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Palavras que procuram

Desde 1998, a Edições Omnia vem se fazendo presente no cenário
editorial, publicando obras didáticas, acadêmicas e artísticas. Com isso,
procura-se fazer difusão cultural e científica da produção do corpo docen-
te das Faculdades Adamantineses Integradas – FAI.

Esta edição, “Palavras que procuram”, é uma seqüência da obra “Na
procura da palavra”, publicada no ano passado. Ambas fazem parte da
antologia poética de Gilson Parisoto que, além de suas funções adminis-
trativas à frente da FAI, tem se dedicado à criação literária.

Iniciativas desta natureza são imprescindíveis para a consolidação
de uma tradição de qualidade em ensino, pesquisa e extensão. Eis o obje-
tivo maior da FAI em seu projeto universitário.

Nota do Editor



Palavras que procuram

Apresentação
A produção poética de Gilson João Parisoto já é conhecida do público

leitor através dos livros “Fantasias de liberdade” e “Na procura da pala-
vra”, bem como de suas poesias esparsas, publicadas na imprensa acadê-
mica e regional. Agora, é tomado de incontida alegria e encantamento
pela leitura de sua nova coletânea de poesias “Palavras que procuram”
que passo a apresentá-la.

Esta publicação vem atender à urgência de trabalhos de Arte/Educa-
ção para o povo, tão desprovido deste benefício cultural, como adverte
Rubem Alves em artigo de 5/5/2002 na Folha de São Paulo: “De vez em
quando, raramente, o povo fica bonito. Mas, para que esse acontecimento
raro aconteça, é preciso que um poeta entoe uma canção e o povo escu-
te:” Caminhando e cantando e seguindo a canção...”Isso é tarefa para os
artistas e educadores. O povo que amo não é uma realidade é uma espe-
rança.”

Assim, já se vê no sumário de “Palavras que procuram” uma seqüên-
cia temática que explicita a trajetória artística do poeta e do educador, o
que não impede a leitura alternada dos versos conforme a opção do leitor.

Há, desta forma, um leque de oferta, tendendo ao canto e reflexão
sobre a missão do artista, a vida e a luta, a educação popular a hora da
partida, a eternidade, entretanto, “Mais coisas virão”, onde a palavra é
elaborada pelo engenho e arte do poeta, resultando no deslumbramento da
estrofe, do verso, da rima, do ritmo e da cadência.

A seguir, limito-me a transcrever amostras escolhidas no arrebata-
mento da primeira leitura, sem nenhuma pretensão de teorizar em crítica
literária. São versos esparsos, iscas para motivar o leitor a mergulhar no
insondável universo do texto poético. E, pressinto que, quando voltar à
tona, estará com a alma lavada e com fé redobrada na vida:



Palavras que procuram

A missão do artista
Quero plantar na palavra
a lavra que torce o meu chão.
E vou colher a esperança,
a herança jogada da mão. v.1- 4, p.103

Nem chave, nem trava
Nem santo ou perverso
Nem grande mistério
Nem mesmo o porquê
É grande é sério
O Eu em Você.  v.15 - 20, p. 39

Na corrida dos minutos
Faço versos, faço rima
Detesto o choro, o luto
e vejo a vida de cima.  v.13 - 16, p. 178

A vida e a luta
Nem anjo de asas
em vôo rasante...
Nem santo do céu
de roupa brilhante...
Não quero um retrato
no frio caixão
depois de defunto:

Ele era “tão bom”... v.1-8, p.56
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Alento que forma a nossa mudança.

Mudança que traz o nosso amanhã.

Amanhã, berçário da nossa esperança.

Esperança que a vida não é luta vã.  v.17-20, p.15

Nosso grito em nosso peito

toma forma, toma jeito

e na curva do caminho

Já se avista no horizonte:

“Não se luta mais sozinho”. v.14-18, p.102

A educação popular

Um povo com tanta fome

Um povo morre de frio

Um povo, a justiça some.

Um povo sem governantes...

Um povo com sua lei

Um povo Paz e Amor

Um povo plebe sem rei

O povo, força e suor

O povo, vida que vai

Um povo, um sonho doido:

Da minha mente não sai.  v.22 -32, p.198
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Era um grito numa noite;
numa noite deste mundo;
neste mundo de silêncio;
de silêncio bem profundo...
Num silêncio de transtorno;
de transtorno emudecido...
Emudecido o povo todo.

Todo povo entristecido.  v.5-17, p.78

Um povo acordado que vai levantar.
A hora não sei, pois canta com graça
nas ruas do tempo
Meu povo sofrido só fala na praça

e sonha, andando, na força da raça.  v.21-25, p.173

O meu povo está na rua
e proclama a liberdade.
Só o amor é seu patrão,
e na boa afirmação,

peito aberto, o mundo invade.  v.10-14, p.110

A hora da partida
Não quero chorar o medo da morte

Se quero partir, sem rumo traçado,

Não vou mais cantar o rumo da sorte

Só levo meu Eu ao fim almejado..17-20, p.170
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A cisma da morte é o rumo da vida.

Não fuja espantado, colega do tempo!

Ninguém é senhor, nem dono das terras.

A grande passagem é o rumo de todos.

A hora? Qual hora?

Em hora qualquer. v.14-19, p.104

Ter só por ter, só seduz

Ter soma gigante

Ter tudo do abismo

Ter fé na matéria

Ter só por ter é egoísmo.

Ter paz nesta vida

é o grande viver.

Riquezas, dinheiro?

Ter só por ter é morrer. v.16-24, p.54

A eternidade

E cremos na vida nascida da Paz.

Também na palavra que vem do Senhor.

E o mundo – amanhã será bem melhor

se o homem souber o que é o Amor. v.16-19, p.55
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Você que na vida não soube viver...
Você que na morte não pôde dormir....
Você que não anda no rumo traçado....
É bom acordar e andar e sumir!!!  v.9-12, p.50

Tristeza, o pranto, a dor.
Consolo, afago, amor.
A prece, uma oração!  v.12-14, p.67

Mais coisas virão
Não pense que fui
sonhar por aí...
A vida é que foi...
e não percebi...
Não pense que estou
feliz por aqui...
Os fatos passaram
e isto eu senti...
Não pense que a vida
é isto daqui...
Mais coisas virão...
Eu já concluí. p.73

Cabe lembrar, enfim, que o inteiro teor de “Palavras que procuram” só
pode ser vislumbrado ao longo da leitura do livro onde o testemunho de
vida do autor está transformado pelo talento do poeta. É uma dádiva de
poesia de alta qualidade que clama por vir à luz, para ser lida, declamada,
cantada, veiculada em jogral, e compartilhada na necessária tarefa de edu-
cação popular.

Olympio Correa de Mendonça
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Gilson João Parisoto

14

Tentei arrancar a flor do meu chão.

A doce visão do anjo da paz

sentou-se calada, tornou-se botão.

Seu rosto pequeno tornou-me incapaz.

Incapaz de viver um outro amanhã

de sonhos calados do cheiro da flor,

da pele bem clara, de imagem louçã

que chora plantada em cima da dor.

Tentei desfolhar seu caule pequeno,

coberto de folhas sofridas ao vento.

E tento podá-lo, às vezes, enceno

secá-lo, tirá-lo, do grande momento.

Um caule pequeno da flor do meu chão

que inda ficou plantado na vida:

É a flor do meu chão ainda botão

que nasce bonita, embora sofrida.

A flor  do meu chão
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A força da vida vem lá do infinito.

A força de vida é o dia que vem.

A força de vida é a força de um grito

que fala estendendo a mão a alguém.

A força do grito é a força do homem

que sabe o que quer, que sabe o que faz.

Aquelas covardes que fogem e somem

refletem o homem que é incapaz.

A força de um grito não é coisa vã.

A força de um grito modela o futuro.

É a parte do sonho do seu amanhã.

É a força de um rumo a um porto seguro.

A força da vida nos leva ao além.

A força da vida está no momento.

É a grande energia que mata o amém.

A força da vida é o nosso alento.

Alento que forma a nossa mudança.

Mudança que traz o nosso amanhã.

Amanhã, berçário da nossa esperança.

Esperança que a vida não é luta vã.

 A força da vida
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Busquei no meu astro a flor da poesia.

A estrela calada dormia no infinito.

Eu tinha receio que a luz de meu dia

parasse meu sonho, calasse o meu grito.

A flor da poesia é algo pensado,

sonhado no tempo, em terra distante.

É o som da harmonia em tom perfumado,

também colorida, também ofegante.

A flor de meus versos navega nos mares,

descansa nas praias, caminha no chão.

A flor da poesia se espalha nos ares,

é irmã do silêncio, é a minha oração.

Não briga e não fala de grandes problemas.

Nem tenta entender os grandes conflitos.

A flor da poesia não é meu dilema.

É apenas meu sonho, meu céu, o meu mito.

 A flor da poesia
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Um sonho dourado não nasce perfeito.

Se esvai no minuto, se esvai na semana...

Um sonho completo possui mil defeitos

e, às vezes, amplia a mente insana.

Um sonho prateado parece menor

que a falsa grandeza daquele dourado.

É mais realista, é menos pior

que a leve lembrança do nosso passado.

Um sonho ferroso é o dia que vem

na terra pisada, na fome, no chão.

Um sonho, o ferrolho, nos prende a alguém:

É o  nosso carrasco que pede o perdão.

O sonho na vida, o sonho do fim,

é o grande caminho, a imensa esperança,

Um sonho é a soma do não e do sim,

é alma do velho que vira criança.

Os sonhos
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Um grito ofegante caiu do infinito.

Surgiu do absurdo, nasceu do momento

e veio invadir a essência do mito

que aflito chorava seu largo tormento.

A imagem pranteava sua morta bonança

de sonho perdido na noite sombria.

Lembrava aflita da santa esperança

perdida nas dores das almas vazias

O anjo sentado tecia nos ares,

bordava seu manto de branca pureza.

Lembrava das vagas, das ondas dos mares

e ia nas linhas da sua incerteza.

Um grito ofegante cortou o momento.

No espaço vazio nasceu a saudade

de um tempo de paz, de santo alento

que a vida nos dá na sua mocidade.

Grito
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Não quero este céu
nem  quero este mar,

andando ao léu
nas nuvens, no ar.

Só quero a estrela
que dorme calada

sozinha, molhada
nas ondas do mar.

Estrela cadente,
nascida no escuro,

em noite dolente,
calada, inconsciente

em sonho maduro.
Estrela molhada

brilhante e calada

que às vezes aturo
nas vagas geladas.

Estrela distante,
na praia deserta,

tão triste, ofegante,
em rota incerta,

não fique nas águas
nas vagas abertas

nem creia nas mágoas

Estrela molhada
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Correndo no tempo, em sono profundo,

sonhamos querendo a luz da razão.

Andando na vida, voando no mundo,

tomamos nós todos o chá da emoção.

Andando, caindo, fugindo, correndo,

sonhando, gritando, mordendo o momento,

lá vou caminhando, gritando, querendo

voltar, resolver e afastar o tormento.

A vida veloz não pára no espaço.

A santa vontade daquele que quer

um mundo exato de régua e compasso

não pode só crer num sonho qualquer.

O eterno de todos é a soma do eterno

dos fatos que, às vezes, parecem pequenos.

O eterno de todos não é o infinito,

tampouco o pecado, o eterno veneno.

Pecado
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Na rota perdida, no rumo traçado

a vida vai longe do grande ideal.

O santo vestido, o tolo arrumado

parecem sorrir da pura vestal,

Mudou o momento, mudou a visão.

Mudou o porvir, mudou a paisagem.

Mudou o profeta, mudou o perdão.

Mudou o meu salmo, mudou a miragem.

Na rota perdida, os anjos voaram

nas nuvens do alto, na longa planície.

Suas asas ruflaram, seus olhos choraram

cantando mil versos à santa velhice

Ficou o meu sonho perdido e parado

no estreito caminho cercado de flores.

Um sonho esquecido, pequeno e dourado

em volta aos momentos cobertos de dores.

Rumo incerto
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Só vale a pena sonhar

quando o sonho vai distante.

O longe parece encantar

e o perto fica radiante.

O sonho voa sozinho

além da nuvem do céu.

Carrega ódio e carinho

e a má pureza de réu.

Um sonho no sono dormindo

é  sono no sonho acordado.

A morte no sono sumindo

é o sonho do sono parado.

Você um sonho dormindo;

Você um sono acordado;

Você um sonho fugindo;

Você um sonho cortado.

Você, um sonho!
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As formas morreram na luz do horizonte.

As flores cantararm no seu funeral.

A mágoa jorrou na mágoa da fronte

e o sol se espalhou no grande quintal.

Morreu no infinito o grande luar.

Chorou o seu pranto no campo da dor.

Passou a saudade, passou o cantar

na rua do pesar, ao lado do amor.

Palavras disseram o que foi distante.

Mil versos cantaram o quadro quebrado.

A doce pintura morreu ofegante

e as cores morreram no mundo encantado.

Doce pintura
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Palavras perdidas jogadas ao vento.

Palavras brotadas nas ondas das horas.

Palavras geradas à luz do momento.

Palavras inúteis do ontem e agora.

Palavras que foram nascidas da noite.

Palavras sofridas nas notas do canto.

Palavras de choro, de mágoas, de açoite...

Palavras alegres, palavras de pranto.

Morreu a esperança de novas palavras

nos versos caídos no acaso distante.

Palavras já ditas, na mente que lavra.

Apenas palavras, palavras de antes.

Palavras



Palavras que procuram

Gilson João Parisoto

25

Vulto
Um vulto mulher nasceu da canção.

Rodou no meu sonho, dançou no infinito.

É clara, elegante à luz da razão:

Nasceu uma flor, agora, o meu mito.

Seu belo cabelo, sua pele macia,

seu longo sorriso, sua doce palavra

entraram nos versos, na grande poesia

e aí no poeta nasceu esta lavra.

