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O tempo passa e engraxa a gastura do sapato 
Na pressa a gente não nota que a Lua muda de formato...

(...)

O tempo faz tudo valer a pena 
E nem o erro é desperdício 

Tudo cresce e o início 
Deixa de ser início 

E vai chegando ao meio 
Aí começo a pensar que nada tem fim... 

O Avesso dos Ponteiros – Ana Carolina





Índice

Considerações ���������������������������������������������������������������������������� 7
Fruto da Educação ���������������������������������������������������������������������� 9
Apresentação ���������������������������������������������������������������������������� 15

Primeiro Capítulo
Primeiro Momento

Raios Duplos ���������������������������������������������������������������������������� 19
Amante ������������������������������������������������������������������������������������� 20
Copo de Vinho ������������������������������������������������������������������������� 21
Enojado ������������������������������������������������������������������������������������ 22
Inimiga de Infância ������������������������������������������������������������������ 23
Não nos Merecemos ����������������������������������������������������������������� 24
Conto de Fadas ������������������������������������������������������������������������� 25
Vivian ��������������������������������������������������������������������������������������� 26
Frascos Cinzas ������������������������������������������������������������������������� 27
Sem você em mim �������������������������������������������������������������������� 28
Jacira ���������������������������������������������������������������������������������������� 29
Aeromoça ��������������������������������������������������������������������������������� 30
Pane Operacional ��������������������������������������������������������������������� 32
Solitário ������������������������������������������������������������������������������������ 33
Clichês de Amor ����������������������������������������������������������������������� 34

Segundo Momento
Dança das Viúvas ��������������������������������������������������������������������� 36
Papel de Seda ��������������������������������������������������������������������������� 37
Deficiente Visual ���������������������������������������������������������������������� 38
Entre Pais e Filhos ������������������������������������������������������������������� 39
Banco dos Réus ������������������������������������������������������������������������ 40
Oração do Lar �������������������������������������������������������������������������� 41
Ao Único ���������������������������������������������������������������������������������� 42
Menino-Criança ����������������������������������������������������������������������� 43
Fênix ���������������������������������������������������������������������������������������� 44
Graças a Deus �������������������������������������������������������������������������� 46

Terceiro Momento

Canção de Amor ����������������������������������������������������������������������� 48
Macarrão com Queijo �������������������������������������������������������������� 49
Envolvimento ��������������������������������������������������������������������������� 50



Vermelho ���������������������������������������������������������������������������������� 51
Formas de Amor ����������������������������������������������������������������������� 52
Suicídio Labial ������������������������������������������������������������������������� 53
Quem de nós Dois �������������������������������������������������������������������� 54
Analogia do Prazer ������������������������������������������������������������������� 55
Raios de Sol ����������������������������������������������������������������������������� 56
Envenenamento ������������������������������������������������������������������������ 57
Mulher de trinta ������������������������������������������������������������������������ 58
Páginas de Caderno ������������������������������������������������������������������ 62

Segundo Capítulo
Primeiro Momento

Os Tripulantes �������������������������������������������������������������������������� 64
Rabisco de Ser Poeta ���������������������������������������������������������������� 66
Poema dos Sortudos ����������������������������������������������������������������� 67
Aos Poetas �������������������������������������������������������������������������������� 68
Pilares do Saber ������������������������������������������������������������������������ 69
Reforma Ortográfica ���������������������������������������������������������������� 70
Rimas e Versos ������������������������������������������������������������������������� 71

Segundo Momento

Ato Inconstitucional ����������������������������������������������������������������� 75
Bala Perdida ����������������������������������������������������������������������������� 76
Déficiente ��������������������������������������������������������������������������������� 77
A vendida ��������������������������������������������������������������������������������� 78
Elizabeth ���������������������������������������������������������������������������������� 80
Testamento ������������������������������������������������������������������������������� 81



Considerações 

 Começo agradecendo a Deus pela proteção e pela missão 
de manejar as palavras de forma tão divertida, pois é somente pelo 
prazer que se pode perpetuar um trabalho�
 
 Para minha mãe, professora de uma vida, e ao meu pai pelo 
guerreiro indiscutível� A todos da minha família, pelo empenho e 
dedicação sem tamanho, que só pela expressão de amor divino em 
terra, eu poderia estar realizando este sonho�

 A todos aqueles que participaram da minha formação 
acadêmica, em especial, aos brilhantes profissionais da língua 
portuguesa�
 
 Aos amigos – inclusive os virtuais -, que durante todo 
este tempo me inspiraram intensamente em cada verso, em cada 
sentimento aqui retratado�
 
 Obrigado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Fluminense, antes CEFET Campos, por me proporcionar 
o desabrochar da poesia, ainda em 2007, e por amadurecê-la 
profundamente nos anos seguintes�

 Em especial, agradeço profundamente, aos servidores – 
em todos os níveis – que contribuíram, contribuem, e aos que 
virão a contribuir, com a área de Jovens e Adultos� É preciso ter o 
compromisso de mudar o país, buscando elevar o grau de instrução 
daqueles que são pilares da sociedade, para reforçar sua estrutura�

 Reverencio pela inspiração à poetisa e grande cantora Ana 
Carolina, pois suas músicas, voz e melodia marcam parte desta obra, 
em ideias, e pelo profissionalismo que sempre trata seu trabalho. Ao 
admirável Jorge Vercillo, também, por ser um grande apaixonado 
pela cultura e pela palavra sempre bem empregada aos meus ouvidos 
e sentimentos�



 Para a eterna Dona Santa, minha avó materna, por fazer um 
apaixonado pela vida, e todos os seus encantos, independente das 
circunstâncias� Por me presentear com valores humanos e por me 
apresentar a sensibilidade das poesias de Roberto Carlos�

 Dedico-lhe sempre meu “Amor Perfeito”, interpretada por ele:
 

Fecho os olhos pra não ver passar o tempo,  
sinto falta de você 

Anjo bom, amor perfeito no meu peito, sem você não sei viver

(...)

Eu não vou saber me acostumar sem sua mão pra me acalmar 
Sem seu olhar pra me entender, sem seu carinho, amor, sem você...

O autor



Fruto da Educação

 O Instituto Federal Fluminense tem a cada dia colhido os 
frutos do trabalho coletivo de servidores e estudantes desta histórica 
instituição�

 Jefferson de Souza, um estudante-poeta, é um desses frutos 
colhidos após um cultivo realizado por tantas mãos que têm se unido 
para difundir conhecimento e pela educação� 

 Em sua passagem pela nossa instituição de ensino, esse 
jovem autor está deixando a sua principal marca, o amor pela vida, 
a vontade de vencer as próprias limitações e a certeza de lutar pelos 
poetas e pela poesia de uma forma tão arrebatadora que nos carrega 
junto com ele nesta viagem pelos caminhos da sensibilidade e do 
coração�

 Ele trabalha as palavras como um aprendiz artífice elabora as 
peças artesanais, fala de vida e vai devagarzinho penetrando com a 
sua poesia na alma de todos e de todas nós�

 O Instituto Federal Fluminense tem como principal missão 
abrir oportunidades, formar bons profissionais, chamar a atenção 
dos estudantes para as inúmeras possibilidades que o conhecimento 
e o saber proporcionam às suas vidas�

 Mas o Instituto tem uma missão ainda maior� Que é a de 
fortalecer os sonhos, as esperanças, ajudar a dar voz àqueles que 
ousam caminhos novos� E  a poesia de Jefferson de Souza está 
nesta dimensão, da criatividade, da superação de limites, da busca 
incessante pelo sonho de ser poeta�

 Por isso o Instituto Federal Fluminense se regozija de ter 
sido um estímulo a mais para que este poeta nascesse� A Instituição 
centenária, que a tantos tem proporcionado oportunidades, agora faz 
uma reverência ao trabalho de nosso aluno, lapidado por mulheres 



importantes como Káthia Maria Miranda, Rosangela de Azevedo 
Caldas e Maria Lúcia Herculano Wagner, professoras e companheiras 
em sua trajetória  rumo ao cenário da poesia�

 Que este livro de poesias - “O Avesso dos Ponteiros” - seja 
um marco inesquecível para a comunidade do IF Fluminense� E que 
o seu belo trabalho com as palavras seja um estímulo a que outros 
autores experimentem a alegria de criar a poesia, porque por meio 
da literatura dialogamos com o mundo construindo muitos novos 
significados para nós mesmos e com os outros.

