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A Editora
Alinhada com o ideário de democratização da leitura e da 

escrita, a Pachamama Editora busca atuar em parceria com os 
autores no Brasil e na América Latina, adotando um modelo de 
publicação flexível, sustentável e diferenciado. Visa assim, favore-
cer a publicação de pesquisas acadêmicas na área de Educação, 
Culturas, História e Direitos Humanos, bem como obras de cunho 
artístico e literário com temáticas diversas.

Investe e acredita em autores que tenham compromisso 
com as transformações necessárias para uma sociedade igualitá-
ria, fraterna, atuante e democrática, oferecendo a eles serviços 
de consultoria, edição, impressão e apoio na divulgação de seus 
trabalhos.

O nome Pachamama tem origem na língua quéchua (o 
quéchua é um idioma ainda hoje falado no Peru, Argentina, Bolí-
via, Chile, Colômbia e Equador). “Pacha” pode ser traduzido como 
“mundo” ou “Terra”, enquanto “mama” é equivalente a “mãe”, 
muito próximo do que seria “Gaia” para os gregos. É o princípio 
explicativo fundamental na visão de mundo dos povos indígenas 
dos Andes na América do Sul. Podemos considerá-la como ponto 
comum do sistema de crenças e do tipo de ação entre os po-
vos indígenas. A divindade “Pachamama” (mãe terra) representa 
a Terra em sua totalidade: corpo, alma e os cinco elementos. A  
Pachamama Editora intenta fortalecer a rede de contato entre os 
povos latino-americanos e, através da palavra escrita, ser um meio 
de reciprocidade.
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Pachamama
Espírito da tarde,
Filha do Sol,
Irmã da lua,
Mãe do vento,
Senhora dos Andes,
Protetora dos seres,
Em todas as suas formas.
És a vida,
A magia,
E o mistério,
o silêncio e a majestade da cordilheira,
E o som da minha alma.
Acendas a madrugada de cada dia,
Pressentida pelos
Pássaros e pelos poetas.
Acolhas o Sol
Cansado e sonolento, 
A cada entardecer.
E sobre ele estendas
Mantos de esperança
Percebidos pelos indígenas.
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Perdoe-nos as tantas falhas, a destruição que provocamos.

Ainda somos pequenos no Amor.

Pachamama levanta-te
A natureza é tua.
Restitui sua antiga e sempre nova grandeza,
a humanidade está a tua espera,
Precisamos de tua bondade
e do teu equilíbrio.
Da tua poesia,
Da ternura,
Da terra,
Da tua Presença.

*releitura da prece ameríndia



PALAVRAS



Aline Rochedo

11

Palavra
Palavra é Força.
Palavra é Vida. 
Palavra é Sentimento.
A palavra não pode ser negligenciada.
A palavra não deve ser subestimada.
A palavra não deve vestir-se de hipocrisia para dizer.
A palavra não deve ser disfarce.
A palavra há de ser transparência.
Há de ser viva, há de ter alma, há de ser gente.
A palavra tem ritmo.
Palavra doce, palavra amarga, palavra sincera.
Palavra de amor, palavra dor, palavra amiga.
A Palavra nos antecipa...
Tal como somos.
Seja a Palavra.
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Escrita
Escrever o som
Escrever o tom
Escrever com fervor
Escrever com amor
Escrever a paixão
Escrever magia
Escrever poesia
Escrever, escrever, escrever

Escrever o tempo
Escrever o vento
Escrever ruídos
Escrever sentidos
Escrever com tinta
Escrever vontade
Escrever paisagem
Escrever amizade
Escrever, escrever, escrever

Escrever a alma
Escrever acalma
Escrever criança
Escrever a dança
Escrever coragem
Escrever de passagem
Escrever liberdade
E possibilidades
Escrever, escrever, escrever

Escrever pinturas
Escrever gravuras
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Escrever viagens
Escrever sonhos
Escrever realidades
Escrever no mar
Escrever no céu
Escrever com mel
Escrever, escrever, escrever

Escrever luz
Escrever conduz
Escrever em asas
Escrever em vidros
Escrever  tufão
Escrever com querer
Escrever sem razão
Escrever na folha de pão
Escrever, escrever, escrever...

E ler.

Tudo livre há de Ser
Nenhuma flor se repete, nenhum minuto se perde. Nenhu-
ma pessoa é igual.
Nenhum momento será o mesmo amanhã.
Tudo que se faça de bom, com cuidado e afeto. Seja!
Há de se tornar fruto, folha, tronco e sentimento.
Todo abraço sincero cura.
Toda clareza nos olhos guia.
Todo esforço há de se tornar energia.
Todo coração há de encontrar reciprocidade.
E Tudo livre há de Ser.
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Descrição
Uma palavra sem duplo sentido
Amanhece para mim quando anoitece lá fora
A lua tem seu lugar de destaque
Não há problema assumir as fraquezas
Antes isso do que uma aparente moderação dos erros
A vida
A vida é pulsante
Nada fica estático ou preso a sentimentos cansados
Sou grata pelo redemoinho de coisas que me aparecem  
no horizonte
Pelas pessoas que me esbarram e sentem energia
Mas  não é isso  apenas
Tudo me faz lembrar meu princípio de partícula
Eu sou tantos minúsculos de mim nesse todo
Uma palavra sem duplo sentido

Frases curtas,  
sentidos plenos.

Não temo errar, arriscar, sonhar e seguir pela fé .
Sou desapegada, por isso amo.
Sou livre, por isso realizo,
Sou Mistério, Por isso.
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A palavra é uma pessoa
É incrível como cada autor escreve,
Seu registro tem alma escondida.
É algo impregnado, presente e invisível.
Como o cheiro na flor, no fruto e no tronco.
Seu eco indireto chega,
Alcançando a existência no outro.
Faz um trovão e um orvalhar de estrelas,
Incrível é como a palavra antecipa quem escreve.
Ela perpassa os tempos de idas e vindas,
Ela destrói qualquer dúvida sobre sua fonte.
Ela, a palavra, traz um ser pulsante,
Que lê, ouve e sente.
Ela, a palavra, não trai sua origem,
Mas voa longe, livre e ganha novas formas.
E depois de enveredar outros horizontes,
Ela volta e refaz-se em outras raízes.
E novas, e outras, e mesmas palavras completam quem 
as escreve.
A pessoa.



FRASES
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Amigo é uma palavra que não devia ter significado em 
nenhum dicionário. 
É muito sentida para se descrever.

***
Sou formada por partículas, átomos, raio, trovão, verso, 
fúria, inquietação e amor das pessoas que amo.

***
Os poetas desencontram espaços no planeta de concreto
e criam seu próprio mundo
no coração das pessoas.
Verso.

***
O coração indica
Uma pessoa deve renascer durante a vida.  Deve encorajar-
-se sair do ventre. Experienciar a força de uma nova luz a ce-
gar os olhos. E depois, olhar o mundo que não existia antes.

***
Quem não sabe dirigir com gentileza suas palavras, tampouco 
administrará com sabedoria o seu “acúmulo de conhecimento”.
Inteligência, para mim, está estritamente ligada à sensibili-
dade. E sensibilidade não é fraqueza, mas uma força extre-
mamente necessária às relações humanas...

***



PACHAMAMA

18

Há de se encantar. E depois se permitir. Porque viver é um 
descuido deleite.

