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APRESENTAÇÃO 

 

 A Coletânea de Poesia da ACLetras é a primeira 

obra coletiva lançada pela parceria entre a Academia 

Cachoeirense de Letras e a Fundação Macatur, através 

do Selo Literário. 

 Para a Academia, instituição fomento à 

literatura fundada em 1995, e que reúne atualmente 

19 escritores cachoeirenses, representa a divulgação 

de suas ideias, seus pensamentos, sua narrativa. 

 Para a Fundação Macatur representa a 

reafirmação de sua vocação cultural através da 

iniciativa de fomento à literatura local com do Projeto 

“Selo Literário”, de incentivo às publicações em e-book 

como esse, como em futuros livros de papel, através de 

edital convocatório. 

 Esta primeira experiência trás 25 poesias de 12 

Acadêmicos, com a identificação do escritor, número 

de sua cadeira na ACLetras e seus respectivos 

patronos. 

 Aproveitem. E boa leitura! 
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Acadêmico Adilson Adriano Murizini de Sá 

Cadeira nº 9 

Patrono: Alberto Teixeira 

 

Poesias: 

Dia... Dia... 

Tempos de escalada 
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DIA... DIA... 

Adilson Murizini 

 

Amanhece mais um dia... Dia... Dia, 

Na frieza do cerco da multidão, 

O frio toque sem poesia, 

É distante da quentura do coração. 

Num bom dia... Dia... Dia... 

Traga o sal que tempera, 

Mova os leves passos nos rosais. 

Descanse no entardecer de sempre primavera, 

E me venha com o sol dos sinais. 
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TEMPOS DE ESCALADA 

Adilson Murizini 

 

Há tempos que parece que estamos numa escalada. 

Nos invade a sensação de que quanto mais escalamos, 

Mais longe do topo da montanha podemos estar. 

É confuso! 

 O tempo é mais curto, o ar mais rarefeito e os obstáculos 

cada vez maiores. 

Mas paramos... 

Encontramos o ar vindo do fundo de nossa resistência 

E lembramos que já escalamos tanto que desistir agora deixa 

de ser opção. 

E aí vamos simplesmente continuar! 
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Acadêmico Alair Hime Freire Sardinha 

Júnior 

Cadeira nº 8 

Patrono: Manoel Macário Netto 

 

Poesias: 

A carne 

Cachoeiras, ainda que reticente... 
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A CARNE 

Alair Hime 

 

Que me fira a carne, esta navalha fria; 

Corte que um dia há de sarar. 

Não serei eterno, oh! Pai Eterno; 

Onde o frio deste inverno se faz presente; 

O que seria um verão tão quente, neste inferno de calor. 

Que os vermes se fartem dessa minha carne adiposa; 

Ainda que saborosa, impiedosas almas indolentes; 

Colônias de seres insolentes, famintos em furor. 

Perpétua será a fala, de tudo que se cala; 

Um dia há de reinar. 

O pano que cobrirá a sua mortalha; 

Ainda que me valha um corpo a carregar. 

Suspiro findado, corpo gelado prestes à terra deitar. 

Som, palavras e ternura; 

Um dia de penumbra se faz ali se iniciar. 

Cala-te o resto dos tempos; 

Tantos sonhos nem me lembro; 

A vida, a cortina, a morte a descerrar. 

Uns vão, outros virão e a bola gira no eixo;  
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E o grande desfecho do coração a definhar. 

Uma vida... uma vida...uma vida... 

O dia... Acabou de chegar. 

Apenas... apenas memórias... 
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CACHOEIRAS, AINDA QUE RETICENTE... 

Alair Hime 

 

Jardim da Capital... alvejada... imortal... 

Sugere paz... harmonia... 

Sustenta os tais e demais... covardia. 

Menina senhora, senhora menina. 

Isolada na mata... o raiar de um novo dia... 

Mistérios que a circundam por ser imortal. 

O Macacu, outrora caudaloso, 

Hoje plácido... minguado... surreal... 

Infância de estudos... de paz... 

Naziras... Daltivas... Lyras... Glórias... outras mais. 

Brincadeiras... jograis... 

Liceus... Albertos... Quintinos... Barões... Zulmiras...  

