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SOBRE A AUTORA

Nazareth Aguiar Pessanha Tunholi, 47 anos de atividade 
literária, começou a escrever seus versos, em São Mateus-ES, sua 
cidade natal. Educada no tradicional Colégio Maria Mattos, de 
freiras Carmelitas, em Anchieta–ES, aprendeu a declamar, estudou 
música, desenho e pintura, habilidades que se somaram aos cursos 
de bordados e de costura para os quais, seus pais, Edson e Deni, a 
encaminharam, formando então a base da versatilidade que tem 
hoje.

 Graduada em Língua Portuguesa e em Jornalismo, Nazareth 
é autora do ensaio filosófico Considerações Básicas para a Ética 
na Literatura, premiado na França, pela Academie Internationale 
de Lutèce. Possui sete livros publicados: Transparência (poemas e 
contos); O Voo da Águia (poemas); Revelações (poemas e ensaio), 
Poemário 2013 – A doce rebeldia de pensar; Por Amor (poemas), 
Em sua Direção (reflexões) e Livro de Ouro Brasília 50 Anos (escrito 
com P. Donato).

Organizou quatro antologias “Ouro em Palavras e Imagens”; 
“XI Encontro Internacional de Escritoras”, “Por um Mundo Melhor” 
(organizadas com M. Fernandes) e “Sempre o Amor”.

Primeira mulher a trabalhar no Banco do Brasil em São Mateus 
- ES, veio para Brasília, em 1983, com o marido Rogério de Menezes 
Tunholi, ambos convidados a assumir cargos comissionados da 
Direção Geral do BB, onde se aposentaram. Casados há 38 anos, 
têm três filhos, Rodrigo, Letícia e Vanessa, todos formados pela 
Universidade de Brasília.

Editou a revista Estilo Capital que circulou em Brasília, 
Vitória e Goiânia, entre 1998 e 2005; edita, desde 2001 os álbuns 
“Gente de Expressão” e “Anfitriãs”. Edita a Revista Capital, on line 
e impressa, veiculada trimestralmente. 

Com o intuito de transpor fronteiras e interagir com 
outros povos, Nazareth Tunholi idealizou e criou a Academia 
Internacional de Cultura – AIC, sendo hoje a sua vice-presidente, 
ocupando a cadeira nº 1, patroneada por Cecília Meireles. Em 



2007, a AIC celebrou os seus 10 anos instituindo o “TROFÉU DO 
MÉRITO JORNALISTA NAZARETH TUNHOLI”, em homenagem à sua 
fundadora.

Nazareth também instalou no DF, a Liga das Mulheres 
Eleitoras do Brasil – LIBRA e a presidiu por dois anos. É membro 
da ANE – Associação Nacional dos Escritores. Ocupa a cadeira 
Carlos Drummond de Andrade na Academia de Letras do Brasil 
– ALB; a cadeira Doutel de Andrade na Academia de Letras dos 
Funcionários do BB e a cadeira Vinícius de Moraes na Academia de 
Letras e Música do Brasil – ALMUB, entidade que já presidiu, sendo 
hoje sua vice-presidente.

Com o poema “Cerimonial da Vida pela Paz”, assina o projeto 
do mesmo nome, que outorga o título “Cidadão do Mundo para a 
Paz” a personalidades de destaque nas relações humanas.

Foi produtora do “Ciclo de Palestras” realizado na Biblioteca 
Nacional em 2009. Produz o “Brasília Poesia em Cores”, evento 
comemorativo do aniversário de Brasília e o “Cerimonial de 
Natalício”, para celebrar o aniversário de JK.

Nazareth faz parte do grupo de Senhoras de Rotarianos, a 
tradicional Casa da Amizade.

Presidiu o XI Encontro Internacional de Escritoras – Cecília 
Meireles, realizado em Brasília, de 13 a 17 de março de 2014.

Defensora da preservação do Meio Ambiente, Nazareth 
escreveu o poema “Planeta Vida”, para apresentação em grupo, 
que consta do capítulo “Meio Ambiente” deste livro.

LÁUREAS - Nazareth, recebeu várias homenagens e láureas, 
entre elas a Medalha do Mérito Cívico, outorgada pela Liga da 
Defesa Nacional, e a Medalha Amigos da Marinha do Brasil.



PREFÁCIO

Para apresentar o livro “Por amor” é preciso, antes, falar de 
sua autora, a jornalista e escritora Nazareth Tunholi, essa figura 
talentosa e incansável que vive o seu tempo de forma tão plural. 
Criador e criatura são partes igualmente importantes do processo 
literário, uma relação de causa e efeito em que duas forças se 
completam: quem diz e o que diz.

Nazareth é uma mulher elegante. Não apenas de uma 
elegância que se traduz em roupas, joias e num aspecto físico 
impecável e invejável, mas de uma elegância que vem de dentro. 
Atenta ao mundo que a cerca, imprime um ritmo de receptividade 
e altruísmo à sua relação com as pessoas e com os ambientes, 
fazendo com que todos se sintam igualmente respeitados em suas 
características únicas. Para mim, essa é a verdadeira elegância. A 
que enxerga em tudo e todos potencial e possibilidades. A que 
sabe ouvir a voz do outro, concordando ou discordando, mas 
sempre com seriedade e acolhimento. A que se atém aos detalhes. 
A que multiplica belezas. A que não é inventada, mas possuída.

Nascida no Espírito Santo, na cidade de São Mateus, e cidadã 
brasiliense, de coração, há mais de três décadas, Nazareth Tunholi 
é uma das personagens que integram a história cultural do Distrito 
Federal. Presidente da Academia de Letras e Música do Brasil, e 
Vice-Presidente da Academia Internacional de Cultura, a escritora 
é ainda a criadora e a jornalista responsável pela Revista Capital, 
que faz a cobertura de acontecimentos culturais, artísticos, 
esportivos e do mundo da moda para a Capital do País.

“Por Amor” é o sexto livro dessa poeta que fala dos 
sentimentos, das pessoas e do cotidiano com a simplicidade de 
quem transborda a alma por prazer. A obra é dividida em seis 
partes: Formas em poesia; Haicais; Para pensar e sentir; Coisas 
de amor; Meio ambiente; Reverências. Em cada uma delas, uma 
celebração à vida. Um incentivo ao positivismo das atitudes. Uma 
homenagem a familiares e amigos queridos.

Ao nos brindar com versos como “Na agitação das conquistas/



supérfluas ou superficiais/as armadilhas do descuido” e “Trair é 
imperdoável/ ninguém merece essa dor/gente é para ser amada”, 
a autora se conecta em linha direta com o pensamento do leitor. 
Quem de nós já não se deixou colher por essas armadilhas? Quem 
de nós discordaria de que nascemos todos para o amor? Mas 
Nazareth Tunholi vai além, nos conclamando ainda a um dos mais 
esquecidos e belos sentimentos de que o ser humano é capaz: a 
compaixão. Os versos “Se tens mais para oferecer/não destiles 
desprezo” e “Agita tua compaixão/na vida, vale muito tentar” são 
dos mais sensíveis em meio a tantos outros que, com certeza, 
tocarão o leitor disposto a comungá-los.

“Por Amor” é um convite à reflexão do que somos e do que 
nos tornamos por meio das nossas bagagens e vivências. Mas é 
também uma declaração de fé e de amor a cada ser humano que 
compartilha conosco do mesmo anseio pela vida.

“Por Amor” é a poesia elegante de uma mulher elegante.

*Cinthia Kriemler

*Cinthia Kriemler é escritora, carioca, residente em Brasília há mais 
de 40 anos. Graduada e pós-graduada em Comunicação Social/Relações 
Públicas pela Universidade de Brasília, é Analista Legislativo da Câmara 
dos Deputados, membro da Academia de Letras do Brasil - Seccional 
Brasília; da Rede de Escritoras Brasileiras e do Sindicato dos Escritores 
DF. Autora premiada por várias obras, tem publicações em periódicos 
impressos e virtuais, além de atuar como colunista na Revista Samizdat e 
na Revista Biografia. 
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ESMERO

És o mais caro dos bens
que
se
pode
ter
nesta dadivosa vida.
Tu
és
luz,
amor.
Deus te proteja, meu filho!
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ETERNO

(Dois poemas entrelaçados, que podem ser lidos como se fossem um, como 

também podem ser lidos isoladamente.)

Vão-se os dias com as buscas 
ou a inércia humana,
no esguio moinho
das eras.