***
A palavra é escrita sob o domínio do verbo. Mas é o olhar, 
aquele que antecede o registro, que sopra-lhe vida.

***
Os versos são aquelas sementes, 
Que quando cuidadas florescem por mil anos.

***
Algumas palavras não precisam de pronúncia para serem ditas.

***
Estive pensando, enquanto descalçava meus medos:
Esperar é um ato de muita coragem

***
O poeta abriu todas as janelas. 
Os versos partiram livres e seguiram a linha do horizonte. 

***
Amar é um ato desafiador nestes dias atemporais em que a 
miséria humana se legitima por uma fé cega, uma política 
esvaziada de sentidos, uma percepção da vida que defende 
a morte. Repetem-se os ciclos destrutivos. Mas hoje é um 
novo dia! Vamos reaprendendo e caminhando com passos 
firmes. Porque Amor também é Coragem.

***
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Todos sabem: Gosto de crianças! 
Criança é Cor e Amor. Vibro todas as vezes que vejo um 
arco-íris no céu...Como elas e com elas, festejo! Na lingua-
gem sensível das crianças a diversidade torna o mundo 
muito mais interessante, instigante e possível de sonhos e 
realizações. Eis meu convite a todos: Falemos esse idioma!

***
Não consigo ser forte diante de tudo. E nisto há uma gran-
deza. Ser forte, talvez, seja buscar ser capaz de ir além 
quando já se pensava em desistir.

***
A vida é para o Encontro!



SENTIDOS
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A pessoa é aquilo que a 
presença dela desperta

A pessoa é o despertar.
Ela é o que ficou registrado na memória do outro.
A pessoa é um eterno de prazer ou de repúdio no pensamento
de quem dela lembra.
Ela é o sentido que provém de seus atos.
A pessoa é sentimento,
Estes que emergem nos olhos, verbos, toques e pensamentos.
A pessoa não se esconde nela mesma.
E nisso há uma encantadora verdade:
A essência da pessoa reside naquilo que deixou de rastro
na outra pessoa.
A pessoa é aquilo que a presença dela desperta.
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Transmutação
Poucos leem versos atualmente
Poucos correspondem afetos
Poucos são agradecidos
Poucos respondem
Poucos escutam
Poucos olham nos olhos
Poucos se solidarizam
Poucos se desprendem
Poucos reaprendem
Poucos entendem
Poucos preservam
Poucos elevam
Poucos perdoam
Poucos se conhecem
Poucos buscam horizontes
Poucos transmutam tristezas
Poucos multiplicam alegrias
Poucos aproveitam a essência
Poucos energizam sabedoria
Poucos bem poucos amam intensamente
E o que seria do mundo na ausência desses poucos?
Desejosa sou
no poeta que me preenche
Que desses poucos
Sejamos Todos.
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Reciprocidade é Verbo
Se te escreveu: Responda.
Se te saudou: Saúde.
Se foi gentil: Sê dócil.
Se te feriu: Pause.

Se te amparou: Abrace.
Se te abraçou: Permaneça.
Se te cuidou: Respeite.
Se te esqueceu: Não era seu.

Se é teu amigo: Sê fiel.
Se magoou: Perdoe.
Se te sorriu: Sorria.
Se te ajudou: Retribua.

E se é som: Amplie.
E se é luz: Expanda.
Se é canção: Encante.
E se é ritmo: Dance.

Se é alegria: Partilhe.
Se é sonho: Realize.
Se é mistério: Desvenda.
Se é vontade: Grite.

Se o gosto é bom: Saboreie.
Se é paixão: Anseie.
Se te perdeu: Esqueça.
Se é Amor, Reconheça.
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Consciente
Não há felicidade à custa do esforço de outrem.
A felicidade é resultado de um processo diário.
Novo e sempre o mesmo.
Um e vários atos.
Afetos visíveis e conscientes.
Um mergulhar profundo em nossa realidade interna.
O nos enxergar franco. Sem disfarces. Sem desculpas.
O emergir desperto.
E o deleite.

Reflexão
Estou passando bons momentos dentro de mim.
Conhecendo as células da minha alma.
Ouvindo os sons produzidos pelos sonhos que se conver-
gem aos atos.
Estou inundada em sentimentos que ardem, mas não quei-
mam. Aquecem. Acariciando os que deleitam paz. E retiran-
do todos os que não são úteis. 
Os nobres permanecem, 
Os demais,  já esqueci o nome.
Todos os dias encontro meu genuíno e selvagem reflexo e 
nele mergulho.
Sem medo do meu oceano.
Feliz pelo meu Universo.
Eu me reconheço.



Aline Rochedo

25

Ouça
A voz nos antecipa.
É a nossa identidade de som único.
Ela carrega o calor do nosso intimo.
E aquece a saudade dos que estão distantes.
A voz tem um mistério.
Você fecha os olhos, ouve a pessoa.
E consegue trazê-la para perto.
A voz acalma, a voz estimula, a voz repudia também.
A voz no sorriso transcende.
A voz de quem chora é abafada.
A voz de quem luta é firme.
A voz de quem teme é tremula.
A voz de quem canta é sonora.
E a voz de quem a gente ama revigora.
Perpassam na velocidade da luz e aqui ecoam, Na alma.
Repetem-se como terna ciranda.
Penetram as veias e chegam ao coração.
E lá, se expandem.
Ouça...
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Conselhos
Nunca perca o entusiasmo infantil.
Nunca se desvie dos horizontes.
Nunca pare.
Nunca esqueça que amanhã será outro dia.
Nunca durma brigado com pessoas queridas.
Nunca deixe de fazer algo por medo.
Nunca se desespere por mais de cinco minutos.
Nunca perca o prazer nas coisas mais corriqueiras: o sabor 
do doce de mãe, a maciez nas mãos ao acariciar um cão, 
o toque, os pés no chão, um coberto quentinho no frio...
Nunca perca a vontade de aprender.
Nunca diga que não gosta de ler.
E não importa o que aconteça, guarde sempre sua inocên-
cia: Isso é o que há de mais importante. Isso nos faz rir de 
coisas bobas e esquecer mágoas.
E Nunca perca a confiança nas pessoas.
Nunca desista antes de tentar.
Nunca diga que não gosta de algo bom antes de experimentar.
Nunca aja em desacordo com seus ideais.
Nunca se prenda a coisas banais.
Nunca veja muito a televisão.
Nunca segregue.
Nunca deixe de falar com estranhos.
Nunca converse com alguém sem olhar nos olhos.
Nunca deixe de viver para estar na internet.
Nunca fique muito tempo sozinho: fale com o jornaleiro, o 
carteiro, o porteiro; comigo ou com seu vizinho.
Nunca diga que não será capaz.
Nunca considere sua opinião superior.
Nunca fale antes de ouvir.
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Nunca se deixe diminuir.
Nunca deixe de abraçar quem ama.
Nunca brigue com irmãos à toa.
Nunca deixe de perdoar.
Nunca retenha o que te faz mal.
Nunca esqueça os domingos, a família perto, as brincadei-
ras na rua, a vidraça do vizinho quebrada. A gargalhada
Não insista, deixe livre pra acontecer...
E se você encontrar alguém especial deve ficar com a pessoa 
até a hora de se despedir. E voltar no outro dia, e no outro e 
no outro...
Nunca perca alguém que te seja recíproco, que tenha entu-
siasmo em estar contigo.
E nunca... Nunca deixe de acreditar.
E Ame demasiadamente, Sempre.



