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À Força do amor 
Que opera mudanças 
Na vida que é dança 
De raças, credos e cor 
 
Para aqueles que acreditam 
E contribuem para acontecer 
Com a garra de crescer 
Juntos e em comunhão 
 
Para tantos irmãos 
Que de outra dimensão 
Encaram o Brasil sem dor 
Desejando a todos Luz e muito AMOR 
 
Dedico pensamentos esparsos 
Lançados no compasso 
Da existência fugaz e breve 
Desejando que o jugo seja leve 
 
MUITA PAZ! 
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PREFÁCIO 
 
Pediu-me Gorki que fizesse a apresentação do seu livro VENCEREMOS. 

Logo eu que não sou poeta e nem fiz filosofia, apenas estudei nossa fisiologia. 
Na sua poesia PEDRA mostra sua sensibilidade entre a natureza e seu ser 
quando diz: ”Havia uma pedra em meu caminho/Coletei com cuidado e 
carinho/Estudei de perto a composição/Os minerais se mostraram/Com luz 
natural e precisão/A pedra ganhou vida e magia/Fazendo minha paixão pela 
Geologia”. 

É nesta visão que trata o VENCEREMOS sempre numa correlação da 
realidade e sonhos, na busca da felicidade, que fica claro em suas poesias, só 
se concretiza no amar real (AMOR E VIDA - O amor é alma, arma e canção/Força 
que irmana destruindo solidão/Pontos e Retas), na solidariedade 
(SOLIDARIEDADE CALADA - A solidariedade é mansa e calada/No ato, cujo 
autor não aparece/Na força que chega a quem carece) e numa relação de 
respeito para com a natureza (PEDRAS PRETAS- Xaréu - Era bela e natural na 
cor e formação/Permitindo estudo, aprendizado, divagação/Hoje está preta por 
óleo que vazou/De onde (?) ainda não se determinou). 

Como não poderia deixar de ser, nesta compreensão, está a poesia 
dedicada à sua amada Rosa, figura impar, que se complementam no cotidiano 
de suas vidas, hoje refletidos no dia a dia com os filhos e netas (ROSA - “É Rosa 
na cor, no encanto, no sabor/a expressão viva, vida, do meu amor/Um sonho 
que é real a cada dia/Sem isolamento e com muita magia”). 

As poesias explicitadas em VENCEREMOS permitem refletir nossas vidas 
e se estamos cumprindo nossa missão neste espaço terrestre. 

Ler este livro nos dá o prazer de ver que estamos numa constante 
mudança de realidade que nos leva a ter a necessidade de conhecer e conhecer 
mais as consequências de nossos atos e ações cujos efeitos futuros podem ser 
benéficos à humanidade ou de resultados nada satisfatórios. 

Assim é bom saber que no dia a dia muitas vezes, sem percebermos, 
estamos agindo de forma a dificultar nossas vidas no futuro bem próximo ou 
longínquo cujos efeitos serão para outras gerações (DESCASO... 
DESGOVERNO - Apenas um bando de ministros nervosos/O Brasil sendo 
vendido e queimado/O povo; os povos; nações... de lado/O desgoverno em sua 
forma cruel/Alimentado pela ira e muito fel). 

Recomento a todos(as) que tiverem acesso a este livro fazerem uma 
leitura completa pela qualidade de suas poesias. 

José Audisio Costa 
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VENCEREMOS 
 
A distância e a saudade que dança 
Como um gota luminosa que cai 
Dos olhos marejados se esvai 
Levando o sal próximo do sorriso 
Como se tudo fosse certo e preciso 
A ponta afinada da saudade em lança 
 
A vida nos ensina nova esperança 
Que se descortina como força e garra 
Bela, que o nosso ser para e se agarra 
Com magia que é a crença no futuro 
Seguramente atravessaremos o escuro 
E celebraremos inventando nova dança 
 
A força buscamos na energia cósmica 
Que dirige o universo com maestria 
Nos trabalhos infinitos dos filhos de Maria 
Na quietude de uma lembrança guardada 
As conversas jogadas fora na calçada 
São fractais de explosões atômicas 
 
São as forças mais dinâmicas e cruas 
Que esquecemos perdidas em ruas 
Permeado a nossa memória e ser 
Precisamos com essa fase apreender 
O sentido do amor maior em força nua 
O abraço ou a admirar uma bela lua 
 
As emoções maiores são fortuitas 
Quase todas leves e gratuitas 
Chegam na lembrança com vagar 
Um riso, sorrido, um gingado, um olhar 
Nos envolvem a memória e o ser cora 
O sangue vem a tona para bailar 
A vida chega e nos convida a dançar 
 
Venceremos e seguiremos melhorados 
Muitos seguindo de braços dados 
Novamente e ternamente enamorados 
Cientes da constância que só há no amar 
De forma abundante, sem pestanejar 
Se entregando ao sentimento renovado 
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Venceremos em união e paz presentes 
Em todo crente e, também, descrente 
Que acredite na força que é ser gente 
Sapiens do planeta azul que é água 
Na qual devemos mergulhar as mágoas 
Deixando de sofrer para, enfim, viver 
 
Infelizmente atingimos 100.000 vítimas do COVID-19. 
Acredito na força dessa nação 
VENCEREMOS! 
Muita Paz 

 
100.000 
 
São vidas, histórias, lembranças 
Dores que na mente dançam 
Muitas vezes sem explicação 
A hora que foi chegada; sem permissão 
 
A adeus sem adeus, quase definitivo 
Um ser que era vida e luz esquecido 
Na estatística sonora que cresce e voa 
Anunciado que mais uma vida se escoa 
 
Como água na rua em chuva boa 
Sem a força e a direção segue a nação 
Negando e fazendo da dor algo menor 
 
Quando ela (a mulher da foice) chega só 
E nos atinge sem piedade ou razão. 
Vamos lutar pra reconstruir nossa nação 
 
Muita prece, luz e luta 
Para um Brasil de luto 
 
Paz e ação 
Amor ao povo e a vida da nossa nação 
O BRASIL vencerá e voltará! 
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ONE HUNDRED THOUSAND 
 
Não quis dizer em português  
Nem para mim nem pra vocês  
Da dor do Brasil do escuro 
O país que é para ser o futuro 
 
Esse futuro, todavia, chegará  
No grito agudo, afiado da arara 
No som, sol maior, Caetaneado 
Desse povo, forte, íntegro, danado 
 
O coração calado e muito apertado 
Quase ficou estático...paralisado 
Na dor imensa do não respirar  
 
Brasil, tu és forte e viril. O que há? 
Carecemos, com urgência, mudar e voltar 
A crescer, Estudar, viver, sorrir e amar  
 
Paz e luta! 
Força, preces e ação  
Para salvar uma nação 
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AMOR & VIDA 
 
O amor é alma, arma e canção 
Força que irmana destruindo solidão 
Ferramenta de trabalho da luz em ação 
Paz e luta em defesa do menor irmão 
 