  Na correnteza do desperdício,
  água, energia, tempo
  a encurtar a vida.

Passam os sonhos,
com as realizações e os desencantos,
barreiras intransponíveis,
ou com novos planos.

  No dia a dia das pessoas,
  trabalho, lazer, confrontos,
  o tempo se desgastando.

Crescem os perigos,
enquanto a vida segue,
e a marcha sem rumo
de levianos, avarentos e viciados.

  Na agitação das conquistas,
  supérfluas ou superficiais,
  as armadilhas do descuido.

Acordaria o homem
se se percebesse finito?
Ele se acha eterno 
a cada plano, a cada esperança.
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  Enquanto proliferam encantos
  e falsos brilhantes,
  a riqueza se esvai.

Perceberia a criatura,
na volúpia de suas paixões,
que deveria mudar o foco,
direto ao que mais importa?

  Na falta de zelo
  pela fortuna maior,
  a perda do habitat e da alma.

Vão-se as alegrias efêmeras,
repercutem as perenes,
ao longo e depois da vida,
as certezas do pensamento.

  Ao voltar para si mesmo,
  ao encarar o mundo,
  o homem pode resgatar a vida.

Quanto mais cabeças voltadas
para verdades profundas,
maior respeito entre os seres,
amor próprio e universal.

  Aportando na preservação
  dos recursos naturais
  veremos reluzir o tempo.

Vivamos, então,
conscientes e responsavelmente,
para que o existir 
seja um futuro sem fim.
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FORTE

Feliz daquele que ama.
não é
fácil
abrir
o coração e se entregar
aos
bons
braços
do
amor.



15

TAMPOUCO

Nada importa a opinião pública
para

quem
teima

em
fazer
o que
quer.

Por estas bandas brasileiras,
aos

olhos
de

muitos,
tanto
faz!
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ZIG ZAG

Zangue não, 

se falo a verdade:

você diz que ama

ou pensa amar 

incontidamente,

talvez um dia descubra

que, na verdade, ama

desfilar com mulher bonita

e que apenas brinca

de iludir alguém.

Trair é imperdoável

E ninguém merece essa dor,

gente é para ser amada.



C A P Í T U L O
I I

H A I C A I S
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Não importa a idade,
todos podem reinventar
os sonhos perdidos.

Desejos a dois,
em caminhos que se cruzam,
vontades iguais.

Início de ano,
na rota das esperanças,
agora dá certo!
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Grandes decisões,
um crek dentro de nós,
mudança, já.

Faz contigo mesmo,
compromissos decisivos,
no rastro do novo.

Que mudemos nós
para mudarmos o mundo,
essa é a grande tática.



C A P Í T U L O
III

PA R A  P E N S A R  E  S E N T I R
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ACASO

Dizer que viver é sofrer
não é tocar o terror.
perigos,
contradições,
sonhos difíceis de realizar,
buscas, espinhos...

A vida é cheia de adeus...
Encontros, nostálgico lirismo
e o acaso
a sombrear as conquistas,
premiando ou reprovando
os candidatos  que seguem
na esperança
e na chuva do tempo.
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ACESSO SUNTUOSO

Céu azul mar
pairando esplendoroso
sobre o Lago Paranoá.
Reflexo topázio 
nos pilares da Ponte JK, 
oferenda e gratidão,
entre cenários do Lago Sul,
em dias ensolarados,
desde a invenção
da majestosa ponte!
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ACONTECE

Mais feliz é quem solta a tristeza
do que quem prende o choro.
Bancar insensível por quê?
Mais vale emocionar-se,
amar muito, buscar a felicidade,
sorrir, agir e jogar-se ao acaso,
com planos traçados, fé
e pronto para imprevistos.
Tem-se de viver cada momento
das buscas e das paixões,
até que o amanhecer nos acorde
ou nos premie...

É assim que a vida acontece.
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ADORÁVEL

Deixe-nos, oh! Noite, antever o sol,
que amanhecerá forte ou entre nuvens, 
para abençoar as amizades,
acariciar as rochas, 
gostosamente suave,
ou ardente,
rachando o chão e a pele
dos que teimam,
em expor-se a ele.

Rasgue, oh! Noite, a tela tênue
entre sentimentos e essências,
multiplicando forças e saberes,
situações de luz, 
a germinar o amor 
com tolerâncias explícitas,
em madrugadas insones.  
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AGORA

O hoje faz acontecer o dia
de um ano que segue repleto de esperanças,
porque o brasileiro não se cansa
de sonhar e crer nas boas intenções 
dos que governam este país.

O dia de hoje torna possíveis as ações
de nossas rotinas e de novos planos,
em direção à felicidade que imaginamos,
no âmago de nossas vontades,
relutantes, ao sabor das situações.

Hoje é o agora a revelar projetos
que inventamos para segredar 
aos ouvidos de nossas consciências
que acreditam e decretam:
cumpram-se!



26

AGRESSÃO

Concordemos ou não
com o tema de uma discussão,
cuidemos para não extrapolar
e partir para a agressão,
com cenas impactantes,
especialmente, 
quando somos membros
de uma mesma família,
no calor da argumentação.
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ALÍVIO

Cresce, na terra seca,
a perda de sonhos jamais considerados,
por mera ignorância.

Escorrem as fases
De um tempo que poderia ser bom,
Para humanos sem dignidade.

No meio do caminho,
alguma possibilidade de esperança,
alento diante do futuro.

Suor, terra, abrir de olhos,
um borbulhar de sentimentos,
ao brotarem paixões.

Resgatam-se, pelo amor,
carinho, respeito, força e determinação
aliviando corações endurecidos.
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ALMA

Acalma
o ímpeto, a tua teimosia
e escuta
- talvez, um sussurro.

Cala
a intolerância,
a impressão primeira,
o grito...
sossega tua alma.

Atrás de um gesto
mais que nada,
entre o gostar e o não querer
talvez, muito
- haja ponderação.

Avalia
razões e resultados
e depois fala,
com paixões caladas.

Miragens à parte,
lucidez em cima,
tu no comando
de tua alma intrigante
- às vezes forte ou frágil,
difícil de domar.
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AMARRAS

Gente que caminha,
atenta ou distraída,
tem muito a dizer de vivências
ou de sonhos
e insondáveis queixas...

Há pessoas sempre atarefadas,
seus dias passam velozes,
passa o tempo lentamente
para muita gente engessada.

O que é que trava as pessoas
impossibilitando-as de sonhar,
de mudar o rumo de sua vida?

É ignorar que basta querer
para soltar os passos
em direção de um desejo.
Canalizar atenção e forças
para atingir seus objetivos
e seguir em frente,
driblando perigos,
vencendo os embates dos dias!
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AMO

Olho a beleza
do vigor  e do viço
que vibram na juventude:
sensações, risos, passos sem medo...

Paro e vejo
a energia do novo,
a esparzir força e curiosidade,
no ciclo do amadurecimento.

Observo a intensidade
de palavras bem pensadas,
olhares determinados,
que alimentam esperanças.

Amo todas as esperanças
de pessoas sensíveis,
poemas profundos
e sorrisos de luz.
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AMPLEXO

Entrelacemos nossos braços 
Olhando um ponto perdido 
no emaranhado do mundo,
como quem segura o futuro
para garanti-lo bom,
desfeito em afagos
refeito em abraços:
união é a base da força,
num mundo carente de amor.
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ÂNIMO

Teus pés sobre o chão sorvem
a ternura da mãe terra,
no contato magnético
de teus passos absortos.

Teu corpo se recompõe
ao banhar-se na água generosa
que energiza teus sentidos,
enquanto te refrescas.

O fogo que te incita
aos jogos de amor ou de prazeres
é o mesmo que toca o ânimo
para a realização de teus sonhos.

Voam os teus pensamentos
e o vento esvoaça teus cabelos,
enquanto respiras distraidamente...
É Deus te vivificando.
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AO CRÍTICO E AO POETA

Reconhece a pessoa talentosa
sem fazer comparações,
nem execrar ousados medíocres,
eles estão apenas alçando voo.
Agita tua compaixão,
na vida, vale muito tentar.

Abre tua alma ao escrever poemas,
deixa fluir tua lógica, tua ousadia,
com sensualidade inteligente
ou com ternura inocente,
não precisas arregaçar teu íntimo.