DAS ESTAÇÕES
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Primaverar
Primaverar a vida
Um broto sempre o broto
Sempre uma nova flor
Sempre outra chance
Nunca a mesma cor

Sempre casca de troca
Tronco outro na árvore
Abrir emperradas portas
E o novo terá passagem

Sempre tão sem sentido
Neste mundo de efêmeros
Escreverei mil versos ditos
E os deixarei seguir ao vento

Ventar, eu ventaria
Brisaria, se pudesse
Reinvento o meu tempo
E novos Verbos amanhecem

Pano novo desbotado
Mancha de fruta vermelha
Uma estação verbal
Primaverar anseia

Pessoa tatuada na alma
elo além do entendimento
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Conhecer-te pelo ruído
Meu doce contentamento

Se há canto esquecido
Ilumina-o pela fenda
Luz que chega aos ouvidos
Som que antecipa a presença

Primaverar seria
Parte outra da história
Ser uma nova flor
Ter outra chance
Nunca a mesma cor
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Arrebol de Verão
Tenho exercitado a Esperança.
É a mistura do caos com a sensibilidade que me comuni- 
ca soluções.
É a vontade não respeitada de não fazer nada que me toma.
Verão arrebol das cores. 
Ventos sonoros.
Verão Palavras cuidadas e repletas de tempero.
Um olhar que te devolve o afeto.
Um desconhecido sorriso verdadeiro.
Verão que tenho exercitado ser um tanto de saudade no outro.
Um tanto de sal doce na boca
Um tanto cheiro de mim.
Que nem é perfume. 
É aquilo que se chama Presença.
Verão que tenho exercitado o silêncio
Para ouvir. E me lançar...
Verão no mar.
Verão nos pontos luminosos do infinito.
Verão a matéria do meu trabalho.
Verão que a Esperança tem forma e calor.
Verão festa nos dias quentes desta estação.
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Outono
A vida do sentimento começa.

Meus átomos não tem sono.
Minhas palavras se desfizeram com o riso.
Tenho mil tarefas a concluir. 
Tenho mil sonhos a construir. 
E há tempo! 

Quero passear contigo, 
Andar de bicicleta ou lambreta.
Correr campos festivos,
Falar coisas engraçadas, 
Transcorrer a madrugada.

O outono brinca com a primavera, 
E flores brotam nestes dias azuis. 
Joaninhas voam com promessas de sorte, 
E pessoas se perdoam antes que o dia finde. 

Desdobramentos de ideias, 
Fortificam meus ossos. 
Maluquices rotineiras, 
Rejuvenescem meus olhos. 
Eu vejo tudo novo de novo. 

Uma pausa para a lógica. 
Um adeus ao cansaço.
Eu vou colorir essas folhas secas com meus traços.
Vou enfeitar paredes com quadros tortos. 
E vou me deixar ir.... 
Amanhã, Outono, eu volto.
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Inverno 
Cada detalhe,
Cada cor, cada som, cada dor,
Cada gota de felicidade.
Cada pedaço de necessidade
Toda inteira metade
Todo pequeno feixe luz nas sombras,
Entre as rochas,
Entre os tons da tarde,
Entre nuvens cinza de passageiro cansaço.
Entre a chuva fria desta estação,
Que irriga o solo e o interior das pessoas.
Para que o grão brote,
Para renovação das folhas,
Para renovação dos seres.
Todo pequeno grande feito nos gestos.
Todo grande invisível sentido,
Nas pessoas que sorriram,
Nas pessoas que choraram,
Nos estranhos que eu abracei.
Nas pessoas que abriguei.
Nos olhares que se encontraram.



LEMBRANÇAS
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Retrato
Eu te sigo com meus olhos,
Mas você não sabe.
Eu vejo as mesmas pessoas,
E as mesmas paisagens.
A agitação da cidade ou a passividade dos campos.

Vejo-te nas cores das frutas, das lutas,
nas flores e nuvens,
na gota de orvalho da folha de outono.
No tumulto das feiras em dias de domingo.
E sinto o vento que te fez companhia.

Há algo que ninguém faz como você,
E há algo que somente você faz:
Despertas o sorriso aprisionado,
E a ternura abandonada em sombras.
Recrias as mazelas que compõe a vida num ângulo belo.

Hoje, trouxe-me o frescor que ficou depois que a chuva passou.
Os tons do fim da tarde de todas as estações.
O barulho feliz que as crianças produzem quando brincam.
As inquietações frente às injustiças as quais juntos lutamos.
Os sonhos de tantos. As lamúrias de poucos.

Sua arte brota do Universo Terra,
Infinito singular de cada transeunte.
As pessoas querem te encontrar,
Porque contigo o melhor delas e nelas é desperto.
Querem se vestir de sentimentos cuidados.
E no minuto em que você está perto,
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Esquecem as dores, as desilusões,
a fome e o cansaço.
Lançam-se esperançosas
No breve eterno em que são fotografadas.

Todos em você são protagonistas:
Os que acordaram cedo para o trabalho,
Os que cuidam da terra e hortaliças.
O moço que trabalha no circo. A moça que ajeitava cabelo
no ônibus.
Gente simples, gente pobre, gente terna é gente rica.
Teu caminho é esse, fotógrafo.
Desafias o tempo e infinita os minutos inquietos.
Nas frases escritas na pele, naquilo que o coração pressente.
Porque a foto não é a foto,
É a alma de quem fotografa.

Memória
A memória do coração é exata.
A memória do coração não tem duplo sentido.
Há credito.
Há dados precisos.
Ela não falha.
E não engana.
E não condena.
Ela fala,
E se expande.
E é deleite para uns,
Incômodo para outros.
É a verdade.
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Tempo
Máquina de fazer sonhos
Uma canção com ritmos variados
E os mil compassos na nota musical
O ciclo da terra e a primavera
Uma eternidade finita
Escrita, cantada, dançada
Sentida e por mim não datada
Tempo
Nas fases da lua
Nas estrelas escondidas
No uivo que vento entoa
Nas tempestades dos mares
Na variedade dos seres
Na capacidade de adaptar-se
Na faculdade de compreender-se.
Tempo
São fotografias de família
São lendas que explicam o inexplicável
São sorrisos e abraços
São valores incalculáveis
São os cheiros de presença
E os cheios de sabedoria
Um quê fixado na memória.
São perenes alegrias.
Tempo 
Será escolha
Opção e vontade
Desejo e persistência
Do temor: ausência
Da opinião: mudança
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A folha não tão verde da árvore
A travessura da criança
O viver sem idade.
Tempo
Deleite sem pressa dos momentos
São reticências versadas
São quadros decorados na alma
Acalma a fala amiga
Palavras afáveis de luta e bondade
Na chance de outras oportunidades
Novos horizontes
Doce saudade.
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Selarón
Quem se encantaria pela escadaria? 
Um degrau distorcido é o lugar de encontros.
Onde o vento sopra promessas de sorte. 
Onde todas as estações encontram abrigo.
O degrau é uma tecla de piano disfarçada. 
Quem pula com gosto emite um som fabuloso! 
Os transeuntes que ouvem fazem o mesmo, 
E brincam como em dias felizes da infância. 
As janelas se abrem, as casas tornam-se vivas, 
As pessoas saem para as ruas sem medo. 
Que sejam todos artistas nos degraus da escadaria! 
Tecendo mensagens para os desconhecidos. 
Cheirosas e saudosas de amores antigos. 
Desenhando sentidos e aquecendo palavras. 
Pintando notas musicais vibrantes. 
Tocando as cordas dos raios de sol, 
Cantando sonhos e segredos queridos. 
Fazendo parte da mágica que só os sábios percebem. 
Seria a escada encantada e perdida? 
Entre casas, comércios e fachadas antigas?
Entre memórias, detalhes e alegrias infinitas?
Eis A escadaria viva!
Quem por ela passar jamais será o mesmo 
Ela sela elos e mostra outros horizontes.
Entre o céu e a terra. Entre estrelas e rimas. 
Entre pessoas que estavam em mundos distantes.



