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verso solidário

Em tempos de covid-19 e isolamento social,
o projeto surge como uma forma de trazer amor a
esse cenário inesperado e de-vasta-dor. Além de
tentar confortar quem lê o verso solidário, o valor
se destina inteiramente   ao projeto "Dom+você",
da Escola Dom Cipriano Chagas, apoiando sua
atuação na distribuição de alimentos e itens de
higiene às famílias dos alunos e equipe.  A
instituição promove a educação de crianças em
situação de vulnerabilidade social e, em meio à
pandemia, vem atendendo dez comunidades da
Zona Sul do Rio de Janeiro. 

Por conhecer a "Escola Dom" e ter feito volunta-
riado no local por mais de um ano, decidi ampliar
minha forma de contribuir para  a realização desse
projeto lindo e cheio de propósito- confira clicando
aqui. Após fazer uma doação no valor de 10 reais
(ou mais) para a iniciativa e enviar o comprovante
de pagamento para o email
(repartepoesia@gmail.com) da minha página do 

 

(ver)so solidário: a iniciativa
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instagram @re.par.te, o e-book de poesias é
enviado em pdf. 

Peço que não reenviem o e-book, pois o
intuito é estimular as contribuições para quem
mais precisa. Caso queiram compartilhar
alguma poesia, coloquem os créditos, por
favor! Apoiar artistas também é sobre
reconhecê-los!!!

Passem álcool-gel, lavem as mãos, fiquem em
casa se puderem e, mais do que nunca, tenham
empatia. 
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desenho feito por aluna da Escola Dom
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Quem é capaz de sofrer intensamente,
também pode ser capaz de intensa alegria.

 
(Clarice Lispector, Uma Aprendizagem ou o Livro

dos Prazeres)
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esse caos
é devastador, eu sei 
e por mais que
de-vasta-dor
tenhamos vivido,
que seja
vasto também o amor 
 
que a gente 
não espalhe vírus
mas afeto
 
e cuidado,
afeta mesmo
 
me disseram
ser contagioso
e prolifer-ar
no ar, dá pra sentir  
 
 
 

se deixar afetar
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sobre os efeitos colaterais:
beijos, abraços, chamego e carinho
resistentes a álcool-gel,
máscara
e até à distância
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dizem que
quem ama
é louco
 
porque o amor
se apaixona pelas qualidades
mas também por todos os defeitos
pelo sorriso perfeito e pelo pé torto
pela produção antes de sair e pelo cabelo
bagunçado ao acordar
 
não se ama pelo senso comum
pelo que todos têm de igual
o amor está na peculiaridade
no que se vê de único naquela pessoa
nos mistérios que só ela guarda
ou naquilo que só ela revela
 
 

delírio
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quem ama é louco 
porque mesmo depois de tantas quedas 
ainda há coragem para subir de novo
e a sensação de que vale a pena
mesmo correndo riscos 
 
quem ama é louco
porque ar(risca) em relações 
risca o coração com mil amores
e não desiste do próximo que irá lhe quebrar
o silêncio 
ou 
a
cara
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me disseram
para dar
tempo ao tempo
 
acho que meu relógio quebrou

questão de tempo
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tá tudo bem
não ser produtiva sempre
 
porque na verdade
 
não é sobre
quantos artigos você leu
é sobre 
ler os sentimentos de alguém 
e ajudar essa pessoa
 
não é uma nota dada por um professor
são os abraços sinceros que você deu
 
não é
a quantidade de trabalhos entregues
mas sim
o quanto você se entrega nas suas relações
 

mecânica da vida
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não é só o tempo doado em frente ao
computador
mas também
o quanto você se doa ao outro, frente a frente,
olho no olho 
 
cobrar que a gente aja feito máquina
é tão injusto 
se exatamente o mais bonito
que a gente pode oferecer
não tem como ser pré-fabricado: 
amor
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quem disse
que você precisa
estar sempre feliz
mentiu
 
é bom demais
quando a felicidade
bate à nossa porta
 
mas às vezes
a gente bate na porta dela
e ela não está
ou simplesmente não abre
justo quando nós perdemos as chaves

sem visitas por hoje
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mas fica tranquila
não tem problema
ficar mal às vezes
a gente tem que 
provar dos nossos 
sentimentos
mesmo  
 
e tá tudo bem
em se mostrar 
vulnerável 
 
- nós também somos nossos dias tristes
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da prolifer(ação)
do vírus,
lembrar de colher
o melhor
 
de longe
ou
de perto,
ação
em forma
de solidariedade
empatia
e
afeto

prolifer(ação)
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desenhos feitos por alunos da Escola Dom
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ter fé 
não é sobre 
acreditar às cegas 
 
é sobre
ver o nada
e ainda assim acreditar
 
 

fé
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quem disse
que amar
é sinônimo
de ser fraco?
 
