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A  caligrafia  de

Dona Sofia



Escrevo. E pronto.

Escrevo porque precis
o,

Preciso porque estou 
tonto.

Ninguém tem nada com isso.

Escrevo porque amanhece,

E as estrelas lá no cé
u

Lembram letras no papel,

Quando o poema me anoitece.

A aranha tece teias.

O peixe beija e morde o que vê.

Eu escrevo apenas.

Tem que ter por quê?

          Paulo Leminski

Que a poesia seja

a arte de dar nome

a todos os bois:

aos pesados novilhos

de fazendeiro-prefeito

e às duas cabrinhas

do morador submisso

e por isso chamado

de morador perfeito;

que a poesia seja

a arte de dar fome

de justiça

a todos os homens.

Alberto da Cunha Melo

O livro é a casa

onde se descansa 

do mundo.

O livro é a casa

do tempo,

é a casa de tudo.

Mar e rio 

no mesmo fio,

água doce e salgada.

O livro é onde

a gente se esconde

em gruta encantada.

    Roseana Murray

Que poetas deves ler? 

           Simplesmente

       os poetas de que 

               
  gostares 

 e eles assim 

   te ajudarão 

      a compreender-te, 

   em vez de tu a eles.                           

          Mario Quintana

 Os poetas são    

     os sábios do   

         sentimento.       

        J. G. de Araújo Jorge



Que este livro, le
itor, um momento consiga 

   prender o teu
 olhar como a nuvem que passa, 

       e num momento de sonho e
 de ilusão te fa

ça 

          viver, 
e te provoque u

ma palavra amiga.

        Amadeu Amaral
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   a montanha mais alta 

          da pequena cidade Colinas, 

          morava uma senhora chamada

 
             Dona Sofia.

   Sua casa era decorada com poesias.

                      Isso mesmo... poesias!

N

Escrevo na parede as minhas rimas,De painéis a carvão adorno a rua;Como as aves do céu e as flores purasAbro meu peito ao sol e durmo à lua.

       Álvares de Azevedo

Quero escrever um poeminha

bonito como as estrelas,

colorido como as rosas.

Meu poeminha, bem de leve,

voaria então da m
inha alma,

como as andorinhas 
voam

procurando o az
ul do céu.

       Celina Ferreira

Por trás das palav
ras

Nas entrelinhas 

O poeta diz o que 
não pode falar

Por trás das palav
ras

Escondidinhas

Está a face que ele
 não pode mostrar

Por trás das palav
ras

Fica o dito pelo nã
o dito

O avesso refletido no coração
.

Socorro Miranda

a verd
adeira

 poesi
a 

aumenta n
o homem 

a sua humanida
de.

Rubens Ja
rdim

Eu creio 
na palavra 

porque 
sou palavra. 

Tu és palavra. 
E, se nos 
unirmos, 

seremos eternos.

Carlos Nejar
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não
me peça

um poema

quando
quero lhe escrever

um livro
inteiro

Ramon Nunes Mello

O poeta 
dorme
sem a 

necessidade
de sonhar

Mário de Andrade

Toda arte 

verdadeira
 

só tem 

um objeto:

a poesia. 

Adélia Prado
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Ajuste as paredes
Escolha os ângulos
Faça salões
Faça saletas.
Use as paredes
como suporte das
palavras-poemas
que dizem mais 
do que quadros
emoldurados.
Dê voz à parede,
ao piso, ao teto.
Casa vira poema
poema vira poesia.

   Reynaldo Jardim
   Com sua linda caligrafia 

       os poemas deixavam 

     em todos os lugares 

  pedacinhos de lembranças.

 Mania dos tempos de professora 

para nunca esquecer os seus versos 

preferidos, nem os segredos, sonhos e 

sensações que as palavras dos poetas 

despertam.

Da casinha em que vive, o reboco 
alvacento

Reflete o ribeirão na ág
ua clara e sonora.

Este é o ninho feliz e
 obscuro em que ela mora.

      Francisca Júlia

havendo voz e sentimento, 
a poesia estará presente.

Fernando Paixão

Talvez o mundo seja     uma poesia do Criador.
Bartolomeu Campos de Queirós
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Poesia é maçã

no cestinho da manhã.

Poesia faz folia

sob o sol do meio-dia.

Poesia se avizinha

das cores da tardezinha.

Poesia teme o açoite

do vento frio da noite.

Por isso ela procura

um lugarzinho bem quente.

E, feliz, se refugia

bem no coração da gente.

             Neusa Sorrenti

O poema é fruto

pra colher na hora.

Verde,

traz o travo da trava.

