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APRESENTAçãO

A poesia é algo realmente fascinante, tanto para quem 
escreve quanto para quem aprecia. 

Poder ver e descrever o mundo, mesmo com toda sua 
complexidade, de forma encantada, metafórica e leve, é um 
privilégio que deveria ser experimentado por todos. Conforme 
defende Soares (2014), “o encantamento pela poesia, além de 
ampliar e enriquecer as percepções do cotidiano, tem caráter 
propulsor em outras aprendizagens e qualifica o processo de 
construção do conhecimento.”

No entanto, embora vivenciem a poesia em seu quotidiano, 
não são muitas as pessoas que se encorajam e se aventuram a 
materializá-la pela escrita.   Isso nos leva a ponderar que to-
dos têm o direito e deveriam se dar a satisfação de desfrutar o 
poético, mergulhando no universo daquelesque se dedicaram 
a essa aventura.

Na história de Passo Fundo, muitos foram os poetas que 
traduziram a riqueza, a história, as belezas e, porque não 
dizer, as tristezas da vida, em palavras poéticas. De acordo 
com o exposto pelo historiador e poeta passo-fundense Paulo 
Monteiro, ex-presidente deste sodalício, na Revista Água da 
Fonte (nº 1, 2004), a literatura passo-fundense teve início com 
o poeta Bento Porto da Fontoura – nascido em nossa cidade, 
possivelmente no dia 12 de janeiro de 1840, e falecido no Rio 
de Janeiro, em 25 de março de 1913. Bento teve seus poemas 
publicados no livro Flores Incultas, em 1875, pela Tipografia 
Jornal do Comércio, de Porto Alegre. Desde então, poetas – 
como os já falecidos, porém muito reconhecidos, Antonino 
Xavier, Gabriel Bastos, Antonio Donin, Gomercindo dos Reis, 
André Pithan, Severino Ronchi, Tenebro dos Santos Moura e 
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Jurema Carpes do Valle, dentre muitos outros – foram mar-
cando época e, por meio de seus feitos literários, tornaram-se 
imortais. Tal imortalidade, contudo, está condicionada à efe-
tiva e à constante leitura de seus escritos, o que os mantêm 
vivos na memória de quem os aprecia.

Dentre os poetas passo-fundenses contemporâneos que 
fazem parte da Academia Passo-Fundense de Letras, devemos 
citar as consagradas poetisas Helena Rotta de Camargo e Craci 
Dinarte, as quais dividem espaço com músicos-poetas, como 
Francisco Mello Garcia (Xiko Garcia), e advogados-poetas, 
como Jabs Pain Bandeira. A estes se unem, ainda, talentos que, 
mais recentemente, começaram a incursionar por esse infinito 
universo de poetizar palavras e sentimentos, como Elisabeth 
Ferreira, Júlio Perez e Sueli Frosi. Eu mesma me dediquei a al-
guns escritos, que me permitiram acompanhar tão admirável 
grupo.  A menção a esses nomes, registro, tem tão somente o 
intuito de  evidenciar algumas personalidades que fazem parte 
do rol de acadêmicos dedicados a essa encantadora tarefa, o 
que não quer dizer que não se reconheça as obras de tantos 
outros novos poetas passo-fundenses, que, quiçá um dia, 
ocuparão as nobres cadeiras dessa entidade, a qual, embora 
nascida  há apenas 76 anos, nos idos 1938, ainda é uma jovem 
agregadora de escritores e amantes da literatura.

Há que se destacar, nesse contexto, que quem escreve, o 
faz para eternizar e compartilhar suas ideias e isso só é pos-
sível quando essas são tornadas públicas. Nesse sentido, certa 
feita, um grupo de sábios idealizadores e realizadores, capita-
neados pela incansável Professora Dra. Tania Rösing, teve uma 
ideia brilhante: construir uma série de Túneis da Literatura, 
espaços para que poemas fossem estampados publicamente, 
com vistas a torná-los acessíveis a um público transeunte das 
ruas da nossa Passo Fundo, sensibilizando-o para essa arte e 
para o mundo.

Cada um dos túneis de acrílico edificados em diferentes 
pontos da cidade  expõe, democraticamente, seleções de po-
emas feitas por diferentes entidades da cidade, os quais são 
distribuídos em diferentes categorias temáticas. Assim, coube 
à Academia Passo-Fundense de Letras a seleção de oito poemas 
por mês, com o limite de até 22 linhas cada.

Creio que, ao organizar esta antologia poética, composta 
por quase uma centena de poemas – muitos deles inéditos em 
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livro –, contribuímos para melhorar o conhecimento sobre a 
nossa literatura local. Além disso, com a publicação desta obra, 
pretendemos divulgar os trabalhos dos acadêmicos, bem como 
apresentar, a muitos, a própria APLetras,  entidade sem fins 
lucrativos  que sobrevive exclusivamente com as anuidades 
dos acadêmicos, que, no último ano, celebrou a passagem de 
seu  Jubileu de Diamante.

Por fim, ao valorizarmos a maravilhosa ideia dos Túneis 
da Literatura, reafirmamos o município de Passo Fundo como 
Capital Nacional da Literatura. Se você não teve a oportunidade 
de visitar o túnel da Praça Armando Sbeghen, no Largo da 
Literatura (esquina da Avenida Brasil com a Rua Ângelo Preto, 
próximo à estação rodoviária de Passo Fundo), está tendo, 
agora, a chance de conhecer e de desfrutar dessas belezas 
poéticas que, conforme diz Soares, poderão enriquecer suas 
percepções sobre o cotidiano. Desejamos que o contato com 
estes textos seja um convite a visitar os túneis, que foram 
construídos para você. Fazendo isso, além de conhecer lindos 
poemas, estará poetizando sua própria vida. 

Boa leitura, boas reflexões e bom passeio, pelos túneis ou 
por este livro!

Marilise Brockstedt Lech
Psicóloga Educacional
Cadeira 39 da APLetras
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PAuLO MONTEIRO

A Academia Passo-Fundense de Letras foi fundada no dia 
7 de abril de 1938, com o nome de Grêmio Passo-Fundense 
de Letras, e assumiu oficialmente a atual denominação a 7 de 
abril de 1961.

Trata-se de uma longa história, cujas raízes encontramos 
no dia 15 de fevereiro de 1883 quando quatro jovens: Gasparino 
Lucas Annes, Diogo de Oliveira Penteado, Felício Bianchi e Pe-
dro Lopes de Oliveira, decidiram criar o Clube Literário Amor 
à instrução, que atingiu a marca de 120 associados. O Clube 
manteve uma rica biblioteca, em diversas línguas, promovia 
palestras, debates e saraus. Possuía estandarte e sede própria. 

A tragédia que passou à história com o nome de Revolução 
Federalista contribuiu para a desativação da entidade, pois a 
maioria dos seus sócios apoiou as forças republicanas, con-
tribuindo para a criação da chamada Guarda Republicana. Ter-
minada a guerra fratricida, houve uma tentativa de reorganizar 
o Clube, que não foi adiante. Seus ideais, porém, permaneceram 
vivos.  E, quando da criação do Grêmio Passo-Fundense de Let-
ras, em 7 de abril de 1938, ali estavam Gabriel Bastos e Armando 
Araújo Annes, integrantes do Clube. A memória das atividades 
dos seus tempos de jovens se fez presentes em ideias como a 
criação da atual Biblioteca Municipal.