  – William Shakespeare, que em seu Soneto 55 teorizou sobre 
o que representam os versos e o poeta para a humanidade, deixa-nos 
como mensagem que:

Nem o mármore nem os monumentos luxuosos
Dos príncipes farão reviver este poderoso verso,
Mas brilharás ainda mais neste poema
Do que a intocada gema envolta pela névoa do tempo.

 Também o autor deste livro de poesias teoriza sobre o Instituto 
Federal Fluminense, descrevendo em seu poema “Os Tripulantes” a 
importância desta nossa centenária instituição:

Seja qual for a denominação
Se EJA,PROEJA, CEFET, NACES ou IFF
As nomenclaturas só fazem jus ao tempo
Somos, na verdade, Aprendizes Artífices
Da educação que hoje buscamos em Instituto
Seja qual for nosso segmento
Se Educação de Jovens e Adultos
Ao mestrado, dessa embarcação
Somos, na verdade, meros tripulantes.

 Unindo a importância da poesia à do IF Fluminense, concluo 



minha singela apresentação recomendando a todos e a todas que 
ousem caminhar pelas alamedas deste livro, para com ele dialogar 
e, com certeza, nesta interação, caminharão juntos literatura e 
instituição, dando um significado novo às ideias e às convicções, 
porque a poesia é, antes de tudo, palavra vivida!

Cibele Daher Botelho Monteiro
Mestra em Cognição e Linguagem 

Reitora





O mais importante do bordado 
É o avesso, é o avesso 

O mais importante em mim 
É o que eu não conheço 

O que eu não conheço

O que de mim aparece
É o que dentro de mim Deus tece...

(...)

É o segredo do ponto,
É o rendado do tempo

É como me foi me passado o ensinamento...
 

O que eu não conheço – Jorge Vercillo
 





Apresentação 

 Esta obra lhe fará viajar e descobrir várias vertentes de 
sentimentos. Você entrará em êxtase inenarrável, onde cada 
poema terá um encanto diferente e cada verso produzirá fortes 
e indescritíveis emoções.

 A magia de cada causará um forte impacto, quando 
entrarem em contato com o mais íntimo do seu ser, pois a 
complexidade se une à simplicidade. O autor teve a ousadia e a 
sensibilidade de unir os contrários em grande sintonia.

 Feliz é você que, ao adquirir este livro, tem a possibilidade 
de desfrutar deste talento nato e recém-descoberto.

 Depois dos seus momentos de leitura, você irá se 
perguntar: “Onde se encontrava escondido este escritor tão 
talentoso?” Ao que eu mesma respondo: Estava sendo lapidado 
por Jesus Cristo!

 Obrigada pelo privilégio de lhe ter como amigo!

Kelly Silva Terra





Primeiro Capítulo



Primeiro Momento

Engraçado no poeta é que, até hoje, não li nada, 
em absoluto, que desfaça a parceria de amar a melancolia…
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Raios Duplos 
(30�08�2010)

Raios duplos são seus olhos turvos� 
Choros mudos, e, contudo, não há distúrbio maior 
que dois mundos recebendo essas duas descargas�

Elétricos, nossos corpos se chocam, e eclodem, 
dois corpos carnudos, dois seres nus que se confundem em um�

Há de vir de raios duplos, olhares que se encontram,  
e desarmam corações trancafiados pelas dúvidas, nas vias dúbias,  
das estradas úmidas, de dois pedintes, pedestres de amor,   
sem esperança de conquistar o trocado, o vintém da paixão�
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Amante 
(14.11.2009)

Hoje mergulha no leito, 
travesseiro encharcado, 
olhos ardentes, 
coração queima�

Cama pega fogo, de ódio� 
Lençol rasgado, irada� 
Ira calada, agora inundou, 
represa transbordou, sentimento�

Vício maldito, amor não correspondido� 
Iludida, mulher aflita, vê-se sem dignidade. 
Repulsa sobre si, se é assim, odeia-se�

Amou quem não devia, 
desejo que não sacia, 
precisa de companhia�

Companheiro não veio, 
arrasou-lhe alma, ferida, 
felina entristecida, abatida, 
vencida, vendida, enjaulada, 
mal amada, destratada, 
dissimulada, aos poucos, calada� 
Morre por dentro, veneno� 
 
Pequeno deslize, hora errada� 
Flagrou-o com outra, esposa? 
Felina, ferida, amante?
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Copo de Vinho 
(29.11.2007)

Banho quente, relaxante, desconcertante� 
Pensando em você a cada instante, 
saio da banheira, agora congelante, 
passo o desodorante e o roupão, 
visto sem emoção� 
 
Desço as escadas, 
fico parada, aludida e iludida, 
em bebida alcoólica mal diluída, 
na alma e no coração, 
que não tem a intenção de negar amor 
a ninguém� 
 
Mas você se decidiu, 
não se dividiu comigo e não quis divisão�

Ao som de piano e de música lenta, 
sinto-me sedenta de um whisky forte, 
que me deixe com coragem e decidida 
a dar um novo rumo em minha vida, 
a não depender do homem que por anos amei� 
 
Porém, agora chorei, por falta de compreensão�

Mas eu não vou me entregar à perdição 
do coração doído, beberei mais um licor bem batido� 
Com energia recarregada, eu vou procurar    
um novo amor que me satisfaça�
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Enojado 
(19�01�2008)

Por saber que seus doces lábios 
tocaram os amargos lábios 
de outro homem fedendo a cigarro, 
Enojo-me�

Saber que seu lindo corpo 
foi vasculhando pelas 
patas imundas de outro homem, 
Enojo-me�

Saber que ele fez quantos carinhos 
ele quis fazer, e que vi você ceder, 
Enojo-me�

É nojento e repugnante saber que 
a mulher que amo está com outro, 
que ela sabe do meu amor,  
porque já esteve comigo e, mesmo assim, entregou-se,  
Revolto-me�

Mas o que me deixa realmente enojado 
é saber que, mesmo não estando mais 
presente em sua vida, eu sempre 
me pego pensando em você�
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Inimiga de Infância 
(29�08�2011)

Se não me dirigir palavra, 
confesso, não vou digerir mais nada� 
Durante longos dias, 
durantes longas madrugadas, 
não dormirei�

Mas se me dirigir palavra, 
confesso que me sentirei rei� 
Direi aos meus amigos que já é 
minha conquista, meu troféu�

Até que você descubra, e me condene 
ao banco dos réus, por fim, à tortura, 
de fato, não tê-la, não tocá-la, não senti-la�

Só para confirmar às suas amigas, que não é mais criança, 
que mulher adulta sabe o que quer, e despreza    
quem a finge de idiota. 
 