Brandões... 

Ah! As lembranças, 

Lindas lembranças dos ensaios... barracões... 

Que esperem por todos, 

Ganguri... Cidade Alta... foliões... 

Carnavais... festas juninas... emoções... 

Caçadores... Cavalheiros... Piratas... de Outubro 10... 
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Independentes... Olarias... Ipês... Unidos aos 11...São  

Josés... 

Hoje modernos... blocos... arrastões. 

Ficam os lamentos... 

A saudade... abandonada... 

Um dia vivida... hoje? questionada. 

Terra do milho... do inhame... da bananada... 

Do flamejar dos temporais, 

Trovões...madrigais... 

Cachoeiras, quem ainda assim; 

Maltratada...ultrajada...desmantelada... 

Quem a conhece, não esquece jamais. 
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Acadêmico Anderson Almeida Nogueira 

Cadeira nº 18 

Patrono: Wellington de Almeida Nogueira 

Lyra 

 

Poesias: 

Rio Macacu 

Rio 
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RIO MACACU 

Anderson Almeida Nogueira 

 

D’onde vem tanta beleza? 

Da serra onde nasceste? 

Das águas que te brotam de todos os lados? 

Das matas que te emolduram? 

Seriam as pedras que te enfeitam as correntezas? 

Nasce cristalino nas montanhas de pedra cinza e mata verde, 

Desce em corredeiras de água e espuma que batizaram seu 

leito, 

Deságua na cidade que leva teu nome – Cachoeiras de 

Macacu, 

Do Rio Macacu! 

Tuas águas aqui – agora - já não são mais tão cristalinas, 

O que fizemos contigo? Tuas águas mudaram de cor, 

No teu curso mergulham insanamente lixo e esgoto...  

Teu povo não pode se banhar, teus peixes sufocam sem ar. 

Mas a mãe-natureza, volta e meia te socorre, 

De repente o tempo muda, o céu azul da cidade fica cinzento, 

As montanhas que te ladeiam escondem-se sob um véu 

denso, 
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As árvores dobram-se ao vento, 

Vem aí tempestade! Nas tuas águas tem enchente! 

Agitam-se as correntezas, varrem-se as margens, limpam-se 

suas águas. 

Cristalinas de novo, pena que por breve instante. 
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RIO 

Anderson Nogueira 

 

Rio 

Água que nasce da pedra, 

No seio da terra, no verde da mata, 

Ou no clarão do vazio, como um fio. 

Rio. 

Água clara, sem cor, sem sabor, 

Vai engrossando, ganhando volume, 

Abre caminho, irriga o estio. 

Rio. 

Água que vence barreiras, 

Que faz corredeiras e poço profundo, 

Margeia a prainha, acalma o cio. 

Rio. 

Água que chega à cidade, 

Debaixo de ponte, garante o pescado, 

Margeia o progresso, suporta navio. 

Rio. 

Água que agora tem cor, tem sabor, 

Gosto de lama, cheiro que agride, 
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Te lançam esgoto, lixo, ficas sombrio. 

Rio. 

Água cinza, não nascestes assim, 

Não há mais pescado, não se pode banhar, 

Não desistes, continua teu rumo, bravio. 

Rio. 

Água que vence a metrópole, segue seu desafio. 

Seu curso agora é triste, lento, fastio. 

O mar o acolhe, está vencido o desafio. Com brio! 

Rio. 
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Acadêmica Celeida Rocha 

Cadeira nº 13 

Patrono: Neilor Araújo 

 

Poesias: 

O amor 

Solidão 
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O AMOR 

Celeida Rocha (abril de 2018) 

 

Qual é a desse sentimento, que me abala as estruturas, 

diante de um olhar? 

Me desconcerta. 

Fico tímida, perco a voz ou tropeço nas palavras. Chego a 

gaguejar. 

Ah! O amor. 

Sentimento pleno, se compartilhado. 

Causa amargura, se ignorado. 

Ah! Amor que me faz lhe oferecer a lua e as estrelas, como se 

fosse possível arrancá-las do céu. 

Só que o amor é capaz de transformar o amargo em doce. O 

cheiro ruim em perfume de flor. 