A decisão de criar o Grêmio Passo-Fundense de Letras 
aconteceu numa reunião preliminar levada a efeito no dia 
31 de março de 1938. Participaram da reunião os seguintes 
intelectuais passo-fundenses: Sante uberto Barbieri, Arthur 

Breve histórico da Academia
Passo-Fundense de Letras
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Ferreira Filho, Gabriel Bastos, Tristão Feijó Ferreira, Aurélio 
Amaral, Odette de Oliveira Barbieri, Celso da Cunha Fiori, 
Pedro Silveira Avancini, Herculano Araújo Annes, Nicolau de 
Araújo Vergueiro, Armando de Souza Kanters, Túlio Fontoura, 
João José Boeira Guedes, Francisco Antonino Xavier e Oliveira, 
Verdi De Césaro, Daniel Dipp. Antônio Athos Branco da Rosa, 
Heitor Pinto da Silveira, Sabino Santos, Gomercindo dos Reis, 
Onildo Gomide, Píndaro Annes, Waldemar Camilo Ruas, Lucilla 
Schleder e Oscar Knaipp.

No dia 7 de abril de 1938 foi realizada a sessão de fundação 
do Grêmio Passo-Fundense de Letras, sendo eleita a seguinte 
diretoria provisória: presidente: Arthur Ferreira Filho; vice-
presidente: Gabriel Bastos; secretário geral: Sante uberto Bar-
bieri; primeiro secretário: Verdi De Césaro; segunda secretária: 
Lucilla Schleder; tesoureiro: Daniel Dipp; bibliotecário: Antônio 
Athos Branco da Rosa.

A ata de fundação foi assinada por Arthur Ferreira Filho, 
Gabriel Bastos, Sante uberto Barbieri, Verdi De Césaro, Lucilla 
V. Schleder, Daniel Dipp, Heitor P. Silveira. Tristão F. Ferreira, 
Sabino Santos, Gomercindo dos Reis, Oscar Kneipp, Celso da 
Cunha Fiori e Túlio Fontoura.

uma das primeiras iniciativas do Grêmio Passo-Fundense 
de Letras foi propor a criação da Biblioteca Pública Municipal 
de Passo Fundo, conjuntamente com o Rotary Club, o que foi 
materializado através da aquisição de livros, pelo próprio 
sodalício. O reconhecimento oficial veio através do Decreto nº 
6, de 2 de abril de 1940 com o qual o prefeito Arthur Ferreira 
Filho, fundador e primeiro presidente da novel entidade, criou 
a Biblioteca.

As sessões do Grêmio Passo-Fundense de Letras, trans-
mitidas ao vivo pela Rádio Passo Fundo, eram grandes even-
tos sociais e serviam para que os associados apresentassem 
trabalhos que acabaram resultando em livros. A associação 
manteve colunas nos jornais O Nacional e Diário da Manhã 
sobre os mais diversos assuntos.

No dia 7 de abril de 1961, o Grêmio Passo-Fundense de 
Letras foi transformado em Academia Passo-Fundense de 
Letras, tendo os seguintes associados e respectivos patronos: 
Arthur Süssembach (Monteiro Lobato), Aurélio Amaral (Sante 
uberto Barbieri), Carlos de Danilo Quadros (Assis Chateaubri-
and), Celso da Cunha Fiori (João da Silva Belém), César Santos 
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(Getúlio Vargas), Gomercindo dos Reis (Walter Spalding), 
Jorge Edethe Cafruni (Francisco Antonino Xavier e Oliveira), 
José Gomes (Dom Aquino Correa), Jurandyr Algarve (Arthur 
Ferreira Filho), Mário Daniel Hoppe (Gabriel Bastos), Mário 
Braga Júnior (Darcy Azambuja), Mário Lopes Flores (Augusto 
dos Anjos), Paulo Giongo (Ernani Fornari), Píndaro Annes 
(Prestes Guimarães), Reissoly José dos Santos (Rui Barbosa), 
Rômulo Cardoso Teixeira (Olavo Bilac), Sabino Santos (Erico 
Verissimo), Saul Sperry Cezar (Álvares de Azevedo), Túlio 
Fontoura (Nicolau de Araújo Vergueiro) e Verdi De Césaro 
(Raquel de Queiroz).

A Academia Passo-Fundense de Letras, ao longo de sua 
história, promoveu concursos literários, publicou anuários e 
participou ativamente da vida cultural do município. Tanto é 
assim que a implantação do movimento tradicionalista gaúcho 
foi liderada por acadêmicos e a universidade de Passo Fundo 
foi idealizada dentro do sodalício.

O prédio da Academia Passo-Fundense de Letras, foi con-
cluído em 1917, servindo de sede do Clube Pinheiro Machado, 
órgão social do Partido Republicano Rio-Grandense. Entre 1929 
e 1932 serviu para a formação de professores, com a instalação 
da Escola Complementar, gênese da atual Escola Estadual 
de Ensino Médio Nicolau de Araújo Vergueiro. Após abrigar 
algumas repartições públicas, passou a sediar o Grêmio Passo-
Fundense de Letras, atual Academia Passo-Fundense de Letras. 
A Biblioteca Pública ali atendeu ao público até meados de 1973, 
quando foi transferida para o prédio onde se localiza até hoje.

Como se vê, o prédio sede da Academia Passo-Fundense 
de Letras se confunde com quase um século da história do 
município de Passo Fundo.

 Atualmente, a Academia edita a revista Água da Fonte, 
participa do programa Literatura Local, na TV Câmara, (Canal 
16, da Net), e do programa Café Filosófico, pela rádio Diário da 
Manhã AM. Sua atual diretoria está assim constituída: Gilberto 
R. Cunha, presidente; Agostinho Both, vice-presidente; Dilse 
Piccin Corteze secretária-geral; Paulo Monteiro, primeiro 
secretário; Francisco Mello Garcia, segundo secretário; Júlio 
César Perez, primeiro tesoureiro, e Sueli Gehlen Frosi, segundo 
tesoureiro. 

São os seguintes, em ordem alfabética, os  atuais mem-
bros titulares da Academia: Agostinho Both, Alberto Antonio 
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Rebonatto, Antonio Augusto Meirelles Duarte, Carlos Alceu 
Machado, Craci Terezinha Ortiz Dinarte, Daniel Viuniski, Dilse 
Piccin Corteze, Diógenes Luiz Basegio, Elisabeth Souza Ferreira, 
Elmar Floss, Getulio Vargas Zauza, Gilberto Rocca da  Cunha, 
Helena Rotta de Camargo, Hugo Roberto Kurtz Lisboa, Irineu 
Gehlen, Jabs Paim Bandeira, José Ernani de Almeida, Júlio César 
Perez, Luiz Juarez Nogueira de Azevedo, Marilise Brockstedt 
Lech, Marisa Potiens Zilio, Mauro Gaglietti, Osvandré Lech, 
Paulo Monteiro, Pedro Ari Veríssimo da Fonseca, Ricardo José 
Stolfo, Rogério Moraes Sikora, Romeu Carlos Alziro Gehlen, 
Santina Rodrigues Dal Paz, Santo Claudino Verzeleti, Selma 
Cotamilan, Sueli Gehlen Frosi,  Xiko Garcia e Welci Nascimento.  

Desde 2008 a Academia Passo-Fundense de Letras retomou 
a tradição de promover concursos literários para revelar novos 
escritores. Ao todo foram cinco edições, que culminaram com 
a publicação de cinco volumes reunindo os trabalhos de alunos 
de escolas públicas e privadas. Em 2008 saiu Machado de Assis; 
100 Anos de História; em 2009 o sodalício deu a lume DE CANu-
DOS A PASSO FuNDO – Concursos Literários: um Século sem 
Euclides da Cunha & Poeta Professor Antônio Donin: poesias 
para alimentar a alma; em 2011: RAQuEL DE QuEIROZ: Olhares 
de jovens passo-fundenses; e em 2013: O IMORTAL MOACYR 
SCLIAR. E, agora, inova com a organização da coletânea de 
poemas que, desde 2008, têm sido selecionados pela APL para 
exposição pública no Túnel da Literatura, localizado na Praça 
Armando Sbeghen, na Av. Brasil esquina com a Rua Ângelo 
Preto, materializada no livro Poemas no Túnel.

