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Não pode dizer que no princípio fez o céu e a terra. Pois um tal de Deus já tinha 
roubado a ideia. Faz desde então o que pode com seu ofício de poeta e vez em 
quando consegue construir e desconstruir, criar e recriar tudo o que há no mundo 
através do verbo. É um ser em constante busca e construção sem ser, e pelo que 
é não sabe se será... Amém.
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Conselho Editorial: Henrique Veber, Jonatan Ortiz Borges, Felipe Magnus.
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Cidadão do mundo. Escreve e interpreta poesia. Produz revistas,
livros, colagens, curta-metragens. Também é professor de idiomas 
e tradutor. Aprendiz de flautista. Acredita na arte como ferramenta de 
crescimento individual e coletivo.
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Gateira: tem paixão por felinos. Bruxa: possui lá seus feitiços e 
encantamentos… Gosta de Confeitaria, aprendeu a fazer trufas e
doces de chocolate. Penso, logo escrevo.
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Editorial
Olá amantes, aprendizes e apreciadores da poesia!

Chegamos à quadragésima edição da Entreverbo. Uma 
edição especialíssima, pois completamos 1 ano de resistência em 
meio à pandemia. Foi necessário coragem, porque após 
planejarmos nosso retorno depois de algum tempo em recesso, 
veio a terrível e mortal pandemia de Covid-19. Mas resolvemos 
mesmo assim retomar a Entreverbo, pois em momentos de 
tristeza e adversidade a poesia e a arte mais do que nunca se 
fazem necessárias. Foi preciso readequar nossas ações, a revista 
se tornou digital e os saraus passaram a ser realizados por 
transmissão ao vivo pelo Facebook, além de produzirmos 
conteúdos audiovisuais.

Não sabíamos qual seria o retorno do público ou o impacto 
de nossas ações em tal cenário, mas tínhamos o sentimento da 
necessidade da poesia, e a vontade de ser uma rede de 
propagação das vozes poéticas da contemporaneidade, em 
tempos de medo que se anunciavam sombrios.

Neste sentido obtivemos êxito, aumentamos o número de 
poetas publicados com as edições digitais, recebemos um 
número cada vez maior de poemas para avaliação, os saraus 
têm um excelente número de visualizações, fomos premiados em 
dois editais da Lei Aldir Blanc a nível municipal e estadual, 
ajudando a manter as ações da Entreverbo por um bom tempo e 
ainda contamos com apoio dos poetas que financiam nosso 
trabalho, colaborando com nossa campanha de financiamento 
permanente no Apoia.se/Entreverbo.
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Infelizmente também não sabíamos que a pandemia iria se 
estender por tanto tempo, o vírus ainda está entre nós, ceifando 
mais de meio milhão de vidas em nosso país. Somos um dos 
epicentros da pandemia no mundo e vivemos uma crise política 
sem precedentes, com um governo diretamente responsável com 
ações e omissões por este volumoso número de mortes.

Os dois parágrafos enunciam-se contraditórios, se por um 
lado esta edição é comemorativa, pois celebra nossa resistência e 
a adesão surpreendente de poetas espalhados por todo Brasil e 
pelo mundo, por outro lado não há como não estarmos tristes e 
indignados em meio a tantas mortes de conhecidos, amigos, 
familiares e até poetas publicados na revista. Os poemas 
publicados nesta edição são assim também, paradoxais como 
nosso tempo, celebram a vida, o amor, o sexo, a linguagem, 
todavia também são realistas, políticos, críticos, melancólicos.

Celebrar a vida, a arte da palavra, o fato de ainda estarmos 
vivos, de a Entreverbo se manter viva divulgando os poetas 
contemporâneos, denunciar a morte e os responsáveis diretos por 
esta tragédia que nos assola, algumas pistas para os labirintos 
poéticos desta edição.

Eis o convite: ENTRE.
Eis o motivo: VERBO.
Então permitamo-nos estar: ENTREVERBO(S).
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ARS LONGA
Quando os cães se calarem

e os soldados se forem,
acenderemos a luz,

encheremos os pratos
e acordaremos os filhos.