O vulto mulher, a voz da canção,

de negro vestida senta-se ao lado.

Nasceram palavras, fugiu a razão

e o som do poema tornou-se afinado.

Nasceu a esperança de novos poemas

brotados na essência do sonho mulher.

Brotou o lirismo, meu louco dilema,

e a larga visão de um sonho qualquer.
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Joguei o meu sonho nos braços da paz.

Rasguei todo brilho do seu amanhã.

Pintei suas formas com a cor mais fugaz

e disse ao vento que a imagem era vã.

Fugiu sua forma, perdeu seu encanto

na brisa que foi, na flor que murchou.

Sumiu o mistério das formas do pranto

daquele momento que nunca acabou.

Restou a saudade, o eterno castigo,

àquele que crê nas cores do mundo.

É ela o alimento, o vinho, o trigo

que arrasta o humano ao nada profundo.

Braços da paz
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Andando nas ondas de sua fantasia

você adormece na luz do horizonte.

A noite inspira a minha poesia

e os versos já nascem qual água da fonte

A imagem dançava nas nuvens paradas

no grande silêncio do espaço vazio.

As flores da noite em luzes rosadas

brotavam da angústia em meu calafrio.

Você caminhou no grande momento

das almas seletas que vão ao além.

Você inspirou o santo ungüento,

o falso remédio, que não nos convém.

Sua fantasia
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A alma, a neve, o imenso luar,

na noite tranqüila o espaço infinito.

A grande cadência, o eterno cantar

invadem meu eu e quebram meu mito.

Apenas você, fantasma perdido,

me espanta trazendo a angústia do medo.

Você, o meu anjo, no tempo esquecido,

perdeu-se nos versos, sumindo tão cedo.

Você me encantou nas tardes de outono,

correndo no espaço com flores plantado.

Você invadiu minhas noites de sono

e logo fugiu do reino encantado.

Você foi um sonho de noites sem fim

que vi terminar nas luzes do dia.

Você, a mentira da paz e do sim.

Você é o não da minha poesia.

Mentira da paz
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São vozes escuras, são almas suaves.

São gritos de dores, de imensa agonia

e cantam serenas nas salas, nas naves

trazendo a vida de volta aos dias.

São velas acesas, são salas escuras

e imenso o salão, por onde bailamos.

E as almas suaves em busca de cura

me tocam nas mãos e juntos voamos.

Voamos pra longe, distantes da terra.

Sonhamos nos ares, lá embaixo, o chão.

Choramos o tempo perdido em quimeras

e diante do justo, pedimos perdão.

Meus anjos são almas que voam nas noites.

São vozes, são vultos em minha poesia.

São almas que sofrem o corte do açoite

e morrem caladas ao claro do dia.

Almas suaves
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Mergulho nos ares que a mente respira

ao som do horizonte que morre distante.

As flautas esquentam as cordas da lira

e os versos são choros de peito ofegante.

O céu das idéias já dorme calado.

Mistérios carregam um sono, vazio,

e os passos da noite de um dia encantado

que o sol da esperança afastado não viu.

Voou a agonia da noite sombria

na doce cadência do som que adormece.

A musa encantada, há tempos, ouvia

os fatos sofridos que a história esquece.

O som do horizonte
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Pouco e muito
Um pouco  do muito, do início e do fim.

Um pouco de vida, um pouco de morte.

Um pouco de não, um pouco de sim.

Um pouco de azar, um pouco de sorte.

E a vida de poucos e muitos da vida

na eterna procura, na busca da essência

na rota traçada, na rota perdida

se cruzam, se acertam na mesma demência.

O certo e o errado se buscam sozinhos

no grande deserto da terra assombrada.

As almas se abraçam em taças de vinho

e seguem dançando na terra parada.

Um pouco, um muito, dezenas, milhares...

São vozes perdidas na grande loucura.

E os olhos procuram um deus nos altares

e seguem perdidos na terra escura.
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Cansei de correr perdido no espaço.

Cansei de gritar palavras ao vento.

Larguei nas medidas a régua , o compasso

e fiz de meu sonho um grande tormento.

Perdi a sua forma, o seu riso, o seu vulto.

Rasguei as palavras de fraca expressão.

Tomei o meu rumo, mistério oculto

e fiz de meus versos a luz de canção.

Cantei os fantasmas perdidos na noite.

Cantei os meus salmos aos pés do altar.

Senti na agonia as dores de açoite

e vi na saudade o triste luar.

Morreu a esperança no grande deserto

de onde a miragem brotava distante.

Caiu o meu sonho no vale aberto

e o peito cansado dormiu ofegante.

Fantasmas da noite
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Num sonho de tarde

em pleno verão

o sol sem alarde

voltou à prisão.

E a noite inteira

o céu inundou.

A estrela primeira

no pálio pisou.

Limpou sua face

nas palmas da Lua

e o sonho que nasce

se perde nas ruas.

O sonho na tarde
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Menina, meu sonho!

Mulher, no poema.

No anjo  eu ponho

o eterno dilema.

Meu anjo dilema,

menina e mulher,

o grande problema

num sonho qualquer.

Menina, meu anjo,

em carne Mulher...

Um sonho, o arranjo

que sonha o que quer.

Mulher bem mulher

Menina – menina

Mulher que me quer

Menina que ensina

A sina.

Meu sonho, menina!
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O samba batido

no bumbo rebomba

o peito sofrido

da alma que tomba...

Os olhos choravam

o amor que cedeu...

Os sonhos passaram...

e o vulto morreu.

E o bumbo rebomba

no imenso salão

Ficou sua sombra

na grande amplidão.

O samba na alma
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Girando,  girando

querendo cair,

Girando, tombando

querendo sumir

a alma pequena

se enreda no sonho

se invade e venena

o tempo enfadonho.

Girando, girando

querendo sonhar

girando, tombando

querendo amar

 a alma engrandece

e alegra seu sonho

e invade e esquece

o tempo tristonho.

Girando
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Mulher, mulher

Mulher, canção

Mulher que quer

Um sim, um não.

Mulher, mulher

Mulher, um não

Canção qualquer

Um sim, em vão.

Mulher canção

Canção mulher

O sim é não

Um fim qualquer.

Mulher
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No imenso salão

a sombra batia

a grande amplidão

de sua nostalgia.

O samba arrastava

a gente ao fim.

Ao fim que passava

tão longe de mim.

Sombras
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Nem ouro, nem prata

Nem céu ou luar

Nem alta nem chata

Nem terra, nem mar

Nem grandes amigos

Nem sol de verão

Nem triste jazigo

Nem sim e nem não

Nem calma dolente

Nem vasto abismo

Nem alma cadente

Nem largo cinismo

Nem pura palavra

Nem rima, nem verso

Nem chave, nem trava

Nem santo ou perverso

Nem grande mistério

Nem mesmo o porquê

É grande é sério

O Eu em Você.

Ouro e prata
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Na procura da beleza

pelas formas facetadas

pelo escuro da clareza

desta nota mal tocada

Na infinita melodia

Na clareza do meu céu

Na largueza deste dia

Transparência em branco véu

Melodia adormecida

no recanto da saudade

que invade enfurecida

com a luz da santidade

Em procura de beleza

nesta imensa catedral

cantam anjos a tristeza

e as angústias da Vestal

Olhos negros, veste branca

Rosto claro, mão pequena...

Vem o sol. A porta tranca

e meu sonho se envenena.

Procuras
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Uma nuvem, neste céu

Um momento, um queixume

Umas tintas, um pincel

Uma lua, eterno lume.

Um compasso, a palavra

A lembrança, a paixão

O sorriso, eterna lavra

o calor, a emoção...

Vem você, eterna imagem

entre areia e sol brilhante.

Chega perto... é só miragem

e meu sonho segue adiante...

Peregrino no deserto,

em caravana logo sigo...

vendo o sonho muito perto.

Alcançá-lo não consigo.

Sonho procurado
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Você passou correndo perto

em procura da paixão.

Você queria um céu aberto,

as estrelas, a amplidão.

Você queria o imenso mundo

todo ele apenas seu.

Desejo, apenas, de segundos

e depois se esqueceu...

Queria o brilho, algo triste.

Queria o sol de tom alegre.

Queria o mar de onda em riste.

Você quer tudo e até consegue...

Queria, queria e ainda quer

o mundo todo em sua mão.

É um sonho louco querer, mulher,

pois louca e louca é a paixão.

Desejos
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Um sonho não fala acordado

Um sonho só fala dormindo

Palavras de sonho falado

dormem, se acordam, sumindo.

Palavras no sonho não falam

Palavras dos sonhos florescem

Silêncio e noite embalam

os sonhos que logo fenecem.

Sonhar dormindo nas noites

é sono, presente da sorte

Sonhar acordado, açoite,

é sono, é fuga da morte.

Palavras do sonho
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Matei o fantasma

Joguei na saudade sua veste vazia.

Perdi-o na noite e isto me pasma

E a luz me levou de novo ao dia

E o doce fantasma voou para longe.

Voou no vazio de sua esperança.

De novo vesti as roupas de monge

E no velho dos sonhos voltou a criança.

Fantasma de branco, fantasma sombrio

dá medo seu vulto, dá medo sua dança,

dá medo seu mundo, um mundo vazio....

Os dias se passando no tempo que avança.

Fugi de você – Sua alma fugiu.

Corri de meus sonhos de imensa mentira.

Fantasma da noite, o sonho ruiu.

É parte da vida de um mundo que gira.

Fantasmas
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Nas horas da noite,

minutos se passam,

prazeres e açoites,

se vestem, se abraçam.

Nas noites as horas

se passam e voam.

Silêncio, as demoras

co’as dores ressoam.

Na alma da gente

as musas meditam.

E as vozes plangentes

mil salmos recitam.

Em tudo há prece,

Silêncio e oração.

Nas noites a messe

é imenso salão.

Salão fantasia

e os sonhos dançando

na valsa-poesia.

E o dia chegando...

Minutos da noite
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Nem tudo é só paz
Nem tudo é só guerra
Nem tudo é verdade
Nem tudo é só terra.
Nem sempre o amanhã
Nem sempre o presente
Nem sempre o infinito
Nem sempre só a gente.
Nem céu e nem terra
Nem homem sem o sonho
Nem morte sem vida
Nem alegre, e tristonho
Nem abismo, nem montanha
Nem remorso sem perdão
Nem real sem a verdade
Nem poesia e a paixão
Nem criança, nem bem velho
Nem poeta, nem poesia
Nem estrelas lá no céu
Nem real e a fantasia
Nem amor, nem esperança
Nem a vila e a cidade
Nem a palma do martírio
Nem pureza ou castidade
Nem o tédio de viver
Nem o mundo de progresso
Nem viagens pelos ares
Nem o nego ou o peço...
Nem o bonde da alegria
Nem o um e nem o cem
Nem a porta lá do céu
Nem você e nem ninguém

Nem
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Eu só  sei que não sei

o que fui o que sou,

se eu falo ou falei

onde fui, onde vou.

Eu não sei se eu sei

se eu morro ou morri

se eu falo ou falei

o que eu sinto ou senti.

Eu só sei que não sei

se foi lá ou ali,

se eu acho ou achei

que eu perco ou perdi

Eu não sei se eu sei

  se eu vejo ou já vi

se eu sonho ou sonhei

que eu caio ou caí

Sei



Palavras que procuram

Gilson João Parisoto

48

Eu só sei que não sei

se renasço ou nasci,

se eu volto ou voltei,

se não morro ou morri.

Eu não sei, não sabemos,

no meu canto cantamos,

se eu vejo, não vemos,

se estou não estamos

Se duvido, eu creio

que na vida há morte,

no inteiro, o meio

na tristeza a sorte.
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Não venha pra cá nem vire pra lá.

O doce balanço, o vento do mar,

sacode o coqueiro, sacode o luar!

Não venha pra cá, nem vire pra lá!

O doce silêncio é a onda do mar.

O grande tesouro é o vento, é o ar...

Não venha sozinha, nem vire pro mar...

A grande saudade é o grande luar.

A minha tristeza é o verbo sonhar...

Não pense, menina, não venha chorar!

A minha saudade é o vento do mar

que chora comigo querendo sonhar!

Não vire seu vulto, menina do mar!

A minha tristeza é o choro do mar.

A sua saudade é o choro do ar!

 Não venha de longe nem volte pra lá!

Menina saudade, menina do mar,

a nossa distância é o verbo sonhar.

O doce silêncio
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Você que viveu seu sonho de Guerra...

Você que jurou um mundo de paz...

Você que na lida de dias passados

jurou um futuro que o tempo não faz...

Você que nas tardes guiava seu sol...

Você que na noite pisava na lua...

Você que queria um outro amanhã

na terra vazia, já triste e nua...

Você que na vida não soube viver...

Você que na morte não pôde dormir....

Você que não anda no rumo traçado....

É bom acordar e andar e sumir!!!

Um sonho de Guerra
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Se tenho uma lua bem perto do chão

não devo meus olhos no céu projetar.

Não posso atirar a sorte na rua.

Não posso na sorte a vida jogar.

Se tenho uma estrela que brilha distante

não posso sua luz querer abraçar.

Não tenho uma lua bem perto do chão,

que em noite – vigília me está a guiar?

Na dança das horas de um sonho acabado.

está no meu céu beirando seu dia.

E a noite no espaço, gritando bem alto

que longe dos astros é sempre vazia.

E a lua na terra, bem longe da estrela

me traz o consolo no raio brilhante,

que a vida, nascendo, trará a esperança -

que o sonho perdido já anda distante.

Lua – Estrela
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Outra vez é retornar

o caminho a percorrer.

Outra vez é bom sonhar

e esperar acontecer.

Outra vez, outra canção

cada vez nascer um verso...

Outra vez, a emoção

Outra vez algo disperso.

Cada vez, a paz, o sonho.

Cada vez a esperança.

Outra vez o enfadonho.

Cada vez, você, criança.

Outra vez o vulto corre.