Assim, contribuímos para a formação cultural de Passo 
Fundo, mantendo uma tradição iniciada por aqueles quatro 
jovens que, no dia 1º de fevereiro de 1883, fundaram o Clube 
Literário Amor à Instrução. A história da Academia Passo-Fun-
dense de Letras ultrapassa a marca dos seus 76 anos de existên-
cia, completados em 7 de abril de 2014. Somos a continuidade 
de uma história de mais de 130 anos de amor à cultura.
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O amor

Alguns o chamam prazer,
Outros, sofrimento.
Mas ninguém consegue viver
Sem nele buscar alento.

Amar é sobreviver
A todo o mau evento.
Amar é satisfazer
Nosso coração sedento.

Pode parecer duro,
Amargo, doloroso até, 
Mas é algo tão puro,

Tão isento de má fé
Que todo o bem do mundo
Está amparado em seu tripé.

ALBERTO REBONATO
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Nuances

Nesta hora que congela o retrato
Sou tão nostálgica
Que canto lembranças...
Minha boca carente
E minhas coxas mal bronzeadas
Clamam suor
De alguma madrugada
Talvez um imperceptível silêncio
uma brisa que entoe minhas curvas
Como a apologia frenética do tempo
uma boca que apeteça os delírios
De minhas sinuosidades
Convertendo minha poesia
Em dilatada torrente de prazer.

ALICE DE FÁTIMA VIEIRA
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Civilização

O índio na beira da estrada vendendo balaio
é tão triste quanto o pássaro nativo
cativo
que ele também oferece.
Dois recortes da colonização.
um irmão vende outro
para sobreviver,
enquanto dois,
vão morrendo aos poucos
na miséria, no álcool,
no cárcere de asfalto,
sanga de pedra
que singra,
que sangra
esta nação.

ANA CAROLINA MARTINS DA SILVA
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Teu dia

Passei no teu dia 
e tu despertaste para a vida. 
A tua voz eclipsou 
a voz do pássaro, 
o sussurro do mar, 
o sopro da brisa. 
Os nossos sonhos 
se envolveram num abraço, 
e os teus dias 
também foram meus.

CRACI DINARTE
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Obrigado

Você diz “Senhor”, 
outros também. 
um coro de vozes 
ergue-se aos céus: 
Obrigado, Senhor, 
pelo nascer do sol 
que aquece a terra, 
faz florescer a flor, 
amadurece o trigo 
que sacia a fome. 
Obrigado, Senhor, 
pelo verde das árvores, 
pela sombra que elas dão, 
pelo fruto que alimenta, 
pelo cantar dos pássaros 
que alivia a tensão, 
inspira ideais. 
Obrigado, Senhor, 
pelos rios e mares que correm unidos, 
formando oceanos, 
onde nossos olhares se perdem. 
Obrigado, Senhor, 
por teres nascido, 
sugado leite do seio de Maria, 
crescido, 
ensinado 
que maior que tudo 
é ser rico de amor.  
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Areias brancas

um silêncio cúmplice
domina a natureza
e toca a minha alma
que, tomada de leveza e brandura,
se comunica com o frescor da árvore,
no seu translúcido verdor,
na luminosidade amarelo-ouro,
rosa-vermelho, do sol poente.
A paz nevoenta acentua-se no mar,
nas areias brancas,
num momento de total harmonia.
a brisa, repentinamente intensa,
é um brusco despertar. 
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Festival

A cidade se enfeita
de cores e bandeiras,
nas ruas, nas vestes, 
no som, nas palavras
eles contam histórias
de todas as partes. 

Nunca vistos, desconhecidos, 
ficam próximos, irmãos!
A porteira se abre, 
quando o som mais forte 
se faz ouvir.
É o TuM-TuM
que bate no peito de todos,
tornando-os apenas uM. 

DINAIR FERNANDES PIRES
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Renascer

um par de luvas de prata, 
um candelabro sensual de chamas altas. 
Lembro-me do dia em que nasci... 
foi de cócoras, de onde saí; 
visitação da janela, frente às estátuas pesadas, 
de sombras, até aconchegantes, 
num alvo corredor... jardim de um Éden. 
Rosas caladas; 
nenhuma bandeira hasteada, 
mas o doce silêncio e um ácido momento, 
puramente, mácula suave. 
Visitarei o outro lado, brevemente, 
e as mãos estarão nudas, 
haverá chamas, não tão belas, 
mas o candelabro oscilante 
poderá ser o mesmo, 
desde que seja bem cedo, 
sem sombras e com rosas que falem.

EDuARDO CABEDA
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Lua dos apaixonados

Eu te bendigo, Rainha da Noite,
Quando despontas majestosamente no céu,
Redonda, prateada e gigante,
Despertando as estrelas faiscantes
E cobrindo toda a escuridão com o teu mágico véu!

Eu te idolatro, Sol das Madrugadas
Porque costumas acordar de mansinho
A inspiração dos poetas, que brinca de amor e carinho,
No sono sem sonhos
Das almas mais doces e apaixonadas!

Eu te venero, Manto Perpétuo de Prata,
Pela luz que estendes da montanha à mais distante estrada,
Promessa divina escrita no firmamento,
Com a tinta que cobre todo e qualquer sentimento
Da mais luminosa palavra, que aguarda o mais que perfeito 
entendimento!

ELISABETH SOuZA FERREIRA
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Oração do gaiteiro

Patrão do Céu, abençoa este gaiteiro que Te chama
Através do dedilhar desta velha gaita que geme e suspira
Inspirado no minuano que sopra com a força de quem 
mais ama
Transformando em prece a melodia doce que cria.

Patrão do Céu, abençoa este gaiteiro jovem que se esforça 
para aprender
No balanço agitado que insinua um falso conhecer
Das notas benditas que toca com a emoção que faz bater 
o pé
De um lado para o outro, se entesa e se inclina
Enquanto que a todos, aos poucos, encanta e fascina!

Patrão do Céu, abençoa este velho gaiteiro que já cansado 
pelas lides campeiras
Mal consegue segurar o próprio acordeão.
Com os dedos calejados e as costas curvadas para a frente
Nas tuas mãos entrega, com a consciência tranqüila,
Embrulhado num fino lenço,
O próprio coração!

Patrão do Céu, abençoa toda a nossa gente, a nossa
querência amada
Estes peões e prendas espalhados por esta terra abençoada 
Para que a tradição gaúcha nunca deixe de existir, nem 
agora nem num distante porvir
E que a gaita seja sempre a nossa oração
O canto de louvor a Ti, Patrão do Céu,
Nosso modelo eterno de paz e gratidão!
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Amor

Ainda que o mundo esteja em guerra, 
permaneças em paz contigo mesmo!
Ainda que as geleiras estejam se derretendo, 
conserva-te o mesmo ser inabalável na fé e no amor!

Somente o sentimento mais elevado 
é que pode te dar a estrutura necessária de firmeza 
para te proteger das influências negativas 
que te circundam em toda parte.

Cultiva a semente do amor. O amor tudo suporta. 
Tem paciência para tolerar, respeitar, ajudar e calar na 
hora certa.
O amor não pesa. Deixa a pessoa leve, flutuante, 
boiando num imenso mar de satisfação íntima.

O amor aproxima, conecta, sente o que o outro sente; 
sabe transferir emoções. O amor relaxa.
Sê tu a pessoa que ama e merece ser amada!
Descansa a tua mente.   É um bom conselho.  

Mas nem todos conseguem praticá-lo.  
Porque, antes de tudo, para repousar a consciência 
é necessário mergulhar a própria vida no grande mar do 
amor, 
o verdadeiro reino da paz!
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Prece às palavras

Fazei-nos compreender
A cor e o sabor das palavras
Largadas ao vento dos pampas
À brisa do mar ou à secura do sol
Entre as buzinas dos carros e o galope dos cavalos.
Que sejamos solidários
Com as fiéis sandices de Dom Quixote
E sua doce Dulcineia 
As aventuras do Capitão Rodrigo
Entre o amor e a guerra. 
Que nos deliciemos
Com a magia da sereia e seu canto solitário
E desfrutemos os prazeres
Das páginas abertas de um mundo perdido.

