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CANANEIA 
 
Pão. 
Simplesmente pão. 
As migalhas, que seja. 
Não, que não sejam migalhas. 
Não quero o cotidiano, apenas. 
Quero o substancial, pai! 
 
Pão. 
Imprescindivelmente pão. 
Porque é para todos. 
Não para alguns. 
Grão unido. 
Repartido. 
 
Não, não. 
Pão. 
 
 
Adriano Portela dos Santos 
Santo Amaro da Purificação/BA 
adrianoportela.wordpress.com 
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CRUZADA DE UMA SAUDADE 
 
 
A distância é um ponto, 
Alguém está só. 
Livro, livre desconto, 
Luto e luta sem dar nó. 
 
Um tanto santo, 
Surfa e surta em latim, 
Vagueia em esperanto, 
A frase sem fim. 
 
Esquece a graça missa 
Ora juramentado louvor! 
Conclui em premissa, 
A emoção, o pai e a dor. 
 
 
Carlos Vilarinho 
Salvador/BA 
vilarinho.cl@gmail.com 
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CRISTO EMASCULADO 
 
 
És desprovido da virilidade dos soberanos. 
Àqueles a quem podias oprimir como servos, fazes teus companheiros. 
Compartilhas com eles a aventura da vida,  
regada a vinho e pão, bom papo e gargalhadas. 
E perturbas sem muito esforço os sistemas. 
 
És castrado da insensibilidade dos homens. 
Dos oprimidos te comoves até as entranhas; 
Te divertes com as crianças e jogas conversa fora com mulheres; 
Pranteias publicamente a morte do amigo que amas; 
Acolhes os pequeninhos sob a barra do vestido; 
Coisas de mulherzinha. 
 
És despojado da ira dos deuses. 
Distribuis amor, graça, compaixão e solidariedade; 
Ofereces morada pra bandido e aos vagabundos, baquete; 
Meretrizes te banham com lágrimas e te envolvem em seus cabelos. 
Aos que só saem da festa no lixo, multiplicas a bebida. 
Aos impuros e intocáveis, ofertas teu abraço. 
 
És despido do glamour dos nobres.  
Nascestes à mingua, entre animais; 
Andarilho pelas quebradas, nem sempre tens onde dormir. 
Cercado pela relé e monitorado pelos altivos. 
Assassinado pelos que gritavam: bandido bom é bandido morto. 
Ressuscitado pela insurreição da vida, ascendestes às alturas. 
 
Eu, alumbrado, admiro a beleza de tua humanidade glorificada. 
E aguardo esperançosamente pelo dia do nosso encontro. 
 
 
Danilo Gomes 
Salvador/BA 
danilodfg@hotmail.com 
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HABITACANÇÃO 
 
Era cantante o rei Lear, canto belo feito uma graúna. 
Mas seu timbre de flauta been, despertou as serpentes da inveja. 
Destronado e expulso, viu a dor sangrar os versos. 
Esvaíram-se os solfejos com o reinado. 
 
Exilado, caminha tal qual fantasma. Assombração. 
Errante no tempo, peregrino na alma. 
Caminha, caminha pelo mundo 
À procura de Társis, Passárgada, Shangri-La, Canaã. 
 
Caminhando e chorando e perseguindo a canção. 
Viu o beijo de Davi e Jônatas e quando faminto 
Comeu as alfarrobas que o filho pródigo largou no prato. 
Porém não arrotava versos nem acordes. 
 
Bebeu água com Sansão, da queixada de um jumento 
Mas a rocha de Etã não lhe restituiu a melodia. 
Foi deserto a dentro em busca de diabos dissonantes 
Perdulário das forças ante o sol 
 
Viu, com olhos fracos, Hagar, o menino e o anjo 
Desfaleceu com a divina esperança 
De que o coro celeste lhe curaria 
Ao adentrar os portões divinais 
 
Contemplou esfinges aflitas que tentavam abrir o livro dos sons da vida 
E o monstro escandinavo, pai de toda ditadura, que abduzia a arte. 
Compreendeu seu estado de limbo e chorou... 
De repente o Cordeiro entrou e derrotou a besta fascista. 
 