Vem amor... Vamos subir as montanhas na cauda de um 

cometa e lá de cima olhar o profundo do mar. 

E aí, como se, de raspão, eu encosto minha boca na sua 

E em frente, à confidente lua, selamos nossa união. 
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SOLIDÃO 

 Celeida Rocha 

 

Neste momento de dor na alma de todo “um mundo” 

Procuro as palavras e não acho; quero escrever um 

pouquinho. 

As que me dizem, são duras, e ainda não quero ouvir. 

Fique em casa. Não, não pode sair! 

Vou para meu sofá 

Pego o velho travesseiro, 

E até mesmo no espelho o meu grande companheiro 

Com quem compartilho risos, lágrimas, rugas e os meus 

eternos fios de forte cabelo crespo que hoje 

embranqueceram. 

 

Minha casa, meu cantinho, o lugar de descanso. 

Hoje parece tão pequena, que entro pela sala e saio na 

cozinha. 

Se olho da varanda, as ruas já sem vida 

Também vive a solidão 

Quase não sinto o cheiro do bolo da vizinha. 

Paro, penso, reflito, choro... Como viver vale a pena. 
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Como coisas corriqueiras, tão “bobas”,tem a sua significância, 

tem seu tímido valor. 

 

Agora mais que nunca, a VIDA tem outro sabor. 

O abraço virá em dobro,o olho será no olho, 

Acredito que por um tempo ou por umas longas horas 

esqueceremos o computador. 

 

VIVER vale a pena. 

O MUNDO clama por isso 

E neste exato momento,tem gente que pagaria milhões, para 

encontrar a formula e abater o Coronavírus 

Tem outros oportunistas, vendo o surto se alastrando e igual 

erva daninha, vão nos contaminando. 

 

Precisamos ficar atentos, e escutar com a razão, 

O ranço da “política” não acaba fácil não. 

Brincam, riem, conseguem fazer piadas 

Chamando virusinho essa coisa desgraçada. 

 

Que saudade de um abraço 

De uma boa gargalhada. 
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Vem, conversamos no portão, do muro se preferir. 

Não! Não! Cadeia ou prisão domiciliar... deve ser duro 

suportar. 

 

Solidão seja breve, bem ligeira. 

Não te aceito em minhas noites e nem de meus amigos. 

Você dói. Faz morrer, sem a gente querer. 

Solidão, você não manda em mim, há um momento pra tudo; 

eu tenho muita coisa pra viver. 
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Acadêmico Cezar de Almeida 

Cadeira nº 2 

Patrono: Casimiro de Abreu 

 

Poesias: 

O Papa Francisco 

Soneto estrambótico 
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O PAPA FRANCISCO 

Cezar de Almeida (março de 2020) 

 

Eu vi o Papa sozinho em oração 

Na Praça, sem ninguém, à própria sorte. 

Sua caminhada lenta, com emoção, 

Transmitia a todos uma fé bem forte. 

 

O vírus fez do mundo um vulcão, 

Ceifando vidas, desde o sul ao norte. 

Não há dor maior que afete o coração 

Que a dor cruel imposta pela morte. 

 

O Santo Papa com olhar cansado, 

Revive a peste que em outra era, 

Quase levou o mundo ao seu final. 

 

Ajoelhado ante o Deus Crucificado, 

Francisco pede em oração sincera 

Para livra-nos todos, deste mal. 

 

 



24 
 

SONETO ESTRAMBÓTICO 

Cezar de Almeida 

 

Eu fiz de ouro e topázio, 

- de topázio e turmalina -  

Um anel, um brinco e um pingente 

E dei para a Bernardina. 

 

Este trio reluzente 

Presente de Bernardina, 

Um dia vai pertencer 

À Patrícia ou Carolina. 

 

Na história do pingente, 

Do anel e do brinco que fiz 

Outra forte concorrente, 

 

Na competição: Ana Liz... 