Olha à tua volta, há tanto
entre riquezas e tragédias,
sai de ti para descrever a vida,
porque o mundo transborda
a magia dos corações
e as toadas do tempo
para nos tocar e ensinar!
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AO SOM DA CHUVA

Noite de chuva.
Tão forte é a água sobre a cidade
que cortou a energia
e quedou as pessoas em seus cantos.
Uma longa espera na escuridão.

Resolvo aproveitar o tempo
escrevendo no escuro,
uma experiência cega,
com atenção dobrada
para alvejar o papel
com os disparos dos meus versos.

A emoção se rende 
ao embalo dos sons 
da chuva que cai
e saltita na grama
e escorre na calha,
produzindo uma sinfonia
de ninar gente grande,
numa noite morna.

Gente que não cansa de trabalhar
e produzir coisas,
gente viciada em não parar.
Chuva dizendo: “para e descansa.
Chega de planos,
preparos, realizações...
Ouve esta canção”.
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APAIXONE-SE

Um olhar mais aguçado,
uma volta ou caminhada 
em direção a mudanças,
isso é inevitável
para quem quer ganhar liberdade
e voar por novas paragens,
inspirar novos ares,
enquanto segue em frente
até alcançar terra firme 
para, então,
apaixonar-se. 
Hora de respirar fundo, 
alçar um voo mais alto
e lançar-se à grande aventura
de amar.
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ASPIRAÇÃO

Que meu dia a dia seja um estado
de constante coerência
com o nível de consciência 
que alcancei sobre minhas escolhas:
o reto, o justo, o honesto, o digno, o correto
em relação a mim, aos outros, à terra,
a Deus e a todo o universo.
Os sofrimentos fazem parte
do meu crescimento,
sejam breves, no entanto.
Haja sempre alegria em minha vida
porque ser alegre é o maior bem.
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ATRAÇÃO

Porque a vida é assim tão instigante,
se as alegrias são passageiras 
e os perigos são constantes?

O que pode motivar o impulso de viver?
Chora-se mais do que se sorri,
encontra-se uma fera em cada esquina
e tem-se de vencê-la sempre.

O que nos move tanto nessa trilha?
Acaso seriam os desafios?
Eles são instigantes.

- Mais que isso,
é o desejo incontido de vencer
que motiva viver,
- a fome de vitórias!
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CELEBRAÇÃO

Lembrando
o compromisso de ser feliz,
escrito nos destinos,
desde o nascimento,
é honesto fazer de cada dia
oportunidade de ser fiel.

Na extensão da caminhada,
mantenhamos o foco
na herança do amor
que nos lançou à vida,
deixemos o sol nos invadir.
Celebremos!
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COMPETITIVIDADE

Sou uma estrela e não preciso
ter a grandeza do sol.

Gosto de ser importante,
mas reconheço:
importante mesmo
é ser feliz.

Por que extrapolar meus limites,
impulsionada por vaidade vã,
se vou ferir o meu corpo?

Pra que insistir na corrida
querendo chegar primeiro,
se gratificante é participar
e, ficar, às vezes é preciso,
até para ser solidário?
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CONSEQUÊNCIA

Há dois Brasis:
o Brasil das classes conscientes
e o Brasil manipulável,
ambos, porém, se submetem
ao resultado das urnas, 
fruto de modernas e maquiavélicas marketagens...

E triunfa a fragilidade
da ingênua maioria
inconsequente do País.
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CONTEMPLAR

Para não temeres teu passado,
prepara-te para o futuro
cuidando do agora.

Se o sucesso alheio te incomoda,
se cobiças as conquistas de outrem,
ou não te constranges roubar,
poderás arrepender um dia
e sentir vergonha do teu passado.

Se tens mais para oferecer,
não destiles desprezo,
nem enganes qualquer pessoa.
Evita fingir ser quem não és,
nem queiras vitória injusta.

Para construíres um passado digno,
precisas te livrar da violência,
contra ti mesmo ou alguém,
seguir a trilha do bem,
da responsabilidade.

Assim, poderás te contemplar
no espelho de tua consciência.
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DEVORE

Coma o bom de viver,
nas ondas coloridas dos dias
e mesmo nas horas amargas,
ponha energia boa em sua luz,
faça valer seus sonhos,
vire-os verdades,
no sopro dos dias que se vão.
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DÓI

De onde jorra a lágrima que escorre
no lado esquerdo de tua face?
Brotaria de tua alma cansada
a contemplar a humanidade?

Todo mundo olha
mas nem todos enxergam realmente,
pois equívocos fantasiam
cenas e motivos.

Inúmeros olhares focados,
apenas poucos veem a mão que socorre,
a ferida que sangra,
o sorriso sincero
e a lágrima que rola no teu rosto.

Há dor, há solidariedade
no meio de incontáveis enganos,
com trágicas consequências.
Há um irresistível desejo
de primavera!
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DOIS MIL E DEZESSEIS

Seja lindo o seu alvorecer
e forte a sua energia,
no sentido do bem,
do respeito, da alegria
e do progresso,
numa era boa que comece agora.
Seja assim, com brindes, risos, música 
e corações se afagando,
transbordando esperanças
e determinação.
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DRIBLANDO

Quando o acaso muda
uma rotina feliz,
a dor encontra espaço,
rouba o encanto da vida,
o alento e o equilíbrio,
- nem músicas ou palavras doces, 
abrandam a saudade.

Mas sufocar o pranto é preciso,
ensaiar novos passos,
desviar-se dos perigos,
inventar desejos,  
lutar por eles,
lançar-se de volta à alegria,
com gratidão pelo passado bom.
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EM NOSSAS MÃOS, O AMOR! 

Eu acredito na humanidade!
Na força de um amor fraterno
que se irrompe ante fatalidades!

O instinto do ser humano
para salvar um irmão
pode ser mais forte que sua arrogância.

Diante de um fato desastroso,
a vontade de resolver, resgatar,
ou até ressuscitar,
pode transcender  as limitações humanas
e colocar nas mãos das pessoas
provas concretas de que 
Deus é Amor!
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ENSOLARADO

Sua mão pode tocar
o ouro que flutua
entre o azul e o lilás
dos sonhos guardados
no seu coração.

Sustente entre os dedos
o sol que se derrete
e escorre no azul
fugindo pro lilás,
revigorando seu corpo.

O céu matizado
se perde nas águas
e no horizonte da mata,
testemunhando 
transformações do dia.

A manhã se evapora,
a tarde engole as horas
no gotejar de luz,
diante dos seus olhos
entusiasmados.

No mar dos seus sonhos,
azul safira,
a luz se agiganta
e o universo vibra
pela sua felicidade!
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ESPIRAL

As setas que lanças
resvalam no amor
de quem te olha
com compaixão.

Congela, então, o gesto,
abaixa tuas mãos
e olha para dentro de ti,
o problema pode estar aí.

É uma questão de lucidez
perceber as próprias carências
apurar a consciência,
ser complacente
e deixar fluir o amor.

Amar o outro é respeitar
e reconhecer seus valores.



49

EXUBERANTE

Emocionam-me a nobreza dos sentimentos
e a capacidade de quem ama a todos,
intensamente!

Tocam-me a dor dos rejeitados,
as dificuldades e a solidão
dos que lutam para sobreviver.

Revoltam-me o egoísmo e a ganância,
a mentira dos soberbos
e as injustiças.

Anima-me, no entanto,
a felicidade de quem ama a vida,
simplesmente!

Encanta-me que, para ser feliz,
basta ser leve e ver a exuberância
da vida ao nosso redor!

Mesmo que os pés sangrem
para tocar a sobrevivência,
chegar é o prêmio.

Importa viver na medida
do conforto e da harmonia
que se consegue.

Mais que respeitar,
é precioso conviver
e otimizar o sabor da vida!
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FELICIDADE

Ser feliz é estar bem
consigo, com tudo
e com todos à volta,
um estado de sintonia,
suave e gratificante.

Felicidade é aceitar-nos
como realmente somos,
desejar coisas alcançáveis,
sentir liberdade
e abraçar o mundo que nos cerca.

Ser feliz é estar em paz,
com a consciência tranquila,
interagir com a natureza,
espargir gratidão,
no fraterno convívio humano.

Felicidade é, enfim,
escutar uma canção interna,
apesar dos barulhos externos,
a embalar os nossos momentos,
estimulando nossas boas ações!
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FOGO

Tenha sempre uma fogueira
dentro de você
para queimar suas tristezas,
iluminar os seus dias
e aquecer seu coração,
nos silêncios
e nos momentos mais eloquentes
de suas idas e vindas!
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GOL

Há sempre uma trave que se estreita a nossa frente.