A IMENSA TEIA
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Ah. Mar!
Eu quero viver deste mar
Vasto, amplo, divino
Mar das minhas canções
O mar que me cega os ouvidos

De suaves todos os tons
De ondas sereninhas
Sereias de areia
E estrelas pequeninas

Meu mar de verde-azul
Invado-te hoje sem medo
Em ti posso navegar
Conto-te os meus segredos

Mar de sal tão doce lembrança
Que amplia anseios da alma
Quero ser tão parte sua
Numa fúria contraditória calma

Sonho meu mar mais perto
Nas areias desenhando versos
E vê-lo da janela do quarto
Quando o sol dele nascer completo

Eu  quero Viver deste mar
Embriagar-me deste convívio
Necessidade minha de estar
Inebriada pelo infinito.
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Minh’alma é a Floresta
Há uma floresta em mim,
E uma busca.
Há o som de um canto,
E um rio.
Há vontade de brisa,
E luz branda.
Há um perfume de vida, de verde e de fé.
Há ausência de crenças opressoras,
E por isso há liberdade.
Há o Presente.
Há possibilidade.
Há animais pequeninos e de mil cores,
Que se confundem nas pétalas e folhas.
Há um sorriso em cada ser vivo.
Nesta floresta,
Há inquietações e quietudes.
Há generosidade e humor.
E amor.
E você.
Há um para sempre em mim.
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Inacabado
Uma floresta suspensa.
As estrelas são flores que brilham a noite.
Eu sinto o cheiro azul da brisa.
Corro, percorrendo todo o campo de nuvens verdes.
Canso-me com a dança dos lobos,
Que me parecem tão dóceis.
Deixo um rastro de energia que faz as sementes germinarem.
E brotam esperanças perfumas no caminho.
Para que outros se beneficiem de força,
Quando passarem por ele amanhã.
É inverno por aqui.
É primavera e outono.
Um tanto de nebulosidade agora,
Mas a floresta me acalma.
Eu converso com as árvores e seus galhos tocam minha face.
Eu comungo as folhas e elas me alimentam vida.
Eu toco uma música com notas musicais perdidas.
E canto para acalmar minha própria existência.
Eu tenho a companhia de insetos noturnos.
Que emitem calor, luz e cor de seus frágeis corpos.
Pequeninos!
Nada deve ser fardo,
Até a dor há de ser leve.
Disse-me um dente de leão,
Um dente de leão dourado.
Ele se desprendeu de seu eixo cômodo,
E ganhou o universo.
Viu uma legião de Auroras.
Viu que as sombras escondem tons rosados.
Viu suavidade no se lançar ao Inesperado.
E não mais se perdeu. 
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Nuvens de Céu
Nuvens que brincam no céu
São chuvas francas e fracas
Nuvens de som no silêncio
Nuvens são quase palavras

Nuvens que bailam tranquilas
Leve-me sim, para longe.
Lança-me ao plano mais alto
Quero ser novo horizonte

Nuvens de luz manso azul
A lua cheia caminha
No ciclo de leite sabor
Mistério que o tempo ensina

Seu espaço são estrelas
São perfumes distorcidos
São de anjos e de deuses
E o chão do infinito



Aline Rochedo

45

Aclamam vozes passadas
Dos tempos dos mil pedidos
Nuvens acolhem os medos
Dos homens desprotegidos

Nuvens de tempestades
Carregadas de energia
Raios e trovões entoam
Sua fúria sinfonia

Nuvens tudo em seu toque
Aquele macia visão
Dos sonhos que te enviamos
Que não cabem em nossas mãos.



SENSAÇÕES
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Disperso
Desafiamos o óbvio.
Tão curioso os sentimentos emanarem decididos, firmes e 
cientes do que desejam.  Eles se expandem. Eu os vejo liber-
tos em cada gesto e me estranho, pois partem e, ao mesmo 
tempo, permanecem em mim. Mas como eles permanecem 
depende de algo que se chama reciprocidade.
Minha matéria é essa. Não sou músculo, nem pele, nem 
osso. Sou aquilo que chega a você. No enlace de almas 
encontro a razão da minha existência.
O metrô nunca fez o trajeto tão rápido. Descobri mais uma 
cafeteria no Rio de Janeiro e fiz amizades com pessoas que 
eu não sei mais o nome. O café tinha um carinho acompa-
nhado porque eles servem um pedacinho de bolo de cenoura 
com calda de chocolate como acompanhamento. Nem o café 
consegue sobreviver sozinho. 
Caminhei pela Cinelândia com passos de turista, porque 
é necessário aprender a ver as coisas como se fosse a 
primeira vez e novamente encantar-se. Até porque é re-
almente isso que acontece se você permitir: há sempre um 
detalhe novo que encanta.  E eu hoje percebi que o moço 
da banca de jornal que fica em frente ao cine-Odeon é mui-
to sorridente. Eu percebi que uma pessoa pode ser tantas 
pessoas e ainda se manter fiel a sua essência. E a gente 
pensa que o tempo dita se você conhece ou não alguém, 
mas o que realmente acontece é se estamos dispostos a 
este reconhecimento. 
Os maiores são os minutos. Até ontem nunca havia repara-
do o quanto o sol da tarde acalma e como é bela a cor que 
ele produz na pele. Também reparei o quanto é estimulante 
uma pessoa perto de você gargalhar sem parar. Uma garga-
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lhada contagia. Também reparei que quando os olhos se 
comunicam as palavras se dispersam...
Eu te dispersei.
Agora vou silenciar e você poderá voltar às atividades que 
havia interrompido.

Saudade sua,  
saudade minha

A saudade chega quando não se espera,
E chega a todo o momento.
E chega mansa.
E chega e devasta.
E é como sede.
E é incompletude.
A saudade do rastro do cheiro,
Do som do riso,
Da boa piada.
Das inquietações que clamam,
Dos conflitos e do companheirismo,
Do café feito no ponto.
Dos encontros inesperados,
E do abraço.
Saudade de tudo e mais um pouco.
Saudade é trazer a pessoa.
Ausente, distante, partida.
É sentimento sem nome definido.
Saudade é um verso inacabado.
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Perspectivas
novos lugares, novos livros, outras pessoas, outros assun-
tos, outras ruas, outros momentos, outras pessoas nas 
mesmas pessoas, novas músicas, outros sons, outras cores, 
outros tons, outras medidas, mesmo sabor, outro trajeto, 
novas paisagens, mesmas paisagens, outros ângulos, redes-
cobertas, outros sentidos, mesmo ideal, novas ideias, mes-
mas lutas, outras lutas, mesma ternura, novas flores, outros 
frutos, outras formas, novas obras, outros quadros, outra 
arte, outras sensações, novo olhar...outro olhar.
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Télépathie
Eu ainda estou entre dias que você desconhece
Uma voz do passado que quer ser Presente.
Descobri o portal do tempo
Para falar com você
Neste momento ausência
Para falar com você
Mesmo sem a tua presença

Eu invento uma forma
De estar perto tão longe
De cantar sussurros ao ouvido
E dançar redemoinhos na sua pele
De te tocar sua alma
De falar da canção
De ser eu a própria expressão

Há coisas que tem destino certo
E eu nem quero evitar
E eu nem poderia
Não agora que estou em ti
Não agora que sou esta brisa
Não agora que pulso
Que arrepio a epiderme
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Eu invento nova comunicação
De olhos que sorriem
De sorrisos que abraçam
De toque que desde sempre é saudade
De um irresistível querer

O tempo de espera é doloroso
Cruel essa distância que assombra
Mas talvez você me escute de novo
Talvez você me reconheça agora
No caminho 
No desejo
Nas palavras... E além delas

Descobri o portal do tempo
Para falar com você.
Eu Sou
a voz do passado que agora é Presente.



