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4 poemas de 
 Airton Souza 

 

 
cio 
 
sai pra rua Raimundo 
o denso rio em cio 
passeio pelos meus medos 
por entre 
que cio teria dia 
tateia a teia 
o que fazer com a tarde 
em Candem 
ao longe um alarido 
em meio a resignações 
ganho a rua 
enredado sob o tédio 
pelo lado de fora 
diante do dia em riste 
deflagram hiatos 
retalhar a fome 
dentro da rudez 
o cio 
a tarde ofício 
unção 
das pequenas coisas relativas 
teus sa(n)gra(n)dos pés 
é tempo de alatrar o rastro 
ruminando 
saturando a infância 
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o denso rio em cio 
adentra a memória  
                          inconsolável 
 
fragmenta a foz 
a vaga voz 
 
serpenteia a margem 
 
é furor a alocução 
dessas águas-mágoas 
não renega o conflito 
brinca de mastigar 
                          passados 
 
o rio em cio 
 
revela o mar em lamas. 
 
 
 
 
_____________ 
 
 
 
 

passeio pelos meus medos 
atávico soletro o que é vão 
 
seguro nas mãos crendices 
pelo horror que conservo 
a premonições 
 
em mim 
plasmam milagres 
pela sede da praxe solitária. 
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para meu pai Raimundo - Mundico 
 
sai pra rua raimundo 
vem ver a lua 
adejando nua 
insana em setembro 
louca de saudade tua 
 
vem pra rua raimundo 
te chama a lua 
em inapagáveis chamas 
 
reclama ausência 
por isso a querença da lua 
luzindo pura saudades tua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
Airton Souza é poeta e professor paraense, nascido na cidade de Marabá, licenciado em História e pós-
graduado em metodologia do ensino de História, além de licenciado em Letras / Língua Portuguesa, 
pela UFPA. Colunista na revista Foco Carajás e escreve crônicas para o jornal Opinião, ambos das 
regiões Sul e Sudeste do Pará.  É autor de diversos livros de poemas. 
 