Amar é se fazer igual e presente 
Descer do pedestal do orgulho; ser gente 
Caminhar em busca do serviço maior 
Acolher com esperança quem está só 
 
Amor é a prece que se torna ação 
É a palavra de conforto ao coração 
Tratamento igual, sem julgamentos 
 
Luz presente em todos os momentos 
No choro da chegada e no da partida 
Em todas as ocasiões de nossa vida 
 
Muita paz 

 
 
PONTOS & RETAS 
 
Do encontro em um ponto 
Há congruência das retas 
Soltas, repetidas em contos 
De matemáticos até atletas 
 
Curvas que bailam em Catrina 
Na força/vendaval mulher/menina 
Encontros da natureza: geometria 
A festa do temporal é pura alegria 
 
Na cuca matemática: alegoria 
A abstração no encontro perfeito 
Quantas retas que tangenciam 
 
Marcam encontro no ponto eleito 
No qual toda força bruta e energia 
São ondas/pontos que convergiam 
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VIDA 
 
A vida é moto contínuo; moenda 
As experiências são passageiras 
Águas de março sobre ladeiras 
Ou o intervalo gostoso da merenda 
 
O sonho bom próximo do acordar 
O começo no caminho do amar 
A vida que segue plena em elaboração 
Guardando tudo que sai do coração 
 
O que chamamos de uma vida 
É a chama tênue de veja perdida 
Nas noites do tempo pachorrento 
 
É somente mais uma experiência 
Para crescermos em virtude; paciência 
Muitas outras teremos a cada momento 
 
Muita paz 
 
O tempo eterno 
É o segundo fecundo 
Vestindo seu belo terno 
Cor de final de tarde 
Que, silentemente, arde 
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GEODIVERSIDADE 
 
Na construção do Planeta 
Nossa nau, casa e carrapeta 
O arquiteto maior fundiu a cuca 
Criando feições geológicas únicas 
 
Chamamos isso de Geodiversidade 
O conjunto de rochas da Terra 
São trabalhos de rara qualidade 
Como pores de sol que luz encerra 
 
Ela é distribuída em todo o planeta 
Podendo ser utilizada como meta 
Na construção da sociedade igual 
 
Na ampliação da solidariedade 
De fato, de direito, de verdade 
O sapiens sapiens mais racional 
 
Muita Paz 
Que façamos com amor 
Um planeta mais humano 
Sem descriminar o fulano 
Pela raça, credo ou cor 
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DIANA 
(Para a filha do parceiro Isnaldo Jr.) 
 
A menina que é luz, brilha 
No retorno da sua trilha 
Que é vida e harmonia em amor 
Recebendo de todos o calor 
 
É dia na sua luz a alumiar 
É Ana no vai e vem do cantar 
Diana pequena, Flor morena 
Luz plena sempre a brilhar 
 
Que seja bem-vinda quem é amada 
Que Maria cubra de luz sua estrada 
Fazendo da pequena flor retornante 
 
Mulher forte, bela...estonteante 
Distribuidora de luz e muita graça 
Por todos os recantos que passa 
 
 
MANHÃ 
 
Janela aberta em luz; manhã 
Chega em claros instantes 
Como luz no orvalho; diamante 
Chega o sol em força; mente sã 
 
A luz na sua natural magia 
É amena, plena, serena; poesia 
Banha todos com igualdade 
Levando a mesma oportunidade 
 
O sol surge sempre novo e brilha 
Ensinando renovação constante 
Nos caminhos da vida e nas trilhas 
 
Às vezes tortuosa em instantes 
Sempre nos ensinam a contornar 
Mostrando que a melhor forma é AMAR 
 
Muita Paz! 
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AMOR 
 
Sentimento e vontade de mudar 
Busca constante de novo caminhar  
Em tempos difíceis na prisão do lar  
Construamos e reaprendamos amar 
 
A convivência estreita é a estrada  
Da construção de uma nova morada  
Uma casa de harmonia e divisão 
Para somar a paciência com o perdão  
 
Apagando dores do passado e presente  
Reaprendendo a conviver enquanto gente 
No espaço estreito das veias do coração  
 
Deixar o amor fluir com força e emoção  
O ser mais ameno começa, então, a surgir  
Quando a maestria do amor nos faz agir  
 
Muita Paz! 
 
 

PERISPÍRITO  
 
Corpo quadridimensional etéreo  
Elo de ligação com a matéria 
Memória das vidas e progresso 
Certeza de que não há retrocesso  
 
Para frente marchamos com vigor  
A certeza é o investimento em amor 
A coragem na caminhada é razão  
A certeza do amor maior em criação  
 
Um corpo, uma vestimenta, atemporal 
Para viagens presentes e futuras 
Ferramenta que faz a alma madura 
 
Forma futura da avaliação espiritual 
Ligação entre mundos no plano astral 
A essência da energia pura e celestial 
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VINGANÇA  
 
A vingança não deve ser a dança  
Na qual se envolva o coração  
Há um caminho mais sereno 
Que se chama encarnação  
 
O coração bate contente  
Quando o ritmo silente 
Dos nossos dias é compreensão  
Quando à dor devolvemos compaixão  
Acreditando no sim, força e expressão  
 
O coração se compraz e acredita  
Quando a uma desfeita ou desdita 
Paramos e prestamos muita atenção  
E para a dor/vingança em paixão 
Respondemos com sonoro do perdão 
 
 
 
 
 

MANHÃ II 
 
Chega. Com sua luz e galhardia 
O sol presente anuncia o dia  
E beija a Terra em oito segundos  
Sua luz se espalha pelo mundo 
 
A luz ensina a planta a viver  
É caminho certeiro pra crescer 
Precisamos, como sempre, aprender 
A buscar a luz interna para o ser 
 
E ser melhor a cada manhã renovada 
Pela luz que faz da Terra abrigo e morada 
O planeta azul é Terra, Água e Luz 
 
Caminho seguro que ao amor conduz  
Lugar para aprender sobre as vidas  
Incontáveis oportunidades, idas e vindas 
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FANTASMAS E FALCATRUAS 
Pano de fundo ou de chão: ...depois de um eclipse total.... 
 
O sol, um novo dia anuncia 
Enquanto o ex-ministro fugia 
Se considerando fraco e perseguido 
Para viver no nababismo prometido 
 
Um presidente que a tudo desconhecia 
Gagueja, pragueja e triste, quase, anuncia 
Com o resto de sangue em suas veias 
Que o Queiroz foi encontrado em suas teias 
 
No sítio, casa, escritório; sem direito a self 
Dele, também, se afasta de leve o Wassef 
Inocente e comprometido com a verdade 
 
Nunca viu ou mesmo falou com o Queiroz 
Que, mesmo encarnado, sumia veloz 
Usando a tangibilidade com precisão 
 
Espero que ele não suma da prisão 
Que o novo advogado seja menos mentiroso 
Que tudo isso sirva pra acordar o nosso povo 

 

ACORDA BRASIL!!! 
 