Em nossos pés, brinca a bola de cada embate.

Às vezes, temos vontade de chutar tudo para o alto e levitar.

Nosso ímpeto, no entanto, é acertar o espaço da trave e gritar gol.

Temos os nossos times nas jogadas da vida.

Estamos sempre correndo atrás de uma bola que nos escapa a toda hora.

O jogo cresce aos nossos olhos e a gente aposta e vai à luta.

Também abrimos os braços para chutes tão difíceis que até arrependemos.

Lançamo-nos ou não e, na dúvida, perdemos a chance de acertar o gol.

Às vezes, é perdendo o lance que acabamos nos dando bem.

Há muito o que ganhar com táticas, ou a perder, mesmo com esquemas.

A bola que quica aos nossos pés pode não ser redonda, mas rolar.

Preparo, determinação, talento e ação nos habilitam a vencer.

Chutes certeiros comovem a massa e anestesiam a alma distraída com o gol.
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GOZO

É seu o brilho da festa
que você faz
quando transborda as vibrações
do gozo e da harmonia
de seu viver,
em momentos de transparência
e de gargalhadas...

Você é contagiante!
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GRATIDÃO

Desde a primeira alegria
de saber que vinha um filho,
até a incontida emoção
de abraçar teu bebê,
pai,
amaste o compromisso
de zelar, defender e guiar
tua criança.

E seguiste, em família, 
proporcionando alegrias,
pai,
um exemplo de honestidade,
preparando o futuro de tua cria,
irradiando amor a cada sim
e em todos os nãos, 
só para educá-la.

Sorriste junto e sofreste,
toda vez que teu filho sofreu.
Falaste de esperança
ao levá-lo para a escola.
Pai, 
foi forte o teu aplauso
quando teu filho se tornou
uma pessoa como tu!

Parabéns, pelo teu trabalho
incansável, em todos esses anos,
por te doares tanto,
por brincares com tua criança, 
defendê-la dos perigos
aplaudi-la no momento certo.
Tu és pai presente e muito cuidadoso, 
a ti, imensa gratidão!
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HUMANIDADE

Ser humano é
sentir, falar, buscar,
olhar e não ver
ou, até, enxergar
perto ou além;
não perceber o tempo
que passa irreversível,
arrastando consigo
oportunidades, sonhos,
o viço da juventude...

Ser humano é amar pouco,
quando é capaz de muito,
chorar, invejar
e também sorrir;
rir de bobagem,
querer qualquer coisa
para saciar sua fome
de igualdade ou
de ser maior...
Assim segue o homem!

O que muitos não sabem, no entanto,
é ser realmente humano.

A consciência de nós mesmos
nem sempre vem com a idade.
Em geral, é a superficialidade
que tange as pessoas.
Muitos se sentem engessados,
incapazes de dar um passo a mais.
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A percepção da nossa força, do poder
da nossa capacidade de realização,
é para os que alcançam
patamares de sua humanidade
e descobrem o que é o amor,
a fragilidade do corpo
e a obrigação de preservá-lo,
com o vigor com que se deve
preservar a nossa mente 
e este nosso Planeta.

Quando nossa consciência alcançar tudo isso,
poderemos nos sentir vencedores!
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IDENTIDADE

A ave que saboreia 
a liberdade, em voo,
pode ser tão feliz quanto
a planta que balança
grudada no chão.

Há em cada ser 
a grandeza do existir,
a força de sua natureza,
a matéria que o identifica
e o faz único na Terra.

Mas a energia que tange os seres
brota das forças do universo,
do amor infinito de Deus,
que se derrama na natureza,
a se perpetuar pelas eras.
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INSTANTE

No perímetro visualizado
uma ave parece posar,
com seu charme e suas asas douradas,
reluzindo na harmonia da paisagem...
Após o clique, foto pronta,
mas um detalhe
que não devia ser realçado,
roubou a cena no canto esquerdo...
Foi a travessura do vento
a balançar a folha do coqueiro
que abriu-se pro lado do foco,
exibindo os tons matizados
de suas hastes verdes!
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IRREVERENTE

Olhar firme,
sorriso solto,
mãos na massa
e a vontade grande
de não ser apenas alguém.

Seu cabelo grita
entre volume e rebeldia,
ela quer mesmo 
é se assumir cada vez mais.

Mostrar a força de sua mente,
a irreverência de seus cachos,
olhar descontraidamente,
sorrir para o mundo!

Enquanto caminha,
ela solta luz,
reflexos purpúreos da tez,
da forma e dos gestos.

Ela faz bonito e se desfaz
em gostosa altivez,
sem saber do magnetismo
de sua forte presença.
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LIBERDADE

Ao evadir-se do aconchego
de um ventre,
uma vida pega seu ritmo
e segue em frente,
sem cessar o seu curso,
amadurecendo silenciosamente,
se inteirando a cada lua
e se desgastando no tempo.

Segue livre para pensar
e fazer escolhas,
até quedar-se, interrompida
ou saciada de si mesma.

Sem projetos a longo prazo,
pessoas caminham pelo tempo,
com os arroubos do presente.
Algumas boas surpresas,
dolorosas decepções,
nas rotinas sem grandes expectativas,
com seus sonhos 
e desejos fáceis.

Jovens, crianças e adultos
desfrutam seus dias sem reservas,
onde viver parece eterno,
num tempo com futuro tão distante
que poucos ousam perguntar:
“O que virá depois
de todas as alegrias e tristezas?”
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A velhice assusta tanto,
mas ela chega sorrateiramente...
E não adianta disfarçar as marcas
de suas garras implacáveis,
pois ela se instala, a seu tempo,
pegando as pessoas desarmadas,
de repente, idosas.

Mas há almas decididas
que se miram no espelho da verdade,
seguem despetalando flores
com respeito e compaixão,
buscando justas conquistas
e a satisfação do espírito,
enquanto a vida passa.

Tanto quanto aprender a viver
convém aprender a morrer,
até porque, levar a vida, 
é, acima de tudo,
caminhar para a morte,
entre as amarras das leis
da natureza e dos homens.
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LIÇÕES DE CEMITÉRIO
Jaz, na terra,
a história de uma convivência,
os risos e manias de alguém,
que foi amado e partiu,
deixando uma dor profunda.

Ali descansa alguém no abraço eterno
da mãe mais poderosa,
que sepulta todas as dores
e purifica o que restou,
sem revelar, no entanto,
os intrigantes segredos
da vida depois da morte.

O olhar distante de alguém,
diante da tumba,
fala de saudade, ora,
envolto em lembranças...
Enquanto muitos se esquecem
de visitar seus mortos.
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LIVRE

O sábio reserva a si
o direito de ser livre,
na imensidão de seus pensamentos,
na seleção de suas ideias,
solto em suas emoções,
firme em seu percurso.

Fazer opções é exercitar a liberdade,
treinar o desapego,
ponderar e filtrar
tudo o que converge para si,
com o coração atento
ao amor e ao conhecimento.
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LUZ

Nas encruzilhadas dos caminhos,
existiria coragem de reatar um pacto? 
Brinca uma dúvida ante o retorno.

Germinaria alegria no fundo do túnel?
Voam aspirações pelos montes da agonia.

Escorreriam sentimentos por cínicos olhos?
O amor rompe o rigor da estupidez.

O tempo arrebataria os sonhos?
A luz pode resgatar esperanças.

Tolerariam as flores a força da chuva?
O sol causa festa nos jardins.

Os rudes compreenderiam a justiça?
A bonança multiplica possibilidades.

Dúvidas, aspirações, rigores,
no emaranhado das situações,
palpitando em mentes e ações,
resgatando festa,
esperando condições
para acender uma luz!
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MADRUGADAS

Inspirações coloridas
em madrugadas adultas...
Fantasias amorosas,
no negro silêncio da solidão.

Dúvidas, desejos e planos
a transformar histórias
e fincar decisões,
com vontades de gente grande
de ter amor de verdade.

Alguém por quem esvaziar o peito
e amar tanto,
receber tanto amor,
que valha a pena viver.
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MÁGICA

No calor das emoções,
Conflitos sempre existirão
(mesmo em tempo de paz),
provocando agressões
e inevitáveis reações.

Bom mesmo é administrar
o poder da ofensa em nós,
calar a revolta,
acionar a complacência,
contornar situações adversas... 

Essa é a alquimia do conviver.
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MAIS

Ver além do certo e do errado
é perceber.