 
(Estudem os tons de Chagall

a arte é inimiga do mal.)
 

Quando as fardas puírem
e as botas mofarem,
plantaremos plantas,

cantaremos cantos
e riremos risos.

 
(Releiam os versos de Lorca

a pena é mais forte que a forca.)
 

Quando os quartéis ruírem
e os tanques oxidarem,

escreveremos versos,
pintaremos cenas

e tocaremos notas.
 

(Escutem os sons de Piazzolla
a pauta é maior que a pistola.)

 
Quando o sangue estancar

e a dor desbotar,
iremos todos à praça,

bateremos a poeira dos ombros
e, um a um, trocaremos

um longo olhar de perdão.
 

(Observem o azul de Picasso
pincéis podem mais que o aço.)

Tony Saad
Santa Cruz do Sul / RS 
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Pai, lado b
Casa escura de cortinas pesadas

Poeira em vespeiro cansado
Homem partido em três, herói paralítico

Deus de muitas eras, hoje esquecido
 

Sombra que reveste meu frio destino
Não cedia qualquer vitória à filha infeliz

Treinava sorrisos no espelho enquanto fazia a barba
Escrevia bêbado na parede suas cruéis ameaças

 
Desvirtuado, braço fraco em fuga do combate

Macho covarde, estuprador desatinado e cínico
Escondia atrás das garrafas vazias

 
o gosto pela morte e o desprezo pela vida

bebendo o veneno do mundo, embriagado pelo vazio
Um dia, encontrará a fúria de Deus, no fundo frio

 
de um caixão sem brio.

Mariana Belize
Belford Roxo / RJ

olhodebelize.wordpress.com
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Automutilação

fala
o presidente
ao passo que o silêncio
                       - ausente -
ganha constante espaço
 
mas as mortes
causadas pelas palavras
                          gritam por si,
                sem exigir nova fala
                para serem notadas
                      - na manchete
                        na esquina
                        na cadeira vazia
 
  a piada
- irrisível -
  fica por conta
  de quem aplaude
       a própria
       extinção

Ronaldo Junior
Campos dos Goytacazes / RJ
www.ronaldojuniorescritor.com
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Natália e o poema pós-maturo
No instante em que nasce Natália,

um poema é concebido.
 

Natália redimensiona-se,
alça-se da cabeleira congênita,

e o poema resume-se a um embrião.
Os braços projetam-se,

o semblante engendra-se,
e o poema a imergir no signo amniótico.

 
Para que o poema evolva:

viaja-se ao limbo dos morfemas senis,
recorre-se ao livro das palavras cintilantes,

bebe-se no rio dos semas anfíbios.
Não adianta:

centímetros e centímetros irmanam-se
e integram-se à antropomorfia de Natália,

e o poema adormece
no ventre da página branca.

 
O poema, último rebento tardio do Tempo,
espera, silencioso como a ave petrificada

e resignado como o ancião imortal,
enquanto ouve os segredos

que ressoam dos olhos de Natália,
embalada em sua sublime impotência.

 
O sol desponta dos lábios de Natália

e dissolve a epiderme do Verbo,
descarnando o horizonte azul

e encerrando o percurso genesíaco:
Natália sorri e o poema nasce.

Saul Cabral Gomes Júnior
São Paulo / SP

muiraquitan.saul@bol.com.br
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Parafraseando-me
Se eu escrevo para sentir

E canto para libertar
Sou arte em diagnóstico

Sou pureza a praticar
 

Quando leio mil palavras
Para saber quem sou

As reproduzo em minha alma
Sem saber, eu vou

 
Vou para bem longe daqui

Mergulhar nas entranhas do ser
Torno-me um parecer

Um mapa a se desenhar
Um sonho que irá crescer

E um dia se realizar
Aprendi ao vazio temer
E à poesia me prometer

Em palavras ouço-me abrir
Para meus mundos traduzir

 
E cada vez que me faço livro
Sinto-me milhões de estrelas
E eu sei, com paixão e certeza

Que corre tinta em minhas veias
 

Porque eu sou
Fantasia 

Poesia
Imaginativa

 
Eu sou

A garota feita de letras

Beatriz Della Posta de Azevedo Ferreira Kawatoko 
São Paulo / SP

patdellapost@gmail.com
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Epílogo

Lá onde as almas repousam
E a vida de fato termina

O ar é de saudade
Paira como neblina.