O quê? Corda? 
Aonde?? 
E o Brasil ... 
Perde o bonde..... 
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FERNANDINANDO DUARTEMENTE 
 
Falando em claras pinceladas 
Encontro o melhor que há 
Rasgando tintas em telas 
Nanquins naturais ou aquarelas 
A vida surge, quase, sozinha 
Nas claras caras das Aurorinhas 
Dando à vida graça e sabor 
O artista, zen-budista, é avô 
 
Deitando o pincel ligeiro 
Um traço emenda faceiro 
Àquele que ali já existia 
Retas, curvas, linhas...Magia 
Tanta arte e cor, quanta poesia 
E, pra terminar, hoje é seu dia 
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MATURIDADE  
 
Na maturidade a beleza 
Leve e simples como onda 
Que o vento gera com presteza 
Enquanto a mente perscrutina; ronda 
 
No voo a destreza da levitação  
O amor que era fogo vira ação  
A palavra solta se torna construção  
Alicerçando a vida no rogo do perdão 
 
A criatura cresce ou deveria fazê-lo  
De preferência aprendendo do amor 
Escolhendo para a vida novo valor  
 
O sol com calor na medida certa 
Surge mostrando a porta aberta 
Luz, caminho, construção, desvelos 
 
VIDA II 
 
Vida, caminho atemporal 
Chuva miúda intermitente 
Caminho único de ser gente 
Fuga constante do que é real 
 
Encanto e desencanto constante 
No rosto as marcas carregadas 
O ser torto visando o elegante 
Aguardando a nova morada 
 
Suspiro de chama de vida 
Luz parca, tênue, amarelada 
Desencontros, mesclados, caminhos 
 
Cacto verde brotando espinhos 
Destino traçado ou aberto; incerto 
A certeza só o céu azul...aberto 
 
Aprendiz da vida 
Passageiro do trem 
Que chega e sai... partida 
Sem notificar ninguém 
 
 

Que a paz seja presente 
Embrulhada com amor 
Para o crente e o descrente 
Caminhos e desenhos do criador 
 
Muita Paz! 
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O QUE VALE 
 
Vale a sinceridade 
Plantada no coração 
A garbosa lealdade 
Ajuntada da educação 
 
Vale muito a humildade 
Um abraço forte e sadio 
Em dias de parca claridade 
Ou em noites de duro frio 
 
Vale a canção da chegada 
Um sorriso pleno e vadio 
A porta aberta, escancarada 
 
O trinado de um assobio 
A luz solar brilhando forte 
Mostrando Amor como norte 
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CHUVA 
 
Chuva menina na esquina 
Me espera que vou passar 
Esqueci que água molha 
Como molha o meu olhar 
Quando no repente do soslaio 
Chego devagar e saio 
Andando bem devagar 
 
Chuva fina e passageira 
O céu chora com as estrelas 
E eu que não posso vê-las 
Sonho, através das nuvens, em tê-las 
 
Sou de longe ... constelação 
Sou aprendiz de união 
De Orion com batalha perdida 
Vim pra cá começar a vida 
 
Vida miúda que vai 
Que nem chuva fria 
Em sua doce alegria 
Aos poucos se esvai 
 
Fica a energia no espaço 
Atemporal e sem compasso 
Para aprender a crescer 
Voltar em Cocheiro viver 
 
Na janela em veneziana 
A sombra da mulher em fases 
Na noite cálida veneziana 
Sombra, sobra, obras fazes e és 
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BIG-BANG 
 
Explosões cósmicas em fractais 
Podem ser vistas com atenção 
Em Flor que se abre em permissão 
Deixando a brisa perfumada e fugaz 
 
No canto afinado, sem instrumento 
Trinado de um sabiá solto ao vento 
No assobio da sapo na chuva fina 
Na luz azul da lua que, leve, ilumina 
 
São fractais da energia cósmica imensa 
Origem do universo como se pensa 
E estrelas que vagueiam com precisão 
 
São fragmentos de amor derramados 
Quando o criador eterno enamorado 
Bateu palmas com força em explosão 
 
Muita Paz 
 
CHUVA & SONS 
 
A gota cai e sem medo vai 
Fazer barulho certo e ritmado 
O céu se espalha cinza e nublado 
Todavia, a luz do sol tênue de esvai 
 
Os sons do vento que murmura 
Trazem alegria, beleza e ternura 
Na manhã maior de cada vovó 
Netos distantes, mas nunca sós 
 
A energia, pura magia, em pensamento 
Feito gota d’água levada pelo vento 
Beija a mulher que é Mãe duas vezes 
 
Dos filhos que tem, netos que teve 
Como se dentro de si revivesse 
E a chama do ser Mãe, reacendesse 
Feliz dia da Vovó 
Muita paz e amor 
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A PEDRA 
 
Havia uma pedra em meu caminho 
Coletei com cuidado e carinho 
Estudei de perto a composição 
Os minerais se mostraram 
Com luz natural e precisão 
A pedra ganhou vida e magia 
Fazendo minha paixão pela Geologia 
Os minerais em suas cores e brilho 
Marcaram e marcam o caminho que trilho 
A história do planeta surgiu amena 
A migração dos continentes; cinema 
Os corpos ígneos brasilianos 
Granitos gigantes e aflitos intrudiram 
A Borborema dividiram em terrenos 
Quase sempre iguais mas, nunca amenos 
Nas bordas inúmeros cisalhamentos 
De alta e baixa T em seus tormentos 
Como serpentes cortando a região 
As encaixantes recebiam tudo confiantes 
Na construção da nova crosta que surgia 
Meteoros sem avisar, simplesmente , desciam 
Para visitar o planeta em explosão 
Era o Brasiliano em força e ação 
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RAIZ DE DOIS 
 
Na raiz de dois a solução 
É investir no amor com atenção 
Criando raiz para a melhor situação 
Ficando alicerces com muita paixão 
 
Na equação a dois há a simetria 
De bocas que se procuram; magia 
Na igualdade do beijo trocado em luz 
No caminho que você amor conduz 
 
A raiz é de dois e precisa sempre ser 
Para o crescimento em força e saber 
Feito baião de dois solto e grudado 
 
Quero viver e crescer ao teu lado 
Na construção da raiz de dois 
No calor do amor de antes e depois 
 
 
MAR 
 
Ondas que chegam em constância 
Mostrando a força e perseverança 
Que enfrenta e contorna obstáculos 
Polvo gigantesco mostrando tentáculos 
 
O vai e vem que se repete constante 
O som é murmúrio e grito cortantes 
As ondas são curvas que encantam 
Como se sereias em uníssono canto 
 
A luz do sol refletida e refratada 
Brilha nas cristas e nos vales 
Que são copiados pela areia 
 
Como imensa aranha, tece teias 
Guardado vida e muita energia 
Brindando os olhos com força e magia 
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FLUTUAS 
 