Mas em determinada hora, vai sentir o coração apertado, 
quando eu, vencido, 
procurar viver minha vida ao lado  
da sua inimiga de infância�
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Não nos Merecemos 
(06�09�2011)

Seus olhares não são para mim, 
sua atenção não é para mim, 
eu não os mereço, não os mereço�

Seu diálogo não é comigo, 
eu me ausento, eu me ausento 
eu não mereço, não mereço�

Seu grupo é outro, 
não precisa fingir, 
não há como dar certo�

Nós não nos merecemos� Merecemos? 
Uma relação que começa frágil 
vai ser levada pelos ventos�

Nós não nos merecemos� Merecemos? 
Eu não a mereço, não mereço, 
você acha que não me merece���

Esquece, o destino nos diz 
que, enquanto não acreditarmos, 
não nos merecemos, não nos merecemos���
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Conto de Fadas 
(19.06.2011)

Se tudo o que me resta são as palavras��� 
Eu corto, eu rasgo, eu despedaço sua alma, 
eu atiro, eu faço feitiço e amaldiçoo sua cama�

Se tudo o que me resta são as letras e canções, 
não farei sequer mais um poema de amor� 
Estraçalho, reinvento os atalhos, quebro os pratos, 
praguejo alto seu sofrimento�

Se me resta apenas esta arma tão simples, 
com a qual eu não posso sequer lhe fazer sangrar, 
Enveneno então a sua vida por dentro, 
só para lhe fazer chorar�

Rasgue os meus bilhetes, 
jogue ao fogo minhas cartas, 
que o perfume delas, acinzentadas, 
possam fazer das labaredas, fogo alto�

E do auge da sua dor, a minha vida crucificada, 
para que eu ressurja para um novo amor,  
que não virou conto de fadas�
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Vivian 
(12.09.2011)

Não mais te escreverei� Leia bem! 
 
Estes são meus últimos versos, 
veja bem, antes de queimá-los� 
Não os guarde, e não te culpes, 
não foram tuas atitudes as erradas�

Simplesmente, este é o fim 
e não vou te acusar aqui 
de coisas vividas�

Vivian, minha querida, não me arrependo, 
compreenda, não mudaria nada…

Não nos foi um conto de fadas, 
mas vivemos bons momentos, 
outros não, é normal�

Segue tua vida, que eu sigo a minha� 
Não penses que entrego a outras teus versos� 
São teus por apropriação�

Não costumo tomar de volta presentes dados, 
em outrora, tão bem cabíveis…

Foi bom enquanto durou, e tão duro 
enquanto esteve rígido, mas, hoje, 
nossa cama não nos aquece mais�

Não sejamos hipócritas� Dois corpos frios, 
cheios de vida ainda, não têm a menor graça�

Procura outro homem que te satisfaça, que eu, 
eu vou ficar com as mulheres da praça e um vinho barato.
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Frascos Cinzas 
(24�06�2011)

Aroma de saudade 
com fragrância que 
arrepia a pele�

Sem custo estimado� 
 
Embora se conte primaveras, 
nada se compara às tantas Rosas, 
que, partidas, deixam seu cheiro�

Em um dia do ano, a doçura prevalece, 
entorpece os sentidos com a química 
e o odor da solidão�

Recipiente que guarda cravos apodrecidos� 
Com o passar do tempo vira apenas embalagem, 
que a todo instante nos resta contemplar�

Frasco fragilizado pelos anos idos, 
cheios de doces lembranças que predominam 
sobre as amargas, de uma vida complicada, 
após a decantação do tempo�
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Sem você em mim 
(23.07.2010)

Se eu por acaso me ausentar, 
e se nos seus olhos a saudade brilhar, 
olhe para o céu em dias de chuva�

Se por acaso eu me perder, 
se por acaso eu precisar, 
eu quero contar com você�

Se por acaso eu me ausentar, 
eu quero nos seus olhos refletir, 
os nossos sonhos insistir 
em concretizar, jura pra mim�

Que se por acaso eu desistir, 
eu não vou sobreviver, 
eu não consigo aprender 
a viver assim�

Sem você em mim, 
eu não consigo prosseguir, 
eu não consigo ressurgir, 
eu preciso de você aqui�

E se por acaso eu me perder, 
se por acaso eu não voltar, 
quero que você não desista�

Se eu permanecer, 
se um dia eu não a vir, 
saiba que é em você, 
somente em você, 
que penso…
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Jacira 
(11�07�2010)

Quando a neblina se esvai e as nuvens se afastam, 
quando normalmente o sol deveria sair e nos aquecer���  
 
Vejo-me entre pingos de chuva, que aumentam e engrossam  
a um tamanho incalculável, por não te ter comigo�

Quando as flores deveriam desabrochar pelo calor dos raios,  
eu caio em silêncio aterrador, 
sentindo os botões fechados, que parecem humilhados por não 
terem sido pegos, 
para que eu os pudesse lhe oferecer�

Andando devagar, pensando no que pensar, 
tamanho é meu tormento, em meu silêncio, 
eu fico estático, não é nada fácil ler:

Aqui jaz você���
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Aeromoça 
(22�07�2010)

Estou sentindo sua falta hoje, pelas palavras doces, 
sussurradas em meu ouvido, chamando-me de querido��� 
 
Estou sentindo falta do clímax dos nossos corpos em movimento���

Estou sentindo saudade daquele balançar suave 
para me acordar, por mais tarde que esteja atrasado, 
depois de ter ficado alucinado com a noite anterior.

Estou sentindo falta dos nossos cafés da manhã, 
de lhe ver com camisola de cetim e descalça, 
passar-me a cafeína recém-preparada�

Estou sentindo mais falta ainda de quando, entre sorrisos, dizia que 
tinha planos maravilhosos para o dia de hoje��� 
 
Passava a manteiga na torrada e, com uma mordida delicada, dizia:

“Querido, estou encantada com a promoção que me ofereceram, 
mas me sinto angustiada de te deixar aqui sozinho por esse tempo�”

E antes que você terminasse a sentença, eu poria a xícara na mesa, 
com aquele sorriso amarelo, que eu torcia para que desaparecesse, 
retrucando:

“Deixe de besteira, serão só algumas semanas, e no mais, que mal 
há em te ver feliz?” 
 
Entre seus gracejos, continuando: 
 
“Vai sobrevoar Paris, seu sonho, 
e logo, logo, voltará a Estocolmo  
para a nossa Lua de mel”
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Que infelicidade a minha, meu Deus! Na certeza de vê-la realizada, 
a minha querida noiva, ou melhor, recém-casada, dos céus, não 
mais saiu��� 
 
Mas eu não podia censurá-la por ter feito o que eu também sempre 
fiz.
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Pane Operacional 
(23�10�2009)

Iniciando sistema operacional��� 
Carregando globo ocular��� 
Imagens nítidas carregadas�

Iniciando processo de levantamento��� 
Processando perda da capacidade de dormir��� 
Abrindo o sistema nervoso central��� 
Enviando arquivos de despertar���

Aguardando resposta…

Arquivo enviado com êxito�

Calculando força necessária para sair da cama��� 
Queda crítica de energia� 
Possível perda de dados�

Analisando cérebro rígido���

Pane operacional� 
Impossível acordar…
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Solitário 
(21�09�2009)

Porque você ri sozinho, eu vou dizer� 
Porque você chora sozinho, eu vou contar� 
Por que você se fecha, com a cabeça entre as pernas, eu sei, 
você sabe… Não quer perceber�

Joga-se num canto do quarto, choro abafado, 
soluço cansado… Por sofrer, angústia de ser, 
de ser apenas você, é só isso, ser sozinho�

Isolado, carinho, todo mundo quer, 
mas quem tem hoje, agora? 
Você bebe as próprias águas d’alma 
porque alguém subiu um tom com você�

E isso já te fere, porque os solitários 
não ouvem mais os sons da manhã, 
não escutam mais as vozes, 
só vagam na própria escuridão�

Já não suporta sair de si, 
já não aguenta mais a luz do dia 
ou a voz fria de qualquer um 
querendo seu coração�
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Clichês de Amor 
(19.06.2011)

Cansei dos clichês dos poemas de amor: 
A mesma ótica sofrida, o mesmo olhar maroto, 
os mesmos lábios mortos, o mesmo semblante vazio�

Poemas de amor sempre carregam em si, na verdade, um 
sofrimento sem sentido, – irracional o humano – que de 
poemas de amor chora um romance sequer vivido� 
 
Engraçado no poeta é que, até hoje, não li nada, 
em absoluto, que desfaça a parceria de amar a melancolia…

Então, no ápice do sofrer aquilo que não se tem, 
ou do que se tem, e não se entende, vamos chorando   
em versos, em cima de cadernos, sufocando nossos sentidos�
Gostaria de saber um novo sentido para poemas de amor:  
 
Cansei dos clichês do sofrer de amores, afinal, eles não servem 
para nos garantir um sorriso? 
Por que poemas de amor sempre são regados às lágrimas dos 
sofridos? 



Segundo Momento

Precisa rever conceitos, 
que a torto e a direito, 
insistem em te seguir...
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Dança das Viúvas 
(22�10�2010)

 
Quantas lágrimas se desfazem 
na minha pele envelhecida, 
na minha saudade contida, 
de meu velho, minha vida�

Meu bem, bem meu, 
quanta falta de seus tropeços, 
das suas noites, bêbedo, 
em que eu lhe dava banho no chuveiro�

Mais pra lá do que pra cá, era você, 
partiu de tanto beber, e sem me beijar��� 
 
Restou-me um pobre velho 
corpo podre, e lábios quase secos, 
cheios de mau cheiro�

Meu bem, que falta você me faz: 
Dos braços fortes, para trocar a torneira da cozinha���� 
Das pernas longas, para trocar a lâmpada da varanda��� 
Do carro, para me levar da casa das amigas à quitanda���

Que falta você me faz! 
 
Sabe de que mais me lembro, ironicamente? 
Foi em um dos bares desse quarteirão, 
que, em meio ao partido alto dos bêbados do asfalto, 
você me pediu em casamento� 
Ah, meu velho, eu aceitei prontamente� 
 
Que falta me faz seu jeito imperfeito 
de ser você perfeitamente…
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Papel de Seda 
(21.05.2011)

Amizades que duram pouco tempo são páginas de decalque� 
Você põe por cima do tempo e, levemente,  
elas deixam marcas� 
 
São desenhos simples por cima de uma vida complexa� 
São toques sutis onde só se viam trevas�

Papel de seda que hoje resolveu brincar comigo, 
ameaça rasgar os contornos que surgem, 
em um esforço que seja, papel de seda não é imune�

São artistas que chegam à nossa estrada 
e contornam os limites do nosso ser 
para, quem sabe, em um trabalho, na arte de conviver��� 
 
Façam realmente um desenho simples, de contornos simples 
dos dias� 
 
Para que, ao final da vida, eu veja: 
Os desenhos, ainda que finos, rejuvenescem-me...
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Deficiente Visual 
(18�10�2010)

Há dúvidas nesse mundo todo, 
não me desespero, não choro, 
não quero mais pensar nos problemas

Desde que a humanidade começou a se organizar, 
têm surgido interrogações que até hoje não responderam� 
 
Não há motivo para que eu fique triste por não solucionar 
pequenas inconstâncias da vida, assim tão depressa�

Não vou mais dramatizar, não vou mais me cobrar 
soluções milagrosas para perguntas que o tempo me fez� 
 
Se eu não responder, a vida vai me dizer o enigma�

A charada da vida está nas graças contidas, 
nos sorrisos, na partida, ao abrir da janela� 
Enquanto você pensa nos raios da manhã, 
eu penso nas flores ao se abrirem na primavera.

Tudo que nos surge, tudo aquilo que nos ilude, 
só nos engana porque olhamos a vida com foco errado�

Somos míopes da divina sabedoria, somos estigmas 
de uma vida deficiente visual.
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Entre Pais e Filhos 
(19�07�2010)

Se você sofre e anda perdido, 
amigo, venha comigo, dê-me cá a mão� 
Como ajuda eu venho, e, se nas armadilhas 
tem estado, se  em um buraco está caído, 
deixe-me lhe ajudar a sair desse sacrifício�

Não chore mais, eu sei que o mundo lhe dá medo, 
que, mesmo cercado, você se vê sem quem lhe proteja� 
 
Eu sei o que é solidão interior, e o que a nossa mente,   
eu sei, o que ela pode aprontar conosco�

Por vezes também me senti sem ninguém, 
perguntava-me por que tanta dor em meu peito� 
Por vezes, questionei as minhas amizades 
e até a existência divina e o sentido, 
nesse vazio, de minha própria vida�

Amigo, eu sei o que é chorar de desespero� 
Eu sei que o seu anseio é um abraço, 
recostar no ombro materno, sentir-se filho.

Amado você é, não duvide mais disso, 
se continua tendo forças para permanecer em pé, 
algo tenho que lhe contar:

Suas dores e fraquezas, tenha certeza, 
não são em vão, se chove, Deus chora por você� 
Ele se sente também muito sozinho e triste, 
quando você insiste em não o ver�

A angústia de um Pai é tamanha, 
quando a sua pobre criança 
não consegue lhe contar, 
o que dói, o que te faz chorar…
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Banco dos Réus 
(13�06�2011)

Condenem este homem, se assim concordarem em pleito,   
mas me cabe lembra-lhes dos feitos bons de quem um dia erra: 
 
Da generosidade tão simples da palavra amiga quando preciso; 
Cabe a mim, agora, com a palavra, defender quem na vida peca…

Quem pudera o homem não errar mais, 
quantas vidas seriam salvas e quantos ancestrais 
dariam graça sob o túmulo�

Quem dera a balança dos acertos fosse a mais pesada� 
É com pesar que vejo no mundo condenações precipitadas, 
de sujeitos tão corretos em outrora�

Quem dera dessem juízo a quem tanto julga, 
a quem tanto cobra, a quem tanto pune� 
Não, não o deixe impune de seus erros, 
mas o sentencie com cautela�

Saibam que cabe do justo recurso, 
pois os habeas corpus da alma são fáceis de conseguir�

Porque se o homem decreta prisão daquele que nada fez, 
Deus age em nome de quem não deve pagar por falsos crimes�
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Oração do Lar 
(20�02�2011)

No meu lar, eu não permito, 
jamais serão bem-vindos 
o ódio e a inveja�

Eu não permito que entre o mau� 
Ficará do lado de fora até se purificar. 
Na minha casa, não entra nada que não seja divino�

Quero a graça da vida no meu aconchego��� 
E, quando eu precisar deixar o lar, 
que ele jamais fique desprotegido. 
Deixarei as portas fechadas, as janelas trancadas 
para todo e qualquer ritual maligno�

O coração que profetiza minha destruição 
sentirá o aperto da mão de Deus tentando a cura� 
Na minha vida de luta, em momento nenhum serei um alvo 
atingido�

Nada me atingirá em nome de Cristo�

Ele protege e espana, afasta toda e qualquer alma, 
que pense, aja ou planeje minha derrota, 
porque nenhum negativismo importa 
quando tenho a mais potente das luzes�
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Ao Único 
(11.07.2011)

Inspira-me Senhor, 
pois que no meio 
das tempestades, 
das torrentes, 
ainda creio�

Quando a vida se agita 
e as ondas de desânimo 
balançam-me fortemente, 
ainda acredito�

Quando todos os meus sonhos 
são desiludidos um a um 
e os meus planos destruídos 
um a um, eu só penso em Ti: 
o Único�

Haverá dia de ondas severas, 
onde cada uma das feras marinhas, 
que habitam as profundezas de meu ser, 
se rebelarão e, em rajadas de perseguição, 
vão me derrubar�

Vagarei perdido em minhas lágrimas, 
sem saber onde minhas ondas me levarão, 
mas jamais me esquecerei do meu Senhor�

Em tua ilha ainda chegarei, 
e como em um recanto de recuperação, 
hei de cantar – ainda só, mas não em vão – 
para celebrar a minha vida, minha adoração�

Até que outros se juntem a mim, 
em profunda comunhão, pois que sei, 
enquanto eu e os meus clamarem ao Rei, 
Ele trará solução� 
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Menino-Criança 
(13�10�2007)

Menino pequeno, 
menino-criança, 
menino-garoto, 
livre de lembranças�

Menino ingênuo, 
menino sereno 
das maldades avulsas desse milênio�

Criança sem falsidade, 
faça  a sua parte 
para um país diferente�

Perdoe os homens, 
já não crianças, 
que entregaram à lembrança 
a imagem de um mundo melhor�

Perdoe os homens, menino-criança, 
por não terem esperança 
de que tudo dará certo� 
 
Perdoe nossa ignorância 
de achar que somos melhores 
e que vocês 
piores, só porque viveram menos�

Na verdade você sabe mais que nós, 
pois acabou de chegar ao mundo 
com novas instruções de Deus, 
que a gente, homem-burro, 
já esqueceu…
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Fênix 
(15.02.2010)

Vem cair ao chão 
a ave mitológica, 
renascentista� 
Vem da derrota 
à força da vida�

Em silêncio, morre 
sem agonia, sem partida, 
porque a vida se refaz 
no ciclo fugaz da esperança�

Que doce e pobre criança 
não sorri em seus tropeços, 
ao receber o aconchego de ser 
puxada pela mão em um novo recomeço?

Anda mais uma vez, 
fênix confusa, delirante, 
sabe que o sol já não está radiante, 
percebe a hora de ir�

Precisa rever conceitos, 
que a torto e a direito, 
insistem em te seguir���

Entende que ser destituída 
das suas defesas mais importantes, 
não é uma derrota anunciada� 
 
Por isso morre calada 
esperando uma nova batalha�

Deixe que seus inimigos, 
aquilo que te confunde 
e até aquele que te consola e dá abrigo, 
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também te perca�

Permita que na ausência, na incerteza, 
todos possam dar mais valor ao seu poder 
ao seu calor de amar o próximo���

E então, quando tudo se for 
e no lugar do quente, vier o frio, 
que todos percebam o que foi o amor���

Mas, quando uma lágrima cair por saudade, 
um ato de misericórdia, ainda que tarde, 
trará você de volta�

As suas asas, antes acinzentadas, 
nessa tarde nublada, reaparecerão 
vermelhas e intensas novamente�
Pedindo a todos os carentes 
de afeto e de luz, os descontentes, 
que não percam as esperanças��� 
 
Aquele sentimento que nos conduz ressurgir�
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Graças a Deus 
(18�07�2010)

Enquanto canto, graças a Deus! 
Enquanto louvo, graças a Deus! 
Enquanto penso, graças a Deus!

Forte calor me acomete, 
não há nada que negue, 
Ele age em mim�

Aquece meu ser, 
forte onda de prazer vem, 
azeite quente a me queimar a carne, 
ungindo a minha alma, pouco a pouco�

Sinto sua presença a passar pelo meu corpo, 
minhas mãos se levantam, minha voz entoa, 
meu coração se abre, a voz ressoa�

Meus poros se abrem, minha pele se dilata, 
minhas lágrimas, em graça, lavam espírito��� 
Tudo, tudo, tudo é limpo, tudo me deixa�

Amarguras, tristezas e inseguranças� 
Sou pobre criança nos braços do Pai, 
aonde Ele vai, eu quero segui-lo�

Antes que venha o inimigo, 
eu clamo forte o nome de Cristo� 
Ele põe fogo ao mal indevido�



Terceiro Momento

Quem de nós dois hoje não está certo, 
de que a nossa amizade tomou o rumo correto...
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Canção de Amor 
(19.12.2010)

Um dia ainda canto todas as canções de amor 
que pretendo doar a quem eu amar de verdade� 
Todas as melodias que tocam profundas em mim, 
que eu sinto serem únicas; Não devo desperdiçá-las�

Há músicas para momentos e canções de momentos� 
Eu quero ser e ouvir canções de momentos, ser momento� 
Viver com alguém como vive o vento:  
Livre e sem direção�

Eu quero poder correr sem rumo pelo tempo afim, 
a fim de eternizar o que minha alma tem guardado, 
cansada de esperar, às vezes, pela pessoa certa�

Ainda quero dizer, nem que seja no último dia, 
que todos os dias que respirei esperando você, 
aspirei você mais perto de mim��� 
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Macarrão com Queijo 
(27�01�2009)

Gostoso e grudento, 
o molho, venenoso, 
que apetitoso,  
repeti�

Se foi gafe levantar o garfo, 
mais e mais e mais uma vez à boca, 
não quis saber�

Conversávamos e comíamos, 
comíamos conversando��� 
Quando o grude, por engano, 
sem perceber, ousado e suculento, 
em seu seio quis um novo acompanhamento�

Meus olhos indiscretos focaram em você� 
O macarrão, deixei esfriar, e lhe aqueci de desejo 
que, esperta e avançada, não retirou o alimento, 
que comi�
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Envolvimento 
(17.04.2010)

Queria beijar a sua boca, 
como se fosse a última gota d’água� 
Queria lhe ter por inteira, 
como se fosse a última pessoa do mundo�

Queria você devorando-me, 
como se eu fosse o último alimento��� 
Queria você se desesperando, 
quase morrendo, por saber  
que sua vida, de mim, está dependendo�

Queria, ao menos, trocar olhares 
como quem intima a uma batalha� 
Queria experimentar da sua voracidade 
 a beber das minhas águas�

Queria envolver-me em suas armadilhas 
e ficar paralisado pelo seu veneno, 
que, a todo o momento que lhe desejo, 
vem me corroendo���
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Vermelho 
(29.11.2009)

Você de vermelho é a coisa mais linda� 
Essa cor agressiva me deixa perdido� 
Veja só, cabelos ruivos, unhas vermelhas, 
camisa de seda cor de vinho�

Que tentação essa cor com você: 
Vermelho, cor de fogo, paixão� 
Você, coração, me deixa louco� 
 
Vejo-a sangrar pelas pernas, 
desperdiçar novas eras, filhos...