 
Memórias voltam à tona
Nesse grande manancial
O decesso se aproxima

De maneira descomunal.
 

Sinto o vigor dissipar
Por entre os becos da solidão

E num suspiro derradeiro
Calar a voz o coração.

Soraia Bezerra Torres
Belém de Maria / PE

facebook.com/soraia.torres.50
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vinha
tanto
tento
vinho
tinto

venho
tonto

Daniel Morine
Santos / SP

@morineescreve
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alepo
Ok, Google:

deflagre a guerra
Ante olhos infantes

Extasiados
Estrelas descem à terra

Anjos supersônicos – ZAP!
Cortam a atmosfera

Em asas instantâneas
Hackeadas,

Encerram
Armas não tripuladas
Disruptivo corpo que

Encerra
Alvos localizados

Em batalhas assimétricas.
Mórbidas danças

de Drones nas trevas
Senhores do espaço
Clic! Forjam a mira,

O ponto, o compasso
Cirúrgicos

Senhores da Guerra
Em ritmo de algoritmo

Tramam um novo presságio
Uma nova conquista

Uma antiga Quimera.

Raphael Carmesin
Belém / PA

@r.carmesin
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Filme B
Ao sair

não me acorde,
não se despeça.

 
Pise macio

no tapete luzidio
da manhã que mal começa.

 
O silêncio sorrateiro

dispensa olhar derradeiro,
vá sem perda de tempo

e sem pressa.
 

Ao despertar e não mais vê-la
eu dou meu jeito.

 
Vou eternizar no peito

o sonho – agora desfeito –
que foi no passado tê-la

inteira só para mim.
 

Caso de amor démodé,
nossa história acaba assim,

mocinho de um filme B,
sozinho, morro no fim.

 
Não é um final perfeito

mas é o que nos cabe, enfim.

Paulo Cezar Tórtora
Rio de Janeiro / RJ

pctortora@gmail.com
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Versos de aniversário
Quando um poeta envelhece

Envelhece primeiro nas palavras
Em seus versos vemos

Surgirem rugas
E marcas de expressão

É onde encontramos
Os primeiros cabelos brancos

E sinais de calvície
Ficando a cada rima

Menos líricos e mais rabugentos
Com seus lapsos de memória

Para tal velhice
Não há receitas milagrosas

Ou cirurgias corretivas
Em versos envelhecemos

E ao invés de velinhas
Assopramos sonhos
Sem pedido algum

Certas vezes, como no caso meu
Ocorre é o contrário

Nas palavras nascemos velhos
E aniversário após aniversário
Inversamente, rejuvenescemos

E as pessoas mais próximas 
São as primeiras a notar

Que somos Benjamins Buttons de poesia
 

O tempo do poeta é outro
Em seus relógios sem ponteiros
Esculpe lentamente o presente

Que oferta dentro do peito

Geraldo Ramiere
Planaltina / DF

@geraldo.ramiere
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tempo
Tempo, traiçoeiro,

afirmo: desconheces a bondade.
Há pouco fazias-me inteiro;

hoje, fazes-me somente metade. 
Quando te quis ligeiro,

atrasaste: egoísta, fez tua vontade.
Agora que te quero lento, ó brejeiro,

Aceleras, sem piedade.
 

És implacável, matreiro,
mas quero pedir-te, por caridade:

não escondas o sol que alumia meu terreiro
antes que eu encontre a felicidade.

Ricardo Mituti
São Paulo / SP

@ricardomituti_escritor
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Lembrar João Cândido Felisberto

João, tu não és cândido,
nunca foste.

Tua pele é preta
tal qual a tantos Joões

e Marias.
 

Tu és cândido, João,
sempre foste.

Tua luta
não carrega a culpa

das cândidas mãos pesadas
dos açoites.