INQUIETAÇÕES  
& FÚRIAS
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Flor no telhado
Minhas palavras têm rimas
Minha política não é apenas discurso
Desejo falar o necessário
E prefiro escrever versos
Infantis ou não, são meus
Nasceram neste Agora
E o serão Para Sempre

Eu paro para sentir o mundo
E ouvir o barulho da noite
E plantar flores em telhado de barro
E vibrar com o ritmo dos ventos
E me deixar embalar nas ondas
Átomos dançarinos
Universo tão repleto de presença

É um hábito meu sentir
Rever amigos que estavam distantes
Eu não os permitir ausentes
É um hábito meu querer
Que as pessoas sejam felizes
E brinquem sempre que puderem
De roda- ciranda e pique

Opto por esta liberdade
E canto na rua enquanto ando
Reconto contos e crio fábulas
Bebo vinho e brindo o inesperado
Crio enigmas para os meninos curiosos
E não me preocupo
Se alguém considerar ridículo
Desenhar mensagens com giz
E  dizer exatamente o que sinto
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Persistência
Apesar de buscar a coletividade, minha luta também é soli-
tária. Perdi a voz momentaneamente. Deixei de tentar algo 
extremamente ousado por insistir em uma investida ainda 
mais perigosa. Durante todo o tempo há riscos de sofri-
mentos no trato com o ser humano.  Mas eu compreen-
do. Nem sempre estamos bem. Escreverei aqui, pois neste 
espaço sou livre. Sou familiarizada com lápis, canetas, tin-
tas, folhas de todos os tipos e com a escrita. Não produzo 
pensamentos eruditos porque essa palavra me desconforta. 
Não considero a hierarquia dos que se sentem “intelectu-
ais”, e desconfio deles, se ficam na retórica de falas e escri-
tos para grupos seletos.
Eu gosto de gente sábia de viver, dos músicos, dos simples, 
dos sem estereótipos e dos poetas. 
Vou sair de casa, conversar com estranhos, encontrar sorri-
sos e lágrimas. Projetar palavras e soluções para tais pes-
soas que nem imagino ter em mim. Vou deixar minhas an-
gústias egoístas e parar de incomodar meus queridos com 
textos recheados de sentimentalidades. Sejam bem-vindos 
os que puderem permanecer um pouco aqui, mas ninguém 
precisa ficar mais tempo do que aquele que produza um re-
torno reconfortante. E, se eu não puder gerar isso em você, 
deixarei também um dia de traçar meus desenhos em pala-
vras e ideias em versos. Porque não faria sentido.
 Desenvolverei mais a doçura do que a fúria, mais a ter-
nura do que a raiva, mais o desprendimento do que o 
egoísmo e mais a fortaleza do que a fragilidade. 
Aprendi que tudo o que temos é o Agora e que nossa me-
mória nem sempre nos é plena. Mas eu não quero esque-
cer. Então, vou deixar sinais para que eu volte e me lembre. 
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Vou deixar sinais para que pessoas retornem. Vou deixar 
sinais porque, apesar de nem sempre conseguir produzir o 
Bem que eu quero, eu não me convenço em abandonar a 
intenção. O abandono é muito fácil e muito óbvio.
O abandono é prático. E a praticidade nem sempre nos 
faz aprimorar o que somos. Volteia a dialogar com meu violão.
Vou persistir...

Depois de um minuto
A sociedade que temos desenvolvido ameaça a essência 
humana. E temos desenvolvido há séculos formas de nos 
separarmos. Aprimoramos a violência e enterramos sonhos 
no medo. Avançamos pouco se pensarmos nesta ótica e por 
isso detesto as palavras progresso e civilização. São palavras 
que poderiam deixar de existir como muitas outras. O que 
se perdeu entre nós? Eu lamento que as pessoas estejam 
tão desacreditadas e tão distantes uma das outras. Eu que-
ria fazer algo concreto pelos meus iguais em Manguinhos, 
pela família que perdeu uma mãe querida, pela Cláudia Fer-
rera, pelos Amarildos que não retornam aos seus lares. Por 
tantos... Escrever um verso hoje parece-me tão pouco.
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Marginal
Uma marginal eu sou.
Do que eu defendo, guerreira.
Sou um tanto selvagem, sei.
E do que sinto verdadeira.

Meus ideais colorem anseios,
Na imensa teia tecida.
Sou a alma no espelho,
Das crianças, preferida.

Uma marginal eu sou.
Não sei o nome das novelas.
Esqueço ofensas ditas,
Quando uso minha aquarela.

Não comento meus segredos.
E não temo o verbo Amar.
Converso com desconhecidos,
Sou ser de saber escutar.

Marginal de um rio doce,
Caminhar é verbo da vida.
Milhares de livros sentidos,
Nenhuma palavra perdida.

Marginal de ritual tribal,
De fogueira, canções e florestas.
Dançar descalço a noite,
Para mim, a melhor das festas.
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Sou de gente feiticeira,
De doces, abraços e luz.
Encantos e cantos da Lua,
A vida se assim me conduz.

Uma marginal eu sou.
Do que eu defendo, guerreira.
Sou um tanto selvagem, sei.
E do que sinto, Verdadeira.

Seiva Bruta
Eu sei dos meus espinhos, da minha fraqueza, do meu ego-
ísmo, das minhas limitações, das palavras cruéis que já pro-
feri. Não sou indiferente. Não estou me camuflando, não 
estou remendando, remediando, evitando. Estou antes, 
tentando, decidindo, escolhendo, pensando, conquistan-
do, aprendendo. Estou para ser aquilo que almejo: não que-
ro me corromper, mas também não quero machucar você. 
Nunca. Me dói ferir, me dói muito ferir.

Mas não vou me anular, não posso me anular, nem sei me 
anular. Quero antes saber falar com ternura, ter minhas 
mãos dispostas, meu sorriso aberto, meu abraço pronto, 
minha força solidária.  Sou ser para socializar, para cuidar, 
para questionar, para desconstruir, para construir em con-
junto. Sou ser para presentear e libertar livros, sonhos, mú-
sicas, esperança. Estou itinerante, sou itinerante. Sou Seiva 
Bruta e pétala de flor
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Essência...
Não tenho estratégias
Para sentir
Eu não tenho estratégias
Para viver
Gosto da liberdade da ação
Não sei calcular intervenções
Não sei manipular as direções
Não sei pensar tudo só por mim
Porque eu sou parte de um todo

Não vou rotular sem conhecer
Não desistirei sem tentar
Podem não me ouvir
Mas eu preciso falar

O inesperado é bem-vindo
A  Poesia é Linguagem
O mistério é ternura
E o processo é saudade

Acredito na essência
Atos de solidariedade
das pessoas que se unem
Em justiça e igualdade
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Se é bondade a coragem 
Se questionar é preciso

Que desarmem as guerras
na doçura do sorriso

Se a força está na astúcia
E Se é preciso ferir
Minha escolha, Amigo.
Já disse tudo por si:
Não tenho estratégias
Para sentir
Não tenho estratégias
Para viver
Gosto de me permitir
Eu disse tudo a você...