De qualquer forma, porém, 

Ana, Pati ou Carolina, 

 

Ficarão bem enfeitadas, 

Como enfeitei Bernardina. 
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Acadêmico Élisson Rodrigues Silva 

Cadeira nº 17 

Patrono: Waldemar Duarte Navega 

 

Poesias: 

Aquela velha novidade 

Por toda parte 
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AQUELA VELHA NOVIDADE 

Élisson Rodrigues (29/03/2020) 

 

De janelas abertas me vejo 

Respiro o perfume do jardim que deixei lá fora 

Brisa que de leve beija meu rosto 

Me leve mais pra dentro de mim 

Até onde todo canto se eleve  

E que o pranto seja breve 

 

A mancha da saudade 

É matiz de uma nova pintura 

Aquela velha novidade 

É matriz de toda compostura 

 

De portas bem fechadas para tal ocasião 

Vivo morto de cansado 

Do vapor desengrenado da civilização 

Como quem se prepara para o desterro 

Ou como um grão de mostarda 

Engolido pelo furacão 
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A mancha da saudade 

É matiz de uma nova pintura 

Aquela velha novidade 

É matriz de toda compostura 
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POR TODA PARTE 

Élisson Rodrigues  

 

Não mais te vejo 

Mas te enxergo por todos os lados 

Escuto sempre sua voz mansa 

Mais do que nunca em nós 

Um eco que reverbera 

Às vezes até berra 

Por entre praças e jardins 

E pelas ruas 

Que é onde mais você gosta de estar 

 

Em cada equinócio de outono 

As folhas caem 

E você renasce 

Brota no clamor daquela multidão colorida 

Sedenta de vida e arte 

Por toda parte 

Você aparece gigante 

Com seu sereno semblante 

Vestido em grande manto de retalhos 
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Com centenas de pés e mãos 

Folhas e galhos 

Com toda aquela parafernália 

Valha-me Jesus Cristo, Buda, Krishna, Tupã, Iemanjá, Oxalá... 

Que do lado de lá 

Consagraram nosso eterno camarada 

Não é piada 

Ele ainda dança entre nós 

Mais vivo do que nunca 

E não é sobrenatural 

É sobre a natureza de um ser eterno 

E ele não se cansa 

De mandar lembrança 

Da sua alma de velha criança... 

Mande mais, meu camarada! 

 

Jaburu das loucuras e dos Sacis 

Outro dia lhe vi 

Tocando a sua lira 

No topo do frondoso Jequitibá 

Estava tão compenetrado 

Que eu não quis lhe incomodar 
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Um dia a gente se encontra 

E termina de bater aquele papo bacana 

Que começamos naquela semana 

Tenho muitas novidades pra lhe contar... 
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Acadêmico Erasmo Trielli Júnior 

Cadeira nº 16 

Patrono: Belmiro Ferreira 

 

Poesias: 

A pedra 

Caminhar 
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A PEDRA 

Erasmo Trielli 

 

Filosofal ou angular 

Umas vezes ponte 

Outras vezes muro 

Dura como a vida 

Dura mais 

Que muitas vidas 

E é certeza 

Dessa vida 

Nessa vida 

Em muitas iremos 

Tropeçar 

Caindo e levantando 

Fazendo fogo 

Deixando a letra 

Armando o povo 

Fazendo a cabeça 

Quando seu brilho 

Não mais ofuscar 

Sereno e polido 
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Deixará de ser bruta 

Não vai mais atrapalhar 

Sedimentará ao carinho 

Não mais vai ficar 

Parada 

No meio do caminho. 
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CAMINHAR 

Erasmo Trielli 

 

Cada caminho 

É um novo caminho  

E cada destino 

É um novo caminho 

Seguir ou parar 

Parar e voltar 

Voltar e não mais 

Caminhar 

Ainda é caminhar 

É um novo destino 

É um novo caminho. 
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Acadêmico Manoel Melchior Amaral Júnior 

Cadeira nº 12 

Patrono: Roberto de Mesquita 

 

Poesias: 

Brasil: Um retrato 3X4 da impunidade 

Sou 
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BRASIL – UM RETRATO 3X4 DA IMPUNIDADE 

Manoel Melchior 

 

E foi sem que nos dessem tréguas  

Que certas "naves" surgiram  

Dentro das 370 léguas, 

Sobre o tapete verdejante, 

Revolto, salgado, ondulante... 

E delas saltaram uns "portugas" 

Dentre os tais, tal Cabral,  

Por sinal bem elegante,  

Com seu jeito de playboy, 

Se achando o gostosão, 

Só por ser o Comandante! 