Flutuas no espaço em beleza 
Mulher de fases, dona da rua 
Tua luz embriaga; a mente flutua 
O pensamento voa sem aspereza 
 
Volta ao teu corpo, curvas e simetrias 
Desejos ardentes, línguas entre dentes 
Teu gosto e tuas carícias... maestria 
O beijo, nunca dantes, tão ardente 
 
Como a lua, flutuas minha mente 
Meu sangue arde e ferve, novamente 
Como se eu nascera do teu olhar 
 
Aprendi com tuas fases a amar 
Conjugar encontro com união 
Descobrindo que amor é paixão 
 
09.04.2020 
Lua maravilhosamente plena 
Vida indiscutivelmente pequena 
 
Paz e bem 
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RODA DE POESIA 
 
A roda de poesia é ação 
É mandala que gira em canção 
Ao sol bem quente do sertão 
Que quando esquenta resolve 
E, com calor, mata o covid-19 
 
É abraço com muita alegria 
Bem apertado e com vontade 
Para matar toda a saudade 
Que o coração guarda ou guardaria 
É opção, construção, luz, galhardia 
 
A roda gira com esmero e precisão 
Na ida ou na volta cai na tua mão 
Onde o M lembra Maria e perdão 
Amor que sempre carece permissão 
No acontecer, no escolher, na paixão 
 
A roda é atemporal e fractal 
Pedaços sem começo ou fim 
Assobio sonoro de um Serafim 
Um anjo torto igual a ti e a mim 
A roda é Poesia... magia sem fim 
 
 
ROSA 
 
É Rosa na cor, no encanto, no sabor 
Na expressão viva, vida, do meu amor 
Um sonho que é real a cada dia 
Sem isolamento e com muita magia 
 
Do sorrir, do sentir, do crescer 
Apreendendo as nuances do viver 
Em cada e todos os pequenos momentos 
Juntos em coração, força e pensamento 
 
A Rosa airosa hoje faz idade nova 
Renovando a chama que é o amor 
Acesa, no Recife, pelo imenso calor 
 
Calor que sabe a chuva miúda e fina 
Lavando a atmosfera que se renova 
Caindo como orvalho na Flor menina 
 



Gorki Mariano                                Venceremos-------------------------2020 
 
 
 

25 
 
 
 

O CORAÇÃO E O TEMPO 
 
O coração ás vezes vacila 
Às nuances da vida severina 
E se fecha todo, qual pupila 
À luz forte de um novo dia 
 
A parca sombra da alegria 
Que sobrou em um sorriso 
Não parece ser precisa 
Para a vida voltar a alegrar 
 
O céu da existência 
Fica repleto de nuvens 
Sempre prontas a desabar 
Todavia, a tempestade passará 
 
E será o tempo de fato 
Que curará esse momento 
Mesclado de dor e tormento 
E imensamente chato 
 
A chuva que enfim brotar 
A vida nova vai irrigar 
E o mar dos olhos vermelhos 
Serão, então, dois espelhos 
 
Refletindo no outro o infinito 
Enquanto o tempo, mago eterno 
No seu mais luzente terno 
Sopra um lancinante grito 
 
Mostrando de longe ou perto 
Que a vida é mera passagem 
É uma brisa breve; aragem 
Soprada a ventos incertos 
 
Que percorrem quatro cantos 
Enxugando inenarráveis prantos 
Que sempre insistem em rolar 
Como maneira de acalentar 
 
O tempo, irmão, mostra o sertão 
Com sua caatinga cinzenta 
Ensinando que a vida é lenta 
E que só nos resta esperar 
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A chuva fina vai chegar 
Fazendo o verde brotar 
E onde antes era a tristeza 
A vida surge em nova beleza 
 
 
Muita Paz 
 
 
LIVRO 
 
Livro tu voas livre em canção 
És a força das palavras; construção 
Viagem ao infinito, grito, imensidão 
És fonte de prazer, dor, alegria e perdão 
 
Livro és companheiro e instrutor 
Fonte inesgotável de saber e valor 
Vaso fecundo onde planto e colho amor 
Caminho para quem anda sozinho em dor 
 
Livro, as palavras diversas se multiplicam 
A luz brota como sangue novo ao coração 
A mente voa livre e salta sem sair do chão 
 
Livro, és segredo, história, glória e medo 
Viagem para mentes livres, sem segredos 
Em tuas páginas esquecemos degredos 
 
Muita paz 
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ENCONTRO 
 
Quase fiquei desnorteado 
Eu, um Nordestino danado 
Quando a cor da pele tua 
Bateu no meu olhar; nua 
 
Eu, um filho pródigo da rua 
Mais um esquecido de; sei lá 
Algum lugar distante; ao sul Ceará 
Engasgar de vez com caroço de juá 
 
Menino, quando já me achava homem 
Busquei, como quem busca um novo hino 
Descobrir as letras soltas do teu nome 
 
Encontrei no repente um R em Flor 
Então, meu coração se encantou 
Viveu e vive teu cheiro; nunca desertou 
 
——————— 
Logo eu, que sou deserto 
Caatinga e cantiga seca, sertão 
Escolhi pelo coração; ordem inata 
Viver nos capibaribes braços e abraços 
Da Mulher-Flor da zona da mata 
 
 
AMOR 
 
Arte de encontro de corações irmanados 
Ponte entre corpos e ações lado a lado 
Estrada para seguir, de mãos dadas; paz 
A leveza de ser menos, entregando mais 
 
Comunhão, companheirismo, compaixão 
O saber para a vida ter graça e sentido 
A entrega, sem dor, que traz ao dia cor 
Nos seres a busca da compreensão 
 
Quando força se exprime em luz 
Por ele o amor encarnado foi à Cruz 
Mostrando que amar pode ser partir 
 
Sem nunca deixar de ficar e existir 
A lembrança no perispírito registrada 
Fica guardada para a vida; elixir 
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O QUE SEI... 
 
O que sei 
É que nada sei 
Mas, esse Brasil 
Não foi o que votei 
 
Votei no Professor 
No investimento em Educação 
Votei por opção e amor 
A esta rica nação 
 
Votei para ver crescimento 
Para ver golpista sair 
E hoje, triste, lamento 
 
O Brasil que vejo surgir 
A politicagem suja vadia 
E muita gente morre todo dia 
 
Até quando Brasil? 
 
