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CONSIDERAÇÕES ESTÉTICAS 

 

“Lutar com palavras, que luta insana! Palavras 
subjugam, cativam, penetram, eternizam!” Eu ... 
poeta! 

Através das janelas, eu não olho o exterior, sinto-o 
pulsar, absorvo seu hálito, investigo suas 
interrogações e indago seu pretérito, invado seu vir-
a-ser. 

Por vezes a poesia invade meu eu e, na tentativa 
de gritar, escrevo; deixo-me conduzir pelas 
planícies da alma e das almas do mundo, cavalgo o 
dinamismo das incógnitas e alcanço o ponto mais 
alto. 

Desespero; os pícaros conduzem os olhares para 
outros mananciais e a busca continua, ofegante, 
cruel ... envolvente. 

Descobrimentos anacrônicos, nostalgia, dúvidas, 
esperanças, encontros; IPOMÉIA dos retornos, dos 
caminhos de ontem; mãos que se unem em frenesi; 
pálidas visões de coloridas frustrações. 

Sonetos, céleres pensamentos refletidos sob as 
águas dos sentimentos; musicados avanços-
retrocessos ao sabor dos ventos, em rimas doces 
com os cabelos da amada, com madrugadas 
insolentes dos olhos dormentes de um poeta que ri,  
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chora, vibra com a existência nossa de cada ontem, 
de cada manhã-hoje, de cada manhã-amanhã! 

O poeta catarinense Mario Tessari exalta, nos 
traços de sua poesia, uma busca incessante, de 
forma viva, harmoniosa e funcional. 

A funcionalidade persiste em rimas toantes e 
soantes por vezes internas, com lúcidas referências 
cronológicas de ricas combinações; presença no 
ritmo significativo das inconstâncias e das 
modulações temperamentais de consistência 
psíquica, verdadeiras metamorfoses esporádicas, 
oscilações do vitalismo da alma do poeta. 

Os encontros consonantais por vezes intencionais, 
outras acidentais, surgem marcantes presos ao 
relevo das mensagens dosadas e sempre 
absorvíveis. A poesia de Tessari ora formalista em 
aparência vérsica metódica, ora singela, objetiva e 
funcional, apresenta claramente articulações 
temáticas verticais com fascinantes tramas, 
sugestivas meditações e a revelação de um mundo 
interior impregnado do odor, da luminosidade e do 
esplendor da Natureza, a mesma dos afetos, das 
angústias, testemunha viva das carícias e das 
fugas momentâneas; o que recebemos e damos, os 
sofrimentos que vivemos, como existimos e ... 
partimos. 

Ederson Mota
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APRESENTAÇÃO 

 

MARIO TESSARI, professor dedicado, culto 
e simples, revela-nos, em sua linguagem acessível, 
a vida com suas diferentes faces; traz-nos páginas 
que darão às horas vazias enlevo e fantasia. 

Observa-se a beleza simples das coisas que 
escapa aos olhos do homem comum. Lendo-o, 
estamos frente a frente com a realidade, com a 
ilusão do momento e o fim último de todos – a 
morte – prêmio garantido. 

Poetizar é fazer brotar o íntimo, é subir aos 
céus, é sublimar do infinito, é eloquência do espírito 
quando todos dormem. Privilégio de poucos e 
sonho de muitos, é a arte de cantar em versos o 
que todos escondem em prantos. 

Ver com olhos poéticos é não encontrar 
obstáculos quando os tumultos se apresentam, é 
sonhar alto, é desprender-se de si para 
complemento do outro. 

Elói Bona 

 

 

“Todas as coisas que queria encontrei, 
sem ter encontrado o que procurava.” 

Mauro Tessari 
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IPOMÉIA 
 
 

Nos dobrados que sobem do rio, 
nas colinas e picos sem fim, 
mora o passado  que ouviu 
o juramento e descreu em mim. 
 
A capela de madeira, o campanário, 
um velho italiano rezando em latim. 