Mas voltando a você��� 
 
Eu não sei o que fazer, 
quando a vejo, 
meu coração palpita� 
 
Eu quero que a próxima 
fita de pensamento me leve, 
me lave em seus lábios 
e me seque em seus olhos, 
sedentos de amor�
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Formas de Amor 
(08�04�2010)

Adoro seus olhinhos brilhantes, 
seu sorriso charmoso e a forma como me chama� 
Adoro seu apelido íntimo, seu mimo mínimo, 
seu ponto secreto de cócegas�

Adoro a forma mansa como você fala 
e a junção doce das palavras pra dizer que me ama� 
Adoro seus jeitinhos de ciúme, e de me fazer inveja,   
a forma que protesta quando eu não estou perto�

Adoro seu corpo, quando me fala em silêncio seu estado de 
espírito, e o seu ritmo quente e límpido de me amar�

Adoro, principalmente, absurda e absolutamente, 
não encontrar formas exatas de me expressar 
e, acima de tudo, incontestavelmente, 
quando eu não preciso falar…
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Suicídio Labial 
(12�05�2010)

Sua boca suicida, tão sucinta, tão aflita, 
procura minha boca, que, oprimida pela voracidade, 
sente-se obrigada a ser assassina pelo seu desejo: 
Alucinógena sensação de morrer em mim�

Seus braços, tão desesperados, 
procuram o penhasco das minhas costas 
e você os joga até lá em baixo, 
vítima de minha armadilha�

Sua língua, homicida, procura minha língua, suicida���  
Elas se completam, se envolvem,  
eu me comovo��� 
 
Essa vontade de morrer e desejo de matar aos poucos,   
só pode vir pelo amor…
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Quem de nós Dois 
(30.01.2010)

Você não sabe o tanto que eu preciso dizer 
tudo que está preso em minha garganta� 
Mas tomei coragem, ainda que tarde,  
para lhe escrever�

Não foi falta de confiança, foi momento. 
Criança, obrigado por existir, criança, 
apenas obrigado, por tudo, simplesmente�

Hoje eu posso falar abertamente, 
hoje me permito lhe contar 
coisas que eu não diria se 
fôssemos apenas amigos�

Quero que saiba que esse dia me marca, 
não só pelo que você fala, não apenas palavras�

Desejo que sinta que segurei suas duas mãos hoje� 
E que, ao tocá-las, olhei no fundo dos seus olhos 
e me senti seguro, simplesmente, criança�

Saiba, acima de tudo, que nossa música  
–aquela que embalou as nossas conversas–, 
só hoje entendi o sentido completo��� 
 
Quem de nós dois hoje não está certo, 
de que a nossa amizade tomou o rumo correto���
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Analogia do Prazer 
(24�09�2010)

Somos como rios violentos 
de correnteza forte a nos puxar� 
Somos o vem e vai das marés violentas 
a quebrar na pedra do prazer�

Somos o rosto suado que se refresca, 
de joelhos, desesperado, procurando se refazer� 
Somos os olhos espantados, arregalados, 
quando encontramos oásis no deserto�

Somos, sobretudo, todas as analogias juntas 
quando estamos próximos, colados pela paixão�

Somos o fogo, a lava quente que derrete o gelo, 
e, incansavelmente, evapora e exala o elixir da vida� 
Somos a madeira da fornalha que queima 
com vontade o alimento, que nos sacia�

E quando as ideologias desse poema 
você começar a entender, sinto lhe dizer, 
que o prazer cessou…

Restam-nos dois corpos desfalecidos, 
sem condição de nos reerguer, 
restam-nos apenas beijos suaves, 
e palavras mansas para adormecer�
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Raios de Sol 
(01�09�2011)

Meu anjo da guarda, por onde andou? 
 
De onde veio, que aguçou meu apreço de artista… 
De onde surgiu essa sua mística nobreza, que encanta, pulsa 
nas minhas veias, tamanha a alegria?

Incendeia-me de sorrisos simples, 
palavras amenas, que minha mente, 
minha pobre mente entenda…�

Este fogo não me queima, 
não me machuca, não corrói… 
 
Ao te ver, eu vou dizer que te adoro�

E esse seu colo, que me recebeu tão bem, por onde esteve?  
Pois minha arte precisava dele, 
que meu coração apertou por ele, onde esteve?

Na insensatez do silêncio lhe procurei, 
então, eis que volta, como acaso do destino��� 
 
E esse seu olhar de menino não perdeu?

Graças a Deus, por ele morri de preocupação! 
 
Dê-me cá um abraço, sejam bem-vindos, 
Meus dois raios de sol…
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Envenenamento 
(02�05�2009)

Vem-me à veia seu sangue, seu suor, 
vem-me à veia, quando lhe beijo, 
uma onda, à garganta, um nó�

E na tentativa incerta de acertar o seu ritmo, 
vem-me à mente seu coração em um grito, 
que sinto silencioso quando lhe beijo, 
a nadar num doce rio vivo�

Entre desejos e corações desequilibrados, 
um abraço não tem condição, são mãos e pernas, 
trêmulas, a apalpar sem distinção�

E, quando vejo, somos perdidos� 
E perdidos nos queremos� 
 
Entregamo-nos um a outro, 
outro dia não mais teremos� 
É uma descoberta única a que vivemos, 
na próxima não será tão intensa�

Descobriremos novas coisas, 
mas esse mesmo êxtase jamais 
repetiremos� 
 
A descoberta fugaz, o fogoso veneno  
que de trocas mútuas��� 
Envenenamento�
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Mulher de trinta 
(11�09�2010)

Preciso de um dia de trinta horas: 
 
Para levar os filhos na escola, 
arrumar a casa, ajeitar a comida, 
lavar a roupa e arrumar a cozinha� 
 
Preciso de um dia de trinta horas: 
 
Para ir ao supermercado, catar os pedaços 
de trabalhos inacabados, e terminar antes de dormir� 
 
Ainda cantar para as crianças dormirem, 
dormir para descansar o espírito, 
além de saciar o vício carnal do marido�

Ancorar telejornal do maior veículo nacional, 
redigir oitocentas laudas de minha reportagem, 
dar um ok para a arte final, olhar para a câmera, 
no meu Boa Noite, Capital!, sorrir às 18:15 em ponto�

E de volta para casa, pagar contas 
ouvindo música no carro a 80 km/h, 
para ver se chego a tempo de preparar o jantar� 
 
Por fim, se eu falhar, o meu descuido vai vazar na internet,  
acabando com tantas horas de reunião�



Segundo Capítulo





Primeiro Momento

Os rabiscos no caderno, as palavras comidas, 
as vírgulas não vindas e a inspiração a me enlouquecer... 
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Páginas de Caderno 
(08.08.2011)

Resolvi beber poema, 
porque minha alma tão pequena 
não sabe mais se comportar�

Mergulhei no meu mundinho, 
assim, por tanto tempo, 
que não me atrevo, 
não sei se tento mais rimar�

Depois de muitos anos, 
senti saudade do poeta verde, 
que não saciava a sede de se eternizar�

Coloquei nos trilhos 
todos os meus vazios e inquietudes, 
num jeito brando de me calar�

Hoje não me permito as gafes da métrica desmedida, 
das rimas sem sentida, 
dos versos toscos que terminam com ar  
Hoje sou cantor dos poemas, e não me faltam motivos a festejar�

Mas de meus tempos de poeta verde, 
sinto falta do deleite de apenas escrever, 
de passar para o papel palavra  
que nem sequer sei o que fará�

Saudade dos primeiros versos que, dispersos, 
despertam à medida que chegam e viajam na minha alma sofrida� 
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Um rio sem vida que eu quis reajustar�

Um curso sem rumo para minhas amigas eu dei 
e, assim, não sei, quantos amigos eu fiz. 
Mas dos poetas que tenho contato 
assinei contrato de aprendiz� 
 
Em determinado momento, vi-me formado, 
um tanto acanhado com os meus méritos� 
 
Aprendi a dominar meus impulsos, 
e hoje os meus pulsos, sob o papel, 
 não mais trabalham�

Hoje são meus dedos que percorrem o teclado, 
apagam frases mal feitas, versos caretas, 
já não derrubo tinta na mesa, que falta me faz!