Outra vez o anjo vai...

Outra vez a noite morre.

Outra vez a vida cai.

Outra vez
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- Você já pensou na séria tarefa que tem a fazer?

- Você já lavou as manchas das mãos de suas injustiças?

- Você já chorou exemplos mal dados a olhos mais puros?

- Você sepultou a ira dos dias e sua preguiça?

- Você já olhou um sol que se põe em tarde de outono?

- Você já vibrou com a santa alegria de uma criança?

- Você já cantou as notas alegres da pura canção?

- Você já dormiu nos braços macios da sua esperança?

- Você já andou em campos abertos cobertos de flor?

- Você já amou a certa pessoa em versos ardentes?

- Você já falou verdades sinceras nas horas precisas?

- Você já viveu momento de dor, na hora presente?

- Você já plantou na terra dos homens a sua semente?

- Você já riscou no branco papel a carta da vida?

- Você já sentiu a mão de um filho pedindo ajuda?

- Você já sentou olhando na alma as próprias feridas?

- Você visitou o pobre ancião na casa distante?

- Você consolou os olhos que choram da mãe-aflição?

- Você já ouviu os sábios conselhos daqueles que sabem?

- Amigo da vida, a vida ensina, queiramos ou não!

Reflexões
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Ter nome no mundo

Ter posses na terra

Ter fome, ser rico

Ter só por ter é só guerra.

Ter olhos na posse

Ter vida e matéria

Ter sede de ter

Ter só por ter é miséria.

Ter tudo do nada

Ter grande extensão

Ter sem entender

Ter só por ter é ilusão.

Ter noite sem sono

Ter dias sem luz

Ter sonhos de ter

Ter só por ter, só seduz

Ter soma gigante

Ter tudo do abismo

Ter fé na matéria

Ter só por ter é egoísmo.

Ter paz nesta vida

é o grande viver.

Riquezas, dinheiro?

Ter só por ter é morrer.

Ter nome no mundo
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No largo sorriso que trago comigo

está a Esperança de mundo melhor.

Melhor que a angústia dos dias presentes

que o ódio que torna o homem menor

Se faço na vida a vida que tenho,

em  breve futuro farei a Real.

E os campos e os mares e a vida comum

serão as searas isentas do Mal.

E corro no tempo, querendo o espaço,

fazendo da Terra um mundo-botão

e em breve as flores, sementes presentes,

do solo da Vida no Amor nascerão.

E cremos na vida nascida da Paz.

Também na palavra que vem do Senhor.

E o mundo – amanhã será bem melhor

se o homem souber o que é o Amor.

Mundo – Amanhã Melhor
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Nem anjo de asas

em vôo rasante...

Nem santo do céu

de roupa brilhante...

Não quero um retrato

no frio caixão

depois de defunto:

Ele era “tão bom”...

Não quero uma foto

que traga carinho...

Não quero na vida

o nome bonzinho...

Nem anjo de asas...

Nem santo brilhante...

Nem grande bandido

Nem grande farsante...

Nem foto rasgada

Nem forte Maguila

Nem fácil problema

Nem coisa que grila...

Não quero palhaço

Não quero tirano...

Meu retrato
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A foto tem rosto

de carne... de pano...

Não quero um retrato

com cores pintado...

    meu branco... meu negro

do dia tirado...

Não quero moldura

na foto da vida...

A forma que trago

não é colorida...

A roupa, a cara,

a moda,... o tempo...

Meu rosto mudando

às forças do vento...

Nem dia, nem morte...

Meu claro, escuro...

Minha forma... meu rosto

em rumo futuro...
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Tudo passa nesta terra

Tudo some sob o céu

Vai a vida, uma quimera

Vem a noite, como um véu.

Vai o hoje, vão os sonhos

Vai o ontem, tudo em vão...

Vai você, sonho enfadonho

Vai inverno, vem verão

Tudo passa nesta terra

Vai verdade, esquecimento...

Vem a paz e vai a guerra

Vai o sonho e vem tormento

Vem o dia e vem a era

Vai a vida num momento

Era



Palavras que procuram

Gilson João Parisoto

59

Um verso qualquer, um tolo poema

Um nome qualquer, Maria ou Moema

A vida requer um outro dilema

qualquer e mulher

na vida, o sistema.

O verso que nasce

não chora sozinho

ainda que passe

no mesmo caminho.

A vida renasce

no berço do instante.

As nossas distâncias,

o agora, o antes....

E chega o momento

que brota no instante.

Vem perto do agora

e salta lá adiante.

A Vida na chuva



Palavras que procuram

Gilson João Parisoto

60

E a roda infinita massacra meu verso:

me arranca da rua

me leva disperso.

Jogado no abismo, envolto no ar

bem perto do céu, em cima do mar.

A chuva caindo, batendo na alma.

Martelo cadente, batendo com calma.

A chuva chorada

A chuva gemendo

A chuva charmosa

Martelo batendo.

A chuva chegando,

chegando suada.

O mundo gritando

e a vida parada....

Um verso qualquer, um tolo poema

Um nome qualquer, Maria ou Moema.

A vida na chuva

requer um poema.



Palavras que procuram

Gilson João Parisoto

61

No pingo, que bate

Na chuva que cai

Na vida que vem

Na hora que vai.....

Na doce paisagem

No mago luar....

Na grande aparência

Na chuva do mar.....

Na grande cadência

No coro do céu....

Na noiva da igreja

No branco do véu.

Na hora infinita

No sol que está lá...

No largo, bem grande

que existe ,que há.

É a chuva que lava

a alma do mundo

e lava levando

o sujo profundo....

É a chuva que leva

Vida e chuva
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o choro que vai...

É a vida que chega

que entra, que sai.

Vem chuva, vai vida

Vem vida, vai vida

Vai chuva, vem vida

na flor, na ferida.

Vem chuva, chovendo

Vai vida, correndo.....

Correndo, na chuva

na chuva, gemendo.

A vida, a chuva

no agora vivendo.
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Um pouco no espaço,

acima da terra,

um pouco no ar

um sonho, quimera...

Um pouco no céu

acima do mar

um pouco na terra

um doce luar...

Um pouco do louco

acima, distante

um pouco real

cansado, ofegante...

Um pouco verdade

acima do mundo

um pouco de tudo...

Um louco profundo!!!

Louco
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Jogaram palavras

nos ventos

nos ares.

Plantaram a raiva,

momentos

nos bares.

Rasgaram as horas

tormentos,

demoras...

E o santo silêncio

ficou no caminho.

Silêncio brotado

calado e sozinho.

Plantado nos bares.

Jogado nos ares

nas horas,

demoras.

Silêncio,

o caminho!

Palavras jogadas



Palavras que procuram

Gilson João Parisoto

65

Não chove na terra.

É o choro do céu

que cai em pedaços

e  explode no chão.

A chuva, ao léu,

não vem do mormaço

não tem o compasso

da doce batida

do seu coração.

Menina do espaço,

do espaço caída,

a vida nos lava

a cada segundo.

As flores perdidas

são doces palavras

nascidas do mundo.

E o grande mistério

da chuva caída

é a pobre palavra

de um drama profundo.

Choro do céu
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Não era deserto.

Não era o luar.

Era o incerto,

um longe bem perto

na onda do mar.

Não era um farol.

Não era uma flor.

Era o meu sol

um fraco arrebol

gritando sua dor.

Não era a tristeza.

Não era a alegria.

Era a certeza,

a doce esperteza,

da aurora de um dia.

Aurora
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A alma presa na alma.

A alma presa na calma.

A alma reza seu salmo.

A alma, incenso, a palma...

O fogo, a luz, o escuro.

A alma, as trevas, altar...

Turíbulo, a luz, estrela.

A terra, o céu, o mar.

A noite, o vento, o medo.

O açoite, a trama, o enredo.

A luz, o sim e o não.

Tristeza, o pranto, a dor.

Consolo, afago, amor.

A prece, uma oração!

Alma presa
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Falar, deixar falar

fazer meus versos

jogar no mar.

Fazer, deixar fazer

amar a vida

ganhar, perder...

Amar, deixar amar

olhar o mundo

saber sonhar.

Colher, deixar colher

plantar exemplos

tentar saber.

Andar, saber andar

molhar a terra

também chorar.

Viver, saber viver

andar no tempo

saber morrer.

Deixar falar!
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Era a onda da esperança.

Era a voz da profecia.

Um vazio gritava longe

e surrava o triste dia.

Era a angústia da criança.

Era a morte da alegria.

Um clamor brotava longe

e rasgava a fantasia.

Era um mar de ondas altas.

Era a praia já vazia.

Lá no alto a esperança

no refúgio, na abadia.

Era o grito do silêncio.

Era a dor na agonia.

Era o eterno num minuto.

Era tudo o que eu sentia.

Era um sonho ao fim da noite.

Era a voz da zombaria.

Era a estrada dos porquês

na amplidão da nostalgia.

Era sempre era
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Um pouco depois, agora talvez,

mais tarde, na certa,
amanhã, noutro mês.

Um vulto virá ao meio da luz
e o povo escolhido, o santo e o bandido,
sairá em procissão.

As velas acesas, na praça, nas mesas
e o céu brilhará.

Ao meio das vozes, das palmas erguidas,
o líder virá.
Virá com seu manto,

seus anjos e santos e ao trono no
alto também se porá.

De rosto brilhante,
erguendo sua mão,
em gesto de calma,

de paz e perdão
chegou pra ficar.

É a calma justiça.
É a voz do infinito.
É a paz, é a missa

é o passe, é o grito...
É a angustia, é a dor.

É a voz de Evangelho.
É a vez do Senhor!

Ele voltará!
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A vida faz, a vida vem

e vem até com que não fez.

A vida traz, a vida tem

premiado quem espera a vez.

A vida ri, a vida chora

e fala certo o que não é.

A vida rola, a vida adora

a crença dúbia, a minha fé.

A vida ensina, a gente erra

e o mundo muda a direção.

A vida fala é céu, é terra

e o nosso sim se muda em não.

A vida vem, o tempo vai

e vai dançando na canção.

A gente é filho, o tempo é pai

e cada instante é uma canção.

Vida
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Os anjos da Terra nem asas possuem.

Não voam, não fazem, não cantam suas preces.

Constroem as cidades que crescem e ruem,

Mergulham em maldade e nela fenecem.

Os anjos da Terra não cantam seus salmos

nem vão aos altares fazer oração.

Visitam os templos sagrados e calmos

e querem seu deus na palma da mão.

Os anjos da Terra não gostam da luz.

São anjos sem asas, sem reino, sem lei.

São anjos distantes da voz de Jesus.

Vestidos de negro, querendo ser rei.

Os anjos da Terra vieram da terra.

São anjos mortais de curtas verdades:

Verdades brotadas de sonho-quimera,

verdades escravas de sua vontade.

Anjos da terra
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Não pense que fui

sonhar por aí...

A vida é que foi...

e não percebi...

Não pense que estou

feliz por aqui...

Os fatos passaram

e isto eu senti...

Não pense que a vida

é isto daqui...

Mais coisas virão...

Eu já concluí.

Conclusão
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O nada da noite

a onda caída...

E onde que anda

o belo da vida?

Há ondas aonde

o belo é vida...

Ainda que a noite

pareça caída...

A noite que anda

é o rumo, é vida...

É o belo que vem

n’aurora nascida.

O nada de noite
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Se os ventos sacodem meu chão amassado;

Se busco uma rota, em nau à deriva;

Se as águas arrastam as plantas serenas,

é bom ter coragem, a vida periga!

Se as doces palavras não mais me consolam;

Se as grandes verdades me jogam no chão;

Se às vezes, aflito nem quero pensar...

É bom ter coragem, existe o perdão!

Se os sonhos etéreos desmancham visões;

Se a nobre esperança arrasta o universo,

Se as simples canções desenham castelos;

Eu canto o sublime da vida, no verso.

Se existe a verdade no rumo da vida;

Se existe a coragem, ou fato mais sério;

Se o sol é liberto tão perto da Terra,

fugir de mim mesmo ainda é mistério.

Fuga
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Se penso na luta que a vida me entrega...

Se penso nos dias e ouço e falo...

Se penso em tarefas que o hoje me nega...

É bom refletir; por isso me calo.

Se hoje a esperança é o meu amanhã...

Se hoje a alegria é imenso viver...

A luta do dia não é coisa vã

e a força interior é a alma de ser.

Eu creio na vida querendo viver.

Eu vejo nos dias, a eterna bondade,

algema da alma, tentando prender

a alma na terra, sem a socorrer.

Na luta que travo, papéis que enceno,

carrasco, bandido, atrás da cortina...

Sou eu por inteiro, alegre, ameno,

nas grandes verdades que a vida m’ensina

Algemas da alma
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Um grito no espaço

no espaço do mar

no mar fantasia

fantasia é sonhar...

Um sonho perdido

perdido distante

distante da terra

da terra ofegante...

Da terra sonhada

sonhada e fugaz

Fugaz e tão fraca...

Tão fraca de paz

Encadeamento
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Era um grito tão pequeno

- nada grande para um grito -

num escuro mundo louco;

muito louco: muito aflito...

Era um grito numa noite;

numa noite deste mundo;

neste mundo de silêncio;

de silêncio bem profundo...

Num silêncio de transtorno;

de transtorno emudecido...

Emudecido o povo todo.

Todo povo entristecido.

Um grito
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Distante da terra,

nadando no ar,

a vida cansada

se põe a rimar.

E dança nos sons

no mundo da flor

nas cores escuras...

nas formas da dor...

Avança nas curvas

da estrada perdida

pensando na volta,

sonhando na ida...

Corta a passagem

do vento que vem

e fecha as portas

à entrada de alguém.

Lá longe, no céu...

Lá longe... no ar...

Um sonho apenas...

Jogado no mar...