Ouvir a voz sutil da consciência
é respeitar.

Falar de amor e esperança
é altruísmo.

Percepção, respeito e altruísmo
são dons.

Dádivas que podem amansar a fera
que vê, ouve, fala e é capaz de mudar
o rumo de suas mãos, o ímpeto de errar,
o gosto, o sentimento, a razão
e decidir ser mais que simplesmente ser.
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M O D A

Moda é percepção
de algo forte
que se impõe
e atrai
e seduz
a vontade coletiva.

Moda é tendência 
que se insinua sutilmente
e contagia,
marcando épocas,
modificando costumes,
movimentando mercados.

Além de arrebatadora,
a moda é inclusiva,
mas também pode excluir
ou selecionar grupos
e mexer com os sonhos,
ser alvo de conquistas
e de bem estar pessoal.

A moda reflete atualidade,
estilo de vida,
um pouco de poesia,
um tanto de ousadia,
muito de tecnologia,
de calor ou de inverno,
de estradas e de vitrines.
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Moda tem geometria,
sensibilidade e engenharia,
que passam por novas ideias
e muita psicologia
em torno do imaginário popular
arquitetando formas e tons,
sonorizando esperanças.

Aderimos à moda
pelo desejo inconsciente
de sermos iguais, modernos,
ascendentes e, às vezes,
melhores do que
realmente somos! 
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MOMENTO

Nunca perca o momento
de falar de amor,
de atender um pedido,
de sorrir e participar;
para não lamentar depois,
uma desilusão,
falta de oportunidade na vida,
ou mesmo a solidão.

Arrependimentos sangram.
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MUITO FÁCIL

A sabedoria de viver
consiste em captar alegria
em cada momento,
a cada situação
e de cada presença.
É rezar pelo equilíbrio,
no fluir das estações,
alcançar possibilidades
para estender as mãos
na direção da solidariedade.
Atinge-se essa proeza
parando para descobrir
que vale a pena ser feliz,
trocando sorrisos 
ou aparando a água que escorre
pelos declives da vida!
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NOBREZA

Não interessa quem levantou a bandeira branca, 
o que mais importa é a nobreza do perdão,
a vontade de viver em paz, 
mesmo que se  viva cada um no seu canto, 
sem muita aproximação, 
tenhamos o morno calor
da paz em nossos corações,
a realçar o sabor da vida,
como o sol a irradiar energia!
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PACTO

Combinemos ter consideração,
somos amigos,
um ao lado do outro,
haja o que houver,
prevaleça a amizade.

Se eu me equivocar,
cochicha em meu ouvido,
não me conteste em público,
somos amigos,
estarei sempre do seu lado
em qualquer situação...

E você?
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PARA TODOS

Tenhamos um abraço para quem chega,
coisas boas para contar
e ouvidos atentos,
manifestando alegria
e a beleza da amizade.

Sejamos sempre fiéis
aos nossos princípios e gostos, 
zelando pelos amigos
e pelo sonho da vez,
enquanto a brisa nos toca.

Sejam tantas as quimeras
e tão fáceis de realizar,
que a cada dia haja sempre
um sucesso alcançado
a compensar nossas lutas!
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POETA SER

O poeta olha à sua volta.
Vê belezas e bondades,
coisas inusitadas,
tristezas de todo tipo,
vê a dor e  o amor
em atos e expressões.

Há muito o que escrever,
diversas são as impressões
que marcam seu olhar atento
e estimulam a sua estesia.

O talento do poeta
projeta-se por cada fresta
do tempo e do espaço
e ele capta os versos que brotam
de tudo que o toca.

O poeta é um espectador
não o protagonista de seu poema,
não precisa se despir pra fazer poesia,
apenas colocar a alma no que vê
e descrevê-lo com sua arte.

Não é a sua dor que conta
nem a sua forma de ser 
mas a infinita gama de risos,
lágrimas e essências
do mundo à sua volta.

Suas próprias dores e alegrias
ele faz de conta que não são suas.
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PORQUE O MEU CORAÇÃO SANGRA?

Descobri, num lampejo de atenção
aos soluços de minh’alma comedida,
o porque da angústia instalada
no meu peito e meus olhos,
na minha face retorcida.

Havia apenas me perguntado:
porque sangra sempre meu coração?
Porque me conecto a Deus pensando
na saúde, proteção e equilíbrio
de todos que me preocupam?

Perguntei-me assim, de lampejo,
e instintivamente me aflorou ao cérebro
uma resposta sintética, elucidativa,
que me deixou feliz, apesar da dor:
Tu sangras porque amas... 
Amas muito.

Fiquei então raciocinando
no privilégio de amar,
no desejo de amar profundamente,
a tantos quanto conheço
e aos que não conheço.

Lembrei-me que pedi a Deus,
às forças da natureza, do universo enfim,
que conspirasse pela minha luz,
tornando meu amor mais verdadeiro,
profundo e imenso como o de jesus.
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Não, não quero ser santa,
gosto das coisas da humanidade,
mas quero ser um espírito de luz,
derramar-me pelos caminhos obscuros
para clarear mentes e corações,
exercitar esse amor bom de sentir,
apesar da dor com as dores dos outros.

Porque será que amar dói tanto?
porque me consumo em preocupações
com os meus amados mais próximos
e com o futuro de todos nós,
com o equilíbrio dos homens e da terra
com a insensatez das pessoas?

Não gostaria de sangrar assim...
peço forças a deus para manter-me
nesse meu eixo que quero intato,
na prática de amar de verdade
apesar disto doer em mim.
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POTENCIAL

Seja o ventre gordo ou magro,
ele pode ficar do tamanho duma vida,
pelo amor que se materializa
no corpo da mulher.

De seus seios
o alimento morno
goteja na boca do anjo
enlaçado em seus braços.

No coração, a batida
de um sentimento lindo,
prazer e proteção,
coisas preciosas de mãe.

Na cabeça, a estratégia
do amor e da razão
para forjar cidadãos.
Ah! Seus filhos!

Nas mãos, a palmada,
o afago e o trabalho,
exemplo de enfrentamento,
em tempos de lutas e sonhos!



79

PRESENTE

Se a alegria é o eco de Deus em nós,
então a presença de Deus
é extraordinariamente prazerosa de sentir.

Experimentemos essa sensação
sem pensamentos adversos,
para não encobrirmos essa presença.

Estejamos sempre alegres!
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RENASCER

És do signo de fênix,
danças com bichos
pelos becos dos sonhos
e, com teu riso de sol,
semeias luas,
as lamparinas e girassóis 
que acendem almas absortas!

Quando tuas asas longas
sopram promessas ao agitar-se
realçam a exuberância
da ave-lenda-esperança
que acorda em ti.

Tens a poética da presença,
levas a vida,
não como a folha que o vento leva,
mas firme no comando 
do teu existir!

Começas cedo,
onde muitos não terminam.
Gostas de tomar as coisa inacabadas;
ter nas mãos o leme,
a faca, o talento;
escolher qualquer norte ou verão.

Tens a coragem de dizer adeus;
falar firme, sem dúvidas;
não te constranges ao dizer não.
Tu, consciência, tu, lucidez,
tu, que direcionas almas!
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RENOVAR

Tu não precisas suportar
o que sobra de tua chatice.
Se a sentes é porque podes
trocar a arrogância,
pelo riso no olhar,
brincar como o orvalho na flor,
para beber amizades,
no decorrer de seus dias
que podem colorir-se de luz.
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RESGATE

Quando a insatisfação te apertar,
revê tua consciência,
onde deixaste o teu sorriso?
Lembra-te de teus sonhos,
paraste de lutar por eles?
Não tenhas receio de resgatar
as esperanças que eram tuas,
não é difícil alcançares a alegria,
basta caminhar nessa direção,
pois entusiasmo é preciso
e mudar o ritmo é possível.
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RETORNO

Que graça há no contorno?
Ir pela orla de um lago,
rodear um prato de comida,
e tropeçar numa taça de vinho?

Circundar formas,
cores, sabores, amores,
ou circular pelos jardins?

Que graça há no contorno?
Equilibrar-se no fio duma faca,
dissimular e fechar portas?

Bom mesmo seria parar para ver,
enxergar para entrar e ir,
sem contornos,
direto ao ponto.

Saborear o vinho e a comida,
mergulhar no lago,
andar por trilhas atrativas
olhar nos olhos, sem rodeios,
e retornar para a vida.
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RODA VIVA

Gente substitui gente,
a vida passa discretamente,
nas rotinas das cidades.