AMOR,  
EU O CONHEÇO
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Composto
Há tempos que eu não te escrevia
Precisaria, num verbo incorreto
Da lacuna, da ausência, da Saudade
Da vontade de ver outras gentes
Na necessidade de estar apenas eu
No silêncio e distanciamento

Mas tenho pensado em você
E é certo
E sabes que o tenho
Com a mesma intensidade
Sem a variação que o tempo quer exigir

Precisava de uma vírgula,
Algumas reticências...
Para outro ângulo depois da esquina
E a descoberta de algo que eu via
Mas não enxergava com todas as cores

Precisava estar com alguns
Para um encontro pessoal comigo
Lembranças, afagos e azulejos pintados
Vinis, livros e vidro embaçado
Gosto doce e meio amargo

Mas estavas sempre em mim
Então,
Entenda o meu motivo
E conheça-me novamente
Há tempos que te escrevo secreto
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Num verbo composto e passivo
Na lacuna, ainda ausência e saudade
Da não vontade de outras gentes
Da necessidade de ter-te 
Presente

Sem a variação  
do tempo 

Vou invadir seu sono,
Inebriar seu sonho,
E falar-te enquanto dormes.
Minha comunicação será perfeita.
Adoro passar o limite da distância e percorrer florestas
longínquas,
Para chegar a quem me ouça.
Para acalantar a quem eu desejo.
Eu sou essa voz. Eu sou uma brisa doce, suave e um mistério.
Eu cantei para as sementes germinarem e as flores coloriram
a margem.
Eu vi.
Eu deitei em pele na relva verde e úmida da noite e senti a
terra pulsar vida.
Te esperando,
Eu vi o seu céu só seu...
Cheio de pontos luminosos e desejosos de que quem
nele mergulhe.
Vou utilizar teu telescópio mágico e ver a alma do universo.
Astros cadentes, pássaros azuis e abelhas que me visitam.
Vou ouvir as notas musicais brotarem com a sua presença,
Enquanto encantas as crianças que brincam.
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Serás confundido com os semideuses que passeiam na primavera
Nos jardins e nos bosques.
E teus cabelos claros na luz denunciarão tua identidade secreta
de sol.
Sorrirás para os avôs e avós e estes rejuvenescerão cem
anos e correrão para brincar na chuva do verão.
Desenharás na areia da praia frases de sentimentos eternos,
Ouvirás mil histórias e contarás outras mil, cheias de romances
que deram certo, processos felizes de histórias sem fim.
Justiça alcançada, Paz da alma, bom-humor diário no café
da manhã, pessoas que se encontram,
Pessoas que se Reconhecem.
Asas para os homens corajosos. Alimento que sustenta
Esperança:
-Amor.
Desde sempre. Sem a variação que o tempo quer exigir.

En Te
Entre todos te estou buscando.
Estou te buscando entre todos
Buscando entre todos estou
Estou buscando entre
Entre todos estou
Buscando
Estou me
En
Te.
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Elo
Parti de todos os mundos.
Silenciei os sons distorcidos.
Para ouvir a sua voz.
Desde sempre nós.
Desde sempre.
Estou em algum lugar,
Preparando as cores que te receberão.
Na manhã. Amanhã. Saberemos.
Saberemos nós,
Desde sempre saberemos nós.
Sinto o que diz sua pele,
Leio o que há em seus olhos.
São minhas as vibrações que pulsam em ti.
São tuas as frases que nem proclamei.
São teus os meus e meus os teus.
Na estação. Na canção. Viveremos.
Viveremos nós,
Dias de sol, dias de chuva e brisa.
Deixo o vento levar,
Deixo-me em alerta,
Deixo-me encontrar,
Deixe-te encontrar!
Há sempre teu lugar reservado.
Há sempre teu presente guardado.
Há um elo que desde sempre.
Desde sempre o elo em nós.
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Déjà vu
Eu te conheço
Vi a cor dos seus olhos
Ouvi o som do seu sorriso
Brinquei com teus cabelos
E dancei um pouco contigo

Eu te conheço
Passei perto de você
E chamei seu nome em tom fraco
Mas você não me ouviu,  lamento
Estava muito ocupado

Mas eu te conheço
Sempre te escrevo cartas
Que ainda não recebeste
Te conheço de longa data
Desde o dia em que nasceste

Eu te conheço
Te abraço eterno e forte
Na memória não vivida
Carrego você comigo
Todos os dias da minha vida

Eu conheço
De longe, vejo tua sombra,
teu jeito  único de andar
Suas manias imperfeitas
Sua postura ao falar
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Eu te conheço
Minhas e tuas diferenças 
São assuntos  divertidos
Gosto até quando te irritas
E não brigarei contigo

Eu te conheço
Tanto e sempre
Conhecer-te
É meu prazer infindável
As marcas em ti deixadas
As dores não reveladas
As alegrias da infância
Sua bagunça pela casa

Eu te conheço
Seus livros, seus instrumentos,
os seus discos preferidos
O tênis jogado, a meia furada,
a música não bem cantada

Eu te conheço
Ouvi seus passos pela noite
Te sigo na madrugada
Contigo eu não tenho medo
Sou parte da tua estrada

Eu te conheço
Ouço teus batimentos
Nos sussurros ao ouvido
Eu te conheço tanto e sempre
E Sempre estou tanto contigo
Que é questão de pouco tempo
Para você estar comigo.





PESSOAS
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Versos Solares...
Nem sempre os olhos sorriem num diálogo
Nem sempre o locutor sabe ser ouvinte
Nem sempre o coração pulsa,
Por um amigo, uma ideia, uma relação.

Nem sempre as pessoas são aquilo que pensam
E há aqueles que nem sabem que são
Mas há gente simples que cuida da terra
E há ainda quem transforma o grão

Há quem não se importa se foi rude
E os que ignoram a palavra-ato
Mas há quem faz poesia
E os que semeiam no cascalho

Nem sempre o desejo se materializa
Nem sempre dormiremos felizes
Mas há quem desperta Auroras
E há perfume na flor de íris

Nem sempre somos compreendidos
E nem sempre temos razão
Mas há quem mesmo ferido
Contempla uma outra estação

Nem sempre resistência significa força
E calar pode ser um grito
Há de se pensar em tolerância
Nas entrelinhas do gesto dito.
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Nem sempre há correspondência
Nem sempre o discurso convence
Ideias fragmentadas
Não germinam ideais vigentes

Nem sempre conhecemos nossos limites
E nem sempre racionalidade é prudência
São diários desafios
Reações e consequências

E há quem não precise falar
Sonoros verbos transitivos
Eu cuido das estrelas do mar
No céu de ondas indizível

São nossos os olhos que sorriem
Sinta seu coração  amado
A verdade?
- Afeto cura.
E os meus versos solares falam.

Legado
Meu pai deixou-me uma herança de valor incalculável. Ele 
não teve oportunidade de chegar a uma universidade, mas 
fui contemplada com um legado de sabedoria que muitos 
doutores deveriam saber:
1- Saiba ser agradecida.
2- A vida alheia, a crítica desconstrutiva, não sejam as-
suntos de tuas conversas.
3- Se não tiver nada agradável a dizer, cale-se. Reflita. Refaça-se.
4- Seja dócil, mas seja astuta. Ninguém é melhor. Somos 
todos formados da mesma matéria.
5- Ame Sempre!
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Aurora de fim de tarde
Quem és tu, gentil estranho?
Que canta com força e brandura.
Sem medo a nós se apresenta,
Dispensando abreviaturas.