ELITA TREVISO
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Consciência

Pensar antes de agir, assim buscando
a luz esplendorosa da razão, 
e agir tranquilamente, observando 
o seu conselho sempre nobre e são; 

Vencer o sentimento, procurando 
contê-lo em seu lugar, no coração, 
para que deste apenas saia quando 
puder verter sem ódio ou perversão: 

Eis o melhor caminho que lobrigo 
para a jornada rude da existência 
no planeta que temos por abrigo, 

onde, salvando errônea inteligência, 
entendo que não há mais vero amigo 
que o parecer brotado na consciência.

(Passo Fundo, 4-10-29)

F. A. XAVIER E OLIVEIRA
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O tempo

Passa o tempo, a hora soa,
Passa o minuto que voa,
Vem o segundo veloz;
O mês o Tempo atravessa,
O ano passa depressa,
E o tempo nos deixa sós.

Como Ahasvero lendário
Cumpre o tempo seu fadário,
Sempre, sempre a caminhar;
Ora se acha com a vida,
Ora a morte é sua lida,
Num constante labutar.

Com o Tempo os séculos correm,
Milhares de mundos morrem
E o tempo sempre a passar.
Tudo se finda, se acaba, 
Só o Tempo não desaba...
Sempre há tempo por chegar.

Quando o Bem o acompanha,
Caminha sempre com manha.
Té a hora de chegar...
Nesse momento se apressa,
E marcha, marcha depressa,
Zás! nos deixando a penar.

GABRIEL BASTOS
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Sendo o Mal seu companheiro
Vem chegando mui ligeiro
Mas sem pensar em seguir;
Com o Bem é breve a lida...
Com o Mal protela a ida...
Não tem pressa de partir.
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Há algo eterno?

Por mais que dure, tudo termina um dia. 
Termina a dor, o sofrimento e a tristeza. 
Termina o contentamento, o prazer e a alegria.
Também termina a feiura e a beleza.

Todo o vindo-a-ser pertence à efemeridade. 
De não-ser, vir-a-ser SER, ao devenir é seu destino:
se desfazer, dissolver-se e retornar à eternidade, 
não importa se é grande, imenso ou pequenino.

Amanhã será velho o que hoje é moderno. 
Tudo é instável, se transforma, no universo. 
Muda o Querer, o Sentir, o Pensar e a consciência.

O que hoje se diz ser fantasia, no futuro, será Ciência, 
A coisa vista de um ponto está a direita, do outro lado é 
o inverso. 
Tudo que começa sempre acaba, só o espírito é eterno.

GETuLIO VARGAS ZAuZA
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Folclore

Músicas, danças, brincadeiras e crenças,
Tudo isto , é a verdadeira tradição,
Que simboliza o folclore,
De geração , em geração.

A história de um país, para ser bem conhecida,
Precisa que saibamos tudo que nele tem,
Da sua cultura e costumes,
Dos hábitos que ainda mantém.

Seja em cantigas e lendas, ou numa canção de ninar,
Os nossos antepassados devem ser relembrados,
Que nunca , sejam esquecidos por este mundo afora,
Contados pelo seu povo, como também propagados

Cultuar e respeitar , dando o devido valor,
Deve ser inerente em qualquer ocasião,
Fazendo sentir bater no peito,
O que guarda o coração.

GLAuRA HILÁRIO BROCKSTEDT



40

Porquê

Por quê?...  
um mar imenso, majestoso... 
A vastidão das matas e dos campos, 
Um céu infinito, imensurável... 
 
 
Por quê ? 
Quisera saber mesmo porque, 
A vida tão pequena, breve, 
Efêmera, fugaz, tão passageira 
 
Se esvai num leve sopro de repente, 
E fica o grande mar, o vasto céu brilhante 
E a amplidão dos campos verdejantes.. 
Por quê? 
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Vida circense

   Sentou-se a fadiga
   na espreguiçadeira.
   Pensou estar em férias,
   e cerrou os olhos...

                  Sobre ela se amontoaram
                  as tropelias dos anos,
                  como fantoches saltitando
                  na ribalta do circo.

   uma vez desperta,
   a fadiga pôs-se a rir...
   A vida é mesmo uma piada!
   Basta vesti-la de palhaço.

HELENA ROTTA DE CAMARGO



42

Trem-fantasma

A noite me enreda de carícias
com sua espuma de prata.
Desliga-me as antenas
e abranda as tensões.
As pálpebras se ajustam
ao foco dos raios derradeiros,
que espiam pela persiana
minha ansiedade decadente.
O criado-mudo,
que é também cego
e surdo de nascença,
 ignora o plantão do rádio-relógio,
depõe a guarda
 e adormece...
O sono é um trem-fantasma,
e nele pego carona.
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Fênix

   Estava certo Picasso,
   ao prantear as ruínas de Guernica,
   ferida por bombas incendiárias.
   Disse a verdade Kafka,
   ao resgatar, em córregos de sangue,
   suas narrativas de opressão.

   Quando o ferrão da iniquidade
   inocula seu veneno no universo,
   as emoções se desintegram,
   em cores, vocábulos e sons...

   E eu me prostro aqui,
   magoada e solitária,
   a suspirar  pelo arrebol,
   em que elas ressurjam das cinzas,
   qual fênix reabilitada
   pelo milagre  da arte.
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Vida verde

Canícula

Quero o verde
cobrindo as sepulturas,
se espreguiçando
nos parques,
embandeirando
as escolas,
e espelhando sua silhueta
na alma das lagoas!

   Os galhos dos plátanos
   se contorcem em cólicas,
   na canícula das ruas...
   E assim ao relento,
   eles sofrem espasmos,
   fragmentam-se em gemidos,
   digerindo, a contragosto,
   os coágulos da insolação...
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Vínculos

   Mãe                        Pranto
   e filho:                   e riso;
   sol                          teto
   e brilho;                 e piso;
   mel                         uva
   e favo;                    e sumo;
   rosa                        guia
   e cravo.                  e rumo.

Cupido

   Se alguém lhe indagar
   sobre o dono da ventura,
   onde mora, onde deita,
   onde esconde a doçura,

   você vá com cuidado!
   Não iluda a menina!
   Não faça mistério
   nem fuja na esquina!

   Ela está é flechada,
   com  medo, com sede.
   um peixe no seco,
   não anda, não nada.

   Tadinha!Mal sabe
   que o amor é uma rede...
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Armas da paz

Na busca de soluções
para os conflitos
da humanidade,
há planos estratégicos
e armas inofensivas:
canções,
córregos,
abraços,
jardins,
poemas.

Sedução

Fio magnético
unindo os polos
explodindo a luz.

Âncora jogada
ao mar de dentro
em louca procura.

Seduzida
voa a alma
nuvem branca
doce ave.

Salmos sobem
anjos descem
entre garças
faz-se a paz.
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Cumplicidade

Quero a paz

um dia convidei a estrela-d’alva, 
pra ir comigo a visitar a Lua.
E ambas saímos, no raiar da alba, 
sem encontrar um vivente pela rua. 

Corri garbosa pelas alamedas, 
enchendo o peito de frescor e lumes.
E foi então que descobri as veredas 
onde passeiam, sutis, os vagalumes.

Neste momento, de ventura extrema,
guardei  pra sempre aquela imagem crua:
Deram-se as mãos minh’ alma e meu poema,  
pra engalanar o céu da minha rua...  

Não vale ser inimigo,
ter ódio, fazer maldade!
Não vale pôr de castigo,
nem semear falsidade!

Nas liças da trajetória
povoada de insegurança,
quero a leveza dos barcos
e quero a paz da esperança.

