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A agulha, o �io e a artesã

Um  pedaço de barbante
Nas hábeis mãos da artesã
Sozinho não é importante
Mas junto a agulha é arte sã

Tramado de maneira sutil
Com gestos rápidos e precisos
Agulha e barbante unidos como nunca se viu
Andam  por caminhos desconhecidos

Presos aos sentimentos do coração
Por dias de cumplicidade
A agulha, o fi o e a artesã
Conspiram para a felicidade

E aquele fi o outrora solitário
Simples e de serventia limitada
Se vê agora entre a honra e a glória
Como obra de arte impecavelmente arrematada.
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A volta

Este bloco de folhas, alvas outrora
Hoje velhas e amareladas
Esta mina, que há muito não assinalava
Que hoje risca e rabisca emocionada

Dormiam juntos num fundo empoeirado
De uma gaveta, esquecidas
Outrora protagonistas de um passado
Hoje se revelam envaidecidas

Um novo estilo de versar
Falando de amor com mais emoção
Voltou amadurecida a nos encantar
Com poemas maturados no coração



Marçal Santos Macedo | 19

Acróstico educado

Vencer na vida é um ideal
Em que n’algum momento da existência
Requeremos de maneira formal
Imprescindível por natureza
Depois da escola normal
Impressionante como é como se dedica
A educadora do maternal
Não nos esqueçamos como de quase tudo se abdica
A professora do ensino fundamental.

Resolvida a compartilhar o seu saber
O que sempre o faz com amor e carinho
Deixando ás vezes de perceber 
Realmente que o aluno não é seu fi lho
Inconsciente às vezes ao transmitir o saber
Geralmente não tem o reconhecimento merecido
Um anjo investido de saber e do querer
Ensinar através do dom por Deus concedido
São todas Veridianas, professoras, as guardiãs do saber.
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Adverso
 

Ausente um tempo das prosas
Poesias e dos versos
Que mesmo diante daquela rosa
Encontro-me tão adverso

Ao vê-la molhada e sofrida, quieto
Ouço os pingos no chão
E incapaz sequer de um afeto
Perco-a da minha lembrança e coração

E de chegada como um pássaro cansado
Encolhido num galho qualquer dessa vida
Fujo da chuva, me agasalho
Sem ânimo algum para uma partida

Ouvindo a chuva caindo na terra
Ecoando tristonha do lado de fora
Com ruídos de vozes meando os dela
É natureza em pranto e minha alma que chora.



Marçal Santos Macedo | 21

Alma vil

Mágoa que a saudade traz
Pela trilha do descontentamento
Agonia que se desfaz
Como fumaça em pensamento

Incapaz de um amor, de um regresso
Alma vil aos olhos do mundo
Recolhe-se, o fogo cessa
Iça-se do poço, do fundo

Reagindo a sua ação
Quedado como nunca se viu
Envolvido em sentimento profundo

Encara incerto sua decisão
De ferir como nunca feriu
A alma vil aos olhos do mundo.
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Amor Platônico

Dizer o que ao coração
Que se apaixona facilmente
E descompensado perde a razão
Desejando amar loucamente?

Só se acalma ao ver ou ouvir
A morena que o encantou
Mesmo sem poder sentir
De perto aquela que o cativou

É um sentimento frágil e sutil
Mutuamente cultivado
Com um carinho que nunca se viu
Por dois corações  apaixonados.
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Bem-vinda, Poesia

Fui soldado e poeta, gostei da guerra
Fui guerreiro
Fui desenhista e poeta, desenhei muito
Também poetei
Lá um dia, fui técnico e poeta
E a técnica consumiu a aminha poesia
Hoje ainda técnico e feliz, sinto-a de volta
Agora é para sempre
Técnico e poeta, com a graça do meu ser
E a vontade do Criador.
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