Rimas da vida
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Nem a planta, nem o céu,
Nem a terra, nem o mar,
Nem a rosa tão vermelha,
Nem o cravo, nem o ar.
Nem o riso da criança,
Nem o sol desta manhã,
Nem as almas lá do céu,
Nem a força, em luta vã.
Nem o canto das sereias,
Nem o grande firmamento,
Nem a estrela, nem seu brilho,
Nem a essência do tormento.
Nem a marcha do meu tempo,
Nem ciência, nem mentiras,
Nem a fome do nordeste,
Nem as guerras, nem a ira.
Nem a prece, nem o santo,
Nem Exu, nem Pai João,
Nem a paz do meu deserto,
Nem a chuva de verão.
Nem a musa, nem canção,
Nem sereno, nem seresta,
Nem o sonho da esperança
Nem futuro, a porta aberta.
Nem a rima que perdi,
Nem o rumo que encontrei,

Libertação Final
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Nem a fé em santo algum,
Nem chorar como chorei,
Nem a febre, nem a gula,
Nem o certo do destino,
Nem as leis da realeza,
Nem, também, da natureza,
Nem governo, o desatino.
Nem partido-oposição,
Nem a forma de julgar,
Nem paredes, nem pinturas,
Nem cabeça a pensar,
Nem visões do amanhã,
Nem meu dia, nem a noite,
Nem doença e nem temor,
Nem a morte, nem açoites.
Nem o sonho da mudança,
Nem amor pelo real,
Nem olhares para o céu,

Nem amigo bem leal,
Nem palavra, nem saudade,
Nem poeta, nem poesia,
Nem acenos  ao porvir:
A liberdade é fantasia.
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João, um bandido,

odiava seu mundo.

Pensou um minuto,

matou o Raimundo!

João, o bandido,

odiava a família.

Pensou um pouquinho,

matou a Emília.

João, assassino,

odiava a tristeza.

Dançou no boteco,

matou a Tereza.

João, marginal,

odiava o luxo.

Furtou a madame,

furando-lhe o bucho.

João, um bandido,

odiava os parentes.

 João, um bandido



Palavras que procuram

Gilson João Parisoto

83

Trancou-os no quarto,

arrancando seus dentes.

João, o bandido,

odiava os pilantras

e sonha, nas noites,

com suas gargantas...

João, assassino,

odiava a cidade

e mesmo temia

 a sua maldade.

João, marginal,

odiava dinheiro,

que ele roubava

até do padeiro.

João, um bandido,

adorava criança.

Filhos pra quê?

Santa esperança!
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João, o bandido,

só uma amou,

que um grande amigo

pra longe levou.

João, um bandido,

matou o Raimundo.

Seu sonho de agora?

Matar todo mundo!
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Irmão, meu irmão,

da terra que tenho

que trago amigo,

não posso fugir.

Se ando nos ares

em busca dos sonhos

o chão e as pedras

me doem nos pés.

Irmão, meu irmão,

a pátria encantada

não leva seus cantos

a outros lugares.

O chão arranhado

da terra sofrida

é o sangue suado

no sol de verão.

A carne surrada

ao som da chibata

não é a semente

da paz que fugiu.

A rude senzala

Prece cativa
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tem portas abertas

e a alma assustada

dali já fugiu.

Nem mesmo a estrela,

prenúncio da tarde,

vigia o meu céu.

Nem mesmo a indolência

me faz descansar.

Não penso na vida

que trago comigo!

Não penso no dia

que rouba-me a sorte!

Não penso na flor

que dorme cansada...

Irmão, irmãozinho,

de mãe ignota,

meu sangue é o seu,

em carnes distantes.

Não corro da vida.

É ela que vai.

E foge apressada

sozinha e distante.
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Se canto nos cantos

o meu desencanto
não sinto nas notas

a minha canção.

Se rio na vida
não tenho no riso

a doce palavra
da santa união.

Irmão, meu irmão,
escravo da vida,

a nossa esperança
é o falso amanhã,

vazio de chibata,
de falsos senhores,

da grande injustiça,
do grande rancor.

A hora dourada
da paz desejada

está pra chegar.

Se a morte me leva
na dura corrente,

irmão, meu irmão,

melhor é morrer.
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Sozinho no mato

qual bicho no escuro

não posso correr,

não posso pensar

não posso viver.

Na vida que levo

carrego meus prantos

que os olhos chorados

me põem a cantar.

E as lutas perdidas

nas horas passadas

são tempos paridos

no claro amanhã.

Se trago na face

a densa neblina

os olhos da tarde

me fazem pensar.

Passado sonhado

na angústia das tardes

que os sonhos dourados

deixaram morrer.
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No grande aposento

já preso e vencido

os dias não trazem

a outra esperança.

Vazio de tristeza

do campo minado

só espero da aurora

um claro - maior.

Maior que meu sonho;

Maior que o vazio;

Maior que a estrela

de um céu que morreu.
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Que as lágrimas rolem
e molhem as faces
de quem quer chorar!
Que as lágrimas levem pra longe a desgraça!
Que façam dos homens os tristes bonecos
que vagam nas noites!
Que levem as crianças a escuros porões
da santa injustiça!
Que as lágrimas pensem na força que têm!
Que as santas mulheres, escravas da vida,
surjam e tragam consolo pra tantos...
Que o bom Cirineu carregue a cruz
nos tortos caminhos que a fé enterrou
Que a via que é sacra não
seja comprida e a grande coroa
decore a face
dos entes queridos...
Que as lágrimas rolem e lavem
meus olhos!
Preciso enxergar!
O mundo da cruz é feito pra tantos.
O mundo dos homens, calvário latente,
é um passo maior que importa
ser dado.
Preciso marchar!
Morrer na agonia com a lança no peito.
Morrer na alegria dos dias que passam
E ver nova vida,
que é a Vida de todos!
A vida infinita que trago no peito.
Repleta de vida.
De Vida da Vida

Viver é preciso
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Morri no poema

que a rima levou.

Você no seu canto

o verso matou.

E o tudo calado

no grande vazio

é a grande muralha

do fogo, do frio.

E o verso parado

 e a rima sepulta

é mente virada

co’a face oculta

Morri no poema



Palavras que procuram

Gilson João Parisoto

92

Se olhei o infinito
não fui apanhar
o fruto da terra
que estava a meus pés.
E olhando o espaço
da terra vazia
não via o chão
de todo o meu sol.
Curtia mil noites
de muitos fantasmas
que andavam nos ares
vestindo a tristeza
nos mantos sombrios.
Sonhavam com fadas
que nada diziam.
Traçava nas cores
a flor que secou
no canto deixada.
Olhei o infinito
das cores da terra
e, lápis à mão,
tracei meu caminho.
Caminho real
na vida que tenho,
nas cores que faço
dos dias que sou.

Caminhos
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Não somos soldados nas guerras da vida.

Não temos as armas, nem sangue no chão.

Apenas bandeiras da grande Esperança

que a Pomba da Paz levou para longe.

O imenso estandarte de pano sofrido

se acha perdido, das mãos arrancado

e vai tremulando na grande batalha.

Não somos soldados de guerras perdidas

Não temos na mão granadas de paz.

A vida, sem vida, é imenso troféu

que anda nos rostos do grande inimigo.

Só ele, sem formas, se atira, se mata.

Só ele, em batalha, tem manchas no peito.

São manchas vermelhas do sangue perdido.

São manchas que cobrem seu corpo ferido.

As nossas palavras se assentam

se firmam em nossas idéias.

Idéias de paz.

Idéias de Paz
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Os sonhos se vão nas águas distantes

levando nas mãos as flores da Terra.

Os sonhos dançando, nos ares, nos ventos,

carregam saudades, carregam quimeras.

Balançam nas ondas, balançam no espaço,

Balançam, balançam, derramam perfumes.

São sonhos de noite, de noites escuras

de mares bravios, de largo silêncio, de rota sem lume.

Os sonhos se perdem nas nuvens sombrias

e vão para o fundo das mentes dormidas.

São sonhos do ontem, do hoje tardio,

repletos de dores, pedaços de vida...

Sonhos
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Você mulher

Você visão

Você que quer

Você canção

Você poesia

Você açoite

Você fatia

de uma noite

Você o sonho

Você poesia

O enfadonho

da alegria

Você mulher

Você canção

Um verso solto

Um sim, um não!

Você, mulher!
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Saudade, meu tempo, meu logo

Saudade, a vida agora

Saudade, o tempo, o fogo

Saudade, o tempo, a hora.

Saudade, a vida, o tempo

Saudade, o tudo, o nada

Saudade, a vida, o vento

Saudade, o tudo, a fada.

Saudade, a vida, saudade

Saudade, a mãe, a tristeza

Saudade, a vida, energia

Saudade, a vida, canção

Saudade, o dia, beleza

Saudade, o tudo, poesia.

Saudades!
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Vem a noite. Vem o dia.

Vem a vida. Vem o espaço.

Vem o sonho, a agonia.

Vem o claro, vem o traço.

Vem a vida. Vem a imagem.

Vem a luz. Vem a noite.

Vem a luta. Vem a aragem.

Vem a estrela. Vem o açoite.

Vem a imagem. Vem a luz.

Vem a terra. Vem cansaço.

Vem a imagem, vem, conduz.

Vem o som. Vem o laço.

Vem miragem. Vem, seduz.

Vem canção. Vai o espaço.

Espaços
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Saudade, saudade,

de horas perdidas,

de horas distantes.

Saudades partidas,

Saudades gritantes.

Saudades, tristezas, saudades perdidas.

Saudades choradas, saudades, poesia.

Saudades inteiras, das mães, das
feridas.

Saudades, cantadas, saudades, agonia

Saudades, saudades, da vida que vai.

Saudades da mente, da tênue razão.

Seresta cantada, tristeza de pai

Saudade na voz na louca paixão.

Saudade no dia, na luz que cai.

Saudade na alma, na luz, na canção.

Saudades!



Palavras que procuram

Gilson João Parisoto

99

Meu espaço, o meu lar

Meu terreno, a canção

Meu pequeno e lindo mar

Meu terreno, a emoção.

Minha vida, a passagem.

Minha vida, os meus sonhos.

Minha vida, a mensagem.

Os meus dias enfadonhos.

Tudo some. Tudo passa.

Tudo aqui. Tudo é sonho.

Tudo, o nada. Nada faça.

Tudo é tudo, tudo ponho

em  tudo, nada. Nada ponho.

Em nada tudo. Tudo sonho.

Em nada tudo
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Não vale a pena sonhar ideais

que as mãos da desgraça enterram no chão.

Não vale a pena correr acordado

nos sonhos que a vida modula na gente.

Não vale a pena plantar a semente

do Amor Fantasia que morre em pedaço

no espaço pequeno.

Sonhar com verdades é grande martírio

sem palmas da glória,

sem cor do prazer.

É rota enganosa no rumo traçado.

É simples desvio das horas que passam.

Apenas mentira ou pura ilusão.

Guardei fantasias das formas que tive.

E as grandes muralhas, no orvalho molhadas,

trouxeram guarida aos meus ideais.

E as minhas verdades se foram correndo

na busca das flores que as horas nos dão.

Se foram sonhando com Terra Maior.

Um sonho, um ideal
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Quero passar por cima do tempo
levando meu sonho
na arca escondida.

Quero voar pra longe das horas
levando os problemas
da terra que vi.

Cantar soluções em planta insegura
nas notas soantes
do hino selvagem.

Quero riscar no livro perdido
as santas palavras
das vidas sonhadas
que os ventos de inverno
mataram, ao nascer.

Quero vencer, vivendo o nascer
da grande esperança.
Lutar com as estrelas
já mudas no céu.

Olhar para a frente,
matando o presente.
Sonhar, acordado
com o sol de verão!

Em busca da Verdade
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Irmão quieto de planeta.

que não sabe mais falar...

Irmão, longe da alegria,

escondido além do mar,

sendo escravo da mentira

sendo parte do azar,

vou marchando na tristeza

tendo ao lado a realeza,

tendo a frente para olhar.

Irmão quieto de planeta,

cuja voz não pude ouvir,

já é tempo, já é hora

do sossego se cair.

Nosso grito em nosso peito

toma forma, toma jeito

e na curva do caminho

Já se avista no horizonte:

“Não se luta mais sozinho”.

Nosso ideal, nossa luta
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Quero plantar na palavra

a lavra que torce o meu chão.

E vou colher a esperança,

a herança jogada da mão.

Ver meu sonho partindo,

indo ao alto do céu:

 Voando em choro e agonia

Iá, no rumo, ao léu.

Quero  plantar mais infância

na ânsia da gente viver:

Pensar na morte e chorar

e orar, também, renascer.

É bom não sermos vencidos,

idos os tempos de guerra.

Quero plantar na palavra

a lavra da vida da terra

A lavra da vida
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Se você avistar na longa jornada

o vulto que espreita o seu caminhar....

Se você já com medo e cisma da morte

rezar a seu Deus a boa oração...

Se a morte não vem e o vulto da noite,

correr espantado a outro local....

Não fuja, correndo!

A morte se foi.

Morreu na esperança de vir para a vida.

Correu para onde alguém a levou.

Repousa dormindo no mundo da Paz.

Talvez, em seu mundo a Vida não passa

nem segue caminhos.

A cisma da morte é o rumo da vida.

Não fuja espantado, colega do tempo!

Ninguém é senhor, nem dono das terras.

A grande passagem é o rumo de todos.

A hora? Qual hora?

Em hora qualquer.

Àqueles com medo da morte
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Se trago no peito o grito da raça,

por que não gritar?

Se sonho nas noites com grandes promessas,

por que não sonhar?

Se ouço acordado a fala perdida da estrela cadente,

por que acordar?

Vagando no tempo

em busca do espaço, a mente não pode deixar de sonhar.

Na busca do espaço, no tempo perdido,

as danças malucas nos fazem rodar.

Rodamos, rodamos

em doce ilusão.

Viramos e tontos e quase no

fim o baile é bom.

Na dança das horas entramos correndo

nos grandes salões.

Na valsa sonhamos nas notas caídas

dos sons do universo.