O perdão, banindo o ódio,
fé e amor como fanal...
E o bem subindo no pódio,
para o abraço universal...
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Filhos do encanto,
os beijos cantam
Seu canto.

Irmãos do abraço,
os braços soltam
seus laços.

Primos do afeto,
os sentimentos brincam, 
discretos.

Tias da esperança,
as saudades esperam
lembranças.

Avós do riso,
os caramelos riem,
como os guizos...

Parentesco

Pena capital

Condeno a iniquidade
ao fogaréu do inferno!
É lá o confinamento
dos malfeitores.
Assada e consumida
na grelha de Satã,
não lhe darei tempo
para o revide.
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A lua

Contemplando o ser

A Lua,
branca menina,
percorria o céu.
Ela se envolvia
nas belezas que via.
Entre tantas,
uma lhe empolgou:
um beijo de amor.
A lua beijou o mar,
e, ao ver-se refletida,
viu que a lua-menina
agora era lua-mulher

A infância que hoje nos encanta, 
e a juventude que a beleza exalta,
pois elas são a velhice que te assusta e espanta
pela humildade que tanto te falta.

Então aprende bem a contemplar
e compreender as fases desta vida
e assim saberás viver e amar
infância, juventude e as rugas tão temidas

Vive cada momento como deve ser vivido.
Vive sem excesso e sem carência,
cada um com real senso e sentido
e viverás e morrerás em paz com tua consciência
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Nostalgia

Quem  me dera
voltar à terra
das casas simples,
das ruas de lama!
Às geadas brancas,
às noites longas,
colchão de palha
e cheirosa cama!

Quem me dera
voltar à  terra
de tantas sombras,
de tantas luzes!
Natais sem pompa,
bonecas toscas,
quintal de frutas,
gatos e moscas...

Quem me dera
voltar à terra
dos meus amados
que já  partiram!
Reaver suas história,
em baús mofados;
nas forjas de aço,
contar sua glória! 
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Soneto

Alegorias

jamais serei um poeta apenas sou
um simples operário que procura
de si por seus irmãos compor as dores
e o pranto e o desespero e a vil tortura

a fome o frio a angústia que ficou
da mais-valia faca afiada e dura
que atulha o bolso e o cofre dos senhores
nossa necessidade que perdura

assim não peço a chave de ouro fino
nem o modelo clássico de Atenas
ou Roma nada disso eu posso vê-de

e não direis um dia haver destino
pouco desejo que é bastante apenas
um copo d`água com que mate a sede

O chão é o colchão do pobre.
A Lua é a rua do poeta.
O amor é a cor do sangue.
A fé é um pé-de-cabra.
O mar é o lar da onda.
O Sol é um gol de craque.
O céu é o véu da noiva.
O rio é o cio do peixe.
A paz é um faz-de-conta.
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Picadeiro

Bugigangas

Conclamo as palavras
ao aconchego do regaço.
Aqui elas se divertem
como, no picadeiro, o palhaço.
É um cacoete dessas doidas
promover estardalhaço.
E juntas nos divertimos
num entrevero de abraços...

Na quermesse dos sonhos,
o artesão do arrebol
expõe bugigangas
em tabuleiros de Sol.

Passam  nuvens,
passam borboletas,
fadas e ninfetas.

E os sonhos,
talhados em renda,
névoa e perfume,
se evolam com elas.

Vão enfeitar as lapelas
de sutis vaga-lumes.
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Moça-velha na janela

Na janela debruçada 
todo o dia que amanhece 
a moça – moça-donzela – 
por fora velha ficou. 

Tal qual Dona Baratinha, 
sem dinheiro na caixinha, 
espera seu pretendente 
que por ali vai passar. 

Já beirando os seus noventa 
– mas por dentro florescendo – 
esperanças vai criando: 
sonhos de amor e ilusão. 

Moça-velha na jandela 
– donzela no coração.

HERBENI OTTO FACCHINI
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Noite

A noite é poesia para os olhos
E desassossego para o coração. 
Quebra o silêncio a noite, 
No aconchego dos bares, 
Enquanto a alma se perde
Ao contato dos olhares. 
No embalo da dança
O coração também balança. 
Noite: infalível e inesquecível.
Benditas horas da noite
Quem embalam, quem falam, que calam. 
A noite distrai. 
A noite trai. 
A noite se vai.

IRACEMA DE CASTILHOS DOMINGuES



56



57

Poeta

Eu sou poeta, digo verso e faço prosa, 
So não sei o nome da rosa 
Que me deram de presente, 
 
O seu perfume é algo delicado, 
Que medeixa provocado 
E me faz ficar contente... 
 
E neste encanto de mulher e de flor, 
O seu nome é amor, 
E na alma tem paixão.. 
 
Eu só lhe peço com toda a sinceridade, 
Seja minha liberdade, 
A voz do meu coração. 
 
E me escravise com votade de se doar, 
Venha me consola  
E a roubar minha solidão..

JABS PAIM BANDEIRA
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Sou filho da pampa

Sou filho da pampa,
Neto desta querência,
E faço da experiência,
Herança do meu passado,
Que jamais deixo de lado,
Sendo o cerne, e a própria essência!

Descendente de farrapos,
Federalista confesso,
De pelear nunca me despeço,
Sou o sangue desta disputa,
Memória de todas as lutas,
Desses heróis que não esqueço!

Sou relâmpago, sou a chama,
Sou o vento da tormenta,
Já nada mais me espanta,
Quando acariciado pelo Sol,
Da figueira sou a sombra, melodia do arrebol,
Nestes acordes que  alimenta!

Que o Santo Protetor,
Seja São Jorge, ou Francisco de Assis,
Que traga muitas graças e te faça feliz,
Enquanto em som de toada,
Vou anunciando, um adeus, uma  alvorada,
Neste poema que eu fiz!
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O retorno de mira

‘’Sinto que sou ninguém salvo uma sombra’’
Pus o gato na cama. Acabo telefonar para minha namo-

rada, de discutir, de ligar de novo, de acertar algumas pon-
tas, não todas. A TV por cabo não funciona. Encontro sobre a 
mesinha Fernando Pessoa. Leio só um pouco.

Durmo? Mas e o gato? E se ele acordar de madrugada?
Permaneço indeciso. Como vou aguentar o silêncio natu-

ral desta casa de campo? O horror do tique-taque do relógio 
da parede? 

Levanto da poltrona e caminho até a janela envidraçada 
da sala. Lá fora, a escuridão. Não vejo nada e tenho medo do 
que não vejo. (...) 

JORGE ALBERTO SALTON
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Império do novo

Ergue-se o novo no lugar do antigo
Apaga-se da memória um pouco - muito
da história de Passo Fundo.

Casarões que vêm abaixo de mansinho para não despertar
o ódio escarninho de quem ali também se vê um pouco 
derrubar.

Roubam o passado comum 
de um povo de quem nem de um ovo
ninguém se sente devedor.

Terá a propriedade tal autoridade
para abolir as idades de quem as viveu?
No creo pero que las habitaciones no hay más,  ah, no hay!

E não há quem as resssuscite depois de mortas!
Como recuperar a vida de uma casa
revelada nos tijolos - gastos – na madeira – carrunchada -
recuperada falquejada pela vida? Impossível!

O espírito que as habitou já navegou para outras paragens.
Desalojaram-no volta para o tempo
que é o alimento que o mantém
por anos em determinado lugar.
Ainda haverá de passar muito
até que outro espírito habite o novo que derrogou o antigo.
E até lá já não garanto poder chegar. 

JúLIO CÉSAR PEREZ
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Elegia

As mulheres
são seres
especiais. 
Diferenciados
dos demais. 
Em duas 
então
são o dobro
do que estou 
falando. 

Daí talvez
o fetiche
que envolve
a relação.

Os homens
mendigam
atenção. 

Sem elas...
sem razão. 
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Súplica

   Por uns instantes
   Deixa que eu descubra
   Através de teus olhos frinchas de luz
   Na escuridão que me rodeia.