 
Que as gentes não te esqueçam,

do teu propósito
tal qual um poema, esta estrofe;

porque as chibatas são outras, João,
e o céu da Guanabara
ainda é azul e branco

tal qual vermelho
o sangue.

Marcos Nunes Loiola
Botuporã / BA
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Complexo de épico
vamos festejar

rir da nossa tragédia
de todas as desgraças

 
vamos mergulhar de cabeça sem rede de proteção

nos abismos
atravessar avenidas na contramão

romper campos minados
abandonar esse jeito sério

 
vamos inaugurar os trópicos
com banquete antropofágico

inverter a ordem
despir o colonizador

enfeitar o corpo com tintas vermelhas
assumir nossa vocação

será carnaval o ano inteiro
 

vamos rápido
antes que seja tarde

antes que não seja mais possível
e calem a nossa voz.

Flavio Machado
Cabo Frio / RJ

flaviomachado_@uol.com.br
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oxalá
oxalá os pássaros não percam

as asas de dentro, as que os levam
pra perto de céus sem homens

oxalá acima destas nuvens haja
um cristo que se lembre do homem

e dos espinhos que ele espetou
oxalá ele prefira os ventos nas asas

dos pássaros fugidos do homem
às gaiolas de espinhos e sem rosas

oxalá as rosas ainda floresçam
para os pássaros sem gaiolas

para o cristo sem homens
para o homem sem bíblias

oxalá eu ainda veja um pássaro
com pena de mim, uma nuvem
com o formato da minha mãe

um cristo que me tire os espinhos
uma rosa sem homens com bíblia

oxalá eu ainda saiba o trajeto
do meu caminho nuvem acima

com as asas que tenho aqui dentro
que um pássaro com pena de mim
deixou pra me libertar do homem
oxalá haja um cristo uma nuvem
uma rosa um céu e um pássaro
nenhum homem me esperando
apenas a mãe em forma eterna

sem bíblia nem gaiola nem pressa

Rogério Bernardes
Brasília / DF

@rogeriovbernardes
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TUAS MADRUGADAS
com a madrugada ainda acesa

a lua esplendorosa no éter
os teus olhos cerrados

neles, madrugam as tuas estrelas
luas e sonhos povoam o teu ser

 
os teus lábios estão ali colados

ao outro dos teus carnudos lábios
e o prazer, no teu corpo, derrete

o sabor dos beijos quentes
que percorre o leito do rio

e invade o oceano
 

nos teus lábios
um vulcão em erupção

e outros lábios colhem o pólen do fogo
nas margens do rio

penetrando o âmago da tua alma
até chegar à nascente

onde jazem os teus desejos
 

nos flancos das tuas ancas
a força da selva prenuncia

os rugidos de leões famintos
e, das tuas bocas sedentas de rosas,

saem os zumbidos de abelhas
e os sussurros das beatas da aldeia

em frias madrugadas do verão.

Silvino Lopes Évora
Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde

 silvino.lopes.evora@gmail.com
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Domingo
domingo é estiagem

depois de longa chuva
é deserto silencioso

e pleno
 

domingo é absoluto
desconcerto percorrido

com calma
e medo

 
é solidão corpórea
seca mal traçada

e regurgitada
 

domingo é calmaria
ansiada por seis dias

e padecida
 

domingo tripudia
tristeza vai e vem

entre a mesa
e a pia

Lota Moncada
Porto Alegre / RS

facebook.com/lota.moncada 
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Tão sua, minha
A viagem

Uma viagem só de ida para o eu
O ponto central do meu universo

Te queima forte nas praças e avenidas
Sugere um ponto de fuga

Um alívio
Um suspiro da tua carne

E sangra
Sangra o volume necessário

 
Corrói seu corpo por não poder ter

Ou por não poder alcançar
A plena infinitude do meu ser

Jamais arrancando minha lágrima
Sempre provocando meu suor

E por vezes tocando meu sangue
 

Flui entre meus dedos todo o mundo
O pouco mundo que me cabe

E que é meu
Apenas meu

Eternamente e infinitamente
Teu

Bianca de Oliveira Bacsa
Rio de Janeiro / RJ
@afantasiadebob 
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FIGURANTE
se quer

protagonista
 

num mundo
que o convoca

para completar a cena
 

mero figurante
na paisagem

dos eleitos
 

massa
de manobra

 
no trânsito

caótico
dos dias

 
reles

estatística
em sua inútil idade.