O grito da raça ecoou no vazio;

Ganhou seu espaço, se impondo no tempo.

E o povo falou.

“Um canto à liberdade”
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Gritou a Esperança de outro Amanhã.

Gritou o seu sonho!

Cantou Liberdade!

Pediu Igualdade!

E a estrela cadente surgiu no horizonte,

trazendo sua luz ao grande universo.

O homem pensou e soube escolher.

Cantou e dançou sabendo o que fez.

E a hora no tempo se fez quase eterna.

A vida passou, mas nós não morremos.
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Não fui eu, afinal, que levantei

meus olhos ao Infinito.

Tudo desceu a meus pés e não

pude entender o espaço vazio.

Não senti a vastidão do universo

e nem abracei a verdade oculta

em cada olhar.

Apenas a solidão calada de uma

grande noite esperava o meu

amanhecer.

Apenas a angústia reservada

ao grande sol

que queria arder no seu poente.

Fui apenas um sonho no andar do mundo.

Apenas uma esperança,

que deixou de nascer quando

se entregou ao desânimo e morreu

Não fui eu
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A bomba assombra

a gente que tomba.

A bomba rebomba

os bambas e os bons.

A bomba é boa

e mata à toa.

Tem bomba que cai

e quebra a cabeça

de gente nojenta

de povo bem pobre,

de povo bem podre.

A bomba, na sombra,

se esconde e assombra,

Assoma o cansaço

e some somando

desgraça e destinos.

A bomba é bomba

e não uma Pomba,

bem pobre da Paz.

A bomba

Protela.

A bomba

proteje

a Pomba da Paz.

 A Bomba da Paz!
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No poema do meu tempo

o meu verso não rimou

com a terra ensangüentada,

com o corpo que matou.

Não vi rima com razão.

com a marcha amalucada,

vi fuzil e vi canhão.

No poema desta raça

não cantei só esperança,

o meu verso não rimou

com a gente da bonança.

Não vi rima, nem cadência,

não vi fortes, nem clemência.

Estive perto à alegria

num cantar de nostalgia

ao progresso em demência.

No meu verso de meu tempo,

vi mil rimas que não fiz,

vi passarem pelas ruas,

vi cantarem formas nuas

dos mil sonhos que não quis.

O poema do meu tempo
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O meu povo vai sambar

desfilando na avenida.

carregando na canção

a tristeza da sua vida.

Vem chorando seu amor

escondido na saudade.

Planta em todo o firmamento

na grandeza de um momento

da alegria da cidade.

O meu povo está na rua

e proclama a liberdade.

Só o amor é seu patrão,

e na boa afirmação,

peito aberto, o mundo invade.

Carnaval das horas
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Não sei

Não fui

Não sei, não fui...

Não fui, não sou....

Irei, serei?

se for... não vou.

Sorrir, fazer

será pensar.

Se fiz, sorrio,

pensei sonhar.

Sonhei e fui

fazer sorrir.

Não vou... não fui....

e fiz partir.

Partiu... não sei.

Sorriu.... pensei....

Se foi.... não fui....

Se fiz.... sonhei.

Sonhei
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Não era a esperança de um outro porvir.

O dia acabava nos prantos da noite.

Chorar com a lua é coisa de louco!

Então, meu amigo, valor tem o sol.

A pobre esperança é a doce cachaça

que entra nos sonhos de quem vai cair

O sonho passado é o rombo sofrido,

o porre deitado..... ressaca atrevida

E tudo vai bem na grande taverna

Um canta de cá o outro está triste

e aquele do canto se põe a cantar....

A grande taverna... o porre do mundo...

O grande desfile de mil mascarados

dos sem esperança que vão pela Vida.

Mundo embriagado
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No abismo das horas jogo a tristeza.

Nas fendas do tempo enterro a alegria.

Lá em cima, no alto dos sonhos,

quero deixar, em caixa fechada,

a essência de ser.

Pra que o momento, se as lutas não têm

sabor de disputa, se as trevas não trazem

prenúncios de brilho?

Pra que a euforia, se a tonta esperança

é um tolo remédio de vã hipnose?

Vá tudo ao abismo da grande montanha...

Vá tudo depressa ao fundo vazio!

Entulho da mente...

Um lixo abstrato que não sustentou

ilusão passageira.

Você de passagem, talvez, se confunda

com tanta loucura.

Pois, só na inconsciência seremos felizes

nos grandes papéis da peça da vida.

Só na inconstância das frentes perdidas...

Só nos limites da imaginação e não no real.

Você, como eu, uns lixos do abismo

que caem e não chegam ao fundo almejado.

Ao lixo a tristeza
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Não venha você

cantar a tristeza

do grande sertão.

No grande vazio

repousa a tristeza

e a grande saudade

daqueles que foram

às terras distante.

Não venha você

cantar a desgraça

das terras que esperam

os céus a chorar.

Não venha com versos

que falam de seca

da terra sofrida.

Não faça mais rima

em cima do homem

que planta a esperança.

Não chore a desgraça

nem traga promessa...

O grande sertão

Homem Sertão
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esconde o seu verde;

no peito do homem

que sofre calado;

esconde seu verde

no seio da terra

queimada por cima.

No ventre da terra

que sofre calada

e pensa seus hinos

à grande colheita.

A terra do homem

que nasce sofrendo

e morre maior

que o seu sofrimento.

Não venha com versos

que nada refletem

do Homem – Sertão.
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A nau da esperança, na espera dos ventos

está ancorada no porto, parada.
A nau que balança, na onda sinistra

está ancorada e espera partir.
A nau que balança, quer rota segura;
quer rumo traçado e sonha com mar.

É vento que chega:
É vento que sopra –

e a nau que balança
parada no porto,
em cima do mar.

É o fim da bonança
e a nau da esperança

só quer velejar.
São homens gritando
e a vela, lá em cima,

aponta ao mar.
No grande convés,

as pernas que pisam,
os olhos que sentem
a força do ar...

E parte depressa
a nau da esperança.

Vai firme e balança;
Vai certa pro mar.

A nau da esperança
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Tudo foi criado:

mineral, vegetal, animal.

A vida, em movimentos contínuos,

apareceu de caos e refletiu-se no cenário

como luz em quarto escuro.

Acenderam-se as luminárias do universo.

A terra iluminou-se.

Chegaram a nós os raios do sol;

As noites receberam a lua e as estrelas.

Animais e plantas cresceram e

enfeitavam o imenso jardim.

Montes, rios, terra e mar.

Tempestades e raios

Firmamento em por de sol.

Flores gerando frutos

e sementes povoando a terra...

Continuísmo gerador do futuro.

“Façamos o homem à nossa imagem e inteligência”.

E da terra nasceu a criatura, por vontade e

obra do Criador.

A Criação
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Ah, mulher, sonhei contigo

em muitas noites sem luar!

Olhava a imensidão do céu aberto

procurando as formas para te compor.

Misturei a tristeza de minha solidão

com a esperança de dias melhores,

a incerteza e a grande saudade...

Mulher, o meu poema nasceu em tua procura.

Correu as estradas da imaginação, riscando

os traços de tuas formas.

Tu, uma sombra de amor que não senti

mas que está em mim e comigo.

O orvalho ausente nas pétalas sedentas!

Mulher, síntese ou soma,

um sonho, uma luz,.

Amar, voltar e ver as formas perfeitas.

Alma da paz, saída de mim.

Sem forma acompanhando o seu vulto...

Mulher... uma simples mulher!

E o meu sonho não acabou.

A noite, carrega os mistérios

Mulher e o romance...
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da tua presença.

Teus passos, teu calor.

Tu brotaste da tua ausência em

minha imaginação.

Quero ver-te, apenas, mulher,

no clarear do dia.

Amarrar-te nos raios solares

nas minhas lutas e pensares.

O meu dia será o teu

A minha lágrima,

O meu ardor.

A ti, uma simples mulher!...

Nascida do sonho

na calma de um sono

na paz de uma noite.

Nascida da sombra

dos raios da lua

assistida de estrelas:

A criatura Mulher.
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Coma o fruto do saber

e tenha a terra a seu redor!

Coma o fruto do saber

e a terra será sua!

Não de Deus, pois é seu pai!

Coma a vida somente sua

e a terra será maior!

Maior que nós!

Maior que todos!

Maior que Deus!

E Adão, vendo a imensidão do mundo,

a beleza de Eva

e a força do poder

ganhou a Terra.

Afastou-se do Jardim.

Eva Falando
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Não há mulher fantasia.

A fantasia pode nos levar à mulher.

É ela que passa, mais cheia de graça,

que coisa mais linda !

Mulher, ah mulher, você não passa de uma mulher

Eu sou o encanto das noites

nascida do ventre da mãe das estrelas.

Eu venho dos sonhos dos astros que tive

e faço os desenhos dos dias da Terra.

Não quero o silêncio das tardes sombrias

Eu vivo no chão.

Carrego dos homens a imagem que faço.

E faço da vida um sonho acordado.

Preciso viver.

Intermezzo
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Mundo engraçado,

sem cor e beleza.

Mundo afinado

de som de tristeza.

Mundo tão cheio

de gente vazia.

Verdadeiro recreio

sem alegria.

Mundo apagado

de luzes escuras.

Cenário afastado

com passagens tão duras.

Sem luz e cortina;

sem som e harmonia;

com nuvem, morfina,

nevoeiro e neblina.

Terra e céu;

montanha e mar

e o Homem ao léu

sem se encontrar.

Homem no mundo

Serenata ao mundo
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cheio de gente.

Contraste profundo:

realidade patente.

Mundo com tudo

com gente sem nada.

Do orgulhoso sisudo.

Do vadio, na calçada.

Mundo sem graça!

Comédia tão triste;

do pobre da praça

e do dedo, em riste.

Visão bem confusa,

sumindo distante:

do poeta sem musa

do menino, adiante.

Mundo engraçado

com tantas tristezas:

do pobre esfomeado

e farturas, em mesas!

Parcela finita

do imenso universo,
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do político que grita;

do assassino perverso.

Da criança chorando!

Da guerra que mata!

Do pobre implorando!

Do paletó e gravata!

Da moça perdida!

Do jovem viciado!

Do doente, sem vida,

e do injustiçado!

Da mãe que trabalha,

do pai operário,

do filho canalha,

do injusto salário!

Do silêncio profundo

que inspira oração,

do vivo e defunto,

do sim e do não.

Criado por Deus,

com tanta macumba;

com crentes e ateus
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na mesma penumbra.

Da rosa vermelha

do brilho da aurora,

da acesa centelha,

do ontem e agora.

Mundo caduco

e sem conclusão:

aloucado, maluco

sem salvação!

Seresta sem canto.

Começo do fim.

Neste choro, sem pranto

que fiz pra mim.
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Na voz do vigário

a vida é calvário.

Na voz do patrão

a merda é o salário.

Na do criminoso

é o pobre do otário...

Na do comerciante

o freguês salafrário.

Na do professor

o injusto salário.

Na voz do universo

o grande problema

é o mundo perverso.

Na voz do operário

que sempre diz não

o grande culpado

é sempre o patrão.

Na do empresário

de pulso seguro

o custo da vida

é a alta do juro...

É ele o culpado
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Na voz da criança

a idade que avança.

Na do jornalista

a morte é a pista...

Na do açougueiro

a carne do povo

é o boi por inteiro....

Na voz do doutor

o grande culpado

é o benzedor.

Na do vereador

seu novo projeto

é o bem do eleitor.

Na voz do gerente,

o chefe do banco,

cliente com grana

é bom é o santo...

Na voz da comadre

da língua ferina

errado é o mundo

visto da esquina.



Palavras que procuram

Gilson João Parisoto

128

Na voz da parteira

pra que o doutor

e tanta enfermeira?

Na voz do ladrão

a coisa do outro

é a salvação!

Na voz deste mundo

o homem de hoje

vai indo ao fundo.

E ao fim do absurdo

de crentes e ateus,

se houver um culpado

É Ele: Só Deus.
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Eu sou o branco da pomba
Desprezo a bomba.
Ando na paz das manhãs
e faço os sonhos dourados.
Sou o verde esperança
A cor que descansa.
Avança e lança
o olhar de criança
Ando nas matas sem patas
 faço dos sonhos cascatas.
Sou o preto real.
O preto da vida.
A cor verdadeira
da vida maldita.
da vida ferida
Ando correndo da fome
Comigo perto, a vida some.
Nós três nas mãos as vidas temos.
Nós três na vida o mundo erguemos.
Nascemos.
Vivemos.
Queremos.
Morremos!

Verde esperança
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E o verde nas matas parece morrer
O grande machado investe e derruba
O grande progresso é a mata menor
É mata menor que mata meu verde
O verde da vida
Um verde menor.
Serra o mato
Serra, Serra, Serra.
Serra o verde do planeta
Serra, Serra,
Serra o cerrado
Serra o cerrado
Serra o errado
Serra a Terra
Serra
Terra
Erra a Terra
O homem erra
Serra, erra.
Aterra
até
Aterra
Erra
Erra
Erra.
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O verde que vi nascer

O verde que vi brotar

O verde que vi cair

Fará o homem sumir

O verde que vi sumir

O verde que vi nascer

O verde que vi sumir

Fará o homem cair.

O verde que fiz brotar

O verde que fiz nascer

O verde que fiz cair

Fará o homem morrer

Fará o homem sumir

Fará o homem doer

Serra serra

Serradora

Serra a dor

serra a dor

Serra...

;....Serra

Serra....

.....Serra

Morreu o verde – Mataram o Homem!
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De novo navego na essência dos versos

e ando na essência da minha poesia.

Meus cantos que foram outrora dispersos

se acham, agora, em paz e alegria.

São versos quebrados, são versos inteiros

da dor que passou, do choro calado.

A essência dos versos é água de cheiro

que banha o semblante do sonho dourado.

Se fiz meus poemas perdidos no outrora,

são cantos tirados das horas do dia.