   Por uns instantes
   Deixa que a tua mão firme
   Me conduza pela estrada da esperança.

   Deixa que teu coração
   Grande e generoso
   Me dê abrigo
   Não por uns instantes
   Mas por toda vida.

JuREMA CARPES DO VALLE
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Reflexão

   De azul marinho
   Tingiu-se do céu o manto
   Salpicado de estrelas
   Que encanto.

   Olho, ou melhor, contemplo.
   Porque, olhando
   Muitas vezes apenas se divisa
   É material o olhar
   Enquanto o contemplar
   É espiritual, transcendental.
   O ideal seria que pudéssemos
   Sempre contemplar
   Não apenas a natureza.
   Mas os outros que nos cercam.

Viagem

   Mergulho no azul do firmamento
   Que são teus olhos.
   Na profundidade de teus poemas
   Bebo avidamente
   A pureza transcendente
   De teus gestos
   Como o viajor sedento de verdade.
   Regresso
   E num amplexo a melancolia me envolve
   Sinto um vazio inexplicável
   E um anelo ardente
   De empreender nova viagem.
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Ausência

   Por onde andarás
   Com teus sonhos
   Angústias
   Esperanças?

   Por certo estarás
   Na eterna busca
   Dos inconformados
   Dos que lutam
   Por um mundo mais justo.

   De onde estiveres
   Quero que saibas
   A mensagem do jornal
   Amarelecida pelos anos
   Ainda flui
   E me incentiva
   Tua sugestão acolho
   Recolho meus poemas
   Reúno
   E em livro enfeixo.

   Credito este ato
   A tua profunda sensibilidade.
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Refúgio

Ofício

   Sabia-se capaz
   De altos vôos
   Fascinava-lhe a amplidão.

   Na noite silenciosa
   Onde o impossível do cotidiano
   Desaparecia
   Olhos abertos
   Alçava vôo
   A segurança era o seu leme.

   Regressava do devaneio
   À rotina de sua existência
   Consciente da fuga de suas possibilidades.

   Poderia ter percorrido
   Outros caminhos
   Mas escolhera aquele
   Em que se as probabilidades
   De ter eram poucas
   Eram muitas as de ser.

   A infância alegre
   E a adolescência inquieta
   Com ela diariamente
   Se encontravam.

   Já em pleno outono
   Destes encontros saía primavera
   O amor transmuta as estações.
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Medo

Amanhecer

   Só havia visto em sua vida
   Tardes sombrias, céu nublado
   Prenunciando tempestade.
   Sabia que havia manhãs radiosas
   Os poetas as descreviam
   Os pintores as transpunham para as telas.
   Contentava-se em senti-las
   Através dos outros
   E era quase feliz.
   De repente, tudo mudou.
   O céu não mais se apresentou nublado
   E por mais que o perscrutasse
   Não via prenúncios de tempestade.
   O sol raiou com tanta intensidade
   Que o medo a invadiu.
   E ela que usava abrigo contra a tempestade
   Passou a usá-la contra o sol.

Nas densas trevas
O entusiasmo e a alegria
Se escondem e adormecem.
Com a luminosidade
Que prenuncia a manhã
Despertam e com a natureza
Cantam em uníssono
A esperança de recomeçar.
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Travessia

   Sua frágil embarcação
   Vai singrando
   Águas calmas
   Águas revoltas.

   Na tranquilidade
   Acomoda-se
   Aprisiona-se ao barco
   Como se não fosse transitivo
   Navega simplesmente
   Sem perspectiva de chegada.

   Ao singrar as águas revoltas
   Transfigura-se
    Busca forças
   Liberta-se
   Luta
   Avança
   Divisa a praia à distância
   E deseja apesar de sua finitude
   Alcançá-la.
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Canto

Em cada canto,
Há um encanto. 
Mas, qual é o canto
Que tenho que cantar
Pra encantar o meu canto? 
Pra fazer do meu canto
um encanto? 

E se meu canto encantar
Outros cantos? 
Eu cantarei muito mais cantos. 
E meu coração se encantará, 
Se conseguir cantar
A vida
Aqui do meu canto. 

LICIANE TOAZZA DuDA BONATTO
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Sublime amor

Sou fruto da perseverança
e do equilíbrio
Vivo entre dois corações:
um mostra-se rijo
Mas é tenro e puro.
O outro é valente e perspicaz.

Sou fruto de amores eternos
Da sabedoria divina
Da honestidade rara
Da compaixão e da caridade.

Sou fruto de uma união perfeita
Que abençoada por Deus
Trouxe para minha vida
Lições insólitas de amor.

Sou fruto de duas vidas
Sou fruto de duas almas.
Almas amadas e inesquecíveis.
Sou, com muita satisfação,
filho dos meus pais.

LuIS MARCELO ALGARVE
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Numa noite de sábado

Debaixo de um céu repleto de estrelas
Sob a mira de uma lua que provoca pensamentos!
Mas o que fazer Numa Noite de Sábado?

Solitário entre quatro paredes
Só aguardo a próxima música tocar!
O que fazer Numa Noite de Sábado?

Abrir a porta que me separa do mundo?
Buscar algo lá fora.
Ficar a refletir?
Sobre os erros de um passado recente.
Enfim, o que fazer Numa Noite de Sábado?

Certamente a resposta está muito próxima
Afinal, já são 23 horas e 59 minutos!
O domingo vem chegando.
Assim, já não será mais...
uma simples Noite de Sábado!
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Quero...

Quero afeto sensibilizando a vida
Em todos os caminhos por onde se possa andar.
Quero andar nessa avenida 
Levando a todos que se possa amar.

Quero cheiro de boa comida
Em todos os lares que alguém possa morar.
Cozinhar, alimentando a vida
Para que fome ninguém venha passar.

Quero saúde para toda gente nascida
Pois, se for para morrer, que não seja sem antes da vida 
gozar.
Consolar as almas se a dor no corpo não for possível curar.

Quero tostões de maneira merecida
Fruto do trabalho, cuja essência, foi aos outros ajudar.
Mas quero que todos tenham chance, deste mérito desfru-
tar.

Quero versos com palavras comprometidas
Que iluminem a todos que deles possam se regozijar.
A esperança na palavra dita que mostra o mapa por onde 
devemos andar.

MARILISE BROCKSTEDT LECH
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Amor é elixir

Amor não tem medida,
Desperta na chegada,
Aperta na partida.

Amor é sensação.
Plenitude na presença
E também na solidão

Amor não tem razão,
Não tem senso,
Nem qualquer distinção.
Aceita até contradição.

Amor é o que se quer,
É o que nos faz existir.
É a vida com sentido
É o nosso elixir.
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Palavras

PALAVRA
PALAVRAS LINDAS

SAuDADE
PALAVRAS CHEIAS

ENTuSIASMO
PALAVRAS MÁGICAS

ANGúSTIA
PALAVRAS VAZIAS

ÉTICA
PALAVRAS JuSTAS

PENSAMENTOS TRADuZIDOS
DESCAOTIZADOS

LINGuAGEM INVENTADA
FALADA, ESCRITA

PALAVRAS VARIÁVEIS
COM SIGNIFICADO
Ou COMO SIGNIFICANTES
EXPRESSAM QuEM SOMOS

PARÁBOLA
METÁFORA

PALAVRAS DECLARAM 
HuMANIZAM
MACHuCAM
ENRIQuECEM
RIMAM
PALAVRAS FALAM

POR VEZES AVuLSAS
OuTRAS FRASEADAS

PALAVRAS BRINDAM
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Poetando...

Poema é arte e fantasia.
Poema é vida.
É a realidade da imaginação.

Poema é alegria e paixão.
Da tristeza, é a alforria.
Do amor, a anatomia.

É dizer tudo sem afirmar nada.
É expressar sentimentos.
Com a palavra encantada.