Mil pessoas, tantos rostos,
Escondidos, solitários,
As pálpebras descidas,
De cansaço marginário.

Mas ao ver-te assim sorrindo,
E tua alma sem idade.
Provocaste, num minuto,
A aurora de fim de tarde.

A ótica dos transeuntes,
Mesmo um tanto distorcida,
Inebria-se na presença,
De tua bondade solícita.

Gesto livre genuíno,
Voa alto, adentra o mar,
Ondas de humanidade,
De ti nos vem embalar.

São estas notas festivas,
São estes doces sonetos,
Canções que o mundo precisa,
Para se libertar dos medos.
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Cantando as tuas palavras,
Neste tom de mil compassos,
Rompeste o imenso vazio,
Adentrando-me os átomos.

Cheiro quente de presença,
Das chamas que aquecem a vida,
Estrelas despertas na gente,
Por tua voz
Destemida.

A Beleza da Pessoa  
é a Pessoa.

A Beleza da Pessoa é a Pessoa.
É a alma,
O tom da pele,
O olhar que devolve afeto.
São as palavras,
São os gestos,
Formas, sombras, cores e perfumes.
A combinação inesperada,
de toda essa essência tão necessária à vida.
A Beleza, por si só, não existiria,
Não seria atributo ou substantivo.
Não seria falada, cantada, lembrada ou sentida.
Não teria a plenitude que acompanha esses versos.
Porque a Beleza é a Pessoa.
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Aos Homens
Os homens deveriam ser loucos
E mais felizes seriam
Paixão, Amor e Coragem
E não negar seus desafios

Os homens de hoje, alguns
Virtuais por excelência
Esquecem de quem são
Sufocam a sua essência

Atuação contraditória
Miopia escolhida
Escrevem na sua história
Consequências desmedidas

Palavras sem alma e sentido
e pensam que são solidários
Vivem em mundos isolados
Falam e agem ao contrário

E há outros que de tão diretos
Na linguagem curta e fria
Desmancham o ardor poético
Retendo a saudade vazia

Expandem os desejos medíocres
Satisfaze-os tão pouco
Acostumam-se com retrocessos
É vivo que está morto
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Consola-me voltar ao sol
Aos campos e contos antigos
Um dia encontrarei alguém
Que há de sonhar comigo

Sendo homem,  sou mulher
De loucura lúcida e viva
Tal loucura hoje é
A razão adquirida

Homens busquem no Agora
Os sentidos de menino
Quisera poder despertar
Este homem adormecido.
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A gentileza é uma pessoa.
Uma frase não dita.
Em um gesto abrigo

Mil partículas de estrelas na alma.
Um jardim e um afago de quem sabe amar sem limites
Não sendo necessário a ela
Agradecimentos excessivos

A gentileza caminha no submundo de muitos
Quase esquecida no convívio
Abafada no concreto de indiferentes
De posturas que não transmitem sentidos

Mas ainda assim, ela resiste
Forte, intensa na seiva da pessoa
Para ela,
Há de se encantar.  E depois se permitir.
Porque viver é um descuido deleite

Para nós,
Privilégio (meu e de tantos outros)
Ter a gentileza com pele
Rosto, Sorriso 

e um nome composto.



O MISTÉRIO  
DO MUNDO
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Sou Árvore.
Entre nós, a Palavra.
Neste céu e Terra, a correspondência.
Eu desejo a Vida.
E confesso:
Duvido de quem não fala com paixão,
Evito quem não gosta de crianças,
Suspeito dos não sensíveis,
Lamento pelas pessoas não recíprocas e
por quem não se abre aos horizontes diários.
Mas contemplo a planície dos sonhos,
E aproximo-me de ti para revigorar minha essência.
Escrevo cartas.
Coleciono mudas de flores, pedras, discos e livros,
gentes.
Pinto flores-folhas nas paredes e simulo as águas de um
rio verde.
Eu falo: Bom dia! Converso com a terra e com quem habita 
nela.
Eu caminho...
E respeito quem por mim passa.
Muitos eu abraço, levo-os comigo... E Amo desde o prin-
cípio.
Respiro quem fica,
Respeito quem segue.
Pois não são todos e nem poderia.
Eu cuido. Eu ouço.
Eu aprendo, eu me rendo.
Eu canto, eu danço,
Eu supero.
Eu acredito.
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E vejo a felicidade nos detalhes.
Trago a alma pra música e levo a música pra alma.

Ancestralidade, arte, simplicidade.
Porque Tudo faz parte.
Não sou imparcial.
Sou Árvore.
- Kwza Puruà, Pachamama –

Sueños
O sonho...
Precisa-se de muita coragem para persistir nele.
Precisa de renúncias.
Precisa saber-se.
E ter em mente a dimensão de tuas utopias.
Tendo a liberdade e a ousadia,
Para esquecer lembranças sem rimas,
Para destruir paredes e pintar reconciliações.
Na coragem de REconhecer a fundo o Eu.
E mesmo que te pareça longe,
E mesmo que te canse um tanto,
Insista!
Pois um sonho nem sempre é um sonho,
Ele é alimento.
Doce e amargo, forte e necessário.
Princípio que inquieta, que faz mudar o trajeto.
Que ensina a pensar outras fórmulas,
Que reconstrói vidros quebrados.
É a travessia.
É a persistência.
É uma legião de vontade...
Sonho é a certeza não chegada ainda.
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Diálogo
Amigo Céu
Fale comigo
Fica comigo
Comungue meus sonhos
Transpire-me esperança
Pulse em mim o Amor
Energize-me Luz...
Aonde eu for
Por onde eu andar
No que eu sonhar
Ama-me a seiva do ser.
Proteja-me com tua Amizade
Dai-me a sabedoria dos sensíveis
A ternura das crianças
A coragem dos bondosos
A força do raio e o frescor da chuva
Afaste-me da arrogância 
E aproxime-me de quem eu amo
Em reciprocidade
Quero estar ao lado de quem eu possa ser parte
E de quem deseja a presença.
De quem se felicite com o som do riso
De quem gosta de enigmas
De mágicas, palhaços e do circo
De quem acolhe o convite
Para estar Presente
Para dar presente
Para Ser Presente
Para que eu inspire