Falta-lhe o mel e o encanto

do ponto da calda.

Passado,

falta-lhe a essência nova

que deixa preso e tonto

o olhar de assombro.

Mas

colhido na hora

que delicioso doce

é o poema!

    Maria Dinorah

rabisquei poemas
e insultos nos muros

quem dera
meus olhos de menino
tão verdes, tão puros

nas mãos fechadas
butiás maduros

          Lau Siqueira

            Poeta é 

    desprendido 

          da realidade, 

   está no 
       mundo da lua

João Cabral de Melo Neto

Como ao céu, luz, flores 
Para louvar aos poetas 
Não precisa ser poeta. 

            Afrânio Peixoto

O poema sai do estado 

  de tensão e passa a viver, 

    quando cria um estado 

       de comunicação.

                     
  Lindolf Bell
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Como é belo o
 acordar 

da primavera,

Como é doce o
 entreabri

r de um belo dia,

Quando o p
eito se ban

ha de espe
ranças,

Quando a m
ente se inu

nda de po
esia.

         Júlia da C
osta

Olha a vida, primeiro, longamente,

enternecidamente, como quem

a quer adivinhar...

Olha a vida, rindo ou chorando
, 

frente a frente.

Deixa, depois, o coração falar.

   Ronald de Carvalho POE
 SIA EM

    FLOR

Dona Sofia 

    amava as palavras assim

        como amava o seu jardim. 

Ela adubava a terra,

semeava e regava 

as plantas com 

sábia espera.

 Na hora certa 

   colheria as flores 

     para vender e garantir 

       um complemento na 

         sua fraca aposentadoria.

no fundo, o poeta 

é um nomeador da
s coisas

: 

ele quer encontrar 

a palavra p
ara as co

isas.

Alcides Villaça 

A poesia está com tudo
e não está prosa

a poesia
não tem pressa
não tem prazo
não tem glosa

a poesia
está em ramos
está em rosa

rima petrosa
texto veludo

escrita porosa

quem
por acaso

mantém acesa
a brasa

e vibrando
a brisa

da história

prima por ser
vazada

de
proeza e glória

a poesia
está com tudo
e não é prosa

Fabrício Marques



recolhida, tímida, deslumbrada, 
me debruçava no mistério das palavras e do mundo.

                 Cecília Meireles
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 Os poemas estavam em todos os lugares e sua casa já parecia pequena para tantos pensamentos, tantas emoções, tantas formas de ver, recordar, entender e descobrir o mundo. 

Não havia mais espaço 
onde escrever. 

O que faria Dona Sofia?

Borboletas, borboletas
voando em bando
  borboletando
amarelas, brancas, pretas
borboletas bailando 
  ballet
borboletas soletrando
  letras
borboletas rodando
  bambolês.
Borboletas, borboletas
bambolês e letras
  bamboletras
  bamboletras!

       Dilan Camargo

Cato palavras 
Como quem busca água
E acho justa a minha sede.

De tanto andar compondo versos
Perdi o jeito de fazer poesias.

                 Sérgio Napp

A realidade é apenas 

um milagre da nossa fantasia... 

Transforma numa Eternidade 

o teu rápido instante de alegr
ia! 

Ama, chora, sorri... e dormirás sem penas, 

porque foi bela a tua realidad
e. 

                             R
onald de Carvalho

... a poesia é uma chave 
do conhecimento, como a 
ciência, a arte ou a religião

Murilo Mendes
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Se ela pudesse 

plantar poemas 

para depois 

desabrochar 

como flores...

O Universo inteiro
  pode ser difícil de entender,    mas eu só quero olhar

      para os meus pés,
         para as minhas mãos         e simplificar,

               simplificar
         para poder amar,
               as minhas mãos,               os meus pés,

               o meu verso simples.

                 Jonas Ribeiro

Oh! Bendito o que semeia 

Livros... livros à m
ão-cheia... 

E manda o povo pens
ar!

O livro caindo n’alm
a

É germe – que faz a palma, 

É chuva – que faz o mar.

          Castro Alves

Eu hoje comi um poema com pão

Seco
Ontem não fiz nenhuma refeição

Amanhã talvez uma sopa de letrinhas

Há dias que não brota poema algum

Acordo e mantenho o jejum

Até que anoiteça

Mas as palavras um dia brotam

Como água dos rios

Como a chuva

Há poemas que caem

Há poemas que cabem

Como uma luva

E alimentam a alma.

   Cristiane Sobral

O poeta foi sempre o 

anunciador das grandes 

reformas universais. 

Jorge de Lima