É a tradução dos pensamentos,
É a ordem da elocubração.
Sem ele, a vida não teria razão.
FOLCLORE NA ERA DA GLOBALIZAçãO

Folclore - Cultura popular
Festejos, religião, música e fantasia,..
São a verdadeira riqueza de um povo.
Ao valorizá-los, nos enchemos de alegria.

Lendas e estórias que passam de geração em geração
Seja na dança, na melodia ou na letra das canções
É o povo que se revela em cada demonstração.
Mantendo vivas suas velhas tradições.

Se vier o novo e ficar é porque atende os anseios do povo
Afinal, estamos vivendo a tal da globalização.
O  mundo é infinito, diverso e dinâmico,
Mas que se mantenha o que é próprio de cada região.
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O ceguinho da aldeia

Cumpre ali na estância da figueira
A sina triste de viver sozinho
Rodeado pelo culto das Palmeiras
E habitando mísero ranchinho.

Toda a semana trazer a sua esmola
Vem ao rancho a gente do povinho
Escutar os acordes de sua viola
E aplaudir os cantos do ceguinho.

E as cordas choram dores, tristeza,
Todo martírio que impôs a natureza
Dando-lhe assim o peso de uma cruz.

Nos fados canta aquelas alvoradas
Serenatas, idílios e noitadas,
Horas de amor, quando havia luz.

ODALGIRO CORRêA
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Triste saudade

Dia ensolarado,  
Tarde nublada e fria 
Que só predizia 
Tristeza e judiaria. 
 
Cindóca partiu, 
Deixou amizade, 
Deixou saudade. 
Que barbaridade. 
 
Filhos chorando 
Amigo calado, sofria, 
Saudade da amiga  
Que morria, partia. 
 
Quem morre renasce, 
Para Deus e eternidade, 
Cindóca partiu, não se esquece, 
Ofereceu-me amizade 
Deixou-me saudade. 

(In memoriam de Alcinda Sales Morandi).

ODILON GARCEZ AIRES
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Contraditório

Bem amar é incendiar as águas
com fósforos de gelo.
Bem amar é vertente de fogo
matando a sede dos afogados.

Tenho uma loja de fósforos.
um país de vertentes alastro.

No fogo refreco a língua,
nas águas meu corpo eu asso.

Nos hospícios o amor se doutora.
Nos conventos o amor se enferniza.
Eis meu diploma de louco
e minha oração ao demônio.

Eu amo.
Tenham paciência comigo.

PABLO MORENNO
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2012

onde estão teus antigos companheiros 
grita caliope em todos os lugares 
e melpomene abrindo os braços cota 
uns se foram na barca de caronte 

outros andam perdidos mundo a fora 
zelando por seus próprios interesses 
e muitos outros quais ratões e traças 
vivem comendo o que não lhes pertence 

olhos postos em clio nunca me calo 
sigo marchando ao som dos meus princípios 
lhes respondo e rebato mais um golpe 

e parto à frente sempre combatendo 
meus cabelos branquearam mas meus sonhos 
vão me mantendo para sempre jovem 

PAuLO MONTEIRO
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Da paixão

ficou o teu retrato na parede 
rindo do meu amor ruidosamente 
os cabelos os mesmos e com sede 
... os mesmos lábios e teu rosto ardente 
 
o mesmo também rosto que mede 
tudo aquilo que sinto em mim latente 
e teus seios arfantes da parede 
chamando-me com voz que ninguém sente 
 
entre as arcadas de um hospício mora 
teu corpo com calor de chama ardente 
enquanto de meu quarto se assenhora 
 
este retrato inerte e semovente 
fica e deixa a parede ri e chora 
gargalhando e se rindo doidamente
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Canção 11

estamos cansados também  
andamos muito até  
chegarmos onde chegamos  
 
aqui estamos parados  
tu na esquina da rua  
eu cá no canto do bar  
 
tu vês o que vai lá fora  
eu vejo o que vai lá fora  
e aqui dentro também vejo  
 
pelas janelas do bar  
vejo carros e outros carros  
que não andam sobre rodas  
 
andam nas rodas do mundo  
cansados de caminhar  
só nós estamos parados  
 
eu cá com minha poesia  
cansada de tanto andar  
rua em rua bar em bar
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O abacateiro morto

O vento da desgraça, de repente,
Feriu com golpe vil, desatinado,
O verde abacateiro a meu lado,
No inverno que passou terrivelmente.

Pensei em arrancá-lo, incontinenti,
Mas tive pena, lembrando o seu passado,
Pois lhe tinha afeição e até cuidado.
A primavera esperei impaciente!

E, vendo que sua sorte estava escrita,
Esperei uma tarde anil, bonita...
Para o gesto da triste despedida.

À medida que seu tronco ia tombando
Eu ouvia um gemido, soluçando,
Magoadamente acusando a vida!

Ricardo José Stolfo
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Juras

Na moldura

Me juraste amor eterno.
E eu te jurei, também...
Veja quão doce e tão terno, 
Foi o nosso amor, meu bem!

Ontem te vi na janela,
Ao passar pela calçada.
E foi a imagem mais bela
De uma deusa emoldurada...

ROMEu GASPAR SALLES PITHAN
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12 de junho

Houve um perfume de flor,
No ar, por todos os lados;
-Não era flor, era AMOR,
No DIA DOS NAMORADOS!...

Por quê?

Por que me negas teu beijo,
se eu sei que queres o meu?
- És Julieta, no desejo,
E eu, a tua espera, Romeu!...
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Vovô Emílio

Vovô Emilio
Cabelos grisalhos, revoltos,
Com um terno sóbrio,
De um homem
Seguro inteligente 

 Assim vejo meu avô
Sempre carinhoso sorridente
Nas horas de folga,
Às vezes o tempo
Já estava destinado, 

Pegava-me pela mão
Para passear,
Na praça toda florida
Pois, já era primavera.

Há, minha querida netinha,
Dizia ele, - quanto bem me faz
A tua companhia,
Retorno a minha mocidade, e fico feliz.

SANTINA RODRIGuES DAL PAZ
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A mais bela mentira

Aqui nos  encontramos neste mundo,
Por um mero e biológico acidente
Que muitos julgam ser, talvez, imundo
Por tentação ter sido de serpente...

O fato é que por modo diferente
Ninguém nasceu jamais nem foi oriundo...
Os dois gametos, por impulso ardente
Resultaram também de ato fecundo!

Depois, olhando sempre para além,
Vamos cantando pela nossa estrada
Sorvendo todo o mel que a Vida tem...

E, ao chegarmos ao fim desta jornada,
Vemos que a vida toda foi, também,
uma bela mentira, ou quase nada!...

(Passo Fundo, manhã de 04-VII-1976) 

SEVERINO RONCHI
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Face humana

Você não procurou me conhecer,
Mas mesmo assim, roubou meu viver.
Trazia nos braços o afeto que não lhe dei.
Nos olhos, o amor que não pude expressar.
Nos lábios, as palavras que não soube dizer.
Havia tanto para dizer e tão pouco podia ser dito,
Que meus olhos mentiram,
Meus lábios calaram,
E em meus braços, o afeto morreu.

SIMONE DO VALLE MüLLER
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Coqueiro

OH! Coqueiro triste solitário,
Sentinela dos campos, perfilado,
No alto da coxilha, abandonado,
Pareces Jesus, no cimo do Calvário.

Tu lembra-nos um ente imaginário,
Quando a gente te fita descuidado,
Testemunha muda do passado,
Eu também, na tua dor, sou solitário.

As tuas folhas pelo vento balouçadas,
Recordam-me bandeiras desfraldadas,
Brados de guerra – Brados de vitória

Dos bravos, que com sangue rútilo escreveram,
No topo da coxilha onde morreram,
um exemplo imortal! uma página de glória!

(P. Fundo, 1934.)

SóLON BuENO SILVA
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Eis-te!