BONDADE 
 
A Bondade nasce na gente 
Quando acordamos de repente 
E buscamos o ser melhor 
Que, mesmo isolado, não é só 
 
A Bondade é construída 
Com amor no coração 
Quando mudamos de vida 
Esquecendo o ter em doação 
 
A Bondade é conquistada 
A cada dia na nossa passagem 
Em serena e forte viagem 
 
Na vida, essa longa estrada 
A Bondade pode ser opção 
Carregando paz e amor no coração 
 
Muita paz 
 
 
 

 



Gorki Mariano                                Venceremos-------------------------2020 
 
 
 

29 
 
 
 

AMANHÃ 
 
Amanhã será dia novo 
O sol brilhando pro povo 
De todas as cores e paixões 
As aves cantando canções 
 
A luz vai invadir a Terra 
Com harmonia e igualdade 
E os filhos fortes de Maria 
Vão chegar em todas as cidades 
 
Amanhã o ódio vai desaparecer 
O Amor vai crescer e vencer 
Como só o amor pode fazer 
Transformando a cada ser 
 
Amanhã não teremos vingança 
O povo nessa nova e terna dança 
Será mais igual e respeitador 
Cada irmão dividirá paz e amor 
 
Amanhã vai chegar; um mundo melhor 
A certeza do amparo; não se sentir só 
A construção da moral em educação 
A felicidade será clara opção 
 
Amanhã não haverá racismo 
Na igualdade e na liberdade 
Os seres humanos precisos 
Praticarão, sempre, a solidariedade 
 
Amanhã não haverá milícias 
Não necessitaremos polícia 
O Amor dará o tom da vida 
Não teremos medo da partida 
 
A partida também é chegada 
E a vida neste raro momento 
Será, em filme longo, passada 
E cresceremos sem sofrimento 
 
É preciso acreditar e cantar 
Porque o amanhã chegará 
Com a sociedade mais igual 
O bem superando o mal 
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ENTÃO ... 
 
Eu falo assim de montão 
Gosto muito de dizer então 
Sou Pernambuco raça e nação 
Nordestinamente em canção 
 
Ah! Falo rápido que só o cão 
E vez por outra digo... Então!? 
E se o tom de voz logo subisse 
Vem o inquestionável... Visse 
 
Sou do Recife com muito orgulho 
Na Conde da Boa Vista mergulho 
Me espalho sem demora na rua do Hora 
 
Na Senhora da Conceição fé e paixão 
E, de repente, quase de trás pra frente 
Paro a frase no fim ou começo...Então!? 
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DIA DO IDOSO 
 
Em um dia de luz e nuvens parcas 
Descobrimos que muito ainda falta 
Quando o caminho para trilhar 
Ainda está firme a nos esperar 
Foram vários janeiros passados 
Alguns um pouco ariscos e pesados 
Outros leve como criança a sorrir 
Todos fizeram/fazem o existir 
Esse presente raro, claro, maravilhoso 
E, então, somos chamados de idoso (a) 
As cãs brancas marcam nosso tempo 
Um amigo atemporal e, às vezes, lento 
Nós, também, aprendemos com o vento 
A contornar, balançar, dançar e sempre AMAR 
A idade é presente divino 
Que faz do Homem Menino 
E faz da Menina Mulher 
É caminho longo trilhado 
Melhor com alguém ao lado 
Para se fazer um cafuné 
Ou dançar um baião ritmado 
Flutuando, mesmo na imaginação 
Dançando sem música qualquer 
A vida que é luz, é presente e Mulher! 
 
 
MUITA PAZ E LUZ AOS JOVENS 
QUE FIQUEM IDOSOS 
AIROSOS...FORMOSOS...GARBOSOS 
AOS IDOSOS DO GRUPO PARABÉNS 
NÃO SÓ PELO DIA 
MAS PELA GARRA; BELEZA E MAGIA 
DA IDADE QUE ENQUANTO TEMPO 
ESCORRE FEITO VENTO 
SENDO BELEZA, LEVEZA E ALEGRIA 
 
MUITA PAZ! 
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VINGANÇA 
 
A vingança não deve ser a dança 
Na qual se envolva o coração 
Existem caminhos mais serenos 
Nesse caminhar leve e moreno 
Que denominamos de reencarnação 
O coração pulsa forte e contente 
Quando nós, em ritmo calmo silente 
Fazemos nossos dias compreensão 
Quando à dor devolvemos compaixão 
Acreditando no sim em força e expressão 
O nosso coração se compraz e acredita 
Quando a uma desfeita ou mesmo desdita 
Paramos e prestamos muita atenção 
E para a dor/vingança em explosão 
Respondemos com a voz sonora do PERDÃO 
 
MUITA PAZ! 
 
 
 

MESTRE 
 
O mestre da luz e do amor 
No planeta Terra incorporou 
Para mostrar ao próximo o amor 
Em um tempo de domínio e dor 
Ele abnegou posses materiais 
Ensinou que o amor era/é mais 
O jugo leve embalado no amor 
Que é força, dimensão e valor 
A paz nascendo do desapego 
A certeza da fé plena, racionada 
O não julgamento real e sem medo 
Ele não trouxe magia nem segredos 
A lição sempre forte, clara e luzidia 
AMAR a todos; em todos os dias 
 
MUITA PAZ! 
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AMOR...SIMPLESMENTE 
 
O AMOR é imensa força 
Presa no sorriso da moça 
Morena, pequena e Flor 
Luz que encanta e brilha 
Na lida da vida...na trilha 
Na direção do crescimento 
O amor é puro sentimento 
Matematicamente dividido 
Preso, livre, solto aos ventos 
Nunca pequeno...subtraído 
O amor sempre é construção 
No dia a dia ou no ardor em paixão 
Quando fogo é chama calor 
Brilhando para todos, com valor 
O amor é aconchego; teu abraço 
É envolver-te em meus braços 
É nunca se sentir fraco ou isolado 
É a força em magia; viver ao teu lado 
AMOR é sempre compartilhar 
A divisão de cada pão que há 
A certeza que mais e mais virá 
Para distribuir, dividir e entregar 
O AMOR tem o teu inenarrável sabor 
De Mulher forte/norte e de Flor 
Melhor remédio para a dor 
Que surge sereno, sem favor 
O AMOR é estar ao teu lado 
A certeza de ser iluminado 
Pelo teu carisma; teu raro olor 
Poder distribuir esse doce calor 
Que é luz refratada: AMOR 
 
Salve 12/06/2020 
Os namorados 
Enamorados 
Distantes, próximos, abraçados. 
Nunca isolados. 
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NAMORADA 
 
Na luz do teu riso; sorriso 
Há a mágica do olhar preciso 
Fazendo nascer sentimento maior 
AMOR, construção a dois, jamais só 
Ao som do forró fomos rodopiando 
Hoje seguimos cantando e contando 
Aos ventos e à vida a grata lição 
Que juntos criamos em construção 
Morar no teu coração é fonte de paz 
A prendi a ser menos e servir mais 
És musa, luz, força, flor e Mulher 
Constante, presente; bem-me-quer 
Na transformação que me fez essa união 
Agradeço à vida e ao amor em comunhão 
Te amo 
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REENCARNAÇÃO/AMOR 
 
