A- CRÔNICAS
Alba Helena Correa
Niterói-RJ
Os saraus na casa dos prazeres
Edileuza Bezerra de Lima Longo
São Paulo-SP
Última volta
Maria Cristina Bonnafé
São Paulo-SP
Um poeta do outro lado do muro
Paulo Roberto de Oliveira Caruso
Rio de Janeiro-RJ
O pranto da sorte
Rosana Dalle Leme Celidônio
Pindamonhangaba-SP
Lição de Carnaval
B- POEMAS LIVRES
Antonio Rosalvo Accioly
Nova Friburgo – RJ
Mármore
Eliana Ruiz Jimenez
Balneário Camboriú – SC
A Pedra
Maria Cristina Bonnafé
São Paulo-SP
Artes Todas
Maurício Cavalheiro
Pindamonhangaba-SP
Mãos miúdas

Tatiana Alves Soares Caldas
Rio de Janeiro-RJ
Ode à Alegria

C – TROVAS - LÍRICO-FILOSÓFICAS
NOVOS TROVADORES:

Antonio Francisco Pereira
Belo Horizonte – MG
A arte está em todo canto,
desde o chão até a estrela.
Sem esconder seu encanto
até o cego pode vê-la.
Olga Maria Dias Pereira
Pelotas – RS
Dentre as artes divulgadas,
com beleza e esplendor,
ressaltam-se as pinceladas
das obras do Criador.
Sílvia Maria Svereda
Irati – PR
Fruto da imaginação
eu procuro recriar.
Ponho ali meu coração
na arte de desenhar.
VETERANOS:
Lúcia Sertã
Nova Friburgo – RJ
Quando a folha seca e muda
segue no seu abandono,
ela abraça o vento e ajuda,
com arte, a pintar o outono.
Maurício Cavalheiro
Pindamonhangaba-SP
Das obras de arte, as mais belas,
as que têm mais graça e brilho,
é evidente: são aquelas
que nós chamamos de filho.

Pedro Ornellas
São Paulo – SP
Tomando as mãos, de sequestro,
quando a regência executa,
é o coração do maestro
que empunha e brande a batuta!
Professor Garcia
Caicó – RN
Entre o bom artista e a arte
se há bens que, por si, se explicam,
é que, quando o artista parte,
seus feitos, nas artes, ficam!
Renata Pacola
São Paulo - SP
Em minha idade escondida,
está a arte de viver:
de tanto brincar com a vida,
esqueci de envelhecer...
Sérgio Fonseca
Rio de Janeiro – RJ
Há de ser bom de arte e engenho
quem tem na vida em que vive
viola como a que eu tenho,
amores como os que eu tive...
Vanda Fagundes Queiroz
Curitiba – PR
Mãozinha suja de tinta
toca a folha de papel...
e o pequeno artista pinta
uma obra-prima fiel.

TROVAS HUMORÍSTICAS
Élbea Priscila de Sousa e Silva
Caçapava – SP
O galo anda pensativo
sem saber que o louro arteiro
pintou de verde bem vivo
os ovos do galinheiro!

José Ouverney
Pindamonhangaba – SP
Vi papai (mas ele nega)
e a mãe do amiguinho meu
brincando de “pega-pega”...
Depois... o arteiro sou eu!!!
Maurício Cavalheiro
Pindamonhangaba - SP
Se ela está sob o chuveiro,
o sobrinho espiá-la vai.
Sai pra lá, moleque arteiro,
que agora é a vez do... papai!
Pedro Ornellas
São Paulo – SP
Esconde a jarra quebrada
e a mãe quer levar ´no embrulho`...
“Que foi isso???”, “Não foi nada...
Foi mentira do barulho!”
Renata Pacola
São Paulo - SP
Um doce enlevo ao luar
entre um arteiro e uma arteira,
terminou ao acertar
as contas com a parteira!

