


Em Vila Velha, perto do restaurante
Tropical.  “Olha,  tia  Gisele!  Olha,  vó
Anna! Uma planta de CD! Eu nunca vi
isso!”  “É  mesmo,  João.  Como  será
que  os  CDs  foram  parar  nessa
arvorezinha, hein?” “Num sei vó, mas
acho  que,  quando  plantaram  o  CD,
tinha uma sementinha dentro dele.”

Anna Célia Dias Curtinhas
Vitória-ES

Pelos caminhos percorridos
Fui sentindo as leis da vida,
Os meus versos têm sabor
De lembranças mui queridas.

Eles serão como rosas 
Surgidas no meu quintal
Tempo de fruta madura
E chuva no milharal. 

Maria José Menezes em MISSIONÁRIOS

DA POESIA-março/2016

AGRADEÇO POR MINHA MÃE.
RIR É O MELHOS REMÉDIO...
1. Ficar doente faz muito mal à 

saúde.
2. Tudo na vida é passageiro 

menos o motorista e o 
trocador porque são 
empregados da companhia.

3. Sogra pela frente 
e vento pelas costas 
é o que mata a gente.

4. Não é bom guardar o quibe 
no freezer porque lá ele 
esfirra.

5. A pressa é inimiga da 
conexão.

6. Por que o cachorro entra na 
igreja? 
- Porque achou a porta 
aberta.
- E por que saiu?

                - Porque entrou, ora!
Sabedoria popular.

         7. A “boa” sogra, no fogão,
             esquece a lei do retorno...
            E, enquanto doura o leitão,
            sonha comigo no forno”
         8.Ao ver refletida a lua
            em poça d’água no asfalto,
            quando sai do bar à rua
            diz o bêbado: “- Estou alto!...”
          9. Um homem correr atrás
              da mulher é incoerente?
              Não é feio, meu rapaz,
              o feio é correr na frente!

Eva Lucena Barbosa em MISSIONÁRIOS

DA POESIA, abril/2016 

NOSTALGIA
Nostalgia
Cai a tarde
Tarde de chuva
Nostálgica
Própria para a poesia
E o Cafezinho Poético
Nos proporciona alegrias
Reunião de amigos 
É a festa
Amizade, fraternidade
Na Casa do Poeta.

Antonio P. de Mello

Ao amigo gaúcho e poeta nossos

agradecimentos pelos FANZINES. 

Orando  pelo  seu

restabelecimento.

FILOSOFAR
Fazer reflexões,
Incluir todos os dados apurados,
Liberar os pensamentos,
Ouvir atentamente a tudo e a todos,
Superar tudo o que já existe.
Organizar e divulgar
Fatos científicos
Independentemente das ideologias e
Ampliar a visão de mundo.

Rubens Leone em REFLEXÕES EM UM
SÓTÃO – São Paulo

MAR..
Marina...
Mariana...

Mar...
 “Henriquecedor”.

Mar que enriquece nosso viver,
escute:

seu balanço parece
brincadeira de criança,

sonhos que a menina sonha.
Mar de Mariana...

mar de felizes rabiscos!
onde moram muitos mariscos,

tem siri e tem ostra,
baleias e tubarões também tem.

Esconde tanto bicho bonito!
tem também bicho esquisito.

Este mar que se giganta
guarda segredos e

ainda tem onda brilhante!
Ó mar atraente

que é casa de muita gente
ouça a prece verdadeira:
permaneça sempre limpo

pela mão e pela graça
deste povo brasileiro!!

PROMETEMOS!
O amor vem do mar!

Regina Menezes Loureiro – Vitória

- ES

FÁBULA DO REI NU

O  Grande  Messias  decide  voltar  e
passando  pelas  ruas  faz  um  cego
enxergar e ressuscita uma criança. E o
povo  rejubilado,  com  suas  bandeiras
vermelhas  tremulando,  com a  sigla  de
Pode Tudo, cantando-lhe hosanas. Daí a
pouco chega o Grande Japa Inquisidor
da Polícia Federal e manda os guardas
prenderem  aquele  homem,  para
averiguações.  E  já  na  cela  O  Grande
Japa  percebe-o  catatônico,  a  barba
desgrenhada,  a mão esquerda faltando
um dedo. O Grande Messias tenta falar,
grunhindo  voz  rouca  e  atrapalhada,
quando é interceptado: “Não digas nada,
cala-te!  Que  poderia  tu  dizer?  Mentir?
Não tens direito de acrescentar uma só
palavra ao que disseste outrora”.
O grande Messias agora reduzido a um
molusco  decapodiforme  invoca
Mefistófeles.  E  para  sua  surpresa,  o
Mefisto rebarba: “ Ah, és tu aquele que
pensava poder tudo, mas que não sabia
de nada do que acontecia no seu mar de
lama; que é a pessoa mais honesta do
teu país; tu que dizes agora ter ganhado
milhões  e  milhões  fazendo  palestras,
dizendo que Napoleão visitou  a China,
que o Oceano Atlântico separa o Brasil
dos Estados Unidos, e que a poluição do
teu país decorre do fato de a Terra ser
redonda e, ao girar, o teu país passa na
atmosfera  dos  países  poluidores”?
“Cáspite”!  “Tu  que mandaste o homem
fingir  de  cego  e  pagaste  a  mãe  da
criança  para  fingí-la  morta”?  “Não”!!!
“Não aceito pacto nenhum com você”! “E
digo mais: O Grande Moro demora, mas
chega.”

Cosme Custódio em O GARIMPO abril

-2016 – Salvador – BA

PAISAGENS MARÍTIMAS
Que tranquilidade o som da luz
- para mim só – guardas
ao rumorejar nas praias!

Quando o dia nasce,
o esportista se flexiona
entre o verde e o mar.

Enquanto tuas praias te contêm,
arrebatas,  infinitamente,  com  tuas
águas
brancas, verdes, azuis, brilhantes,
a dormida e verde terra.
Ester Abreu Vieira de Oliveira -Vitória-

ES