A reencarnação é um raro presente 
Para fazer a reparação consciente 
Transformando o espírito bruto 
Em um ser sociável e mais astuto 
Não no sentido de se dar bem sozinho 
Mas, de crescer levando o seu vizinho 
O próximo tão citado em toda religião 
Aquele, ao nosso lado ou distante...irmão 
O crescimento só funciona se for moral 
Só o saber intelectual não soma; é frugal 
O saber que foi adquirido ficará guardado 
O crescimento moral, só se dá lado a lado 
Se o coração está ligado na vingança 
O espírito, quem controla essa dança 
Perde, na vida nova, a oportunidade 
De crescer em saber e em solidariedade 
O Amor é a força mais bela do universo 
Só consegue brotar em prosa e verso 
Se o espírito crescer na luz da caridade 
Trabalhando com vigor para a igualdade 
O respeito sem cor, credo ou religião 
O tratamento de todos como irmãos 
A mudança que é conquista individual 
Livre Arbítrio, quando o bem vence o mal 
A escolha é conquista do ser evoluído 
O amor maior solidamente construído 
Alicerça a capacidade da livre escolha 
Saindo da zona de conforto...sua bolha 
O espírito imperando sobre a matéria 
O desapego fluindo em todas as artérias 
O Sapiens sendo amigo, solidário... Irmão 
Aprendendo a estender a ajuda... a mão 
Esquecendo o crescer só; para crescer em comunidade 
Fazendo sua parte no mundo de igualdade 
Seres crescendo juntos e com sintonia 
O Planeta azul, finalmente, em harmonia 
O caminho maior é a força do amor 
A vingança, a ira, a raiva; só causam dor 
Não devemos pensar sem o coração aberto 
Precisamos lembrar do nosso irmão mais perto 
Na família essa construção é mais forte 
Somos irmãos juntos em busca de um norte 
Não há evolução real do ser isolado e só 
Reforço e insisto o AMOR é a força maior 
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MÃE ÁFRICA 
 
No início dos hominídeos na savana 
A história nos mostra e não engana 
A Mãe África de todas as raças humanas 
Evolução a partir do esfenoide em rotação 
Homo erectus, começa a nossa evolução 
O homem que depois escravizou o irmão 
E que pela cor da pele fazia triste distinção 
O predador/presa o bicho homem de então 
Continua hoje em parca e lenta evolução 
Segue escravizando e matando irmãos 
Na louca corrida de mais um milhão 
Ou no domínio político de uma nação 
Sempre formas diferentes...escravidão 
Ignorância, a moenda forte sempre em ação 
No Brasil escravocrata e racista, sem razão 
Os mais fracos carregam a cor no coração 
Pretos; cafuzos; mamelucos; e os que estavam aqui 
Caiapós, Tupinambás, Ianomâmis...Guaranis... 
Muitos sem acesso a vida, a saúde e a educação 
Humanos que recebem esmolas ou...perdão 
O tratamento desigual que não é uma nação 
Quem passou pela dor da escravidão 
Nas Américas dantescas e duras de então 
Nas plantações de cana-de-açúcar e algodão 
Amargando tristezas e muita dor no coração 
Perdoa aquele irmão que te escravizou 
Pois, na mandala da vida ele já voltou 
E sua pele, vestimenta clara, o tom mudou 
O espírito como energia não tem cor 
Volta a aprender com a cor da humanidade 
A ser melhor, evoluir, viver em sociedade 
Quem é preto já foi senhor; experimenta na cor 
A renovação do crescimento em humildade 
Aprende a força suprema da solidariedade 
Reencarnando em rumo à perfeição e amor 
 
MUITA PAZ 
25/05 Dia da Mãe África 
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DESCASO...DESGOVERNO 
 
Na ampla reunião ministerial 
Palavrões deram o tom geral 
Não se escuta nada sobre o Brasil 
Educação, Saúde, projetos... não se viu 
Gritos e muitos impropérios ao teto 
Um louco, comandando raivosos 
À direção do país...nada concreto 
Apenas um bando de ministros nervosos 
O Brasil sendo vendido e queimado 
O povo; os povos; nações... de lado 
O desgoverno em sua forma cruel 
Alimentado pela ira e muito fel 
Um país maravilhoso esquecido 
Um mandato do povo...perdido 
Até quando Brasil! 
 
MUITA FORÇA E LUTA 
 

SOLIDARIEDADE CALADA 
 
A verdadeira e pura solidariedade 
Se faz presente forte, sem alarde 
Na calma da alma; sinceridade 
No olhar que auxilia; proximidade 
A solidariedade é mansa e calada 
No ato, cujo autor não aparece 
Na força que chega a quem carece 
Na retirada de empecilhos da estrada 
Quem a pratica fica feliz e em paz 
Aprende a ser menos e doar mais 
Na pandemia, essa luz tênue aflora 
Diminuído a dor do, triste, agora 
Acendendo a luz do Brasil que virá 
Quando todo esse mal, de fato, passar 
 
MUITA PAZ! 
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DESIGUALDADE 
 
Na pandemia, no clamor do isolamento 
Surgem algumas vozes roucas em lamento 
Que reclamam do tédio e gritam nomes 
Outras, com a barriga roncando, tem fome 
As castas distintas mostram suas tintas cruas 
Os que tem muito, tem o tédio ao seu favor 
Pensam em si; não sabem a força do amor 
Inventam churrascos e passeiam nas ruas 
Outros escutam tristes lamentos dos pequenos 
Fechados em espaços restritos; quase gaiolas 
Um grita com fome; o outro... só, chora 
Não há direção neste país e a desigualdade 
Fica mais marcada pela falta de solidariedade 
Um barco sem timoneiro... é o que temos 
Até quando Brasil! 
Força e Paz! 
 
 

TEMPO 
 
Isolados e juntos 
Caminhamos 
Nunca sós...Alento 
Somos vigiados 
Cuidados ...guardados 
Por anjos atentos 
Para os quais 
Sem dores ou ais 
O tempo é dimensão 
Que se atravessa 
Sem atravessar a canção 
Que é a vida 
Sentida 
Incontida 
Encontrada 
Encantada 
Nunca perdida 
Adeus a Aldir Blanc 
Que seja recebido com música 
MUITA PAZ! 
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MÁRMORE 
 
Mais mar e sempre amar 
A rocha rara, carrara perfeita 
A musa-mulher; Flor e eleita 
Na construção do verbo namorar 
As bodas são mármore em brilho 
Enriquecida pela luz dos filhos 
E, no caminhar da vida irrequieta 
Pela alegria intensa das netas 
Como luz, brilho, garra e força 
Continuas e serás sempre meu norte 
Meu porto seguro de rara leveza 
A fonte clara na qual bebo a beleza 
Que é renovada em cada sorriso 
Através do amor claro, pleno e preciso 
 
 

ONÍRICO 
 
O Brasil foi sonho em construção 
Quando investiu forte em educação 
Quando a ciência clara e altaneira 
Corria o mundo sem fronteiras 
Escolas eram criadas em precisão 
Em todos os rincões do meu sertão 
As oportunidades de saber amiúde 
Eram horizontes para a juventude 
Havia brilho nos olhares: horizontes 
A luz banhando cabeças e frontes 
Energia derramada com paz e valor 
Um povo que agradecia o calor 
E o alicerce sólido da educação 
Foi o país do futuro em construção 
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APRENDIZADO 
 
No aprendizado constante 
Das mandalas das vidas 
O passageiro errante 
Sofre com ações descabidas 
São escolhas de instantes 
Onde o amor se perdeu 
Alicerçadas em rompantes 
Nos quais predomina o Eu 
O preço sempre será pago 
Nas dores, amargos tragos 
Que nos impomos ao viver 
Pois, olvidamos que o crescer 
Só pode ser feito em comunhão 
Na força do amor a cada irmão 
MUITA PAZ 
 
 

JUAZEIRANDO... 
 