O trem preto com um funcionário, 
o futebol, a escola e o botequim. 
 
O correio particular do Vivaldino, 
o cartório do seo Carlos, o escrivão; 
minha Nona no quintal de pepinos. 
 

Dona Frida, uma cozinheira em alemão, 
minha Mãe, que costureira, e o menino 
que hoje descreve IPOMÉIA de então. 
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  RUAZINHA DA MINHA INFÂNCIA 
 
 

Na lembrança, uma ruazinha de sonho, 
ladeada de palmeiras e gramados... 
de tantas flores coloridas que suponho 
ter uma avenida de ilusões sonhado. 
 
Quantas vezes, fecho os olhos e sonho... 
Pela minha rua avanço... olhar levado... 

alegria infantil, semblante risonho 
de menino peralta, entusiasmado. 
 
Ruazinha triste, perdida na distância, 
eu te imagino tão bem na lembrança, 
comprida e vazia como minha infância. 
 

Rua falsa, filha órfão da ilusão, 
tu exististe no meu tempo de criança, 
como existem os sonhos no meu coração. 
 
 
 
 



IPOMÉIA Mario Tessari 

10 

 
 
 
 
  NA PRACINHA 
 
À tarde, no jardim da pracinha, 

as árvores desenham no gramado 
os sonhos de criança que eu tinha, 
que sonhei e ficaram no passado. 
 
Na roda gigante, as crianças cantam 
o entusiasmo de suas almas infantis. 
A roda gira, as crianças gritam... 

Quem é inocente sempre é feliz. 
 
Quanta alegria naquele velhinho 
rodeado de crianças, de felicidade... 
Seus olhos reveem com carinho 
os tempos de criança, a mocidade. 
 

Quando a noite vem de mansinho, 
as crianças fogem da praça vazia. 
De repente, me sinto tão sozinho... 
e nasce em mim esta poesia. 
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  VOVÓ 
 
Vovó, eu vi as suas pernas encaroçadas, 

 tateando a calçada, 
 arrastando os chinelos... 
 
Que longes lugares andaram, 
 que procuraram 

distantes assim...? 
 

As pernas, vovó, para onde correram? 
 Atrás de que ilusão? 
 Contos de fadas? 
 
Eu não entendo seu medo da morte, 
 sua vida heroica 
 de sentido nenhum... 

 
Por que seus filhos, vovó? 
 Por que a ilusão? 

Por que caminhar? 
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  SOLIDÃO 
 

 
Solidão, um vazio dentro de outro vazio, 
um andar só em meio a tanta gente... 
Sentir, sem motivo, um tremer de frio... 
Solidão, um abismo sempre à nossa frente. 
 
Solidão, um botão de flor que nunca abriu, 

um mal que nada e assusta a gente, 
estranho gigante que invade corações baldios, 
lutando para os deixar só eternamente... 
 
Solidão, mão gélida, abstrata e fria 
que vai tocando de leve os corações, 
espalhando a noite em seu pleno dia. 
 

Solidão, fantasma do castelo assombrado, 
onde não moram saudades ou recordações; 
só mora o desespero de nunca ter amado... 
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  DOR HOMICIDA 
 

 
O quarto em silêncio. A cama em desalinho. 
Estou mais só... e ainda teus passos 
incertos andam pesados, fora do compasso, 
buscando alguma coisa que não adivinho. 
 
No corpo abandonado, sinto um carinho, 

desesperado, profundo, com sabor de fracasso. 
Parece maior o tempo e ainda maior o espaço 
que me separa a metros do antigo ninho. 
 
Sinto caminhar no peito, com sede de morte, 
a angústia, a pressão estranha, o vil tormento: 
intenso, inexplicável e terrivelmente forte. 
 

Minhas mãos, ociosas com tua partida, 
não sabem onde ficar, inúteis instrumentos 
buscando pelo corpo agitado a dor homicida. 
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  RUA DO ABANDONO 
 

 
Cheguei. Atrás, a longa estrada 
o meu desânimo espiava. 
Era noite e noite apagada 
e só trevas eu encontrava. 
 