Rostos novos vão surgindo,
a cada dia,
e vão saindo de cena,
ano a ano,
década a década.

A vida se renova
em cada ponto de ação,
nos postos de decisões,
nas ruas, nos palcos,
nos livros,
através dos anos que passam,
displicentemente!
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SERENO

Tarde que se desvanece ao som da brisa
que brinca entre cerdas esvoaçantes,
ora suave, ora uivante nos coqueirais,
levantando ondas no mar sonolento,
longe da rotina da cidade barulhenta,
num cerimonial de luz, água, espumas, ar
e um silêncio recortado pelo som das ondas
e de trotes ritmados à beira-mar.

É ele que vem esparzindo beleza, 
com seu porte atlético e seu faro animal,
sorvendo o cheiro do mar e calcando
as serenas areias da praia, quando vai
aos galopes, a noite adentrando
para enfim namorar a lua,
com seu amor cavalar!
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SOLTO

Braços são para juntar gente ao peito,
palavras precisam ser ditas,
laços são para estreitar-se,
mesmo que os nós possam ser desfeitos   
e libertar corações,
porque verdades devem soltar-se,
sentimentos expressar-se,
pois amar bebe liberdade,
Nas retas e nas curvas da vida!
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SONHADORA

Quero resgatar todas as quimeras,
que não consegui realizar,
e sonhá-las de novo.

Preciso manter intato o foco
sob o qual realizei o esboço
da vida que gostaria ter. 

Quero que meus braços sejam
do tamanho do meu pensamento,
para abraçar todo mundo.

Espero que meus sentimentos
desafiem minha vontade
e sejam plenos no mundo.

Quero ser sempre a fagulha,
que arde firme pela vida afora,
em direção a Deus.
Quero existir numa sociedade
saudável e lúcida,
para saborear a vida em paz.

Preciso enfim sentir a essência
da humanidade em mim,
na terra e no tempo.
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VIBRANTE

Gosto do azul,
Safira, turquesa, celeste...
Amo o vermelho, amarelo, verde
(ando até numa fase bem verdejante)
adoro o branco, pink, lilás, preto,
o dourado, o prata...
Amo minha alma colorida
a vibrar as canções
dos meus sentimentos!
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VITÓRIA

Para se alcançar o sucesso,
há que haver foco,
é preciso fé em Deus, 
em si e numa aposta...
Há que haver ousadia!

Antes de tudo, sonhar, 
depois amadurecer o sonho,
idealizar e construir um plano
como as notas duma melodia,
num mar de competição.

Então, criar condições e se jogar
na realização do projeto,
tocando a determinação,
atualizando-se e inovando.
Muito trabalho!

E chega o tempo de colher,
retorno das ações e empenho,
recompensa sonora como o trinado 
dum pássaro em tarde de outono,
canção de vitória!



C A P Í T U L O
IV

C O I S A S  D E  A M O R
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AMOR DE VIRADA

Vem o réveillon de novo
e a garota espera outra vez
o moço dos seus sonhos.

Quer lindo o seu riso,
delicioso o seu beijo,
risonho o seu olhar
e a força de seu abraço.

Noite de virada e fogos,
luzes de sonhos e encontros,
um homem e uma mulher juntos.

Querem tocar as taças,
beber um frisante,
estalar a língua de prazer
e esgotam todo o desejo.

Passa o réveillon, 
cessam as celebrações
e vem o dia seguinte...

Os beijos, no entanto,
continuam e se multiplicam,
com o fluir da harmonia,
por muitas outras viradas.
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CONSOLO INFINITO

Amar é um palpitar
que acalanta corações.

É mais que sentimento:
é paz que junta vidas,
força de vontade
de fazer felicidade.

Amar é querer bem,
sentir-se feliz por amar
e ser amado é
um consolo infinito,
que alivia as dores da vida.

Amar é um milagre,
uma dádiva divina
que compensa viver!
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ÉDEN

Brisa suave de verão.
Corpos dourados sob um céu violeta,
à sombra da tarde, embriagam-se
de beijos e carícias...
E esmagam a grama viçosa,
na dança incontida 
para alcançar o ápice
da junção...
E tocam tranquilamente
a felicidade,
em pleno jardim.



94

ENCONTRO

Bem frequentada a Praça da Torre de TV:
Comidas típicas;
artesanatos
em madeiras, tecidos, metais;
cantoria, ofertas e procuras,
no vai e vem de visitantes.

Do box 21, um par de olhos
observa o movimento...
E a moça que passa
rouba a curiosidade daquele olhar.
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FLUIR

É vibrante o azul
que invade minha retina
e me lembra o amor
do garoto e da menina...
Eles conhecem bem
o frio na barriga,
só de pensar um no outro.

Seja intenso seu namoro,
admiráveis amantes!
E sejam verdadeiros
consigo e com o outro,
que o bem fluirá,
como flui o mel dessa união,
a paz e a delícia de viver!
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FORTE ATRAÇÃO

Foi marcante 
quando aquela moça linda
o convidou pra dançarem.
Música envolvente,
um gingado bom
risos entre um passo e outro.
 
Acabou a festa,
cada um pro seu canto,
um simples tchau...
E rolaram os dias...
Mas ele impressionara a moça.

Ele não sabia do poder 
daquele perfume que usou...
Nem da magia de seu abraço
no embalo da dança.

O acaso os aproximou
uma segunda vez
e a atração aflorou forte.
Entre risos e entrelaçar de mãos,
rolaram beijos.

Viço, energia, sede,
o namoro matando a fome
que descobriram estar
revirando seus ventres.

O prazer do amor
unindo suas almas
era do tamanho
do vigor de seus corpos,
a buscar-se intensamente.
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E seguiram assim,
como a brisa
que entra pela janela 
e assanha as cortinas,
sem medo, sem dúvidas,
sem questionamentos...

Certos de que
bom mesmo é apostar na sorte!
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PAIXÃO

Qual a melhor rima para o calor?
o chamuscar da brisa quente,
que vibra nos dias de verão,
ondas, emoções, ardor;
ou a oportunidade provocante
de ficar quase nu e mergulhar?
De sorver gelado o amor
com a pele rubra sob o sol;
ou queimar qualquer solidão,
molhado de suor multicor,
mais ardente que as areias?
Talvez um encontro que baixe o fogo
e rime com sensual frescor.
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PRAZER

Há tempo ainda para renascer
e, até, para desafios maiores,
enquanto flores se desmancham
nos abraços do tempo,
arrebatando corações,
mais que maduros.

O prazer ainda pode, inteiro,
transpor os sonhos,
meramente etéreos,
fazer um confronto amoroso,
vale tentar...

Buscar o alvo é sempre acerto,
mesmo que a seta
se perca no trajeto.
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QUENTES

Vinho bom deixa sabor
em paladares exímios,
como o gostinho vibrante
de beijos quentes,
ou a leitura voraz
de poemas bem construídos
e romances bem contados,
que ficam na lembrança;
como os temas que incendeiam 
a alma da gente,
em momentos de êxtase
e sensações inesquecíveis.
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SEDE

Em tua boca,
ainda o gosto do beijo
e, na lembrança,
O aroma do amor
a exalar daquela pele
deliciosamente quente!

Reviras o corpo
para acordar desse delírio,
que te arrebata na solidão
da distância.

Podes voar, é verdade,
e levar contigo a tua amada,
afinal, estás apaixonado,
sabias?

Não podes fugir do amor
que te ata a ela e te ensina
a ir na direção
dos encantos e energia
que são dela.

Busca a prova
desse amor correspondido
e deixa as mãos rasgarem
roupas e amarras,
na ânsia de saciares
a sede de beijá-la toda,
loucura que desemboca na paz.
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ABRAÇOS

Ela ganhou abraços
que a levaram ao céu
e a fizeram sentir-se
a mulher mais feliz do mundo.

Ele a tocou tão forte
sem perceber
que deixava marcas eternas
num coração que se apaixonava.

Era mágico ouvir seu nome
dito com tanta paixão
e retribuir com beijos
no fluxo da emoção.

Toques vibrantes
selaram seus corações,
arrebatando-os com a música
dos desejos e prazeres,
como se fosse para sempre.



103

TESTE

Quando alguém se distancia
da pessoa que julga amar,
pode estar saindo de cena 
para observar seu envolvimento,
respirar, avaliar os momentos:
perceber o bom da presença,
das trocas e doações,
sentir a dor da separação,
ou, simplesmente, nada.
Depois, então, volta
ou segue por outro caminho.
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VIVER

Escolha aí, algo divertido,
resgate um abraço,
pelo caminho estreito
das verdades.