 
Ricardo Mainieri
Porto Alegre / RS

facebook.com/ricardo.mainieri



27

Vinil
O passado retorna

cada vez mais falho –
chaga inoportuna.

Sua música desnuda
uma mágoa subterrânea.

 
Caminhões não bastaram

para desbaratar um mangue.
Edifícios frouxos

golpeiam o chão.
 

Não lhe desejo nem felicidades,
nem pequenas

grandes conquistas.
Nada de ruim também.

 
Destruí o vinil com sua música.

Virei água do rio.
Não quero mais saber de edifícios.

Só espero o porvir.
 

Tamara Chagas
Vila Velha / ES
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Existem menos vidas que pessoas aqui
O vapor eleva

pessoas
que viram o dia

 
um homem armado,

bebe e esquece
o que faz

 
bocas vazam velharias

e fumam cigarros
banhados em querosene

 
filhos arrastam,

pelo chão,
olhos sem lembranças

 
alcoólatras falam com putas

e um velho vermelho
tosse o pulmão em lenços

 
indecências misóginas

acumuladas no canto do lábio
cuspidas por todo lado

 
em cidades pequenas
erros são os mesmos,
as mesmas vontades

 
das mesmas pessoas,

os dias se repetem
e não há sete bilhões.

Mayrus de Mello
Piraí do Sul / PR
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O coração do camarão é na cabeça.
mais de quatrocentos mil

no buraco do covil
corrupção, ninguém sabe ninguém viu

a pandemia chegou e encontrou o aconchego
no colinho do Brasil!

 
o coração do camarão é na cabeça
o coração do camarão é na cabeça

pra executar, pra aliviar essa sentença
pra executar, pra aliviar essa sentença 

os salafrários tão aí com as costas quentes
o povo sofre, o povo amarga, o povo sente

faltou arroz, faltou feijão nessa panela
é o Braaaaaazziiil abraçadim no berço da miséria

 
o coração do camarão é na cabeça
o coração do camarão é na cabeça

pra executar, pra aliviar essa sentença
pra executar, pra aliviar essa sentença

 
dinheiro vai

responsa vem
justiça trai

sentença tem
auxílio cai

corpo também
 

o coração do camarão é na cabeça
o coração do camarão é na cabeça

pra executar, pra aliviar essa sentença
pra executar, pra aliviar essa sentença

 
Mais de quatrocentos mil no buraco do covil.

 
Marah Mends

Arujá - SP
marahmends@gmail.com
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A arte de amar
Amar é tarefa árdua,
Sentimento indômito,

Desejo que sempre tarda,
Mistério secreto e recôndito.

 
Ardiloso e cuntatório,

Vem junto ao vento, longínquo,
Chega tão manso e simplório,
Vai brotando quieto e oblíquo.

 
Alastra-se silenciosamente,

Chega a causar delírio,
Convida a caminhar vagamente

Pelo vasto campo de lírios.
 

Taciturno vai ganhando cor,
Milhares de vicissitudes completas,

Ígneo, queima de tanto ardor,
É flecha que mira e acerta.

 
Desancora do próprio porto,

Rouba dos céus a calma,
Fecha os olhos do corpo,
Abre os olhos da alma.

 
Cria laço e união,

Perene e verdadeiro,
Inócuo, permanece no coração 

Até o suspiro derradeiro.
 

Graziele de Aquino Basílio
Lamim / MG

@graziih_bass
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Felina
Um gato preto
Mora em mim

Mia
Dentro e fora

Da casa
Às vezes,
Me faz de

"Gato e sapato"
De sopetão,
Dá o bote,
E revela:
"Já era,

Chega de bondade
Mascarada,

Solta a fera!"
E eu,

Em tempos
De "gatos pingados",
De "gatos por lebres",

Afio as garras,
Mostro os dentes.