Debato-me, sofro.
Procuro e não te encontro.
Teu travesseiro é só vazio.
Lembro então que foste embora.

Quero-te de volta,
Exijo sentir a respiração mansa,
Do amor que escolhi, há tanto
Para fazer parte de mim...

Lembro-me então da morte, da dor, das velas,
Levando devagar para muito longe
O quem mais amo, tu!
Choro aos gritos, desfaço-me em lágrimas,
Soluços sufocam-me a garganta,
Para então, em agonia,
Dar-me conta de que sonhei,
De que estás aqui, como sempre,
Fazendo-me companhia, como nunca!

SuELI GEHLEN FROSI
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Quando amo

Quando amo, transbordo
Em doçura, desvelo e carinho.
Temo, entretanto,
Que o amor que tenho
Seja breve, de tanto empenho. 

Se o deixo livre, ele voa.
Se o deixo preso, ele esmorece.
Tento encontrar um ponto,
Entre o voo e o restrito,
Para que o amor que tenho
Seja solto, ou feneça! 

Encontro o ponto, enfim!
Cuido feito tesouro,
Dou-lhe asas, e a certeza
De que ficando, será amor
Sem amarras, duradouro.
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Meu tempo

Meu tempo é hoje
Quando me emociono com o presente,
O passado deixo pra trás,
Caduco que está, mesmo importante. 

Não vivo o ontem, 
Não sou o que fui ontem,
Mas sou o hoje, com tudo o que implica,
Em emoção, em comprometimento,
Com o século em que me encontro,
Com o engajamento inerente
Ao tempo em que vivo, estando presente. 

Quem me coloca lá atrás,
Mal sabe com que entusiasmo
Enxergo o futuro, tão pleno de caminhos,
Que se trilhados com carinho,
Levarão ao que almejo,
Não só pra mim, mas a todos 
Os que caminham com os pés bem fincados
No chão que compartilhamos
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Canção

Olhe aqui dentro,
veja meu coração, 
Cheio de remorsos por ter maltratado a solidão. 
Movimentos bruscos sem razão. 
Olhe aqui dentro, 
veja-me por inteiro. 
Sou capaz de sacrificar palavras pra ficar em silêncio.
Quanto ao fardo que carrego, 
não comente, 
apenas olhe aqui dentro.

VALÉRIA SuMYE MILANI
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A menina moça

Era uma vez... Bem... era uma vez,
uma menina bonita, mansa e sadia.
A falar, a rezar, ela aprendia, todo o dia,
Sob o murmúrio da mãe, às vezes da vovó.
Ouvia palavras, bonitas, queridas do seu bondoso papai.
Essa menina, falar não sabia.
Essa menina, via, quase todo o dia,
o vovô se ajoelhar, com um livro rezar.
Quando a mamãe entrava no quarto,
Para desejar: “boa noite”, a menina da cama levantava.
Passava seus braços gordinhos,
Ao redor do pescoço cheiroso da sua querida mãe.
A menina, mal conseguia  balbuciar, articular,
as palavras que sua mãe dizia:
Pai nosso... Ave Maria... Santo Anjo...
A menina não compreendia, mas ouvia, 
as palavras que sua mãe dizia: a vida é todo encanto, doçura, 
alegria.
É tudo o que sua mãe dizia, a menina antevia naquele 
murmúrio,
Doce e meigo, ao pé da cama, A proteção do pai e da mãe 
Celestial.
A menina moça, Natália, como uma flor, completou 15 anos 
com muito amor.

WELCI NASCIMENTO
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A temporária professora

Pelo que já me mostrou
Tem carinho e meu apreço.
Tenho a melhor professora!
E aula dela não tem preço.
Porém, anda muito tensa,
Por ver o quanto envelheço.
um dia vai me abandonar.
Só em pensar já estremeço.
Vou perder ela e as aulas,
Todas do fim ao começo.
A professora é a vida,
Enquanto nela permaneço.
Tento usar com boas coisas
As horas que Deus me empresta.
Somando já foi bom tempo.
Não sei quanto hoje me resta.
O amanhã não sei se vem!
O ontem fugiu pela fresta!
No tanto que ainda me sobra
Está o dia do fim da festa.
Não duvido de outra vida!
Eu conheço e amo é esta.

XIKO GARCIA
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Sorrisos

Foi por causa de um sorriso, 
Tenho quem gosto ao meu lado,
Pois começamos sorrindo
E juntos temos chorado.
Os filhos foram surgindo
Do sorriso, o resultado,
Já ficamos sem sorrir
Por motivos tão variados,
Porém, quando ele volta,
Tudo fica compensado.
Sorrir é um sublime exercício,
Mas se for bem praticado.
Amor nenhum sobrevive
Com alguém mal humorado. 
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Quem sabe que não sabia

A transparência perdeu a espada
A ética está sem escudo,
A razão sem quem defenda
O caus desfila desnudo.

Meu grito tem ressonância
Que vai do grave ao agudo,
Há quem escuta e se finge
De surdo, cego e de mudo.

De discurso e lero-lero 
O povo anda barrigudo,
Vivendo sós de esperança
O orador tendo de tudo.

Carnaval transforma em Rei
Quem não vem da monarquia,
Pra mim é doença incurável
Quem vive de fantasia.
Só parecer e não ser 
É água que não sacia,
E sempre vai saber mais
Quem sabe que não sabia. 
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Pra quem ficou sem jardim

Fiz quase tudo na vida
Para sair do buraco,
A Deus agradeço sempre
Pois me deu força no taco,
De muitos eu tive ajuda
Quando eu era muito fraco,
Outros tantos me ocultavam
Só por me ver num barraco,
Mas depois que a gente sobe
O que não falta é puxa saco.

Por isto analiso a vida
Assim tim-tim por tim- tim,
Pois nunca faço pros outros
O que não quero pra mim,
Já vi quem tinha fazenda
E muito gado no capim,
um dia o vento mudou
Ficou de cueca e carpim,
A rosa é bem mais saudosa
Pra quem ficou sem jardim...
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A Lei nº 11264, de 2 de janeiro de 2006, que transformou a cidade 
de Passo Fundo em Capital Nacional de Literatura, paralelamente 
à distinção, também colocou, sobre os ombros dos cidadãos, do 
poder público e das instituições culturais locais, a 
responsabilidade de, doravante, justificar tamanha honraria.

A criação do Largo da Literatura, junto à Praça Armando Sbeghen, 
na Av. Brasil junto à ponte do Rio Passo Fundo, que abriga a 
Árvore das Letras, alegoria aos 25 anos de Jornadas de 
Literatura, e dois Túneis das Letras, um dedicado aos escritores 
que participaram das Jornadas Nacionais de Literatura e outro 
aos escritores locais, faz parte desse esforço de consolidação da 
Cidade como referência literária no País.

A Academia Passo-Fundense de Letras, que ao longo dos seus 
76 anos de história (fundada em 7 de abril de 1938) tem 
participado ativamente da vida cultural de Passo Fundo, no novo 
cenário que se configurou, não pode se furtar de compromissos. É 
por isso que, desde 2008, tomou pra si a incumbência de 
selecionar os poemas e os textos de autores passo-fundenses, 
ligados ou não ao sodalício, que periodicamente são adesivados 
no túnel dedicado aos escritores locais. Esse livro, que reúne os 
poemas expostos entre 2008 e 2014 no Túnel das Letras do 
Largo da Literatura, é resultante desse trabalho. Ao mesmo tempo 
em que pereniza essa contribuição da Academia Passo-Fundense 
de Letras em prol da valorização dos nossos escritores, também 
permite que sejam remorados ou conhecidos versos, textos e/ou 
autores que já não se encontram mais em exposição naquele 
singular espaço cultural da cidade.

Oxalá você aprecie tanto quanto nós esses poemas!

GILBERTO R. CUNHA
Presidente da Academia Passo-Fundense de Letras


