
as palavras

    e as   casas TV

Casa do WaldemarVou contar dessa casa de infância que fica no Valedo Jequitinhonha.Morava na zona rural, em Capelinha. E da escola de cavalo eu vinha.Ela tinha 12 cômodos e ali eu plantava milho,arroz, feijão junto com meus nove irmãos.A dança de roda, caboclo e função, levantava a poeira lá do chão.Brincava em casa com os vizinhos e meus primos decorda, luta, peteca.Meu Deus! Eu era levado da breca!

Casa da Rosângela

Na casa da avó Dolores tudo é sem dores
e história sem rancores.
É o que vem desse lar muito bom de morar.

Lá tem maçaroca feita de feijão
com farinha apertada na mão.
Não esfarela, é mágica
e torna a vida menos trágica.

Vira bolinho feito com carinho
e entregue aos netos
junto com uns petelecos

Nós comemos todas as suas histórias
e memórias.

Ai, Dolores como a gente te amava...

Breeeeeequeeeee vem comer!

Era o que ela gritava para o Breque cachorro.
Socorro!
Esse bicho não tinha freio,
um dia caiu lá da laje
e dessa vida quase partiu...

Quem viu essa imagem?
Minha avó Dolores
que tinha uma casa cheia de cores.que tinha uma casa cheia de cores.q

Casa da Érica

Meu bairro era

Um campo de guerra.

No Jardim das Oliveiras 

Lá no Taboão

Fazíamos trincheira

que era nossa boa brincadeira.

E era guerra com o que vinha na telha:

Quebrar telha da futura igreja

que roubaria a nossa imaginação,

nosso terreno alto e toda ladeira abaixo

deste lugar sem asfalto.

Na minha casa a guerra continuava...

Eu e meu irmão criávamos outro campo de batalha:

O sofá que a gente derrubava e não tinha falha, 

Porque o móvel virava outra trincheira

Era essa a brincadeira no Jardim das Oliveiras!

Casa da Suzana

Na Arca de Noé eles moravam

Com 16 cachorros e 55 gatos

Que faziam dos seus donos

Gatos e sapatos

Donos? Mas quem mandava ali?

Quem comandava era quem mais miava...

Tudo começou com a Pituca felina

e seu gemido MIAU!

que transformou a casa

numa arca muito anormal.

Onde ninguém gritava: - Socorro!

quando vinha mais um cachorro,

todo machucado,

e da rua era tirado

do centro de Curitiba,

onde funcionava este ambulatório 

com único bicho no dormitório!

Casa da Marcela

Lá como milho na espiga, manga no pé.

Na casa antiga, antigamente lá no mato

sabe quem comeu minha fralda?

Não foi o pato. 

Foi o ganso que não era manso.

O pato não pagou nada porque pato todo dia, só
nada.

Descalvado é onde fica esse lugar com jardim 

e pé de fruta que depois vai para o tacho de cobre 

que me cobre de doce.

E sempre descobre a minha menina que neste lugar

nunca se perdeu: EU.

Casa da Miriam

Perdizes é o bairro onde esta casa mora.

E de lá, vem uma história que eu vou contar...

Quando chove na Rua Lincoln de Albuquerque, 

Número 49, um pintinho se abriga num terraço 

sem grade,cimento ou aço.

Um terraço improvisado e ambulante que eu nunca vi

antes.

Que terraço é este?

É a asa impermeável de uma pata arquiteta que

cobre o adotado pintinho fora do ninho. 

E eu, via esta cena com final feliz da minha linda

varanda: a pata que anda, anda, anda no fundo

do quintal bem anormal e mora com um permeável e

amável filhote.

Ele ouvia quack!quá,quac! da sua mãe e respondia:

Pio, pio!

Casa do Ricardo

Dizem que o Ricardo 
mora numa casa que só tem rede,
e uma fonte que não tem sede.

Lá também tem muito
bicho esquisito,
e neste poema
quatro deles eu cito.

O primeiro que vou falar
tem o nome inglês de mouse,
que nenhuma ratoeira pega
e não sai da sua house

O segundo só o Ricardo enxerga,
chama ele de “problema”.
O Ricardo todo dia
salva ele dentro do sistema.