A luz da rua amarelada 

as casas dormentes iluminava. 
Casas vazias... portas fechadas, 
a rua descalça me esperava. 
 
Iluminado pela luz fraca, 
um cachorro sem dono, 
perseguido pelos mosquitos... 
 

No primeiro poste, a placa 
em letras pretas: Rua do Abandono. 
Em, embaixo, o número: Infinito. 
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  A SORTE 
 

 
Estrela longínqua, sempre mais distante, 
tu vais fugindo dos sonhos meus... 
Por mais que eu corra, te vejo adiante 
a sorrir e a explicar quem sou eu. 
 
À noite, ao fitar-te, celeste diamante, 

tu andas despercebido como eu... 
Que corro atrás de ti e mais distante 
te voltas para rir dos sonhos meus... 
 
A noite passa e eu acordo sozinho... 
amontoado numa pedra a meditar: 
o quanto é traiçoeiro o teu caminho. 
 

Meu tempo gastei a correr atrás de ti 
e tu no dia claro vais acabar... 
Foi-se a vida e alcançar-te não consegui. 
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  MEUS OLHOS 
 

Meus olhos buscam longe 
as paisagens que imaginei... 
ora, animada pelas cores 
brancas da saudade. 
 
Um sonho é sempre uma mentira 
e, então, eu te transformo: 

és toda ternura, carinho, ... 
teus beijos atingem meu ser. 
 
As carícias que você não faz 
eu sinto alentar meu corpo, 
aquecendo o frio da ausência, 
preenchendo o meu abandono. 
 

Não posso fechar os olhos 
porque sonho e te abraço; 
sentindo a tua presença, faço em mim 
as carícias que queria fazer-te. 
 
 



  

 



IPOMÉIA Mario Tessari 
 

19 

 
 
 
 
  ENCONTROS 
 

 
Sobre meiga rosa encarnada, 
duas gotas de orvalho brincavam, 
ao ritmo do vento balançavam, 
ao suave perfume da madrugada. 
 
E, envolvidas nesse doce embalar, 

pelas pétalas vão deslizando, 
vão aos poucos se aproximando, 
até duas gotas uma só gota formar. 
 
No mundo, as pessoas se destinam 
a um encontro duas a duas... 
Aos passos agitados de suas vidas 
lentamente, do encontro se aproximam... 

De mãos dadas, vagueiam pelas ruas, 
duas pessoas, numa pessoa convertidas. 
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  NOITES MORNAS 
 

 
Em noites mornas, olhando a lua, 
andando ao léu, sem uma procura. 
Ou nas horas em que, cheia de ternura, 
minha mão te acaricia, meiga e nua. 
 
Vivência extremamente apaixonada e pura, 

dividida em horas minhas... tuas... 
e nossas... completas de quem cultua 
“o amor intensamente enquanto dura”. 
 
Assim, vivemos sem buscar limites. 
Livres, não importa o tempo, o espaço... 
Sempre nos encontramos... (o impossível). 
 

Em ti e tu em mim, no olhar o convite 
de recuperar... E, em tudo que faço, 
existe alguma coisa que nunca tive. 
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  MORTE 
 

Morte, 
  prêmio garantido... 
Todos os caminhos 
  nos conduzem a ti. 
E sempre estás adiantada... 
  Chegas cedo... na 
   Hora Certa. 

 
 
  CHOVE 
 
Chove. 
Sentimos vontade de andar 
n’água descalços. 
Sentir a chuva nos pés. 

No rosto, o sorriso 
inocente de dois pirralhos: 
no corpo, o entusiasmo; 
nos olhos, o brilho da felicidade. 
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  REENCONTRO 
 

Quando setembro vier 
com sol novo de primavera, 
ofegante vou te acolher, 
no portão, à minha espera. 
 
