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geraldopereirapoeta@hotmail.com): 
 
E o Poeta EDIR MEIRELLES, 

Com seus Poemas telúricos, 
Canta o amor, 
O “Amor que vale a vida”, 
Que descontamina 
Os Poemas contaminados. 
 
Para o “Refrigério” 
Da alma, 
A poesia busca 
Cicatrizar o trauma, 
O “Caos e esperança” 
Esperam: 
“Há um canteiro de rosas 
em meu pensar 
(...) / Em meio ao caos e destroços 
há sinais de esperança”; 
“Para cumprir nosso destino 
e, armar nossa tenda e amar 
no refrigério topo do mundo”. 
 
O amor tempera o viver, 
O amor é o “Sal da vida”: 
“Amar, causa de nossa existência. 
Amar, amar com todas as fibras 
Juntos provarmos o sal da vida”.  
 
O amor vivido  
Tempera festança, 
É o “Sal contido no tempero da esperança”. 
 
Na “Busca do elo”  
Da significação 
O amor união 
Torna o viver belo 
 
No essencial  
O amor é “Essência”    
Da existência  
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No viver do casal. 
 
No solo fértil  
O Poeta lavra, 
Planta a semente, 
Capina, aduba, 
Rega o papel  
Com a tinta 
E colhe o alimento 
Para a alma: 
“Conquisto o poema e a palavra” 
 
Na garupa do tempo 
O Poeta galopa 
Nas suas raízes ancestrais, 
Ouve os ais 
E derrama o lenitivo 
Da sua poesia 
A “Oração do sertanejo” 
Como “Oração para todos os males”: 
“Mergulhei fundo nas raízes da cultura 
fui ao encontro de meus antepassados  
convivi com Zumbi dos Palmares 
aprofundei discussões com o Conselheiro 
lutei ao lado de Poti  
descobri a incrível força telúrica  
dos heróis populares”. 
 
E com “A volta da criança” 
Na lembrança  
Ele viaja  
Na estrada do sonho: 
Sentindo “O perfume das campinas”; 
“Sonho com a amplidão das campinas 
sonho com a vida benfazeja 
sonho com boa pescaria  
sonho a alegria sertaneja 
de pés no chão”; 
“Na Fazenda Catingueiro  
onde se encontra o regato 
mais rico de minha infância  
com seu encanto pacato  
(...) / Ali me olvido do mundo (olvido: do verbo olvidar = esquecer) 
sem nada a me preocupar 
esqueço os senões do mundo 
criança, volto a brincar”; 
“Ainda hoje se sente 



a música mansa dos regatos 
num compasso permanente 
(...) / Buscando a saborosa guapeba 
e o delicioso ingá 
sentindo a plenos pulmões 
o cheiro do manacá”. 
 
O Poeta nos oferece 
As suas “Preciosidades”,  
Acalanto para as nossa necessidades, 
Cafuné na alma, 
Leite farto 
Nutriente do espirito, 
Alimento da memória. 
 
O Pires do Rio  
Cheio de lembranças  
Dos tempos de criança.    
O Poeta a chama de “Minha terra querida” 
Sustentáculo da infância: 
“Cidadezinha dos meus amores 
(...) / Guardo sua imagem na retina 
e o colorido vaivém da praça  
cultivo com carinhosas lembranças   
 que nem mesmo o tempo despedaça 
(...) / Pires do Rio existe de verdade  
é a mais acolhedora cidade”. 
O “Sabor de vida” 
Na “Infância” calma 
E na madurez vivida 
A “Pescaria de amigos” 
No rio da alma: 
“Mergulhei em muitos livros 
naveguei por muitos portos 
nada melhor por ver 
que os mares da minha infância”. 
 
Na aquarela  
Ele pinta  
A “Pintura da saudade” 
Com sua poesia-tinta 
Para fazer a vida bela: 
“Ninguém pinta como eu pinto 
(...) / Passo os dias em Goiás 
pintando tudo que vejo 
(...) / Ninguém pinta como eu pinto 
por vezes eu pinto só 



as belezas de Goiás 
– Saudade de causar dó”. 


	Que descontamina