Nas madrugadas doentes,
Angariar gente,

Reacender
O prazer de viver

E conviver.
Resistir,
Persistir,
Sempre.

 
Ednize Judite

Rio de Janeiro / RJ 
@eddeversoscontosecantos 
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Imagine a equação ginasial
De um modo que ninguém resolveria
Imagine o teatro e o carnaval
Resistindo inclusive à pandemia
Imagine viver a sós em casa
Mas quase sempre aos olhos de um vizinho
Imagine na tábula mais rasa
A noção brasileira de jeitinho
Imagine qualquer carro vermelho
Contanto que não lembre uma Ferrari
Imagine fitar-se em um espelho
Tão verdadeiro quanto Portinari
          Imagine se um reles n’est-ce pas
          For tudo que você queira escutar
 
Eduardo Aleixo Monteiro
Recife / PE
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ATRAPALHANDO A PENÚLTIMA RIMA
Maria amava João

Que não sabia
João amava Joana

Que sabia
 

Maria quase não saía
João sim, era valente
Atleta viril e descrente
No que na internet via.

 
Joana também, tão sadia

Ia à praia rompendo o cercado
Brigava sempre na porta do mercado

Postava stories sempre que podia
 

Maria, coitada, no ansiolítico
Tinha medo até do carteiro

Do perdigoto do padeiro
E ainda mandava e-mail pra político

 
Maria curtiu uma foto de João

Que não viu
João mandou mensagem pra Joana

Que viu
 

Na noite do baile proibido
Os primeiros beijos com fotografias

Quinze corações e trinta curtidas
E os hormônios aflorando a libido

 
Maria mandou parabéns
Chorando sozinha na pia

Mas João não viu
Atrapalhando a penúltima rima.

 
Alessandro José Padin Ferreira

Praia Grande / SP
medium.com/padin 
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Cheiros de Uma Tarde
Tarde de maçã na minha cozinha.

Um tanto de charme e outro de despreparo.
O cheiro de assado mistura-se ao de mezinha:

Dói o machucado!
A tarde com chá e torta doce...

Seria o agora meu passado,
Quando todo aquele charme,

Já não fosse.
Louça sobre a mesa,

Gotas de doçura e formigas...
E tanta pequeneza!

Tarde de maçã,
Prato principal: sobremesa

Regada a caldas e caramelos.
Pêndulos de coração nas vigas;
Flores e flores nos marmelos...

Hoje o agora
Traz aquela tarde

No divã,
Não, na cozinha.
Dor sem alarde

Regada à mezinha.
Tarde de maçã,

Que hoje é só minha.
 

Suely Andrade
Fortaleza / CE

facebook.com/suelyandradetextos
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SERÁ QUE O SOL JÁ VEM?
A chuva forte pelo vidro da janela

realça o verde da folhagem.
Formam-se pequenos

montes de argila
que moldam arabescos.

Tudo se renova!
A água procura um lugar para o lixo:
insetos mortos, versos fúteis, restos

de feitiçarias, guimbas de afetos e vícios.
O cinza esmaltado do céu

sugere algo essencial:
o prazer inexorável e diário

de expectar o mais livre dos sóis
após o temporal.

Noélia Ribeiro
Brasília / DF

@noeliaribeiropoeta
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Permanência
onde eu deveria estar senão aqui?

para aonde haveria de ir meus pensamentos?
se minha carcaça dói

se minhas entranhas queimam
e meus olhos e língua pulverizam

se trago comigo uma nuvem prestes a explodir-se em dilúvio
onde mais deveria estar?

 
se minhas contestações não findaram

e minhas unhas continuam sujas de sangue
onde mais?

 
se minhas mãos tremem ao colocar as chaves na porta

e meus óculos embaçam com o calor
se estou sentada mas quero levantar

e se levanto logo canso
desmorono derreto

 
e se me incomodo com o aqui

por que não outro lugar?
por que não sair correndo

ensurdecer os vizinhos com urros matinais
mudar a mobília

massacrar a solidez de concreto e solidão?
 

mas se nua ao espelho
se ao analisar cada veia visível

medir qualquer desperfilamento
vejo-me viva mas não sinto

por quê o aqui? onde fica aqui?
 

se remonto cenários permutando peças
mas não vejo graça em nada

e ainda assim perduro com os açoites
… onde mais?