Sem palavras, banhados 
no silêncio da emoção, 

aquietamos abraçados... 
Depois, tomo a tua mão 
 
e, correndo pelo jardim, 
como foi antigamente, 
sorrimos alegria sem fim 
de um amor onipotente. 
 

Ao longe, no horizonte, 
surgem imagens futuras 
e, como agora e ontem, 
sempre juntos, com ternura. 
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  FANTASIA 
 

 
Tu que foges do convite e do abraço 
que te dou, porque pensas adiante 
mil sonhos de ventura enlevantes, 
vais cansada em busca de cansaço. 
 
Tu que foges do amor, desconfiante, 

como se fosse da cilada o laço 
que diariamente diante de ti faço 
para ver-te a mais escrava amante. 
 
Tu que esperas o sonho impossível, 
querendo realidade uma ilusão, 
a vida fácil, a quimera, a fantasia. 
 

A felicidade que sonhas é invisível... 
Está, não nos sonhos, mas no coração: 
são as coisas simples de cada dia. 
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  SIMPLICIDADE 
 

 
O tempo parece parar. O vento 
suave acaricia a água mansa, 
sorrindo qual inocente criança, 
que esquece tudo num momento. 
 
Uma roseira em meio às flores, 

da mais linda e atraente cor... 
A grama que inveja a flor, 
a água que espelha as cores... 
 
É tudo tão simples, tão lindo, 
o campo verde, o verde lago, 
o vermelho da flor sorrindo... 
 

Tudo dá sensação de felicidade, 
tudo causa n’alma doce afago: 
a simples beleza e a bela felicidade. 
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  ROMÂNTICA 
 

 
Se algo de realmente belo existe 
é, à noite, o céu cheio de estrelas 
e alguém que, encantado ao vê-las, 
vai sonhando uma história triste. 
 
A lua domina o firmamento, 

no azul intenso do infinito, 
que salpicado de luzes eu fito, 
pisca-piscando a cada momento. 
 
E, cá na terra, vai um vento frio 
suave dobrando a água calma 
onde se espelha o céu no rio. 
 

Ao que a tudo isso assistiu, 
toda beleza invadiu a alma: 
olhou o céu, a água estrelada e sorriu. 
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  NOSTÁLGICA 
 

 
Na tarde molhada, 
 pardais caçam insetos. 
Borboletas desbotadas 
 revoam perdidas. 
A rua barrenta 
 leva um último passante 

 em busca do lar... 
Só, encostado em mim mesmo, 
 acaricio o corpo 
  e sinto um calor... 
Apalpo à minha volta 
 e te imagino onde 
 só existe vazio. 
Um raio de sol retardatário 

 me procura, mas 
 também eu não estou. 
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  MIRAGEM 
 

 
A tarde. A monotonia da espera por nada. 
Sem onde, nem quando... 
Em mim, as ondas de um mar, 
 talvez seco, talvez cansado, 
 não mais se lançam 
 à praia deserta do amanhã. 

Os ponteiros do meu relógio andam. 
Mas, as mesmas voltas, o mesmo lugar. 
E o céu é o mesmo e o murmúrio é o mesmo, 
 e a tarde é a mesma... 
Soa completamente a inexpressividade, 

a ineficiência da via, como sempre, 
voltada para uma perfeição utópica 
em que todos devem procurar, 

lutar, alcançar e... morrer. 
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 LINDA 
 

 
Linda é a chuva no prado em flor. 
Linda é a flor branca e a amarela 
e as tantas flores ainda mais belas. 
Lindo é o luar sobre o lago sem cor. 
 
Lindo é o céu em seu esplendor... 

lindo é, no mar, um barco à vela. 
Ao anoitecer, o sino tange na capela 
e o barco vagando, carregado de amor. 
 
Lindo é o céu de estrelas bordado 
e a lua romântica conversando 
com seu retrato no lago espelhado. 
 