amar exige
na verdade
muita força
para despir
corpo
e 
alma 
para quem
é 
a sua fraqueza
 

fraquezas
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quanto mais me doo aos outros,
tenho ainda mais certeza
de que quero fazer disso
minha vocação 
meu dia a dia
o que me motiva
o que me tira da cama todos os dias
 
peço e busco 
cada vez mais
estar a serviço,
percebendo que quem mais ganha
acaba sendo eu
e que bonita é essa troca 
 
não envolve materialidade
mas afeto
palavras
abraços
 
 

vocação
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é disso que se trata
o trabalho voluntário:
você se dispõe
mas no final
percebe a reciprocidade
quando
sai com o coração 
transbordando amor e gratidão 
e encontra um sentido
na sua caminhada: 
quero fazer de mim
sal da terra e luz do mundo
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hoje percebi
como
a vulnerabilidade
pode ser também
a habilidade de se aproximar
 
em um mundo feito de imagens,
mostrar 
que existe uma pessoa por trás da máscara de
seguidores, likes e padrões 
nos lembra do que existe
de mais bonito em nós:
a nossa humanidade
 
e é exatamente em ser humano
que reside a beleza
de poder falhar e chorar 
de ter inseguranças e medos
de possuir defeitos e manias 
 
 

vulner(abilidade)
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afinal,
é a verdade,
em todas as suas faces
desmascaradas,
que gera 
empatia
e 
conexão
 
(sem base, corretivo, perfeccionismos, notas
ou salários)
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por enquanto,
fazer das ligações,
chamadas de vídeo 
e mensagens
ponte
 
pra reduzir 
as distâncias
entre nossas casas
 
porque 
na verdade
nossos corações
nunca se afastaram
 
- do amor nunca quero isolamento

distanciamento social
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mais um dia normal. comprei meu café e
uns pães de queijo. fui pro curso, apressada,
correndo, como sempre, nessa rotina que me
engole. 

parei. vi um homem desesperado à pro-
cura de algo numa lata de lixo. meu coração
parou. sem nem pensar, disse: boa noite, tudo
bem? você aceita esse lanche? o rosto dele se
iluminou. abriu um sorriso. me agradeceu.
comemorou inclusive. disse eufórico: nossa, tá
quentinho! 

aquilo encheu meu coração de alegria. o
homem me agradeceu mais uma vez. os
relógios pararam e meu atraso já não era mais
importante. nem a fome, acho que só o café
resolve. afinal, quando a alma está saciada, o
corpo também está. 

um simples pão de queijo, que era só mais
uma refeição pra mim, foi capaz de fazer os
olhos do homem brilharem. e foi esse brilho  

por ter feito alguém sorrir
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que tirou o cinza do meu dia. é desse brilho
que eu falo quando a gente precisa de
combustível pra alma. é isso que eu digo
quando penso em vocação. mal sabe ele que
em troca de um simples pão de queijo,
reacendeu o meu fogo e fez da empatia chama
que nunca apaga.

na verdade, não é sobre o tamanho da
troca, mas o peso do significado pra cada um.
ele ficou bobo com o que era pouco pra mim e
eu sorri o dia inteiro por ter feito alguém
sorrir.
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Oi gente!
Me chamo Luiza Guedes e tenho 17 anos.

Faço faculdade de direito mas tenho também como
paixão a leitura e escrita de poesia. Escrever, pra
mim, é uma forma de expressar e entender o que
sinto, e por isso é um processo tão natural. Depois
de perceber que muitos amigos se identificavam
com meus poemas, criei o @re.par.te, uma página
no instagram para compartilhá-lhos.

Frente a necessidade de ficar de quarentena
por conta da pandemia, me senti muito impotente.
O voluntariado faz parte do meu dia a dia desde
muito nova. Então, na tentativa de confortar um
pouco as pessoas com a minha arte e ajudar uma
instituição que está agindo nesse momento
delicado, surgiu o "Verso Solidário".

O e-book foi feito com muito cuidado e o pro-
jeto foi pensado com muito carinho, sendo todos os
poemas escritos por mim e os desenhos feitos
pelos próprios alunos da Escola Dom. Qualquer
comentário, sugestão ou conversa é só me mandar 
       

sobre mim e o @re.par.te
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mensagem por direct na página ( @re.par.te, clique
aqui para acessá-la), vou amar essa troca. Espero
que gostem e se identifiquem de alguma forma! 

Peço que não reenviem o e-book, para que
realmente possamos construir uma rede de
solidariedade e ajudar as famílias das crianças.
Além disso, caso queiram postar em algum
lugar, coloquem os créditos e me marquem,
por favor!

Beijos, Luiza.

31  

https://www.instagram.com/re.par.te/
https://www.instagram.com/re.par.te/


verso solidário
32  

desenho feito por aluno da Escola Dom