Juazeiro verde no sertão de mim mesmo 
Ando escorrendo que nem rio seco; a esmo 
Sou eu, estrada e estradar na solidão do luar 
Na caminhada que a vida empresta com vagar 
Como ondas infindáveis em moto contínuo; mar 
Aprendiz de tudo que é luz, menino na arte de amar 
Sou vento que sopra quente em tarde de sol forte 
Quase sul; inverto a polaridade e viro quase norte 
E, enquanto ser do universo venço silente a morte 
Descubro assombrado e ensimesmado que sou forte 
Na sombra da sobra de luz sou Juazeiro do Norte 
De calçadas estreitas e quebradas, de difícil caminhar 
De uma distância tão próxima do que foi quase um mar 
Na lagoa que foi o Araripe, peixe de pedra fui pescar 
E o ser cretácico deixei vagando no calcário laminado 
Catando um dastilbe elongatus que afundou na lama 
E nunca mais voltou ...e nunca mais voltou...voltou 
Sou um complexo de pensamentos ardentes 
E um sorriso guardado, solto e preso entre os dentes 
O sol que arde lá no sertão do eu não é ninguém 
Esse ninguém, que luta por ser alguém, sou eu 
Guardado no escafandro do corpo rígido; prisão 
Sou filho do espaço, sem compasso, vivo, sobrevivo...ilusão 
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PEDRAS PRETAS- Xaréu 
 
A praia das pedras pretas 
Vulcânica em natureza estreita 
Era bela e natural na cor e formação 
Permitindo estudo, aprendizado, divagação 
Hoje está preta por óleo que vazou 
De onde (?) ainda não se determinou 
Talvez por ser de difícil acesso 
Ou por estarmos em retrocesso 
É lamentável ver um patrimônio 
Da história geológica do planeta 
A praia do Xáreu*...das pedras pretas 
Está degradada por ato anônimo 
Do Homo Sapiens especulativo 
Coroando um governo inativo 
 
 
*A praia do Xaréu tem derrame de rochas 
Vulcânicas, marcando um dos últimos pontos 
de ligação entre Brasil e Africa 
(há 100 milhões de anos). 
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 A GOTA D`ÁGUA 
 
Na gota d´água pequena 
Há uma sabedoria amena 
Do molhar sempre bem devagar 
Sem afogar, dominar, encharcar 
 
No voo da borboleta, curto e irregular 
Há simetria e pura magia no farfalhar 
Na busca incessante do alimente; néctar 
Escondido no núcleo da Rosa a florar 
 
No canto mavioso e sonoro do sabiá 
A noção da rica harmonia sem par 
Que impera no som em moto contínuo 
 
No universo sempre a se movimentar 
Estradas novas nascem e vão...destinos 
Luzes a brilhar espargindo sem desatino 
------------------------------------------------------- 
O arquiteto é Homem e Menino 
Brincando de carrapeta no espaço 
Energia fractal em cada pedaço 
Do espaço; do gigante ao pequenino 
 

A COR DA PELE 
 
A cor da pele não pode fazer a diferença 
O que importa é como tu ages e pensas 
A conduta do ser/espírito do lado moral 
A evolução constante no afastamento do mal 
 
A dor, o mal, o preconceito, a discriminação 
São do Sapiens sapiens interna e forte criação 
A mente que se fascinou com o saber e poder 
Esquecendo que o amor faz o espírito crescer 
 
Todos somos iguais em nosso eterno caminhar 
Através de inúmeras vidas carecemos melhorar 
Nascemos/reencarnamos para aprender a amar 
 
Se sou preto, Índio, cafuzo, mameluco ou branco 
Se ando a correr ou devagar...pois sou manco 
Só avançaremos quando o ser moral 
Vencer o orgulho a empáfia e todo o mal 
Que construímos ao longo das experiências 
Quando investirmos no ser antes do ter (com consciência) 
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FUTURO 
 
O futuro é sempre construído 
A cada momento que é vivido 
Na busca constante de cada ser 
Visando o aprendizado do não ter 
 
O desapego constantemente trabalhado 
Com firmeza, sempre no amor alicerçado 
Vencendo em nós os vícios e quereres 
Nos auto-ensinando novos deveres 
 
O nosso futuro é hoje criado 
Na caminhada lado a lado 
No crescimento juntos em amor 
 
Na imensurável força do perdão 
Energia pura que revela seu calor 
Quando abraçamos todos os irmãos 
 
 

NOITE 
 
A noite existe em cada um 
Não deve nunca ser escancarada 
Ela é nossa dose de escuridão 
Que precisa, aos poucos, ser apagada 
 
Não podemos deixar empoderar a maldade 
É mister colocarmos pra fora a bondade 
As qualidades melhores, a solidariedade 
Nunca o julgamento, a falta de piedade 
 
Ao nosso escuro devemos responder 
Com a força da luz a resplandecer 
O amor ao próximo em toda circunstância 
 
A fuga da dor imensa da ignorância 
O não pristino, forte e claro a intolerância 
Precisamos investir no amor em abundância 
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LUZ & SOMBRA 
 
Somos luz em plena essência 
Precisamos ser em nossa existência 
Somos sombras; medos e passados 
Segredos inumeráveis guardados 
 
A luz carece sempre brilhar forte 
Que nem o sol em luz no horizonte 
Para afastar através da ação 
Tudo que há em nós de escuridão 
 
A luz interna é centelha divina 
Tornando a vida leve, cristalina 
Jorrando o amor que se espalha 
 
Não como fogo frágil de palha 
Mas como fonte de esperança 
Para que a sombra nunca vença 
 
 
 
 

MISSÃO 
 
Nas caminhadas das vidas 
Uma palavra nunca esquecida 
Pai: Direção, força, luz e norte 
Construção que faz o ser forte 
 
Missão pelo exemplo; responsabilidade 
Amor que cresce na maturidade 
Quando a lembrança é presente 
O presente é força motriz potente 
 
Porto onde ancoramos com certeza 
Do amparo, da guarida, da beleza 
Que reside no abraço com educação 
 