Mas esse bicho teima
e às vezes até queima.
Vou dizer seu nome,
antes que eu me esqueça:
É o Bicho de Sete Cabeças.

Outro não pula nem coacha
e tem uma RAM na memória 
que guarda cada história...

O último bicho é o mais maluco
e dizem que todo dia ele fala:
“Aqui eu mando e educo!”
Nossa mãe!
É a Placa mãe que não descansa,
é meio brava, meio mansa.

Casa do Gabriel

Do forno saia pão tão recheado...

Balanços?

Eram três de cada lado, daquela árvore onde meu
avô Benedito fez uma casa para mim e meus primos.

E nós íamos. Sempre. Tão de repente,

ver a cabrita e os coelhos Kiko e Kika.

Ao lado do rio, passava esta casa

onde o Vô Dito dava o tom com seu piston.

Comia filé mignon, paca e tatu,

junto com a Vó Maria,

nesta cidade de Miracatu.

Casa da Gisele

- Na minha casa a limpeza é coisa fina...
Amo minha casa! Amo fazer faxina!

É o que escuta a máquina de lavar
que recebe todos dias os lençóis 
que depois irão aos sóis 
e no varal seus cheiros vão balançar:

LAVAR
VARAL

Nesta casa, até lençol sai para trabalhar:
Duas vezes por semana, o lençol sua a camisa!
Chacoalha na lavadora, se espreme ao lado do pijama,
e depois volta a se deitar na cama.

VÁ LAR
LAR VÁ

Nesta casa, a dona gosta de faxina.
Faz e faz sem tomar vitamina.
É sua preferida ginástica
até deixar sua casa fantástica.

LÁ _ AR

Casa do Marcos

Da minha casa azul da zona sul,

Rua Maracajú,

Eu preciso contar tudo o que sinto por ela.

Mas uma coisa não tenho coragem de revelar

Então, vou contar outras coisas preciosas dela...

Dizer o quanto ela é bonita,

com seus tijolos à vista

que mostram sua pele quando chego na salaque mostram sua pele quando chego na salaq .

E minha casa azul me acolhe, me recolhe.

Saboreio seus azulejos e vejo da janela

o manjericão, a couve, o gengibre, o tomilho

a salsinha, cebolinha, salsão.

Todos plantados no chão.

Que abri buraco, pra ser urbano na contra-mão.

Roçar um pouco uma roça chamada horta.

Minha aorta se abre para contar de você,

minha casa azul que se abre em portas, janelas

frestas, arestas...

Vou sempre lembrar de você com alegria de festa.

Mas hoje te deixo se desmanchar, era isso que não 

ia contar... Não tem problema?

Seus tijolinhos ficarão espalhados como lego.

Em você não mais me apego, porque bela casa que é,

em mim cria asa.

Casa da Rita

Eu, ela, ele, ele e o lugar em L.

Era onde fazíamos nossa ocupação:

No sofá azul em L com todos nós.

Ficávamos na maior concentração

Cada um com seu pacote de bolacha

Vendo filme e desenho de animação.

Os Incríveis 

era o meu preferido

E por mim deveria 

Toda noite ser exibido

Ali na nossa sala

A Mulher Elástico, Flexa, 

Zezé Pêra, Edna Moda

transformavam nossa ocupação

em total desocupação.

Ação era só dentro da animação,

e quando a bolacha saia do pacote

e parava na nossa mão.

Que diversão!

Selma Maria em ação interna datilografando o poema de William Ferreira 

Casa do Lucas

Casa dos meus tios em Itapevi, lugar mais animado 
eu nunca vi. 

Lá era festa toda vez que os primos se encontravam 
mês a mês.

A casa era grande com corredor e esconderijo com 
corre-corre, primo e amigo.

A rua não tinha saída, e na janela tinha flor e a 
Tia Margarida, que plantava tudo com todo amor.

A rua era só brincadeira de segunda a sexta-feira,
sábado, domingo, feriado... 

Itapevi é meu chão amado. 

A Casa da Vovó Cacá

Já foi da Carmelita Solteira.

Já foi da Carmelita casada esta casa.

Afinal, quem casa quer casa!