As rimas cantadas de ontem e agora

procuram, apenas, o lar da poesia.

São dores, são prantos, são choros pequenos

de alguém que sentiu a essência do mundo.

São sonhos, são versos, de pouco veneno

que tentam fugir do vazio do profundo.

Essência dos versos
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As vozes que clamam, as vozes que choram

os sonhos perdidos, a santa justiça

são braços que cavam, são mãos que imploram

aos corpos suados das almas castiças.

São mãos calejadas, são pernas feridas,

São olhos chorados, são fomes passadas

São seres caídos, são dores sentidas

São grandes lamentos, são vozes caladas.

A santa justiça no ar se perdeu.

A fome estampada nas carnes surradas

nos mostra a ausência da fala de Deus

e as falsas promessas nas bocas caladas.

A terra pisada é seca, é dura.

As almas sofridas já seguem adiante.

A grande esperança da luta madura

é um sonho perdido, um sonho distante.

Vozes
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As mãos suplicantes, em tom de oração

erguiam-se aos céus em busca de prece.

Os olhos pingavam, em busca ao perdão,

o choro molhado por cima da messe.

A voz de piedade em grito aberto

foi logo, ao céu, caindo ao longe...

O eco correu ao longo deserto

e fez-se silêncio no mundo de monge.

A reza bendita em tom bem divino

subia mesclada de incenso e perfume.

O ocaso tristonho tangia o seu hino

pedindo ao sol um pouco de lume.

Só Deus e a piedade se davam a mão

naquele cenário de paz e harmonia.

Na paz do pedido daquela oração

justiça, apenas, o mundo pedia.

Oração
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A grande corrida da bola translouca

invade o universo e corta o meu céu.

A voz que ouvimos já fraca e rouca

nos fala do templo, do rasgo no véu

A bola de fogo é um raio que cai

e acende no espaço o fogo da paz.

Da paz de passagem, da calma que vai

pra longe daquele que ora e faz.

A terra dos deuses está suja, queimando

o incenso nas aras, por mãos de perversos.

O ocaso dos deuses, sem trono e sem mando

não cabe na essência de um jogo de versos.

O mundo agoniza e pede a unção.

Os altos governos da guerra e da fome

não sabem orar, nem tem oração

pra logo curar o justo que some.

A terra dos deuses
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Eu vou para o norte

Eu volto do sul

em busca da sorte

em céu bem azul.

Sonhando voamos

em busca dos sonhos

e onde ficamos

são planos risonhos.

Sonhando nos ares

plantamos na terra

os nossos pesares

as nossas quimeras.

Em busca do norte

Em busca do sul

estamos com sorte

e o céu é azul.

Andando na vida,

Voando no espaço

A vida comprida

Vou sonhar!
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Coitado daquele que crê no poema.

O verso rimado tem sua cadência

e vai construir na estrofe o problema

que às vezes provoca a nossa demência.

Coitado daquele que crê em verdades.

A doce cadência do verso rimado

é a imagem perdida na sua saudade:

É o mito perdido, retrato quebrado.

Coitado daquele que crê em poesia

Os versos não falam à voz da razão.

Às vezes inventam a tal de Maria,

a fada encantada do pobre do João.

Coitado daquele que fala nos versos

a sua miragem em sua fantasia.

Constrói no seu eu um jogo perverso

e passa a mentira à sua poesia.

Coitado!
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Não faça poema pisando na flor.

Não mate com pés seu doce perfume

nem tente ouvir seu grito de dor.

Pisada emite apenas queixumes.

Não pise nas flores na essência dos versos.

O verso e a flor são bens naturais

são choros da alma, são prantos dispersos

são longas saudades, é a chuva que cai.

Não faça poema à flor que secou.

Um verso não pode cantar sua morte.

A mãe natureza de novo a plantou

e agora, talvez, terá nova sorte.

Não faça poema!
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Um verso não nasce perdido no espaço

nem dorme sentado na onda do mar

A rima acontece ao som do compasso

e a estrofe sonora se põe a rimar.

A idéia nascendo nas mãos da saudade

nos leva ao sonho da tola ilusão.

A santa velhice, a vã mocidade

Parecem rimar na mesma emoção.

O grande engodo, poema na essência

se encarna nos versos, constrói a mentira

A grande verdade, irmã da demência

se apóia nas rimas e a alma delira.

Mentimos sonhando nos rumos da vida

Mentimos verdades nas santas defesas

Mentimos nos versos na rima perdida

Mentimos, mentimos, a dura certeza!

Versos perdidos
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O Santo Profeta lançou o seu grito

chamando seu povo pra perto de Deus.

Um povo sedento, faminto e aflito

que ia pra junto e perto de ateus.

Um monte de gente querendo bandeiras

de guerra, de ira, de tiros e morte.

De gente sem rumo sem eira nem beira

à cata de um líder, em busca da sorte.

O Santo Profeta bradava bem alto
chamando seu povo, às vezes, sem Deus.

Chamava a gente, do campo, do asfalto

em nome de Marcos, João e Mateus.

Um santo profeta, nem santo ele era,

que tinha bandeira de ledo engano

Seu sonho de paz, apenas quimera

e a sua mensagem, apenas, um pano.

O Santo Profeta falava ao povo

e tinha na mão pequeno sinal.

Falou no passado e fala de novo

que outros e não ele eram do mal.

O Santo Profeta
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Rompi o silêncio plantado no espaço.

De novo comi as terras do chão.

Senti o perfume, o quente mormaço

e ao tempo perdido, pedi o perdão.

Fugi da poesia, fugi da saudade.

Dormi no silêncio, parei o meu sonho.

Nem tive mais musas da vã mocidade

O tempo perdido tornou-se enfadonho.

Busquei novamente o anjo perdido

nas noites escuras, nas noites sombrias...

Seu vulto suave, não tinha morrido

Temia apenas as luzes do dia

Cansara de ser a musa da noite

O clarão da verdade era o seu medo.

O duro remorso era o açoite

da doce ilusão que fora tão cedo.

Rompi o silêncio!



Palavras que procuram

Gilson João Parisoto

142

Chegou a esperança do tempo maior.

Maior que as palavras que fogem ao vento.

Ao vento que leva a um mundo menor.

Menor que as promessas do triste momento.

Momento que dita a nova mensagem.

Mensagem nascida no peito do povo.

De um povo que creu somente em miragem.

Miragem que foi a esperança do novo.

O novo momento não foi o real.

Real estampado na grande aflição.

Aflição atirada no imenso quintal.

Quintal onde o povo planta o seu Não.

Um não que renasce em cada esperança.

Esperança de prece, da paz e de missa.

A missa rezada ao velho e criança.

Criança que nasce clamando justiça.

Chegou a esperança!
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Cai matando

Meu planeta

bomba tonta,

vil roleta...

Meu planeta

anda besta.

Sorte vida

Prêmio morte

leste-oeste

sul e norte.

Meu planeta

anda besta.

Besta bomba

mãe da morte,

vil roleta,

triste sorte.

Meu planeta

anda besta.

Homem besta

planta a morte:

Meu Planeta
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Morte à terra:

sul ao norte.

Meu planeta

anda besta.

Besta homem

mata os seus:

Meu planeta

pede um Deus!

Meu planeta

anda besta.
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Será  que é preciso

fazer os desenhos com fino compasso

e ler no horizonte a santa mensagem

que está estampada nas cores do sol?

Será que é preciso

gritar para todos a dura verdade

plantada no chão do triste planeta?

Será que é preciso

tirar do vazio a branca miragem

que os ventos da vida levaram pra longe?

Será que é preciso

brigar com fantasmas que arrastam

correntes no espaço vazio?

Será que é preciso acordar outra vez?

O sono pesado é cheio de vida distante da terra.

O sono pesado é vasto e pequeno às duras verdades.

Será que é preciso mudar de planeta

e ir para o espaço em busca de espaço?

Será que é preciso parar de pensar?

É preciso...
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Você já pensou na fome que mata

a doce cantiga que embala a menina

que brinca no chão?

Na soma dos quês a vida caminha

e o som se repete em cada oração.

A rima repete a vida cansada.

A vida suada, do sim e do não.

Você que saiu no bloco da dor

cantando o poema da fome do amor...

Você que pediu aos anjos da tarde

os ternos poemas que falem de Dor...

Você já cantou as ternas verdades

tiradas do  mundo que falem de alguém?

Você já gritou em raiva sangrenta

as duras respostas ou disse Amém??

Você, só você, amigo da hora,

não sabe das coisas... A coisa é agora!

Agora, a hora
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As formas, as cores, os vultos, a dor

As tardes, as noites, os dias, amor...

Assim na paisagem, alegre visão

Assim sobre a mesa, o vinho, e pão....

A planta, a rosa, a estrada, a flor....

A porta, a chave, a chuva, calor...

A mesa, o vaso, a taça, a mão...

Assim a palavra, a paz, o perdão.

A santa, o olhar, o sonho, a paz...

A calma, o afeto, o basta, o faz....

Assim a cantiga, o mote, o refrão...

Assim o encontro, a fala de irmão.

A fala de irmão
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Um simples rabisco

Um traço perverso

A voz no infinito

do grande universo...

Um simples gemido

em doce canção.

Um brado sentido

presente no não!

A doce figura

da virgem que vai....

a imagem sagrada

do rosto do pai....

Um só pensamento

em reta final.

Um branco momento....

presença fatal...

Apenas palavras

no certo da sorte.

E tudo concreto

às portas da Morte

É o monstro sagrado

Portas
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que espera rugindo

É a imagem do Demo

que vai consumindo...

É a besta da noite

em formas disformes...

É o medo da vida

e gritos enormes....

E a asa do anjo

que rufla no ar

É dedo do justo

e o coro a cantar.

É a vida na nuvem

É a aura bem fina

É a roupa de anjo

É a prece divina...

É a voz do infinito

É a Vinda de alguém

É a porta do eterno

É a Vida que vem.
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Foi apenas um momento.

Um instante, um segundo...

A fração do diminuto...

Um só ponto: o meu mundo.

Foi apenas um sorriso.

Um sorriso em cada face...

Um sorriso que anuncia

a esperança que renasce...

Um instante de meu mundo,

um sorriso, a esperança....

Um momento, um só ponto:

em mim velho... a criança.

Mim velho
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A lua do espaço

pretende pintar

a minha janela

nas cores de paz.

A lua bonita

se perde longe

do meu olhar

vazio no mar,

no céu da vida,

por sobre o ar.

Lua brilhante

no grande escuro

do mundo duro

vai ofegante.

No seu espaço

do meu silêncio

a lua cheia

de tanto ver

meu céu sem ela

no amanhecer

se torna nova

na grande noite

se esconde longe

na sua cova.

Lua do espaço
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Na rota dos astros

que cortam meu céu

me pus a correr.

Andei nas estrelas

e fi-las piscar

ao sol que dormia

no quarto sem luz.

Corri aos planetas,

tentando entender

seu grande silêncio.

Planeta não fala.

Não é a estrela

que grita a Esperança.

Não é o meu sol

que mostra a Verdade.

Não é o cometa

que corta o vazio.

Jogando a alegria

em danças de luz.

O mundo planeta

não tem claridade.

Um sonho no espaço
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Percorre calado,

escravo do sol,

o eterno caminho.

Destino não tem.

E a Lua na noite

é grande miragem

dos sonhos perdidos,

da vã Esperança

de um Claro Maior

que a Vida trará.

É branca e vazia;

É nua e cruel;

É fria ilusão.

É maga na noite.

Se esconde do dia,

das horas da Terra.

Não fala, não vê,

Não sente, não chora!

A lua é carrasca!

Madrastra atrevida

de um sonho de estrelas

que a noite apagou.
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Lua

Nua

minha ou

sua?

Rua

nua

vazia

de lua....

Sua

Lua;

Minha

Rua

NUAS!

Lua e Rua
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Vê o valor das vestes envoltas nos vultos que vagam?

A vida dá voltas.
Os vultos não voltam.

Vagam na vida, não vendo a voragem das vozes vizinhas.
Vacilam nas vagas visões dos vaivéns da vaidade.
Valseiam nos vales. Vomitam valores de vagas vanguardas.

Avançam no vácuo;
Vomitam vantagens.

Vendem verdades no vasto varejo.
Violam e varrem verdades ao vento.
Vaticinam visões, vasculham os velhos,

vis e venais “ veneráveis “
E vem o venal nos ventos que vão...

As Vênus dos verbos que vazam vergonha.
E os versos das virgens vazios de vingança
vertem vestígios de vastos vexames dos vícios viçosos.

É a vida vidente dos vigaristas vigentes
que não vigiam com vigor as vinganças

Violam os varões da virtude vistosa
na vitrina das vítimas.
E a vivência vazia não evoca a volição.

E as vozes e os votos vulgarizam a vida
A vida, um vulgo sem vigor, sem

volume, voando aos ventos.
Aos ventos da verdade envolta nas voltas da vida.

Vento da vida!
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Os anjos cantando a glória de Deus

invadem os céus de hinos de Amor.

A Paz, em perfume, descobres as estrelas

que vêm pelo alto, se põem a brilhar

No grande silêncio do espaço infinito

as cores despertam, nos raios do Sol.

As nuvens macias adornam os céus

e a Terra dos homens se põe a cantar.

De mãos bem unidas, no chão com as flores

os grandes selvagens se postam, parados.

Olhando ao alto, o vento não sopra,

a chuva não cai. As aves não voam;

o rio agradece; o mar se aquieta.

Soam trombetas nos céus que se abrem,

em raios de luz.

Soam mil cantos, nas notas tocantes

das flautas de prata, de cem Querubins

Soam mil vozes de Arcanjos dourados

nas vestes de um branco que é cor que nasceu.

Os homens cantando um Mundo Melhor

de olhos voltados pro Alto Infinito.

Gloria Deo
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E os filhos sentados na relva silvestre

com flores na mão.

E as folhas paradas, de olhos a Deus.