Depois de um mês...  

Talvez dois ou até três,  

Rezou-se uma bela missa... 

Ato super majestoso, puramente varonil... 

Mas de cunho "vantajoso", 

Pois que a terra descoberta, 

Após tantos e tantos nomes, Foi chamada de Brasil! 

--Ah! Agora eu fico famoso! 
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-foi o que o Cabral sentiu! 

Bem... é o que  diz a História, se não me falha  memória! 

Que a bem da realidade, 

Eu nem estive por lá  

E àqueles que estavam 

Não podemos perguntar. 

E com relação à missa, 

Nada tenho a declarar. 

Com tantas Ave-marias  

E tantos Sinais da Cruz, 

Quem sou eu - pobre mortal, 

Pra querer conjecturar?... 

Por parte dos tais "portugas",  

Que, segundo a tradição, Seria de se esperar  

Muito bom comportamento, Nada disso aconteceu. 

E o que de fato houve... 

Foi um péssimo procedimento!  

E ai... E ai o tempo passou... 

E vamos ao que rolou... 

-Permitam-me um aparte... 

Que o que vem é só horror 

E nada de invenções... 
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Não sou nenhum pecador! 

Se o fizesse na época  

Eu seria enforcado 

Ou talvez a Inquisição, provando a minha heresia,  

Me deixasse "sapecado"! 

Pois é... 

Deixaram foi quase nada 

Que se pudesse aproveitar, Pois que o nosso ouro roubado, 

Quanto mais era tirado,  

Ia-se descobrindo que, 

Muito mais que só aquele 

Havia pra se tirar! 

(E o Brasil mantinha-se rico...). 

(O que é de impressionar) 

Foi então, prezado irmão, 

Que a merda continuou 

Co'a bandeira da Cruz de Malta 

Fincada no nosso chão, 

Que mostrava a quem chegasse  

E também aos habitantes 

Que dali em diante  

Já havia um patrão  
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A quem se obedecesse e, 

Por conseguinte, se prestasse. 

Qual fosse a satisfação! 

E com respeito às nossas índias... 

Inocentes donzelas, 

Co'a turminha do Seu Cabral 

Deitando e rolando com elas? 

Pobrezinhas das meninas... 

Que uma vez se vendo presas, 

Sem recursos de defesas, por sorte ou azar, sei lá... 

Outra solução não tinha... 

E se vocês não adivinham... 

Eu mesmo vou lhes contar: 

Sabem o que elas fizeram? 

Recatadas... Intimidadas... 

Pobrezinhas...  

Algumas até sem maminhas... 

Tinham mesmo era que dar! 

E o que elas deram foi tanto, 

Mas tanto, tanto e tanto, tanto... 

Que acabaram acostumando 

E passaram a gostar 
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SOU. 

Manoel Melchior Jr. 

 

Sou bom, sou mais ou menos, sou mal; 

Sou tristeza, alegria, sou sério, sou fantasia;  

Sou vivo, morto, irreal. 

Sou o primeiro, o segundo, o último; 

Sou odiado e querido, sofrido; 

Creio até que sem igual! 

De tudo que chamam, sou... 

Do que não chamam também. 

Sou sincero para alguns  

E minto pra mais de cem. 

Sou singular, sou perfeito, 

Pra tudo eu dou meu jeito... 

Por isso eu sou plural. 

Sou humano tenho planos... 

E como humano sofro tanto 

Ao ver um irmão sofrendo... 

Ah... quem sabe se morrendo, 

Eu vá prum mundo melhor  

E passe a ser virtual?!... 
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Acadêmica Margareth Cardoso da Silva 

Soares 

Cadeira nº 7 

Patrono: João Paschoal Guida 

 

Poesia: 

Amigo 
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AMIGO 

Margareth Cardoso 

 

Se, nas minhas entranhas 

eu fizer brotar bem querer pra ofertar ... 

 

Se, nas crises existenciais 

eu implodir, mas decantar minhas virtudes ... 

 

Se, nas conquistas e alegrias 

eu me fizer eficiente na partilha ... 