Abriu o livro e trouxe o som da ressurreição 
Rei Lear ressurgiu ao som do haja vida 
E fez dos versos da vida sua habitacanção 

Israel Argolo Gonzaga 
Salvador/BA 
israelgonzaga@hotmail.com 



 

BONITO É TER FÉ 
 
 
Eu acredito na fé, 
Naquele desejo de que vai melhorar, 
Que a tempestade vai passar 
Se a gente acreditar. 
  
Eu realmente admiro quem tem fé, 
Quem acredita na vitória do porvir, 
Que há um caminho pra seguir, 
Que é preciso persistir. 
  
Eu acho lindo quem tem sagrado, 
Que se apega sem cansaço, 
Com toda convicção 
E não enxerga solidão. 
  
É tão bom ter no que acreditar, 
Ter no que se apoiar pra chegar lá, 
Fazer prece, reza, oferenda, oração. 
Faz figa, lê livro, pede benção, proteção. 
  
Bonito é ter fé, 
A fé que ameniza a dor, 
Venha do credo que vier 
Que haja sempre fé no amor. 
 
 
Joice Lorena Sacramento. 
Santo Amaro da Purificação/BA 
joicelorenaalves@hotmail.com 
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OS CHAMADOS DO SENHOR 
 
Uma voz majestosa ecoa forte no vale. 
É o chamado do mestre: Eu te escolhi! 
Vinde! Anunciai as boas novas! 
No amanhecer, ao pé do vale, ele. 
O caminhante nomeado, de joelhos. 
Desafios à frente e uma e decisão: 
Eis-me aqui, Senhor! Bradou ele. 
No sublime trono o Senhor exclama: 
Não temas filho! Segue adiante! 
O homem escolhido se levanta. 
Carrega em sua mão o cajado. 
No peito arde uma paixão. 
Nos lábios, um hino de louvor. 
Seu estandarte fala de amor. 
É o chamado do Senhor! 
Homens e mulheres na seara! 
Seu brado resplandece nas cidades: 
Ouvi, ó povo! Arrependei-vos! 
A inquietude perpassa os corações. 
Fragilidades são expostas. 
O labirinto do pecado estremece. 
Errantes mudos se afastam. 
Imbróglio formado no templo. 
Piedosos tensos na epifania. 
É o poder da Palavra em cena. 
É o Senhor da Palavra que chama. 
O ápice do agir do Eterno no mundo. 
Poemário grávido de missões é assim. 
Versos reunindo profetas do porvir. 
Quem Ele enviará? Quem há de ir? 
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Maroel Bispo 
Feira de Santana/BA 

psimaroelbispo@gmail.com 



 

SE DEUS FOSSE GRAMÁTICO 
 
 

“Você diz, Veloz, que meus poemas são longos. 
Você não escreve nada: isto é concisão.” 

Epigramas, de Marcial 

 
 
Se Deus fosse gramático, 
Seríamos seres automáticos. 
Não haveria livre-arbítrio. 
Só falaríamos em rima e 
métrica. 
Só existiria poetas acadêmicos. 
Jamais ouviria a oração de 
Um língua inculta. 
Jamais Baudelaire 
Iria compor Abel e Caim. 
Redundância seria um pecado. 
Acordaríamos fazendo 
ginástica. 
Perguntas não existiriam. 
Como Sócrates teríamos um 
Cálice de cituca. 
Rimbaud não chamaria 
a beleza de feia. 
Deus seria um cadeado fechado, 
Não teríamos acesso a 
Chave. 
Strauss-Khan não seria 
Um boi com apetite depravado. 
Ah! Se Deus fosse gramático. 
 
 
Vianey Nadal 
Feira de Santana/BA  
https://www.facebook.com/vianey.nadal.37 
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JOIO E TRIGO. 
 
 

Deus é universal e Zeus, 
grego. 

 
 

Vianey Nadal 
Feira de Santana/BA 

https://www.facebook.com/vianey.nadal.37 
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PROPRIETÁRIO 
 
 
Deus criou a terra; o homem, 
a cerca. 
 
 
Vianey Nadal 
Feira de Santana/BA 
https://www.facebook.com/vianey.nadal.37 
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