Lindo é o céu à tardinha quando 
um casal de jovens apaixonados, 
na nostalgia, fica meditando... 
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  EMOÇÃO 
 

 
Emoção 
 visita que chega de surpresa 

e vai entrando sem licença... 
Um minuto de tempestade 
e o vendaval remexe tudo... 
Depois, vai embora, 

deixando em desalinho 
uma alma trêmula e feliz. 

 
 
 
 
  PAZ 
 

Sobre a tarde rósea, 
um dia se imola... 
Hora das melodias lentas, 
da saudade branda... 
buscando abrigo na verdade. 
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  É NOITE 
 

 
É noite... 
 sapos 
  grilos grilos 
   sapos grilos 
 
É noite... 

 escuridão 
 viagens... 
 imagens... 
 ... o além... 
 
 
É noite... 
 tenho um encontro 

 comigo mesmo... 
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  A SAUDADE 
 

 
Veio de longe; chegando me abraçou 
e em silêncio me contou da distância 
e da ausência que um dia me separou. 
Falou coisas da minha infância... 
 
Em suas mãos minhas mãos tomou 

e, olhando meu olhar numa ânsia 
de dizer tudo num nada, me beijou. 
Lembrou-me a mocidade à distância... 
 
Encostando-se a mim, a sua mão 
no meu rosto depositou um carinho, 
estranho calor envolveu meu coração. 
 

Mostrou-me, atrás, longo o caminho, 
florido, mas todas as flores no chão, 
e, voltando-se, foi embora de mansinho. 
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  À MINHA MÃE 
 

 
É noite de Páscoa... me sinto triste. 
Longe, bem longe, uma mulher pensa 
em mim com um amor que consiste 
numa doação singela, sem recompensa. 
 
No seu peito, a grande chaga persiste 

tal qual a fiz: cruel, imensa... 
E, mesmo sabendo que o perdão existe, 
sinto a consciência e a vida é tensa. 
 
Mas, se ela soubesse da ternura 
que lhe dedico a cada instante, 
saberia que não sou culpado. 
 

Sou um seu filho em total loucura: 
descrente, vencido, hesitante, 
romântico, triste e exilado. 
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  À MONJA 
 

 
Teus olhos azuis, numa imagem antiga, 
saudades da juventude, idade fugaz; 
olhar puro, profundo e, numa cantiga, 
a voz macia, quase terna, sonhar me faz. 
 
Tuas mãos, dedos longos, imagem que fica, 

desejo incontido que não saciarás... 
Sempre quiseste e foste tão amiga: 
faltou coragem para dizer, não fui capaz. 
 
O amor impossível de um coração moço, 
quieto, inquieto, calado cantando há de 
deixar esperanças à monja amante? 
 

Teu corpo esbelto de andar gracioso, 
ágil e leve, se movia pela casa grande 
e, talvez em mim, todo de branco, ainda ande. 
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 FELICIDADE 
 

 
Quando parti, sem destino certo, 
andei um por um os caminhos, 
procurei, em todos os cantinhos, 
você e, sem você, já desperto... 
 
Andei, andei e só vi desertos... 

Tomei muitas vezes por espinho 
o mais terno dos teus carinhos, 
sem saber que estavas tão perto... 
 
Mochila rota, olhos cansados... 
meus passos sem velocidade, 
hoje, vão parando derrotados. 
 

Olho ao longe, quanta saudade, 
quantos anos eu tenho jogado... 
em tua busca, felicidade? 
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  SUBMISSÃO 
 

 
Dá-me um minuto só de amor. 
Não estou pedindo demais... 
Só quero sentir de perto o calor 
e, em teus braços, adormecer em paz. 
 
Dá-me carinho, peço por favor. 

Estou implorando, isso não se faz... 
Depois, irei e, por onde eu for, 
levarei saudades e muito mais... 
 
Mas, se tu quiseres ficar comigo, 
saiba, tanto assim nunca amei... 
e o amor que te dou eu não meço. 
 

