos uma mulher, responsável por uma 
fazenda 
de coco 

Que tem convulsões sempre que ouve 
A Internacional. Ela contou: 

Na guerra civil seu marido era 
Líder de um grupo de guerrilheiros. Bastante 

ferido 
Deitado em uma barraca, foi traído. Levando-o 

preso 
Gritavam os Guardas Brancos: Não mais cantarás 

A tua Internacional! E diante de seus olhos 
Violentaram sua mulher sobre a cama. 
Então o homem começou a cantar.



 

E cantou a Internacional Onde quer que lute não está só. BALADA DA “PROSTITUTA DE JUDEUS” 
Também quando mataram a criança menor Como ela lutam tenazes, firmes e astutas MARIE SANDERS 

E parou de cantar em Twer, Glasgow, Lyon e Chicago, (Bertold Brecht) 
Quando lhe mataram o filho Changai e Calcutá. 1 

E ele parou de viver. Desde esse dia Todas as Wlassowas, de todo o mundo, boas Uma lei fizeram em Nuremberg 

Diz a mulher, ela tem convulsões formigas, Que fez chorar muitas mulheres 

Ao ouvir a Internacional. soldados invisíveis da revolução. Que deitavam com o homem errado. 

E, ela conta, foi difícil Imprescindíveis. “A carne sobe nas cidades 

Encontrar nas Repúblicas Soviéticas um lugar de  Os tambores batem com força 

trabalho  Deus do Céu, se planejam fazer algo 

Onde ela não fosse cantada CANTAR DE MÃE ALEMÃ Será esta noite.” 
Pois de Moscou a Pamir (Bertold Brecht) 2 

Não é possível hoje em dia Meu filho, esse par de botas Marie Sanders, teu namorado 

Fugir à Internacional. E essa camisa marrom eu te dei Tem o cabelo negro demais. 

Mas um pouco mais raramente Mas teria antes me matado Melhor não ires hoje com ele 

É ouvida em Pamir. Se soubesse o que hoje sei. Como fosse ontem. 

E continuamos a falar sobre seu trabalho. Meu filho, ao te ver erguer “A carne sobe na cidades 

Ela contou que até então o distrito A mão pra Hitler em saudação Os tambores batem com força 

Havia cumprido o Plano somente até a metade. Não sabia que o teu destino Deus do Céu, se planejam fazer algo 

Mas o lugar já estava inteiramente transformado Seria a própria danação. Será esta noite.” 

Irreconhecível, torna-se cada dia mais familiar Meu filho, ao te ver marchar 3 

Muita gente nova produz Atrás do Hitler em corte Mãe, me dá a chave 

Trabalho novo, novo descanso Não sabia que quem com ele partia Não pode ser tão ruim. 

E no próximo ano o plano Nada acharia senão a morte A lua brilha como sempre. 

Será talvez ultrapassado Meu filho, tu dizias: a Alemanha “A carne sobe nas cidades 

E quando isso acontecer uma fábrica Em breve será motivo de assombro. Os tambores batem com força 

Será construída: quando estiver construída Eu não sabia que ela se tornaria Deus do Céu, se planejam fazer algo 

Bem, diz ela, neste dia eu Um monte de cinzas e escombros. Será esta noite.” 

Cantarei a Internacional. Vi a camisa marrom te vestir 4 
 Não me opor foi minha falha Uma manhã, às nove horas 
 Pois não sabia o que hoje sei: Levaram-na pela cidade 

CAMARADA WLASSOWA Que ela era a tua mortalha. Em camisola, um cartaz sobre o peito, cabeça 
(Bertold Brecht)  raspada. 

Esta é a nossa camarada Wlassowa, boa lutadora,  A rua urrava. Ela 

dedicada, astuta e firme.  Olhava friamente. 

Firme na luta, astuta contra nossos inimigos e  “A carne sobe nas cidades 

dedicada  Streicher fala hoje à noite. 

na agitação. Seu trabalho é miúdo,  Deus meu, tivéssemos ouvidos para ouvir 

tenaz e imprescindível.  