Os rabiscos no caderno, as palavras comidas, 
as vírgulas não vindas e a inspiração a me enlouquecer��� 
 
Que falta me faz! A agonia voraz de escrever 
mais devagar do que a minha mão pode preencher as páginas 
de caderno���
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Os Tripulantes 
(27.03.2011)

Seja qual for a denominação, 
Se EJA, PROEJA, CEFET, NACES ou IFF: 
As nomenclaturas só fazem jus ao tempo 
Somos, na verdade, Aprendizes Artífices 
da educação que hoje buscamos em Instituto�

Seja qual for nosso segmento, 
Se Educação de Jovens e Adultos, 
ao mestrado dessa embarcação 
Somos, na verdade, meros tripulantes� 
 
Navegamos por mais de cem anos, 
não nos deixando abater pelos conflitos 
que as simples mudanças de nomes fazem�

Seja qual for nossa função, 
Se estagiário ou funcionário anfitrião, 
não nos importa a condição: 
É preciso, acima de tudo, 
zelar pelo serviço com convicção�

Seja qual for nosso visitante, 
se Presidente ou pessoa sem instrução, 
é preciso tratar a todos com respeito� 
Não será um título, ou uma faixa no peito, 
que fará do nosso atendimento um jogo de poder�

Quem sabe, e estamos aqui para isso, 
Contribuir para o desenvolvimento pessoal 
deverá ser nossa virtude primordial� 
Quem hoje entra aprendendo a ler, 
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deve sair daqui multiplicando o saber, 
para que, assim, os slogans tenham mérito�

Fazer parte dessa história não é para se vangloriar: 
Somos pequenos grãos de areia construindo a sociedade� 
Somos o canto da sereia, que deve entorpecer o cidadão  
para procurar ser formador de opinião�

Mas a nossa maior missão é compreender 
que, um dia, o barco chega ao seu cais�

Haverá outros tripulantes a subir, 
e que os grandes senhores dos mares 
devem descansar, um dia���
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Rabisco de Ser Poeta 
(25.04.2010)

Sujar-me na poesia 
é uma maneira que não me sacia jamais� 
Eu procuro método eficaz de me libertar dos versos, 
mas, por mais que haja protesto, o poema não quer me deixar� 
 
São linhas, curvilíneas, andorinhas a voar 
na madrugada, ou de manhazinha, 
eu quero sonhar� 
 
Nem se for acordado, insônia minha, 
não me deixa esquecer 
que, na loucura de ser poeta, 
mesmo que não reste outra opção, 
eu quero viver�
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Poema dos Sortudos 
(12�11�2010)

Poeta que fala com a caneta 
e xinga a tinta que não sai� 
Manobrista de navio 
que não consegue sair do cais�

Taxista atrasado que pragueja os sinais 
quando fecham na eminência de sua passagem� 
Turista que esquece a escova de dente fora da bagagem�

Advogado que esquece o artigo capaz de inocentar um condenado� 
Nome do colega de trabalho que foge na hora de pedir um cigarro� 
Letra do médico que não dá pra deduzir, marcar outra consulta só 
pra traduzir�

Professor que esquece os critérios de sujeito oculto� 
Aluno, que oculto, só sabe rir, 
esquece o exercício de casa em cima da cama, 
pra alegria do mestre que não sabe por onde ir�

O diário da menina que ela esqueceu de trancar, 
agora é notícia no “Folha Escolar”� 
Todos sabem que é com fulano que ela quer transar�

Colete salva-vidas, e à prova de balas, que esqueceram de vestir��� 
Cuidado com as marés altas e as armas em punho pra te vencer� 
 
E eu, de punho ferido, ainda consigo resistir, 
nesse poema dos sortudos, eu termino por te fazer sorrir�

Pela falta de cautela, de atenção, 
eu faço esta criação para que tenhas 
mais atenção ao sair�



68 Jefferson de Souza

Aos Poetas 
(12�09�2010)

Aos amigos que compartilham comigo 
o domar das palavras, o enlaçar dos sentires, 
o convencimento dos prazeres e das loucuras�

Aos poetas de esquina, entre cachaças, vinhos e vitaminas� 
Por todos os senhores sábios, jovens maduros e as delicadas,     
para as minhas amigas poetisas, abençoadas, canção da palavra�

Uma saudação aos lúgubres revoltados, que, de tanto calados, 
falam em seus poemas com ira, amaldiçoando o mundo� 
 
Entendo sua revolta de filho e filha incompreendidos.

Se escreve em seu quarto, ao som do silencio interpessoal,           
ou se soma seus pensares com os lugares, amigos de criatividade��� 
 
Verdade, admiro cada um de vocês!

Com seus jeitos, rimas e defeitos, na entrega do momento� 
Têm a ousadia de revelar o que vem de dentro, 
em palavra, e pela palavra, digo:

Amigos poetas, que seria de mim sem vocês��� 
 
Loucura bateria à minha porta por ser só a pensar, 
encaminhar ao papel percepções tão profundas do mundo�
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Pilares do Saber 
(05�12�2010)

Feito migalhas de pão que João jogou ao caminho, 
eu quero encontrar a trilha de minhas palavras lançadas ao vento� 
Nesse encantamento notar que eu comecei pelo chão�

Já crescido, lancei-me ao miolo das flores. 
Mais amadurecido, derramava na copa das árvores minha intuição� 
 
Hoje, de cabelos grisalhos, sei mais do que ninguém: 
Não sou um sábio, tenho muito a aprender� 
Faltou-me lançar poesia aos céus�

Se isso me entristece? Jamais, eu lhe respondo� 
Sou um velho manipulador de sentimentos, de palavras� 
 
Mas não poderia me lançar aos céus sem galgar os pilares do saber�



70 Jefferson de Souza

Reforma Ortográfica 
(07.02.2009)

As palavras resolveram discutir: 
 
Umas não acreditavam que a reforma ia sair, 
mas, já que está valendo, algumas gostaram 
outras não arredam o pé do passado�

O u, que tinha dois olhos 
entre o q ou g e mais uma vogal, 
ficou indignado, achou palhaçada 
não poder mais espiar os dois namorados�

A idéia gostou da ideia 
de perder o acento: 
 
- Veio em bom momento, confidenciou.

Ao ser ridicularizada pelo i e pelo a, 
ela não conseguiu evitar a grosseria: 
- Eu perco o chifre que os dois me deram, 
mas, não perco o som que me marca a melhor!

O vôo reclamou: 
Cortaram-lhes as asas� 
Agora não pode ser 
confundido com os pássaros�

Quem não se importou foram 
as proparoxítonas, indiferentes, 
não lhe modificavam nada.