Deste ser que nos toca o coração 
Nos envolve e no tempo se esvai 
Ensina a missão sublime: ser Pai 
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PERDÃO 
 
O perdão não é o esquecimento da dor 
Mas, quando lembrar, devolver em amor 
É não sofrer com a memória dolorida 
É continuar na estrada valorizando a vida 
 
O perdão é construído par e passo 
A não alimentação do momento de fracasso 
Força interna e vigorosa para seguir 
Aprendendo com o amor a melhor servir 
 
O perdão é caminho a ser trilhado 
Quase nunca só; sempre lado a lado 
Crescendo em harmonia fé e solidariedade 
 
O perdão não é concordar com o erro 
Também, não é, isolamento, solidão, ermo 
É ressignificar a vida com igualdade 
 
 
 
 

GENTE 
 
Pó de estrelas falantes 
Contentes, claras, cantantes 
Filhos (as) da energia que é luz 
Caminho, carinho...Jesus 
 
Fogo que é força e chama  
Construção do ser novo 
O som, o dom, o amor, o povo 
Atitudes que a vida reclama 
 
A luz plena da moça em riso  
Menina, negra e latina 
Na qual meu ser se ilumina 
 
Gente precisa ser alegria 
Beber da vida a poesia 
Na nave Terra em travessia 
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ORVALHO 
 
Não é por ser severina 
Que a vida essa menina 
Nos ensina o duro caminhar 
Com o poder constante do amar 
 
A construção de cada dia 
Pode ser pacífica em alegria 
Espalhando-se qual luz solar 
Quando aprendemos amar 
 
Amar na essência plena 
Desde a pétala pequena 
À flor que abriga o orvalho 
 
Fazendo deste, diamante raro 
Não permitindo que, por qualquer gana 
O orvalho caia ao solo e se torne lama 
 
MUITA PAZ 
 
 
 
 
TRABALHO  
 
O trabalho é concretude da dignidade 
O sentir-se útil, a vida com qualidade 
A força para caminhar a cada dia 
O sonho do pão quente e da alegria 
 
O trabalho faz o ser mais forte 
Quando nele se encontra o norte 
Quando as relações são mais iguais 
Quando juntos, conseguimos ser mais 
 
O trabalho é mutirão em sociedade 
Caminho e encontro com a solidariedade 
Destino do ser para crescimento em amor 
 
O trabalho é força, luz e valor 
Respeito pleno a cada trabalhador 
Que construiu/constroi a nação com labor 
 
 
MUITA PAZ 
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TRABALHO II 
 
O trabalho não pode ser escravidão 
Não deve promover desigualdade, desunião 
Não pode ser usado como forma de opressão 
Não pode libertar uns e para outros ser prisão 
 
O trabalho deve ser construção 
A força gigantesca de uma nação 
A igualdade e dignidade do cidadão 
Uma corrente na qual os elos são irmãos 
 
Trabalho nunca deve ser humilhação 
Uma vez que é caminho para o pão 
O pão de cada dia compartilhado; ação 
 
Que a força do trabalho de cada mão 
Leve ao caminho de uma sociedade igual 
Onde o bem não se cale frente ao mal 
 
 
 
PAI 
 
Na imagem refletida 
No espelho que sou eu 
Vejo tuas verdades contidas 
Em tudo que ficou de meu 
 
O ensinamento pelo exemplo 
Traduzido em ações claras e fortes 
Hoje são de fato e direito norte 
Pontos marcados no tempo tão lento 
 
No espelho és refletido no olhar 
Do filho, que contigo, aprendeu a ensinar 
Todavia carece aprender sempre mais 
 
Na construção da vida, no olvido dos ais 
Arrumando a caminhada e crescendo 
Buscando ser menos para seguir vivendo 
 
MUITA PAZ  
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CHUVA II 
 
Na fúria fugaz semelhante a paixão 
A chuva chega, lava, leva e então 
Se acalma leve, como se breve 
E permite ao vento cortina de neve 
 
Que tange a água e tantas mágoas 
Para longe da vida e do existir 
Na calmaria é alegria do partir 
Do retorno de novas provas; águas 
 
O sol existe e, às vezes, insiste 
Em brilhar na brecha da nuvem 
Que pesada vem, sem ser triste 
 
Cai a água nua à flor da rua 
Lavando, para isso é que existe 
Seu mister, lavar e ser nua 
 
 
 
MÃE/MULHER 
 
Um ser que sabe a amor 
Porto seguro e acolhedor 
Caminho de volta e muito mais 
Mulher, essência de amor e paz 
 
Nas constantes lutas do viver 
Encontra tempo para ensinar e crescer 
Com um olhar banha de amor 
Aquele ser que seu corpo gerou 
 
Quando não gera, acolhe e abraça 
O filho que chega a sua estrada 
Envolvendo com amor que abrasa 
 
É sempre auxílio na caminhada 
Farta em amor é portal de luz 
Que novas lutas, favorece e conduz 
 
 
MUITA PAZ 
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LUZ 
 
A luz empresta vida ao ser 
Que vem à Terra para florescer 
Na busca constante do crescer 
Em força, paz, graça e saber 
 
O portal da vida no planeta 
Muitas vezes se inquieta 
Nas lides da vida e das crias 
Muitas destas se espelham em Maria 
 
Flor mulher, amor e canção 
Retratada em Pietá com emoção 
Carregando o filho com o coração 
 
A luz veio e vem através da mulher 
Mãe por opção ou razão; permissão 
Caminho para a evolução do ser 
 
 

POESIA 
 
A poesia é todo dia 
Pequena luz pro coração 
Enchendo a vida de alegria 
De paz e harmonia em canção 
 
A poesia é a luz solar 
Chegando bem devagar 
Beijando o seio da Terra 
É amor que endereço não erra 
 
Poesia é sentimento forte 
Da ao leitor rumo e norte 
Fazendo o coração bater forte 
 
Poesia é gota de orvalho 
É enlevo profundo e ameno 
Que se agrega com vagar ao sereno 
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Gorki Mariano 
 
Filho do Juazeiro do Norte através do amor em calor de João e Francisca. 
Geólogo buscando compreender as forças da Terra e apaixonado pela beleza 
e perfeição simétrica e rara dos minerais. 
Aprendiz de tudo que já fiz, na caminhada para ser melhor. 
Orvalho na pétala da Flor, onde resido por amor. 
Pai nos caminhos do ensinar a caminhar e apreender a amar. 
Avô reaprendendo com as netas a assobiar com o vento; bebendo sorrisos 
fartos, seguindo passos nunca lentos. 
Professor de Geologia, aquela básica do dia-a-dia do Geólogo.  
Com ela carrego a natureza e sua força de ensinar ao meu lado. 
Apaixonado pela vida e por Rosa, o que me deixa vivo, feliz e muito prosa. 
 
MUITA PAZ E LUZ! 
 
Recife, 19/10/2020. 
www.gmariano.com.br  
marianogorki@gmail.com  
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