 
Deirdree Rodrigues
Rio de Janeiro / RJ
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SOBRE PESO
Carrega sobre os ombros

A janela e a porta abertas.
Foi tudo o que restou àquele homem:

A paisagem de todas as tardes
A criança uniformizada subindo a escada.

 
A brisa e dentes-de-leão

Circundam janela adentro.
O homem à porta

No espaço
À espera.

 
Assim carrega por onde vai

A porta e a janela.
Leves como dentes-de-leão ao vento.

Não menos fardo
Como tempo. 
sente descaso

pelo caso sem ousadia
sem semear alguma discórdia

sem burburinho que complica o existir
sente muito pelos afogados em suas culpas

por quem pariu tantas mentiras
pelos que não encaram a realidade
e esfolam os joelhos de tanto rezar

muitas vezes sente um cansaço
levanta o copo para sua melancolia

em memórias bêbadas
e promete:

é sua última dose de paciência

Luiz Aguiar
Magé / RJ

@aguiar2524
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Eu, arrebol
na paragem sombria dos dias luzidios

pensamentos mais plúmbeos
fustigam feito autorreflexões

sou filho de Febo e uma rajada
de raios me abrem atalhos

nesta floresta escura de ramagens
 

ó tentação de invejosos,
ladrões do brilho alheio!

nada me será tão lume quanto
o talento de ser eu diante

de opacos seres
 

sou feito de tudo que transparece:
luz, água, palavra, alma

próspera é a poesia do olhar
 e fecundo é o sol ao engravidar o mar

Jorge Ventura
Rio de Janeiro / RJ

@jorgeventura4758
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DE DENTRO PRA DENTRO
Já fui inspiração pra muitos

Entre afetos e inverdades secretas...
Sobre bastidores desconhecidos

E na análise do espelho já arranhado
Foi preciso enxergar além do que me tornei...

Entalada em desejos profundos
Guardei  peças em gavetas velhas

Assim, teria preguiça de revirá-las...
Desequilíbrios em sabores de chocolates

Convencimentos irreais e até convencionais
Além do pôr do sol

Por onde fingi resplandecer em palavras...
Viver é uma exigência e resistência

Pressa em acordar para abarcar o mundo
Porém, os dias são como grãos de areia...

Por vezes, objeções em escapes
Protagonistas de um chão sem dono
Onde o amor de dentro pra dentro

Não é egoísmo...
É simplesmente um raiar
Na necessidade de voar!

Karine Dias Oliveira
Nova Friburgo / RJ
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Enamorados
Quebrada a gaiola

trespassaram os ares,
negros como seus olhos

alçaram voo ao limite do céu
riscando no horizonte

um mar sem fim.
 

Asas sincronizadas no ritmo
do seu sexo em minhas mãos

mais alto, mais avante,
pássaros delirantes.

 
Torpes de prazer

sem pesos nos ombros
repousaram livres,
amantes alados.

 
Descansam lado a lado

com bicos calados,
colados enamorados

Neide Pereira de Oliveira
Vitória / ES
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O Modernismo em Crise O Primitivismo Disse
Eu preciso do mal 
Não da soberba 

Da soberania da castidade emocional 
A formalidade fere a caridade 

As formalidades tramam torrentes de tristeza 
É vexatória a formalidade da beleza 

Tomara uma selvageria delicada 
Destrua as formalidades 

E nos reconecte com nossa psique ancestral 
Recriada 
Celestial 

Somos animais 
Não somos felizes sendo formais. 