Se ficares, sempre estarei contigo, 
tudo o que pediste eu te darei 
em troca do bem pouco que te peço. 
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  ORAÇÃO AO JOVEM 
 

 
Quando tudo em busca de vida se lança, 
quando a erva já seca revive e floresce, 
volto-me ansioso, a ti, jovem esperança: 
por favor, não morras, escuta a minha prece. 
 
Regenera-te inteiramente, corpo e alma, 

deixa de lado as coisas fúteis, sem valor; 
procura pensar e pensar com calma, 
antes de falar ou de agir em teu labor. 
 
E, se souberes dar valor à vida, 
formando em ti uma personalidade, 
facilmente a batalha será vencida. 
 

Se compreenderes esta ansiedade 
do mundo e ela for correspondida, 
a terra, então, se encherá de felicidade. 
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  A UM POETA 
 

 
Barco jogado por acaso ao mar, 
num dia qualquer dessa incerta lida, 
teu leme quebrado tua vela partida 
são sombras douradas à luz do luar. 
 
Por sobre as vagas, num doce embalar, 

escrevendo vais palavras perdidas... 
bonitas frases, uma ânsia desmedida 
de deixar a água e para o céu voar... 
 
No silêncio morto da tardinha, 
a morrer, o sol a onda acaricia 
na dança lenta de quem definha. 
 

Barco perdido, carregado de nostalgia, 
desenhas um poema em cada linha, 
páginas esquecidas no mundo da poesia. 
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  O BAILE DA VIDA 
 

 
A música estridente fere o ouvido; 
sete, oito bonecos fazendo barulho... 
Nem o ritmo pode ser compreendido... 
Pobre música, que dirá dela o Júlio? 
 
O barulho dança no ar atrevido 

e os pares rodam a seu orgulho... 
Os pés movem rápidos, divertidos, 
e as mãos seguram o embrulho. 
 
Os piões rodopiam sobre os próprios pés; 
giram, giram, num perpétuo girar... 
procurando a alma em delírio extasiar. 
 

Há quem rode a vida, como se uma mulher 
que embalam, dançando sem nunca chegar... 
Rodam, rodam, sempre no mesmo lugar. 
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  GOSTARIA DE MORRER 
 

 
Gostaria de morrer sem notar; 
num só instante, inexpressivo, 
incalculado, sem espera, findar. 
Ver morto o corpo sempre vivo. 
 
Desistir numa fração escalar 

da aventura heroica e sem motivo. 
Ah! Da mediocridade calar 
resoluto, inconsciente, com alívio. 
 
Terminar rápida e totalmente 
como uma luz que apagamos 
aos protestos insuficientes. 
 

Mas, pela vida, horrivelmente, 
de angústia e desespero findamos 
cada dia mais e eternamente. 
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  HOMEM MODERNO 
 

 
Menos que mais, mais que menos, 
ser entre um rir e um chorar... 
Pequeno aos grandes, grande aos pequenos, 
e, na vida, nem amar, nem odiar. 
 
Quando preciso for, a todos servir, 

para ser servido quando precisar... 
Se os outros sorrirem, também sorrir 
e, quando os outros chorarem, chorar. 
 
Não se perturbar diante do poder 
e nem se embriagar pela vitória; 
pensar antes, depois, não se arrepender. 
 

Ser célebre, sem nunca chegar à glória, 
estar sempre vivo, mas nunca viver... 
e, se morrer, nem mesmo deixar história. 
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  SONHOS 
 

 
1. As melhores mulheres, 

as possui à noite, em sonho... 
  Tinham mil rostos 
  e corpos variáveis... 

 
2. Eu sonho em preto e branco; 

isto é: 
às vezes, em preto, 
outras, em branco. 

 
3. Eu sou o sonho... 

mentira, 
ilusão, 
o impossível... 

 Eu sou o que todos vivem 
   e poucos realizam.



 

 
 

 