E o Todo Presente, Poema de Amor,

com voz bem pausada de um Pai

de Paciência, nos fala sorrindo:

“Meus filhos queridos, não matem a Vida

que ela sou Eu;

Não criem a guerra, que nela Eu morro;

Não roubem;

Não tragam o ódio em seu coração.

O outro sou Eu”.

E sempre sorrindo, qual Pai só Bondade

o Deus do Universo tornou a viajar.

Foi longe da Terra; foi longe do ódio;

foi longe do crime, distante da Guerra.

E o grande silêncio tornou a surgir.
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O brilho da lua é forte e maior.

O brilho da lua é claro no escuro

do grande universo.

O brilho da lua é a luz, é a rua,

é o grande farol. É a triste mentira.

A estrela perdida parece apagada.

Parece estar triste, pregada no céu.

Parece vassala da grande rainha,

quietinha no canto, chorando sozinha.

Humilde, piedosa, evoca na prece um

mundo de paz.

Vibrante fervor cintila no espaço.

A luz é só sua.

É viva e presente, com muito calor.

E a lua brilhante, nem luz ela tem.

Empresta do sol.

É fria, é morta, é falsa rainha.

Não fala, não sonha.

É a grande mentira que o dia

mostrará.

Lua Nua
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Eu canto o encanto

enquanto durar.

A minha canção:

Encanto dourado

num canto esquecido

de minha oração.

Não choro o perdido

nem sonho ilusão

no canto da vida

da minha canção.

Se creio no encanto

me ponho a cantar

a minha canção

enquanto durar

a minha oração.

A minha canção
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Um dia inda terei a flor santa nas mãos.

As portas entreabertas, o sol pleno a meus pés

Os vultos que passam me olham e riem

Se passo meus dias na grande Esperança

aprendo a viver.

E crendo na angústia, espero a Verdade

que dentro do peito está a gritar.

E a flor almejada no vaso tombada

exala o perfume que sinto passar.

Perfume de flor, com vida morrendo...

De cor apagada, qual rosa sinistra,

em prantos espera a minha oração.

Os vultos passando, sorrindo de novo.

Meu grito, meu ódio da paz desejada

se quebra nos ares.

Sem flores nas mãos;

Sem certo caminho

me ponho a correr,

atrás do meu sonho,

de certa Esperança.

Um sonho
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Na conversa de um minuto
a verdade de um planeta.
Na esperança do Amanhã
a angústia por mudar.
Na palavra da agonia
as agruras do viver.
E o homem da Terra,
plantando nas terras,
os ventos do asfalto
vai longe das horas,
vai longe do Ontem.
Bem perto da Lua
bem longe da rua
explora concertos.
Não tem a Razão.
Não sente da flor
o grande perfume.
Não corre nos campos,
liberto da Vida.
De mãos para cima
não vê o seu Deus.
E os santos conceitos
que foram verdades
são santas mentiras.
Importa mudar.
Fugir para longe
da esfera da vida.
Só a morte liberta.

Mudanças?
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Natal de Belém, dos sinos batendo,

nos altos dos montes.

Natal de Belém, das terras cobertas

das neves, no chão.

Natal de Belém, da pobre criança

nascida em cocheira.

Belém do Natal , que não recebeu

o Rei do Universo.

Belém do Natal, dos sinos batendo

ao som da oração.

Criança Divina, divina esperança

de um povo oprimido à voz de Moisés.

Natal de Belém, a voz da mensagem

da vida infinita.

Belém do Natal, da cruz no calvário,

de braços abertos.

Natal de Belém, à voz do Evangelho,

milagre do pão.

Belém do Natal, dos muitos milagres

que a terra não viu.

Natal de Belém, do beijo de Judas

Natal Teórico
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em face inocente.

Belém do Natal, das mãos de Pilatos

lavadas em sangue.

Natal de Belém, do encontro com a Mãe

na via dolorosa.

Natal de Belém

dos cravos e fel,

da morte na cruz,

injúrias, blasfêmias,

e do bom ladrão.

Natal de Belém,

nos olhos chorosos

das santas mulheres.

Natal, a raiz

da Ressurreição,

da Igreja eterna

dos mártires santos,

nos circos romanos;

da Igreja em triunfo,

em dias futuros,

à voz da Verdade.
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Natal de Belém

sem árvores belas

nem bolas douradas...

Belém do Natal

sem doce poesia

nem Papai-Noel.

Belém, sim, da Glória de Deus

nas alturas e paz na terra aos

homens de boa vontade.
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Não quero pedir ao pai do universo

presente bem caro

Não vou implorar brinquedos ou doces...

Não almejo um trenzinho ou bola vermelha...

Nem a bicicleta que vi lá na loja

Pretendo, Senhor, em breve oração,

a paz para o Mundo. Queremos viver.

Crescer com o Mundo,

brincar com as águas

nos rios da cidade.

Correr pelos campos em busca de flores

Voltar para casa, depois das escolas e

ver nossos pais.

Ter bons amigos, brincar de esconder.

Ler os bons livros, rir ou chorar.

Voar às estrelas, a lua abraçando.

Crer num só Deus, cercado de anjos...

Encontrar na tristeza as belezas da alma

e na alegria a visão de futuro.

Sentir a esperança da paz no final.

Meu Deus de Belém, não peço o impossível.

Meu presente  a Deus
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Só quero a verdade, na vida mentira.

Viver o real nos sonhos impossíveis

Encurtar as distâncias, quebrando as correntes

que prendem os homens

unir as paisagens que correm zombando de nossas visões

Neste Natal, suplico, meu Deus, que o homem do Mundo

não quebre a harmonia do todo compacto.

Eis o meu presente, Senhor.
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Natal não existe no mundo real.

Para o homem de hoje é a dura mentira

E saudades, talvez, de mensagens omissas,

ou, ainda, esquecidas em canto qualquer.

O homem não pensa na glória de Deus nem mesmo permite

paz sobre a terra.

Já foram-se os tempos dos santos pastores

velando presépios.

A estrela cadente sumiu no horizonte, e deu seu lugar

a bombas de sangue.

O coro dos anjos, cantando seus hinos é imagem fantasma.

Existem fusís cantando nos ares,

bombas e tanques, sacerdotes do crime,

nas aras sinistras das rudes batalhas.

Natal das tréguas de paz, nas fundas trincheiras.

Nas nossas cadeias repletas de gente, das santas

comadres da vida atual.

Da nossa indolência, das nossas paixões.

Natal diferente da festa do amor,

reflexo de Deus.

Bondade divina no homem da terra,

Natal Real
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na estrebaria, em Belém.

Bondade atirada nas balas da noite.

Feliz Natal de poucos minutos, em lábios mentira.

Natal das favelas e pobres crianças

que nada terão no escuro amanhã.

Natal de operários, das mães-solteiras

e analfabetos...

Natal das mensagens, a vaga esperança

Esta, sim, seria a festa estampada em Belém:

O casal na cocheira, ao meio das vacas, aves e burros.

Ao meio dos homens bem simples.

Longe das hospedarias que não os quiseram receber.

Com a estrela no céu e os anjos cantando

as sinfonias eternas de amor e justiça,

verdade e fim.
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Neste mundo tão alegre.

Existe o triste também

há tantos dedos em riste

e muitos dizem amém

Tantos chorando miséria

Tanta fartura na mesa

tanta gente, sempre séria

muito riso, com certeza.

Neste mundo de meu Deus

Vejo pouca oração

Vejo jovem quase ateu

Vejo o sim e muito não.

Vejo a fome de justiça

Vejo olhos da aflição

Vejo preces, vejo missa

e não vejo devoção...

Vejo a luta do viver

e vivo a ver, não nego

e vendo o viver de ser

às vezes, quero ser cego.

Ver e não ver!
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Não quero chorar o medo da morte

Não quero partir sem rumo traçado

Não quero cantar o rumo da sorte

Não quero fugir em barco furado

A vida correndo na luta dos dias

A vida rumando ao certo caminho

A vida fazendo o som da alegria

transmite esperança esperando carinho...

Não vou mais compor meus versos sonhando

Não vou mais sonhar estrada deserta

Não quero plantar mil flores, cantando

Não vou mais traçar a rota aberta

Não temo o destino nem busco a esperança

Não sinto a passagem ao Grande Senhor

Não quero o meu céu, a estrela-bonança

Nem tenho no peito um resto de dor.

Não quero chorar o medo da morte

Se quero partir, sem rumo traçado,

Não vou mais cantar o rumo da sorte

Só levo meu Eu ao fim almejado.

O rumo  da sorte
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Corre a vida

Passa o tempo

Vem futuro

Vai presente

O passado, lá distante,

esquecido, faz história

Corre a vida

mata o tempo

Vem saudade

na memória.

Quanta gente

do meu tempo

disse adeus

e foi embora!

Quanto sonho,

Quanto amor,

Quanta paz,

Quanta dor!

Corre a vida

ao futuro

e um coração

O correr da vida!
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que bate forte

cantando a vida

cantando a morte.

A saudade

no meu peito

chora a tristeza,

não toma jeito!

Quantos amores

eu vi passar

minha janela

não vou fechar!

Quanta ilusão

que chega ao fim...

As coisa boas

guardo pra mim.

Corre a vida

Vem o tempo

Vem a esperança

do esquecimento!
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Meu povo na rua cantava com graça

Sua voz e balanço em uma canção
Meu povo sofrido queria sua praça

Seu jeito de rir, em santa ilusão

A gente gritava o amor lá distante
A noite de lua de cores bem vivas

No peito uma dor, um sonho falante.
Levava aos ares tristeza-festiva

A nossa canção falava do amor
O grande cordão, ao som de pandeiro

E o povo suado sambava sua dor...
Corria nas linhas, corria inteiro

em volta da praça, qual cobra dançando...
Sem rumo, na noite,

em volta da praça
cantava com graça

a minha canção.
Cantava suado as dores do dia.

Um povo cansado de tanto sonhar

Sonhava mil contos de sua fantasia.
Um povo acordado que vai levantar.

A hora não sei, pois canta com graça
nas ruas do tempo

Meu povo sofrido só fala na praça
e sonha, andando, na força da raça.

Meu povo



Palavras que procuram

Gilson João Parisoto

174

No sonho acordado que todos vivemos

só temos a fé no outro amanhã

que vem no nascer de outra esperança

e lança a esperança no rumo da frente.

No sonho acordado que todos vivemos

sentimos a vida que gasta os minutos

e leva as manhãs às mortes do sol.

E vem a esperança que morre na morte.

No sonho dourado, a mãe fantasia

embala o meu mundo, cantando promessas.

Promete sorrindo os campos floridos;

Desenha contornos, projeta mil coisas

nas doces palavras da Fada irreal.

E a eterna esperança, com voz da mentira

me leva de novo à crença fatal.

Sonhar acordado com tempos, com fatos

que a imagem da vida destrói sem temor

Viver, grande sonho, que o sol de

meus dias, enterra nas brumas

das noites do tempo.

Sonho de viver
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Se penso na luta que a vida me entrega;

Se penso nos dias e ouço e falo;

Se penso em tarefas que o hoje me nega,

É bom refletir; por isso me calo.

Se hoje a esperança é o meu amanhã,

Se hoje a alegria é imenso viver,

A luta do dia não é coisa vã

e a força interior é a alma de ser.

Eu creio na vida querendo viver.

Eu vejo nos dias, a eterna bondade,

Algema da alma, tentando prender

a alma na terra, sem a socorrer.

Na luta que travo, papéis que enceno:

Carrasco, bandido, atrás da cortina

Sou eu por inteiro, alegre, ameno,

Nas grandes verdades que vida m’ensina.

Algemas da alma
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Falar do sol

que está distante

da noite fria?

Falar do céu

da sua paz

à luz do dia?

Falar do amor?

Falar da guerra?

Falar de alguém?

Cantar poemas?

Cantar protesto?

Dizer amém?

Falar do irmão?

Falar da flor?

Fazer canção?

Dizer verdades?

Sentir a vida?

Não diga Não...

Canção
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Correndo o caminho, vencendo a jornada
a vida procura um rumo na estrada,
Correndo o caminho na vida parada
a vida tropeça na pedra da estrada;
Correndo o caminho nas curvas da vida
o rumo parece fundar em descida;
Correndo, caindo, seu tempo passando
a vida maluca ao fim vai chegando...
Existir é a arte de todo que são aquilo que são.
A difícil arte de representar na opereta vida
os papéis distribuídos pelas mãos do acaso.
Chorar nas cenas tristes e jogar os risos
na esperança de uns momentos que as horas
arrastam ao longe.
É fogo, irmão, o caminhar nas rotas que
não traçamos ao ver o fim chegar...
Andar aos impulsos da vontade eterna,
não usando a nossa.
Gastar os nossos momentos, engolindo a
esperança de mudanças que virão.
Violentar o amanhã? O hoje concreto não
deixa; o hoje abstrato permite as andanças
nas noites, nos sonhos perdidos.
É triste o enterro da falsa quimera!
É longa a agonia da vida que não vem.
Correndo o caminho, vencendo a jornada
a vida procura um rumo na estrada...
Correndo, num rumo, em ponte dourada...

Correndo
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Não tenho medo da vida.

Não tenho medo da morte.

Não tenho medo da lida,

pois procuro minha sorte.

Uma sorte escondida

no meu tempo de existência.

Uma morte dolorida

que exige só paciência.

Não tenho dor, alegria

e vejo a vida passar.

Enfrento a luta do dia

e vejo a noite chegar.

Na corrida dos minutos

Faço versos, faço rima

Detesto o choro, o luto

e vejo a vida de cima.

Vida, a eterna luta
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Eu creio no Pai, que fez esta Terra

Eu creio no Filho, de nome Jesus,

nascido em Belém, da Virgem Maria.

Morreu numa cruz, por ódio do homem,

Eu creio no Espírito que traz a Verdade.

E o Filho de Deus venceu sua morte.