 

Se, nos momentos tenebrosos 

eu conseguir  destilar um quê de bem - aventurança ... 

 

Se,  nos Encontros de Poetas 

eu vestir minha alma de seda e flores ... 

 

Se, todos os dias 

eu lutar pra ser minha melhor amiga ... 

 

Ah, amigos ... 
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eu serei pra vocês, um amor de amiga ... 

 

Assim quero 

de mim isso espero ... 
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Acadêmico Miguel Haroldo Guida 

Cadeira nº 3 

Patrono: Oswaldo Cruz 

 

Poesia: 

O amigo, o amor e a amizade 
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O AMIGO, O AMOR E A AMIZADE 

Miguel Guida 

 

Amizade é quase amor? 

Não! Não mesmo 

Amizade é amor 

Não é Platônico, idealizado e distante 

É amor sem interesse, porem real 

Amor solidário, gentil e generoso 

Amor doação, crítico e acolhedor, 

Com lágrimas e sorrisos 

Que renova a esperança 

Que revela humanidade 

Que afasta solidão 

Que dá sentido de utilidade e completude 

Ter um amigo é ter certeza de que não estás só 

Por quê? 

Porque o amigo não percebe a distância  

Não envelhece com o tempo, apenas se solidifica 

Sem dúvida, amizade é o amor. 
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Acadêmica Rita de Cássia Tavares de Paz 

Cadeira nº 1 

Patrono: Vinícius de Moraes 

 

Poesias: 

Coragem 

Parto prematuro 
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CORAGEM 

Rita Paz 

 

Coragem para viver, ser, existir, 

Nesse mundo confuso, obtuso, opaco, 

Onde se encontra pouco de tudo... 

Luz, respeito, amor, solidariedade. 

Onde mãos não se cumprimentam, braços não se abraçam, 

Bocas ao invés de beijos destilam venenos. 

Corpos não buscam calor, toque,  

E sim saciedade imediata. 

Coragem de olhar para o seu semelhante e assistir sua 

deformação. 

Coragem de ver, ouvir e nada fazer; 

Pelo abandono dos menos favorecidos, 

Jovens que perdem-se nos labirintos das drogas e do crime. 

Falência moral daqueles que detém o poder... 

Coragem de ver o mundo 

Enlouquecer com guerras 

Por motivos torpes. 

E o que nos resta, e apenas coragem para continuar. 
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PARTO PREMATURO 

Rita Paz 

 

O retorno do ser, o acordar pra vida, 

É deixar fluir a sensibilidade, 

É mostrar a total transparência, 

Sacolejar interior, refazer-se por inteiro, 

Ser o total, não uma sombra. 

É despojar-se de medos e angústias, 

Malgrado os androides em derredor. 

É não se contagiar, 

Tampouco se contaminar... 

O mal da alma é o lodo impregnado 

Que nela existe, 

É a falta de vontades, 

Verdades incrustadas... 

É o caminhar trôpego, pesado, 

Em marcha interminável, intermitente, 

Levado sem questionamentos, sem perguntas... 

É o parir sem dor, 

O chorar sem lágrimas, 

É o coito de pernas e alma trançadas, 
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São os sonhos não sonhados, 

Talvez, inacabados... 

É rever o futuro no passado, 

É morrer na antevisão 

Do seu próprio parto. 
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Acadêmica Sylvia Regina Fernandes Braga 

Cadeira nº 6 

Patrono: Jair Ramos 

 

Poesia: 

Reflexão 
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REFLEXÃO  

Sylvia Braga (30.03.2020) 

 

Reflita 

Repensa 

Redescubra 

Reinventa 

Recicla 

Recorta 

Renova 

Reviva 

Reanima 

Revitaliza 

Realiza 

É preciso mudar 

Mutar 

Melhorar 

Manter a calma 

Mexer na alma 

Mover o pensamento 

Na direção do vento 

Onde ele quer me levar? 
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Onde preciso soprar? 

Onde preciso varrer?  

O quê preciso deixar? 

O quê preciso domar? 

É preciso RESILIÊNCIA... 

É preciso SAPIÊNCIA  

É preciso CONVIVÊNCIA  

Pra nessa vida lutar... 

Pra viver... 

Pra vencer... 
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