Everton Luiz Cidade
São Leopoldo / RS

facebook.com/everton.cidade.7
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lembranças
mel.e.fantasia
traz à tona
o lamber
das palavras
ditas.auditas
e.não.ditas
c
  o
       l
a
r
de orgasmos
abraçados
nas.espumas
brancas
do
tempo.do.desejo

Neli G.
Porto Alegre / RS
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Amanhã
Se eu morresse amanhã,

chorariam a perda e sentiriam minha falta 
até eu tornar-me lembrança,  

mas não entenderiam o que resultou
em tão mórbida mudança. 

 
Lembrariam meu nome 
por dois ou três meses,

mas esqueceriam de mim 
na reza da ceia de natal.

 
Quanto tempo teriam as traças 

para provarem meu corpo
até o meu funeral?

 
Quanto tempo gastaria 

daqui ao inferno 
se eu morresse amanhã?

Marina Sales Reis
Betim / MG

marinasalesr@gmail.com
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Sentidos
Ele olhou-me

Grave.
E disse:

Você não é flor que se cheire.
 

Meu coração murchou.
 

Ele continuou
 

É flor que se cheire
Que se veja
Que se sinta
Que se ouça

Que se coma.
 

Você é flor que se ame.

Reinaldo da Silva Fernandes
Brumadinho / MG
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Aos liberais“ ”
Há os que, “preocupados com o erário”,

Defendem a maior insanidade.
Politicam de modo temerário,
Causam a outros infelicidade.

Ao poder alçam qualquer salafrário,
Dele toleram toda impiedade.

Nessas horas, resta-me uma incerteza:
Nunca foi convicção, foi safadeza?

Octávio Henrique
Orizona / GO
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Sombra por medida
Visitou o especialista
Depois de pela lista

Ser autorizado na entrada
Avançando à confiança

Da medida ser aperfeiçoada
Na sua levada esperança
De no fim sombra nova
Por medida em prova

Efectivamente bem feita
Ficar na melhor receita

Ali no imediato confeccionada
E adequadamente provada.
Com tarefa essa concluída

No quase de excluída
Medição eventual supérflua

Sombra iria sair à rua
No momento seguinte

Adequada a cada ouvinte
E palrador de seu requinte
Que houvesse nos cruzares

Pontuais de tantos ares
Numerosos por certeza

Para os quais única defesa
Seria a nova medida
Já então bem vestida

E notoriamente percebida
Como de alegria sentida

Consoante iria ser percorrida
Nas vias da então definida

Sua renovada vida.

Luís Amorim
Oeiras - Portugal

luisamorimeditions@gmail.com
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Imagens

Desvelo em vê-las!
Velas nas janelas
Luzes, senti nelas
Já, nelas, envolvidas
em voos escurecidos.
Aéreas flores
surpreendidas
em
    quedas.
          caídas...
mortas... morridas.
Murchas pétalas
Inodoras e feridas.
Endurecidas...
Pedras arremessadas
em terra, enterradas...
Florescidas em rimas

Luzineti Espinha
Caraguatatuba / SP
luzinetiespinha.prosaeverso.net  





54

ROSEIRA BRAVA
Ó roseira brava! Lutaste tanto,

Sob os vendavais cruéis, sem temor,
Floresceste sob frio inverno, enquanto

O aroma se esvaia, perdia o odor.
 

Bailaste ao vento, cantaste o canto,
Nas ciladas da vida, estava em flor,

O cheiro embriagava, tinha encanto,
Mas rosa esvaecida perde a cor.

 
Chegaste ao fim, ó roseira brava!
Foste extirpada, não pode brotar,

Mas sem o viver, na ilusão sonhava.
 

Sob vendavais, arrastada chorou,
Gritou, suplicou, e a vida a gargalhar,
Sobre chão ardente, prostrada ficou.

José Elias de Melo
Irecê / BA
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A Entreverbo aguarda sua 
colaboração na próxima edição 
para continuarmos reverberando 

poesia por todos os cantos… Evoé!



Aguardamos a colaboração de todos em:

apoia.se/entreverbo

Para acessar nossas edições anteriores:

issuu.com/entreverbo

Conheça nossas redes sociais!

facebook.com/Entreverbo

entreverbo@gmail.com

@entreverbo

youtube.com/c/Entreverbo
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