


Mãos dadas

Não serei o poeta de um mundo caduco.
Também não cantarei o mundo futuro.
Estou preso à vida e olho meus companheiros.
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.
Entre eles, considero a enorme realidade.
O presente é tão grande, não nos afastemos.
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.

Não serei o cantor de uma mulher, de uma história,
não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela,
não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida,
não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins.
O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, 
a vida presente.
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Carta
Há muito tempo, sim, que não te escrevo.

Ficaram velhas todas as notícias.

Eu mesmo envelheci: Olha, em relevo,

estes sinais em mim, não das carícias

(tão leves) que fazias no meu rosto:

são golpes, são espinhos, são lembranças

da vida a teu menino, que ao sol-posto

perde a sabedoria das crianças.

A falta que me fazes não é tanto

à hora de dormir, quando dizias

"Deus te abençoe", e a noite abria em sonho.

É quando, ao despertar, revejo a um canto

a noite acumulada de meus dias,

e sinto que estou vivo, e que não sonho.
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Primeira fase (1933 – 1943)

• Preocupação religiosa, sob a forma de intensa angústia.
• Consciência torturada pela precariedade da existência.
• Inspiração na tradição bíblica.
• Crise existencial: concepção de vida com pecado.

VINÍCIUS DE MORAES (1913-1980)
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Segunda fase (1943 -1980)

• Sonetos amorosos de influência camoniana.
• Linguagem coloquial. 
• Verso curto e incisivo.
• Presença do humor e da ironia.
• Retomada do soneto.
• Temática amorosa (erotismo).
• Poesia de tensão social.

VINÍCIUS DE MORAES (1913-1980)
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Primeira fase:
O caminho para a distância (1933)
Forma e Exegese (1935)
Ariana, a mulher (1936)
Novos Poemas (1938)

Segunda fase:

Cinco Elegias (1943)
Poemas, Sonetos e Baladas (1943) 
Orfeu da Conceição (teatro - 1956)
Livro de Sonetos (1957) 
Para viver um  grande amor (crônicas e poemas - 1962)
Cordélia e o Peregrino ( teatro -1965) 
Para uma menina com uma flor (crônicas - 1966)
Soneto de Fidelidade e outros Poemas (1996) 

Obras:

ARTE DE MARCÍLIO GODOI
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