Sorria aí, de pura alegria,
nunca por desdém,
acredite em olhares sinceros,
ainda existe muito bem.

Busque, por aí, e aviste
alguém retribuindo seu riso,
de verdade,
os olhos confirmarão isso.

Por aí, está o amor
que tanto anseia,
queira bem do seu jeito,
o bem querer de alguém.

Ame muito e, aí,
veja que valeu ter fé,
viver é uma luta sem fim
e amar é sempre vitória.

Daí, pegue a sinceridade,
arraste-a pelo seu caminho,
carregue a verdade nos abraços
reciprocidade é consequência.



C A P Í T U L O
V

M E I O  A M B I E N T E
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PLANETA VIDA

Brindemos à luz que nos desperta
no amanhecer de todos os dias;
ao ar que movimenta
nossos pulmões incansáveis...
Brindemos com água pura
no frescor e no calor
de cada estação do tempo!

Viva a energia que nos conduz;
o livre arbítrio que temos,
a terra onde plantamos sonhos,
alimento e saúde colhemos.
Viva o fundo dos oceanos,
toda a diversidade de peixes,
viva a flora e a fauna
deste deslumbrante planeta
e viva a inteligência humana!

No auge deste cerimonial,
celebremos a dor que nos ensina a viver;
o conhecimento, alegrias e descobertas;
os sentimentos que nos motivam,
a fé, os dons, a força,
o doce sabor das conquistas 
e a maior emoção humana,
o amor!

Amor encontro,
Amor a Deus,
amor eterno,
amor amizade,
amor fraternidade,
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amor respeito,
amor próprio,
amor, meramente amor!

E entre versos e ritmos,
lancemos um olhar profundo
pelo verde, pelas fontes de vida
miremos a saúde da humanidade
e ouçamos o clamor da natureza:
ela pede socorro!,

Toquemos, pois, com nossa arte
A inteligência humana
e despertemos a consciência
das criancinhas, jovens e adultos,
porque ainda há tempo
de resgatar a saúde da Terra!

Tempo pra plantar,
atenção para vigiar,
coragem pra denunciar,
frear o desmatamento,
as descargas tóxicas
que contaminam lagos e rios,
e o ar que respiramos,
furando o ozônio deste Planeta.

Que venham novos hábitos:
alimentação saudável,
exercícios para corpo e mente.
Que seja intenso conviver em família
e se priorize o caráter,
a competência e a sinceridade.
Possamos também dormir
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com a certeza do futuro
e a consciência de ter cuidado bem
da nossa mãe Natureza!

Respeito é mágico,
gera diálogo, progresso e paz.
Responsabilidade é força
que mantém o equilíbrio
da dança da vida
em cada canto do mundo,
agora e eternamente,
pelas gerações afora!
Conseguiremos então nos perpetuar
com todas as espécies de plantas,
todos os frutos do mar,
por décadas e milênios?
Reverteremos o aquecimento da Terra
que hoje já nos assola?

Se houver consciência, 
compromisso e respeito,
haverá futuro.
Celebraremos a vida
e todas as suas flores, 
banharemos nossas almas
em água pura e abundante,
garantiremos a existência humana
no seio de uma natureza viva
e agradeceremos a Deus,
através dos tempos!



C A P Í T U L O
VI

R EV E R Ê N C I A S
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A NEUSA FRANÇA, COM CARINHO

Neusa – menina talentosa;
mulher – a mãe de três filhos,
a esposa de Oswaldo;
pianista – professora, compositora...
Uma grande artista!

Um presente para Brasília:
Neusa chegando à Nova Capital,
em 1960,
com filhos e o esposo
procurador federal.

Professora nomeada,
fez sucesso no Caseb
e no Elefante Branco;
autora do Hino de Brasília,
que tem letra de Geir Campos.

Pianista da Orquestra Sinfônica
do Teatro Nacional Claudio Santoro,
compositora e maestrina,
foi presidente da ALMUB
- Academia de Letras e Música do Brasil.

Os acordes por suas mãos,
no fluxo contínuo das interpretações,
mostram a energia de todo seu ser
e a dinâmica musical de sua alma,
a fazer história em Brasília.

Carismática, tem muitos amigos,
entre alunos, ex-alunos, o público,
devotados confrades
e o aplauso de todos que ouvem
seus choros, sambas e valsas.
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Dos eventos, o mais marcante
no Distrito Federal,
é o “Vamos ouvir Música?”
um programa anual,
produção de Neusa França.

Aos 90 anos de idade,
incansável em sua arte,
está em plena atividade,
ainda moldando talentos,
dando aulas de piano.

E tem se apresentado
nos mais importantes palcos:
Teatro Nacional Claudio Santoro,
Clube do Choro, Anpprev,
Casa Thomas Jefferson,
Escola de Música, entre outros.

Neusa, por sua trajetória
no Distrito Federal,
por seu amor explícito
a esta nossa capital,
você mereceu o título
de “Cidadã Honorária de Brasília”.

Desde os primeiros arpejos
de sua sensibilidade, Neusa,
até seu mais novo samba,
“Exaltação a Brasília”,
sua vida é um imenso buquê
a exalar o seu perfume!
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A UMA GRANDE MULHER

(Para Palmerinda)

Todo o carinho pra trata-la é pouco,
chamam-na Palmer, Palmi, Mãe Inda,
amiga, grande mulher, um tesouro,
encantadora sempre, Palmerinda!

Personalidades fazem a história
de um Brasil maior, brilhante, de fato,
de Brasília, força para sua glória,
com a Palmerinda Vidal Donato!

Cidadã atuante, uma intelectual,
sua presença forte é indispensável,
entre os amigos e no meio cultural!

Versátil em suas liberais funções,
sucesso no tesouro nacional,
canteiro de muitas realizações!
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ÁUREO MELLO

Uma mente áurea,
alma vibrante, discurso eloquente,
um homem, um líder
a legislar e a escrever
versos, tratados, pensamentos.

Manifestações pontuais
de uma alma incansável 
nas tarefas de defender
os interesses do povo
e a observar a poesia
da vida ao seu redor!
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BELEZURA

(Para mamãe)

Espontânea,
ela pode ser bem amável,
mas também desagradável, muito.
Que fazer? Ela é assim:
Ora dura, às vezes cruel...
Ora doce, doce...
A querida Deni.

Foi dela que eu vim,
sob suas ordens cresci
e com ela aprendi muitas coisas,
especialmente,
que precisamos sonhar,
temos de ir à luta
e vencer é preciso!

Sua vontade gigante
fazia fortes seus braços;
seu tino comercial,
(que visão negocial!)
tentou incutir em nós,
em meus irmãos e em mim,
consegui captar um pouquinho!

Inculta mas criativa,
autodidata e sensitiva,
foi nosso apoio e farol,
do berço à idade adulta,
e o ombro onde derramamos
nossas lágrimas de alegria
e as de dores também.
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Hoje, é uma criança teimosa,
às vezes dócil,
chama de belezura
coisas bonitas que vê
e observa tudo a sua volta,
uma querida presença,
minha mãe, uma luz!
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CAÇULA

(A minha irmã Maria de Fátima)

Ela foi meu bebê
a criança bochechuda
que encheu de alegria
minha vida de menina.
 
Meu dengo,
minha boneca
minha irmã caçula,
sempre!
 
Depois das lágrimas da infância,
os risos e tristezas adolescentes,
veio então a euforia
da aprovação no vestibular!
 
Dois pares de sapatos brancos
comprei para a futura médica
que cursou com dedicação
a faculdade de medicina!
 
Lembro-me do seu abraço
no dia do meu casamento
e de sua dedicação
ao afilhado que lhe dei.
 
Antes mesmo de se formar,
casou-se, teve David,
seu bebê de sete meses,
hoje um homem, seu orgulho!
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Médica formada, teve Daniel,
um moreno esperto e alegre.
E, para coroar sua vida,
veio Antônio Guilherme,
com olhos azuis, como o pai!
 
Casamento desfeito,
minha irmã seguiu
com força de leoa,
criando os seus  filhos.
 
Hoje, apenas acompanhada
por sua maturidade,
tem a graça da juventude
nos seus hábitos e vestes.
 
