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O PRETENDENTE
por Abilio Pacheco

A menina disse querer um esquife nos seus quinze anos. A mãe, antes de negar-lhe o pedido, indagou pelo motivo. Queria um esquife para 
meter-se nele e esperar a chegada do príncipe. Sem a mãe afirmar que morreria, a filha replicou: Há medicina. Fico no soro.
O pai ouviu os detalhes: três vezes por semana, abria a porta e um rapaz entraria, removeria o esquife, a beijaria... Vacilou mas assentiu. 
Iria providenciar tudo, desejava apenas saber se ela não temia a velhice. Caso antes, papai. Antes!
Debutou, o esquife pronto, a medicina a postos. Adormeceu. Completou 16 anos e 156 pretendentes fracassaram. Os pais, tristes, o 
cãozinho choramingante e a fila de pretendentes enorme. Foram-se mais dois pares de anos, e nada. Daí, passaram a abrir o esquife todos 
os dias, depois, duas vezes por dia, depois três. Assim a fila foi diminuindo.
Não havendo mais fila, o esquife era aberto sempre que um novo pretendente surgia. Coisa cada vez mais escassa. Basta! Iremos acordá-la 
semanas antes de nossa próxima boda, disse o pai. Mas antes disso, ela foi beijada e acordou. Um pajem simples, contratado para cuidar 
do mascote... Estavam na sala do esquife quando o cãozinho, mesmo já velho, passou disparado com o jovem no encalço, pulou sobre a 
dona, lambeu-lhe o rosto, cheirou e, explodindo em feição de homem idoso, beijou a donzela. Depois expirou.
Fizeram-lhe velório, enterram-no dignamente.
No dia das bodas, os pais festejaram o casamento da filha com o pajem.

***

CURVAS PERFUMADAS
por Abilio Pacheco
(Para Antonia e Iskarlett)

A filha era muito alta e a mãe queixava-se dos namorados que sempre a menina trazia pendurados debaixo do braço. 
Sorte as curvas serem perfumadas. Mas os rapazinhos fracos não se resistiam ali; caiam.
Um dia a mãe admirou-se da filha com os francos vazios. Havia depilado as axilas.
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***
a poesia requer silêncio, requer ausências, ócios,

mesmo em meio a barulhos, ruídos e gritos,
mesmo em meio a gente, multidões, afazeres

o que ela quer é instalar-se, impregnar-se, emprenhar-nos
e de dentro fazer-se voz e grito, presença e trabalho
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http://abiliopacheco.com.br

o poema nasce da terra,
nasce do chão, do húmus,

o poema nasce da pele,
nasce da carne, do sangue

o poema nasce da casca,
nasce dos gomos, do suco

o poema nasce do grão,
triturado, nasce do pó

o poema, das entranhas
ultrapassa o for superfície

sem que dela prescinda
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pra que serve um verso doce? – para adoçar.
pra que serve um verso de sal? – para salgar.
pra que serve um verso azedo? – para azedar.

mas um verso amargo, não amarga nada.
um verso bruto, não embrutece nada.

um verso ferino, não fere nada.

amargo, bruto ou ferino...
um verso que assim se faz
arranca-nos do dia a dia
vivido ordinariamente

também não adoça, nem salga, nem azeda,
mas pode fazer-nos menos bicho
para sermos mais humanizados...
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NOTÍCIA
GRUPO DE POETAS LIVRES – FLORIANÓPOLIS, S.C.

No passado dia 11 de janeiro de 2012, uma equipe da Record News compareceu na sede do Grupo de Poetas Livres para uma matéria sobre 
o Grupo de Poetas Livres que iria passar em rede nacional. A matéria foi ao ar no Jornal apresentado por Herodoto Ribeiro e com a atriz 
Beth Goulart falando em poesia. Participaram da matéria, Adriana Cruz, Cacildo Silva e Maura Soares. Cacildo é autor do Hino dos Poetas 
Livres, de sua Medalha, da Bandeira, do Troféu Garapuvu, do Púlpito, pois além de poeta e professor de música, é artista plástico. Adriana 
Cruz, uma das fundadoras do Grupo, 1a.Tesoureira, é a única que ainda está em atividade nestes 13 anos do GPL. Espero que gostem da 
matéria, pois fizeram edição de quase 45 minutos de filmagem.
Esse é o link da reportagem sobre a poesia:

Maura Soares – Presidente do GPL

http://videos.r7.com/r7/service/video/playervideo.html?play=true&idMedia=4f0e1dafb51a4c793f330590&thumbnail=http://r7vide
os-thumbnail.s3.amazonaws.com/ER7_RN_JRN_BETHGOULART_452kbps_2012-01-11_8109b003-3cad-11e1-9f42-
5b03aebc10bc.jpg&idCategory=211
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