 
Saberíamos o que farão conosco.” 



 

EL OTRO ROSTRO 
(Daniel Viglietti) 

(a Haydée Santamaría, Beatriz Allende, Violeta 
Parra y Vladimir Maiacovsky). 

descubro el otro rostro de la ausencia 
Haydée, Beatriz, Violeta Vladimir, 
tomaron a la muerte por la espalda 

nos gritan un comienzo desde un fin 
hay gestos como huídas o traiciones 
hay cortes que son miedo de seguir 

pero hay un modo fuerte del vacío 

que flota al lado nuestro sin morir 

por qué de tanta vida concebida 
se fue mucho de amor sin repartir 
quizá para reunir mitades propias 
que en vida se oponían entre sí 

rescato aquellos rostros compañeros 
beatriz violeta vladimir haydée 

que nunca nadie les niegue el derecho 
de continuar viviendo sin poder 

son tantos los vitales malvivientes 

cobardes incapaces de sentir 
el alma enamorada de los riesgos 
el alma enamorada hasta del fin 

del fin que es un comienzo si el que queda 
afirma su locura de vivir 

mensaje de los ojos ya cerrados 
que nos dejan su luz de proseguir 
por qué de tanta vida concebida 
violeta haydée beatriz vladimir 

nos dicen a pesar de su partida 

debemos ser honrados hasta el fin. 

 

UNIVERSO NÃO É UMA IDÉIA MINHA 

(Alberto Caeiro) 

A minha ideia de universo é que é uma ideia 
minha. 

A noite não anoitece por meus olhos, 
A minha ideia de noite é que por meus olhos 

anoitece. 
Fora de eu pensar e haver quaisquer pensamentos 

A noite anoitece concretamente 
E o fulgor das estrelas existe como se tivesse peso 

 

 
 

O MEDO GLOBAL 

(Eduardo Galeano) 
 
Os que trabalham têm medo de perder o trabalho. 

Os   que   não   trabalham   têm   medo   de   nunca 

encontrar trabalho. 
Quem  não  tem  medo  da  fome,  tem  medo  da 
comida. 
Os  automobilistas  têm  medo  de  caminhar  e  os 
pedestres têm medo de ser atropelados. 
A   democracia   tem   medo   de   recordar   e   a 
linguagem tem medo de dizer. 
Os civis têm medo dos militares, os militares têm 
medo da falta de armas. 
É o tempo do medo. 
Medo da mulher à violência do homem e medo do 
homem à mulher sem medo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

“Tenho medos bobos e coragens absurdas” 

(Clarice Lispector) 

 

O PARTO 
(Eduardo Galeano) 

Três dias de parto e o filho não saía: 
- Tá preso. O negrinho tá preso – disse o homem. 

Ele vinha de um rancho perdido nos campos, 
E o médico foi até lá. 

Maleta na mão, debaixo do sol do meio-dia, o 
médico andou até aquela longidão, aquela solidão, 
onde tudo parece coisa do destino feroz; e chegou 

e viu. 
Depois, contou para Glória Galván: 

- A mulher estava nas ultimas, mas ainda arfava e 
suava e estava com os olhos muito abertos. Eu não 
tinha experiência nessas coisas. Eu tremia, estava 

sem nenhuma ideia. E nisso, quando levantei a 

coberta, vi um braço pequeninho aparecendo entre 

as pernas abertas da mulher. 
O médico percebeu que o homem tinha estado 

puxando. O bracinho estava esfolado e sem vida, 
um penduricalho sujo de sangue seco, e o médico 

pensou: Não se pode fazer mais nada. 
E mesmo assim, sabe-se lá por que, acariciou o 

bracinho. Roçou com o dedo aquela coisa inerte e 
ao chegar à mãozinha, de repente a mãozinha se 

fechou e apertou seu dedo com força. 
Então o médico pediu que alguém fervesse água, e 

arregaçou as mangas da camisa. 
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