Os hifens, apesar da salada 
no seu uso, não foram convidados, 
pois, não sabiam se na casa da mãe Joana 
eles eram usados� 
 
Resolveram estudar 
a tal reforma ortográfica…
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Rimas e Versos 
(24�09�2009)

Não adianta fugir de mim, 
sua vida também é poema� 
Fique longe alguns meses, 
descontamine-se das rimas�

E quando retornar, eu sei, 
não irá desejar novos versos, 
mas eu lhe contamino sem que perceba, 
vivendo contigo, apenas�

A tristeza do homem é achar que poesia     
só se faz com estrofe e rima�





Segundo Momento

Infelizmente, o desespero pela sobrevivência me remete ao pecado.
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Ato Inconstitucional 
(09.11.2010) 

Para onde vão as minhas meninas? 
Serão freiras no convento da esquina� 
Para onde vão os meus meninos? 
Serão soldadinhos para guardar a marinha�

Para onde vão os meus velhos? 
Para o asilo, daqueles que eu não quero� 
E minhas velhas, pra onde irão? 
Fazer mantas, para passar o tempo em vão�

Os adolescentes, os moços fortes, 
serão sapateiros pagãos� 
E as adolescentes, e as moças, capitão? 
Encaixe-as na educação, professoras serão�

E eu, capitão, poeta, onde me colocarão? 
No exílio, fora da nação! 
 
Mas, por quê? 
Poetas e escritores, jornalistas, redatores, 
são um perigo para a civilização!

Aí, tem nada não! 
Quando a quinta ordem cair, for ao chão, 
eu volto aqui para democratizar a minha opinião…
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Bala Perdida 
(05.01.2009)

Se eu morresse hoje, jovem com tanto a viver, 
aposto que muitos iriam chorar, com típica imagem   
na televisão a revelar��� 
 
“Um menino assassinado por bala perdida, 
perdeu a vida enquanto bebia 
na esquina, com os amigos, no bar�”

Por certo que a vida não tem preço, 
mas as imagens que venderiam 
de minha família a se descabelar, 
pedindo justiça, eu não minto, 
valeria muito para quem ficar…

Se eu tiver sorte, posso ser notícia-fleche 
do jornal das sete, a anunciar: 
“Um jovem foi baleado na noite dessa quarta�” 
 
Bala perdida, reflita, se uma vida 
pode ser tirada assim, tão repentina, 
pela marginalidade incontrolável, 
incontestável, que passa por cima das autoridades�
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Déficiente 
(31�01�2010)

É possível viver sem andar� 
É possível viver mudo� 
É possível viver cego� 
É possível viver surdo�

Só não é possível viver sem pensar, 
sem respeitar as diferenças do mundo, 
ouça o que eu vou te contar: 
O pior de tudo é ser deficit-ciente�

Porque ainda não é possível viver sem cérebro, 
embora muitos insistam em usar apenas parte dele� 
É irônico dizer, mas déficit ciente se escolhe ser�

Mas é possível lidar com deficiência, 
eu repito: É possível nos entender� 
Basta você simplesmente querer�

O que me deixa mais intrigado, 
o que eu estive a pensar agora, 
é que todos aqueles que são “completos” 
não admitem perder para uma pessoa 
que tem um sentido a menos�

Veja, quanto sem sentido você é: 
Tem todas as possibilidades de batalha, 
mas joga tudo isso nas águas do preconceito� 
É falta de respeito consigo mesmo�

Tem tudo para batalhar e menospreza o meu direito, 
de ser cidadão igual a você, com um pouco mais de jeito� 
O jeito brasileiro aguçado para superar os seus erros�
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A vendida 
(24.06.2008)

 

“Entre, se buscas prazer, 
estou pronta para te satisfazer 
em troca de algum dinheiro�”

Faz-me instrumento de tuas experiências, 
este é o meu trabalho� 
Explora tua imaginação e põe em prática 
os teus desejos de menino�

Sei o que sentes no auge de tua mocidade, 
não és o primeiro que procura os meus serviços 
pela explosão de teus hormônios�

“Entre, se buscas prazer, 
estou pronta para te satisfazer 
em troca de algum dinheiro�”

Toma-me em teus braços fortes, 
que sentem necessidade de posse, 
do controle da situação� 
E eu aceito em troca de dinheiro�

Depois de tudo explorado, 
assim que conseguires saciedade 
das tuas necessidades masculinas 
e cansar o meu corpo de mulher vendida, 
o convite preso à porta mudará�

Quem agora nesse estabelecimento 
sujo e malcheiroso entrar, lerá:

“Estou grata pelo prazer que foi dado, 
porém estou mais orgulhosa 
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pelo dinheiro recebido, porque é assim 
que consigo meu sustento diário�”

E um pedido de perdão logo ao lado:

“Perdoai-me, Senhor, se uso de minha moradia terrena, 
se sujo minha alma desse modo 
ou se tiro vidas que já habitaram meu ventre� 
Infelizmente, o desespero pela sobrevivência me remete ao 
pecado�”
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Elizabeth 
(02.02.2010)

Tu, que és maduro, sabes bem que amor seguro é o melhor que há� 
Para que as inexperiências das minhas jovens colegas, 
se homens de quarenta já sabem transar?

Sei que pretendes alegrar-te com submissão e dor, 
desfalecer corpos jovens, sedentos de calor, 
mas não sejas covarde, venha para o seu nível�

Se conseguires me calar de prazer, prometo-te, 
não precisarás me pagar, venha, não seja covarde, 
sei que minha cama arde, não tente vingança�

Se vives só, que culpa têm minhas colegas de prostíbulo? 
Sabes bem que elas não suportarão sua selvageria masculina� 
Tenhas coragem, se esta arte é ousada, venhas me fazer essa graça� 
Teste a ti mesmo�

Ponhas seu membro firme para brigar com a minha arma firme. 
Quero ver quem vai ganhar, eu insisto, 
se quiseres um desafio, eu deixo por conta da casa.

A minha maior recompensa, minha maior graça, 
será te derrotar no seu mundo, sou fera, tenho vida, 
essa dívida quero acertar, não cometas injustiça�

Teu corpo, minha carniça, eu quero praguejar 
eu vou diminuir tua petulância, 
de achar que comer estas pobres crianças 
é motivo de se orgulhar�

Só para te gabar para os teus amigos 
que as prostitutas do meu prostíbulo 
não conseguiram te aguentar�
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Testamento 
(26.05.2008)

Que fiquem as realizações dessa vida, 
que fiquem as alegrias e os sorrisos das pessoas à minha volta,   
das pessoas que amo, que sempre amei, de quem nunca guardei revolta�

De tudo o que construí, riquezas e valores, 
patrimônios, e até os sonhos que deixei para alguém seguir,   
que nada disso importe a quem ficar.

Porque você não vai levar nada quando partir, 
e, da mesma maneira que faço agora, 
você também sentará numa mesa de madeira, 
talvez a mais simples que você já viu, 
e com a alma mais lavada do que nunca, 
verá que tudo o que você tem vale enquanto viver�

Em vida, você multiplicará suas conquistas, 
mas, quando for se sentar numa mesa de madeira… 
 
A última coisa em que vai pensar será naquele carro de luxo, 
(porque ele não vai te levar para o céu)� 
Nem naquele som novo que você comprou 
(porque no inferno eu duvido que você consiga cantar)�

Só sentado nessa mesa de madeira 
você irá se perguntar do porquê da sua vida, 
afinal de contas, tudo o que for seu, você deixará para alguém.

Sua ambição no fim de tudo 
nada lhe deu, tudo, mas tudo mesmo 
que foi seu, nunca, de fato, foi só seu���
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