Desceu aos infernos, voltando com vida

à terra pequena.

Subindo aos céus, após a Missão,

virá, certo dia, de novo a nós.

Julgar, julgará os vivos e os mortos

seguindo meu credo.

Se creio no Espírito, o Real Consolador,

também creio na palavra,

que carrega a Esperança.

Se creio em todos os Santos,

também creio na mudança deste

mundo de imperfeitos.

Creio na vida que o futuro nos trará

pois, creio em Vós, Senhor.

Amém.

Credo
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Se busco uma rota, em  nau à deriva,

Se os ventos sacodem meu chão amassado,

Se as águas arrastam as plantas serenas,

É bom ter coragem, a vida periga!

Se as doces palavras não mais me consolam;

Se as grandes verdades me jogam ao chão,

Se às vezes, aflito, nem quero pensar...

É bom ter coragem; existe o perdão!

Se os sonhos etéreos desmancham visões;

Se as simples canções desenham castelos;

Se a nobre esperança arrasta o universo:

Eu canto o sublime da vida, no verso,

Se existe a verdade no rumo da vida;

Se existe a coragem, nós vamos lutar;

Se o sol é liberto tão perto da Terra;

Fugir de mim mesmo ainda é mistério.

Fuga
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Olhamos o céu, acima de nós.

Olhamos a origem da vida que veio

“Cadê” o culpado do imenso vazio

que penso nas carnes?

“Cadê a piedade que tento sentir?

Cadê o remorso ao grande castigo

por sangue no chão?

A nossa pureza perdida na noite...

A nossa criança lá longe faminta...

As mães da piedade surradas e rotas?

O mundo vazio deitado de fome,

faminto, sedento, suando, sangrando...

Cadê a esperança, a eterna mentira?

Cadê a palavra que fala em consolo?

O céu não responde?

A noite vazia?

A origem, quem deu?

Silêncio nos astros.

Silêncio nas faces.

Espanto da dor!

Caminho nas eras em busca da história.

A mentira real



Palavras que procuram

Gilson João Parisoto

182

(Responde o vazio em baixo dos pés.)

Se caio nas ruas da mãe fantasia

a angústia devora meu sonho nascido.

E vem o Real.

O mundo é real. É cheio de chão.

É cheio de espanto.

Dorme com medo na jaula da vida.

Rosna de fome,

rosna de raiva

e ruge seu ódio.

Meu mundo de hoje é cheio de chão.

Tem fome,

tem guerra,

um mundo que aterra

a gente de paz.

Tem dores da vida, na gente

sofrida, que sangra, que faz...

Meu mundo, quimera, é cheio

de chão, é cheio de TERRA.

Da Terra redonda que gira no espaço

e tonta e faz.
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Da Terra do céu, que vejo espantado,

do eu incapaz.

Não faço poema, não quero canção

Eu quero um planeta, eu quero meu chão.

Não quero a poesia lá longe dormindo.

Não quero meu sonho! Não surja a canção!

Você, como eu, escravos andantes,

no rumo encontrado, no rumo perdido,

e sente o infinito e o triste gemido.

O mundo encantado

é a gente do chão,

a gente que pensa na flor em botão,

que veio da vida

que sinto no ar:

A vida nascida

do verbo PENSAR!
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Mundo da AIDS

Mundo no fim

Terra do não

Mundo do sim

Mundo da guerra

Mundo da paz

Mundo quimera

Terra do faz

Mundo do louco

Mundo do são

Terra do sim

Mundo do não

Mundo do pobre

Mundo curral

Terra engraçada

Mundo do mal.

Mundo do câncer

Mundo leproso

Terra doente

Mundo gostoso.

Mundo da bola

Nosso Mundo
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Terra canção

Mundo da terra,

fuzil e canhão.

Mundo do homem

Terra – mulher

Mundo da fada

que sonha e quer.

Mundo do sonho

Mundo – poesia

Terra das flores

e da porcaria.

Terra no espaço

Mundo virando,

o míssel no ar

e a bomba matando.

Terra do homem,

da pura criança.

O homem, no berço,

comendo esperança.
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Não faço poesia nas horas que passam

Não quero meu dia perdido na vida

Misturo cachaça da praia deserta

com a hora jogada na causa perdida.

Não quero poemas ao som da canção

Não faço desenhos ao belo compasso

Misturo tristeza dos dias vividos

com a vida jogada nos versos que faço.

A vida correndo nas horas que passam

não perde o direito das horas de amor.

Minutos calados meus sonhos enlaçam.

A dura semente secou ao calor...

As santas pessoas na arena se caçam

em busca de um pingo sozinho de Amor.

Poesia e cachaça
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Nunca escondi minha face do mundo.

A terra é maior que os olhos que choram.

O dia é mais claro que a curta mentira.

Palavras não dizem as grandes verdades.

Não basta cair. A luta chegou.

E veio trazida nos braços da fome.

Chegou, meu irmão, na vida suada

das testas sangrando.

Eu vi as coroas de espinho do povo!

Eu vi as imagens tombadas no templo!

Ouvi os lamentos das mães da desgraça.

Faltou o feijão ao povo faminto!

Faltavam mil coisas na pobre despensa!

Faltava vergonha na cara de tantos!

Faltaram horizontes ao mundo calado!

Você, onde estava?

Andava sonhando com versos caídos?

Andava no alto da sua esperança?

Você, onde estava?

Pobre criança, pedido seu leite

aos peitos mirrados...

Você onde estava?
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Pequena criança nos braços “murchados”

das mães que morriam:

Das mães que moviam a vida doente,

a vida cadente que brota da vida.

Você, onde estava?

Andava nos astros do grande vazio?

Dormia na noite que inspira

poetas à estrada do sonho?

Sonhava?

Sonhava você no instante de febre

e a vida passava.

O mundo corria...

Feijão que faltava!

No peito da mãe, o leite secava.

O leite da vida, a mãe do universo.

A morte chegava.

A noite divina ria do humano.

E a vida corria na sua disparada

Corria vazia. Chegava ao nada!



Palavras que procuram

Gilson João Parisoto

189

Sem poupança,
sem festança,
com criança,

nosso povo foi à dança.
Real para cá...

Real para lá...
e nosso dinheiro...
Meu Deus, onde está?

Comprou a TV...
Comprou que comprou...

e creu no Malan
e o “money” acabou!
E o povo tá duro

e o juro subiu
e a sua poupança

do banco sumiu.
Cadê a festança?
Cadê a poupança?

Ficou a criança...
E o pobre real

nasceu do gelado
e anda pirado...
Desmoralizado

nas mãos de tarado...
E o juro no alto

O Real Imaginário
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E o juro subindo

e o povo, o alvo

no abismo caindo

E os homens do alto

no céu do planalto

não pulam... dão saltos!

E os homens eleitos

não vêem os defeitos

da feia visão.

E culpam a nação...

Não dizem que sim

nem dizem que não

Omissos irmãos

que foram eleitos

com todos defeitos

e dormem nos leitos

É bom acordá-los

senão cairão

de cegos cavalos.

Cavalos da vida

Cavá-los no fim

na ausência do não,

a volta do sim.
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Sei lá se o remédio da terra

trará o acalento às dores do povo.

Tristeza não passa

Tristeza não morre.

O imenso vazio de nossa paisagem

agride meus astros, machuca meu chão.

O grande infinito, roseira já seca,

provoca sangrias na mão que acredita.

A grande aspiral não dita caminhos.

Circula pra cá, circula pra lá,

deixando de lado o rumo da vida

O povo calado é a gente esquecida

que está  na calçada, à espera da vida.

Parado, perdido, esperando carona nos carros

do espaço.

Querendo subir no magro cavalo

que pasta, sem vida, no verde infinito.

Remédio pras dores é coisa esquecida.

Perdida no tempo, querendo mais vida.

As dores do povo
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Sentir-se calado, fugir do real.

Sentir-se ferido, sentir-se murchando,

sentir-se caindo, sentir-se brotando

sentir-se começo no ponto final.

Viver acordado, dormindo, sonhar.

Morrer no infinito, correr para o bem.

Dizer o seu não, fugir do amém,

vivendo na terra, sonhando no ar,

fazer os meus versos, comer fantasia,

falar em mil rodas, nas flores da vida,

calar a tristeza, a imagem sofrida.

Pular no abismo, plantar alegria,

brigar com o mundo, querendo mudança,

votar em mil nomes, não crendo no homem,

levar as bandeiras que ao longe já somem.

Gritando no peito a grande Esperança!

Olhar para a terra, a grande prisão.

Mudar a paisagem, rasgar o papel,

pregar união, doar o anel,

gerar o seu sim, unir nossas mãos.

Paz
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Tenho fome de justiça

Tenho fome de igualdade

Tenho fome deste pão

pois eu sou a humanidade.

Morro fraco na doença.

Sinto o inverno no meu frio

Ando ao léu, no mundo todo...

A desgraça me pariu.

Meu calçado é o sujo chão.

Minha dor, a minha hora.

E você não pode ver

que a desgraça me devora?

Sou o pasto da piedade,

a frieza dos ateus...

É por isto que pergunto:

Onde anda nosso Deus?

Está escondido no infinito

ou da terra se esqueceu...

perguntamos para o alto:

Onde Ele s’escondeu?

Fome de Deus
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Que declarem moratória!

Que declarem carestia!

Que declarem o proibido!

Que derrubem a fantasia!

Que derrubem “seu” Sarney!

Que derrubem Guimarães!

Que derrubem certos pais!

Que liquidem suas mães!

Que derrubem a moral!

Que derrubem nossa paz!

Que arrebentem meio mundo!

Que aleijem o que faz!

Que prometam tudo novo!

Que mentiras venham certas!

Que as pombas que voaram

levem paz às causas certas!

Que alimentem tantos sonhos

para um povo que já creu!

Não enterrem meu país

pois ainda não morreu!

E a grande caravela voltou ao mar.

Meu país
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Nem Santa

Nem Maria

Nem a Nina

A caravela do acaso, no mar da Moratória.

no mar da calmaria...

Ruma ao porto do não sei onde,

no tempo do não sei quando, em

busca do não sei o porquê...

Sem rumo, em busca da Esperança,

com os porões carregados da decepção

de 130 milhões de pessoas.

Os eternos campeões do país do futebol!

Da terra da “aurora da minha vida”...

“da minha infância querida”...

onde os políticos não me enganam mais...
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Eu vi meu povo chorar

Eu vi meu povo sofrer

A fome, o frio, a dor

À noite, no amanhecer

Eu vi crianças morrendo

Eu vi a água subindo

Eu vi miséria chegando

Eu vi mil lares ruindo

Eu vi a morte presente

Eu vi a tristeza falando

Eu vi as mães implorarem

Eu vi natureza matando

Eu vi mil mãos levantadas

Eu vi meu povo ao léu

Existe piedade na terra?

Existe o dó no meu céu?

Eu vi a água cair.

Eu vi a chuva chegar

Eu vi o que nunca vi

Eu vi meu povo chorar.

Água Mortal
(às vítimas da enchente)
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Um povo já vai à luta

Um povo já quer a paz

O povo já nega a guerra

O povo já cala e faz.

O povo já quer Amor

O povo já tem perdão

O povo já é sangue novo

O povo já é oração

O povo, fome sofrida

O povo é temente a Deus

O povo tem alma limpa

O povo: os irmãos meus.

Um povo não quer a guerra

Um povo sabe o que quer

Um povo, a alma justa

Um povo, gente qualquer.

Um povo não sonha alto

Um povo, doce ilusão

O povo, carne sofrida.

O povo, tanta opressão.

Um povo sem terra firme

Povão
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Um povo com tanta fome

Um povo morre de frio

Um povo, a justiça some.

Um povo sem governantes...

Um povo com sua lei

Um povo Paz e Amor

Um povo plebe sem rei

O povo, força e suor

O povo, vida que vai

Um povo, um sonho doido:

Da minha mente não sai.
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Saudades, saudades

Saudades de alguém

Saudades choradas

e um choro que vem.

Saudades tão tristes

tristezas, alguém,

e tristes, sinceras

pequenas...porém.

Saudades, saudades

tristeza, também.

O mundo, um sonho!

vazio e ninguém!

Saudades
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Pá – pá!
Pá – pá – pá!
Pingou
a palavra
Pingou
a canção.
Bateu
Esperança
no meu
coração
Pá – pá!
pá – pá – pá!
Não sei
que palavra
Não sei
o perdão...
Só sei
o barulho
da grande explosão
Não! Não
Não, Não, Não...

Não, Não!
Não, não, não...!!!

Pingou
o meu Eu...
de dentro de mim
um grande começo
que tem o seu fim.

Pingos de Vida
(aos pingos que caem no balde)
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Se vi o tempo passar

Se vi o mundo correr

Se vi a morte chegar

Já é tempo de morrer.

Se vi o mundo frustrar

Se vi a terra gemer

Se vi a gente matar

Já é tempo de morrer.

Se vi a planta secar

Se vi o ódio nascer

Se vi a fome chegar

Já é tempo de morrer.

Se vi o preso apanhar

Se vi irmão não sofrer

Se vi o sol estourar

Já é tempo de morrer.

Se vi o verso passar

Se vi a rima cair

Se vi o sonho calar

Já é tempo de sumir.

Já é tempo!



Palavras que procuram

Gilson João Parisoto

202

Distantes dos mares, distantes da terra,

acima dos astros, acima do céu,

além do mistério que a vida encerra,

além da pureza e leveza de véu,

estão os segredos, a força da vida,

silêncio gritado, mais doce que o mel,

nascidos, crescidos nas lutas e lidas.

São sonhos nas carnes que crescem na aurora

e levam à frente os seus ideais.

São somas de vida do ontem e agora

e vão na esperança dos sonhos dos pais.

São almas que enfrentam as dores do dia

e levam pra noite seus sonhos de vida.

São eles que trazem e eu já sabia,

os doces mistérios pras nossas feridas.

A meus filhos