Tem as alegrias dos netos
o sucesso dos filhos,
a fé,  o amor, o altruísmo
e muitos sonhos ainda!
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COMO DUAS AVES

(Para Rogério Tunholi)

Olho para o céu
agradeço a Deus que você exista.
A sua vida
na minha vida,
nossa vida,
nossos filhos,
boa caminhada juntos!

Indo, contornando
ou pairando, como pássaros,
sobre flores e águas,
sobre os movimentos dos dias,
dos anos, das décadas,
sobre as pedras
ao longo do caminho!

Amadurecidos, caímos, levantamos
e, rápido, seguimos.
Tristes ou alegres, na virada da noite,
outras vezes saudosos,
o riso das crianças na lembrança,
elas cresceram 
e deixaram vazio o nosso ninho.

Vamos ou ficamos?
Estamos prontos para dançar
a música que tocar?
Estamos?
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Éramos nós,
ainda somos nós, 
cada vez mais, nós,
meu italiano forte,
a reinventarmos nossa vida.

Cuido de você
que cuida de mim.
Quero seu sorriso
que me faz feliz.
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ENTUSIASMO

(Ao meu pai Edson Rios Pessanha)

Pense num homem alegre
que não tem medo do perigo,
dos riscos da ventura de viver.

Ele ama e se doa sempre,
vai, luta, conquista, sorri
e abraça muito,
a mulher, os filhos, os amigos
e quem mais tocar o seu coração.

Pense numa pessoa otimista,
que pensa que pode resolver
pendências, dificuldades, problemas,
sempre.

Seu cérebro vive engendrando
soluções, alegrias, possibilidades
de estar com seus amores,
presentear novidades,
de comprar delícias,
reverter situações adversas,
contemplar o prazer
dos que ama tanto.

Pense num ser humano
animado, sorridente,
cheio de esperanças,
ativo.
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Ele acorda cedo
e começa a agir.
Se arruma e se lança para fora de casa
sabe lá Deus, aonde vai,
todos os dias,
volta cansado, banha-se
e almoça com a família,
alegremente.

Pense num senhor
que desafia a idade
e avança pelos 80 caminhando
todos os dias.
E passa pelos 90,
já sentindo as pernas enfraquecerem,
mas ainda é parceiro
e procura manter-se útil
e dar risada com seus amados.

Seu nome é Entusiasmo!
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MARLI

O refinamento nela
brota de seu sorriso fácil,
da ternura constante
em seu olhar amigo,
porque Marli personifica
a amizade dos sonhos
que tenho a alegria
de compartilhar.

Seu bom gosto
e hábitos refinados,
seu espírito solidário
dinamismo e presença
refletem sua alma de artista
buscando a perfeição,
nas telas e no viver.

Entre seus tesouros,
colecionados ao longo da vida,
no senado e em seu lar,
o marido Manoel Henrique,
de saudosa lembrança,
e o filho querido, Maurício.
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NINA

De Porto Alegre para Brasília,
do Rio Grande do Sul
para o Brasil,
Nina escritora movimenta
a cultura gaúcha,
a literatura do Distrito Federal
e de outras partes,
numa interação nacional.

Dinâmica e estudiosa
busca a energia de Alto Paraíso
para suas inspirações,
livros que levam o seu melhor
para brasileiros e estrangeiros,
com a tertúlia de sua alma
magnificamente telúrica,
que encanta e faz pensar.
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ODE A JK

Conhecemos tua história, Juscelino,
filho de Júlia e de João César,
nascido e criado em Diamantina,
órfão de pai aos três anos,
senhor de heroico destino!
 
Da simplicidade mais cristalina
e dos teus sonhos adolescentes,
aos livros, ao diploma de Medicina,
e aos arroubos duma carreira política,
que marcaria a história do Brasil.
 
Versátil e impetuoso,
singraste trilhas militares,
chegando a coronel-médico,
e a funções parlamentares,
depois, a nosso presidente!
 
Assumiste o projeto colossal,
na amplidão do cerrado,
de construir uma capital,
moderna, estratégica, federal,
a ousadia duma quimera.
 
No dia 21 de abril
de mil novecentos e sessenta,
Brasília capital do Brasil,
uma cidade pronta em festa...
E choraste na missa inaugural.
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Repercutiram teus êxitos,
tuas metas e determinação,
de Brasília para os brasileiros!
Ainda agora tua voz ecoa
exaltando o espírito pioneiro!
 
Disseste que Brasília, seria
“cérebro das mais altas decisões”.
Ao longo destes 50 anos,
consolidaram-se tuas previsões,
pela tua confiança infinita!
 
Hoje te rendemos glórias,
nossa gratidão manifestando
pelo teu amor à liberdade
e ao poder da democracia,
a Deus, pela tua vida, louvando!
 
Brasília é portanto
uma ode das mais altaneiras
ao espírito desbravador
e ao gênio empreendedor
de Juscelino Kubitschek de Oliveira!
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POESIA AZUL

(A Henriques do Cerro Azul)

Para ele, que tão profundamente 
sabia falar de amor
e construía seus sonetos
com tamanha perfeição,
uma rara safira,
neste poema todo Azul.

Porque, onírico,
Cerro passeou entre estrelas,
com seus topázios e águas marinhas;
e, na sociedade, 
agiu lúcido e sereno,
com a nobreza azul
de sua natureza
e do seu sangue.
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Ray

Entre inesquecíveis emoções,
o nascer do sol
toca profundamente a alma
de pessoas como Ray,
ela, que todo dia esparge
a sua luz em raios.

Ray Di Castro pinta, filosofa,
faz música, palestras,
versátil como mulher
que age muito e sonha,
planeja e realiza.
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STELA

Com a ousadia
de seus ancestrais gregos,
Stela brasileira,
mãe, mulher, esposa
agregou a literatura
à sua trajetória em Brasília,
desde que chegou pioneira,
tornando-se escritora
de talento e de prestígio.

Escreveu para crianças,
para jovens e adultos.
Ainda hoje fala de amor,
através dos livros que deixou
quando se tornou apenas luz.

Fala de descobertas e alegrias,
apresenta ao leitor
alternativas do bem viver,
entre flores, ondas e músicas!
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TEREZY

Seus modos de princesa,
transpiram simpatia,
sempre um diálogo amigo,
regado a sucos de frutas.

Risos, inteligência e afeto,
em tardes de confidências
e troca de poemas
inesquecíveis!

Terezy é assim:
uma canção angelical
materializada em poetisa.
Inesquecíveis seus haicais!

Professora de língua inglesa,
elegante, bem penteada,
uma presença querida,
imprescindível!



130

UM OBOÉ EM SUAS MÃOS

(Para Sebastião Theodoro Gomes)

Marcado pela musicalidade,
sorria o menino Sebastião,
para quem o destino preparava
uma carreira de sucesso,
como músico, regente e professor,
na Polícia Militar,
na Universidade de Brasília,
na Orquestra Sinfônicia
do Teatro Nacional Claudio Santoro,
onde Sebastião Theodoro Gomes
marcou sua presença,
com o seu oboé,
com a sua batuta,
com o seu talento.

Um artista que fez história
no Distrito Federal!
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TRIBUTO A LÚCIO COSTA

Filho de brasileiros,
Lúcio Costa nasceu na França
e diplomou-se no Brasil.

Arquiteto e urbanista,
Lúcio Costa foi diretor
da Escola Nacional de Belas Artes,
professor “Honoris Causa” em Harvard,
comendador da “Legião de Honra” francesa.

Em 1957 venceu 
o concurso do Plano Piloto
da Capital Federal,
com uma planta objetiva,
em forma de borboleta, 
a que chamou Brasília.

Começou com o triângulo
da Praça dos Três Poderes,
a cabeça da cidade. 
Veio a Esplanada dos Ministérios,
depois o Eixo Monumental, 
a cidade foi surgindo!

Ao partir, o imortal urbanista,
em 13 de junho de 1998,
deixou um precioso legado:
projetos geniais e o reconhecimento
de um Brasil que o reverencia.
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Lúcio! A capital ganhou
o conteúdo humano
e a consistência urbana que vislumbraste,
“firmando-se como legítima
capital democrática do país”,
como disseste.

Tu que não foste capitalista
nem socialista, 
tampouco foste religioso ou ateu,
mas tiveste a humildade dos sábios.

Lúcio Marçal Ferreira Ribeiro de Lima e Costa,
a ti, com todas as honras, 
a medalha do “Mérito Cidadão Brasiliense”
no jubileu de ouro de Brasília!
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