A olhar estrelas e respirar possibilidades
Para que eu faça felizes os lugares em que estiver
Gratidão sempre.
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Na medida....
Você acorda. Espera que o dia seja diferente. Porque você dor-
miu triste. Mas as coisas não dão muito certo no decorrer das 
horas. Tem dia que a gente nem precisava lembrar. Hoje foi um 
desses, mas eu vou fazer o contrário do que você espera e vou 
registrar aqui as coisas que eu não falaria agora. Lamento, mas 
não vou desabafar tais dissabores.  Estar triste faz parte da vida, 
não é nada anormal. Estar desanimado é opção, eu estou triste, 
mas estou leve. Tão leve que tudo deu certo:
Eu acordei e fiz o café e ficou na medida certa. Nem forte, 
nem fraco e você nem imagina como é difícil encontrar o ponto 
exato. A meteorologia errou e não choveu. Eu gosto de chuva 
também... Mas hoje eu preferi o sol.  Caminhei para o trabalho 
e nem senti o peso da mochila, estava distraída. A condução 
chegou entre eu atravessar a rua e alcançar o ponto. Ligaram 
para mim enquanto fazia a viagem e me disseram que meu 
violão estava pronto. Você não deve saber, mas emprestei meu 
violão a uma pessoa que ela não me devolvia por nada. Um 
erro emprestar seu instrumento, dizem os músicos, mas eu em-
prestei e sofri a saudade. Ele, o meu violão, ficou longe de mim 
por quase um ano e quando retornou estava sem várias peças. 
Consegui reavê-lo no mês passado e o levei para o hospital dos 
instrumentos. Lá, permaneceu por duas semanas e justamente 
hoje ligaram dizendo que eu podia pegá-lo. E eu fui pratica-
mente correndo. Não é uma notícia fabulosa? Claro que me 
atrasei um para chegar a Redação ( da Revista em que eu faço 
parte) mas estou perdoada do atraso, eu sei.
Lá no hospital do som conheci um senhor que estava num dile-
ma só: ele precisava de dinheiro e estava pensando em vender 
seu saxofone. Ele toca Jazz. Eu não sou apegada ao material,
mas algumas coisas não são somente “material” há sentientos 
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inseridos nelas. E eu tenho vários objetos que são só sentimen-
tos: são memórias, são histórias que quase respiram. Eu disse 
isso para ele porque parecia sofrer muito em ter que vender 
seu instrumento querido. Ele ficou pensando e acabou encon-
trando uma solução na loja mesmo: um dos funcionários disse 
que a escola de música ao lado estava precisando de alguém 
para ensinar saxofone. Ahhh...Achei isso fenomenal!!! Todo so-
frimento solucionado e nada precisou ser sofrido.
Caminhei pelas ruas agitadas do centro do Rio de Janeiro, 
orgulhosa de estar na companhia do meu violão. As pes-
soas me olhavam. Faziam comentários sobre música, sobre 
pessoas que tocam a alma com seu som.
Na Redação, quando cheguei, estava só a Jujuba, minha gran-
de amiga. E aí eu chorei. E contei pra ela o motivo. Por que 
ser forte o tempo todo - se chorar te liberta tanto? Ganhei um 
abraço e tiramos uma hora para vermos juntas um filme. O fil-
me lindo da história que eu gostaria de estar contado para você 
agora, da minha história ainda não acontecida. Mas que vai 
acontecer e quem sabe você também faça parte dela?  Depois 
outro amigo chegou e tocou o violão e eu cantei, mas desafinei 
no final das notas porque a música me emocionava e me lem-
brava o motivo da minha tristeza disfarçada. Meu amigo não 
entendeu e riu. E ficamos rindo implicando uns com os outros.
Trabalhamos. Escrevemos artigos sobre assuntos variados: 
Direitos humanos, Política, Cultura, Meio ambiente...
E eu escrevi também uma poesia.
Voltei para casa de metrô porque não gosto de fazer o 
mesmo caminho.
Você acorda!  Espera que o dia seja diferente! E acontece. Tudo 
ocorre maravilhosamente do jeito que você não planejou.
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Momento Propício
Este é o momento certo.
Este é o momento propício. 
O passado se foi e há gratidão nas lembranças. 
Mas elas não afetam meu “Agora”.
O passado se foi e deixou algumas marcas, 
dolorosas foram. Agora são como pequeninas tatuagens 
que mostram o quanto amadureci e me tornei melhor. 
O passado se foi e levou com ele amores. 
Amores que deixaram seu ensinamento. 
E ficaram, e partiram e seguiram. 
Este é o momento. 
O passado desenhou traços de eventos, ventos e saudade.
Eu pinto as brechas com cores quentes e frias e equilibro 
minha existência. E deixo esse quadro numa parede. 
Para que recordar apenas as coisas boas. 
Este é o momento propício. 
Compreendo que não há culpa, que não houve erro...eu 
estava apenas aprendendo . 
O passado se foi e sinto-me livre...Ninguém me condena. 
Eu não me condeno. 
Todos os seres me olham com festa, pois estou vivendo da 
melhor forma que poderia. 
O passado se foi e fez bem sua tarefa enquanto passado. 
Mas o Presente está tão necessitado de meu afeto. O Pre-
sente está ansioso por meu carinho e energia. 
O passado se foi e ele não tem poder sobre mim. 
O passado me saúda Perspectivas .
Este é o momento Propício. 
Este é o momento Presente.





A VIDA
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Arriscar-se
Um mergulho oculto
O não respirar
Um segundo mudo
O temor ao pular

O Palpitar acelerado
Um som descortinado
O sentido reinventado
Um grito libertado

Arriscar-se é doloroso
Rasgar-se de todo
Gerar-se de novo
Autônomo parto

E parto de ontem
Sou novo horizonte
Meu Eu emergido
Profundamente
Versado e vivo
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Plural
Não há felicidade no singular.
E não há amor sem riscos.
Não há bondade sem esforço.
Não há aprendizado dado.
Não há amizade sem compreensão.
Não há força sem ternura.
Não há sonhos sem coragem.
Não há palavra sem alma.
Não há gesto sem vontade.
Não há paixão sem contato.
Não há resultado sem dedicação.
Não há retorno sem doação.
Não há liberdade sem desprendimento.
Não há alegria sem riso.
Não há satisfação sem troca.
Não há energia sem motivação.
Não há vitória sem luta.
Não há diálogo sem audição.
Não há direito sem justiça.
Não há parceria sem flexibilidade.
E não há nada sem vontade.
Não há singular.
A vida é Plural.



Aline Rochedo

87

Imensos minutos.
A rua é dona de si.
Ela não foge da sua essência.
De Partida e Chegada,
De Nascente e de Poente,
De Vazio e de Presença,
De Sonho e de Temor.
A rua, não mais solitária,
Nela, alguma emoção.
Enquanto passo longo,
Enquanto corro fundo,
O mundo é apenas Ela,
Naqueles imensos minutos.
Ouço o canto das estrelas,
O badalar dos pensamentos.
Minhas incertezas agora,
Vão embora com o vento.
Não me resta nem o medo,
A névoa dela domina.
Eu apenas, em segredo,
Sou a moça que caminha.
Meus passos sonoros e firmes,
Visível inquietação.
Tudo se foi neste tempo,
Nela, outra Estação.
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Estender-se
O poeta idealiza.
Ele credita cores no abismo,
Ele Vê sonhos na desesperança,
Ele imagina possibilidades.
O poeta sofre,
O poeta canta,
O poeta morre,
Mas o poeta Vive.
O poeta idealiza.
Ele cria rimas perfeitas,
Ele chora,
Ele sorri, ele se lança ao inesperado.
Ele não se desespera,
Ele é tempestade e bonança.
Poeta é adulto-criança.
O poeta não é parâmetro,
Para quem teme.
O poeta não é exemplo para esperas.
O poeta realiza primaveras,
Ele enamora as pessoas,
E se enamora de gentes.
E desenha nas margens dos cadernos.
O poeta idealiza.
Nele Amar é estender-se.
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Subversivo
E o poeta versa esperança e une-a em atos,
Num mundo em que, infelizmente, 
As palavras e os fatos pouco se encontram. 
O poeta valsa, canta e faz encantamento. 
E a poesia chega aos ouvidos dos que tem olhos despertos. 
Dos que repudiam as mazelas corriqueiras dos sem palavras 
de afeto. 
Chega de pronto e mora no outro, 
Com raízes verseiras de luz subterrânea, 
Aquelas da alma. 
E não há como resistir se um verso chegou e te fez pulsar.
O poeta é o subversivo. 
Nele, não há fronteira, 
Nele, o amor é verbo. 
E o verso é tal como seu criador,
Livre.
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A poesia é a alma  
de quem escreve
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