E agora é a casa da Vovó Cacá.

Lá, o sofá deixou de existir

E a Cacá começou a evoluir.

Por que?

Porque nesta casa veio morar

o Wilton Marsalis,

O manso gato que não é músico, 

só muso.

Por que? Porque Marsalis nasceu no MCB.

E quem nasce num museu é muso ou musa.

E assim o Wilton começou sua vida confusa, 

mas hoje mora na casa da Vovó Cacá,

aqui no Itaim, onde carinho e pelo não tem fim!

Casa da Jaqueline

Cada casa tem seu canto

que vira encanto em quem mora.

Eu não sou Sherazade nem Aladim.

mas tinha um canto só prá mim. 

Que ficava num tapete verde quase voador.

Ele, meu tapete, tecia histórias com encanto para 

me ouvir.

E assim, meu Aladim,os dias viraram mil e uma

noites de felicidade, como Sherazade.

Ali, sem colchão, eu deitava no chão

da minha casa, em cima do tapete verde: 

minha amada morada.

Selma Maria declamando o poema de Paulo Teles e Washington dos Santos

Casa da Carol

Lá do rio desaguaram meus avós Sonia e 
Amaro no mar de São Paulo.

Aqui construíram casa no Vaz de Lima.

Na cozinha todo mundo vinha.
E na minha avó eu ficava em cima
junto com suas encomendas de doces e 
salgados.

Um docinho eu enrolava.
Outro docinho eu comia.
Assim eu enrolava Vó Sonia,
que desenrolava seus fios de histórias
que até hoje guardo na memória.

Casa Contemporânea

Bem na moda está

morar dentro de uma ilha,

e toda casa ali de dentro

tem bem mais que uma milha.

E são chamadas desse nome:

PLANILHA !

Mil janelas elas têm

que se abrem para um céu,

bem chamado de EXCEL.

Tudo ali é organizado

sem bagunça ou tormento.

E na dispensa dá para ver

todo tipo de alimento.

Estas casas são alinhadas 

sobre ilhas, sem vento...

É...Só existem no papel, 

estas casas EXCEL !!!

Casa do Dayves

A cozinha separada da sala
por um vazio corredor,
era ali, o território do terror.

Onde minha imaginação voava
junto com monstros e fantasmas,
pois ali o arquiteto
deixou o corredor sem teto.

Até os pratos de parede
todos eles de porcelana,
tremiam comigo quando eu saia da cama.

Durante a noite
eu passava pelo corredor,
e via tudo 
virar a Casa do Terror.

Casa do Gil

Da sua querida Alagoas

Vem o Gil contar com sua boca

Que na Boca da mata

Tem uma fazenda chamada Gameleira

Que é do seu avô

Que plantou seus sonhos de ouro 

A vida inteira.

O Gil vinha de Xã de Bebedouro

E quando chegava via a Mococa

Malhada, branca e preta no couro

Fazendo na fazenda Muuuu!

Na cerca de arame

Perto da cozinha da Gameleira

Que vivia cheia de cuscuz e inhame

Batata doce e macaxeira.

Casa da Meire 

Na terra do sol nascente 

lá pelas bandas do leste

sete irmãos para o Brasil.

Vieram de navio em mar azul anil.

Se orientaram em São Paulo 

e construíram com mãos e fé,

uma casa toda branca

no bairro do Tatuapé.

Eu e meus vinte primos

fazíamos barricadas de lama.

Brincávamos de exército real 

e à noite, a trégua era a cama.

De dia voltava barro pra todo lado.

O muro até mudava de tom.

E com a guerra de terra,

parede branca, ficava marrom.

O quintal era de chão batido

Matéria das bolotas de terra

que atiradas um contra o outro

trazia a terceira guerra.

Esta casa do Tatuapé, na minha memória dá ré!

 

Casa do Paulo César

Itajuípe Bahia
Lá tem 4 lagos
Com o Rio Almada
que corre o rio e minha casa amada.

Quando eu morava lá,
a casa era terna e feita de tábua e Eternit.

Eterna lembrança dos meus 10 anos de infância
Depois ficou de pau a pique
Sumiu a Eternit
Hoje, ela é de alvenaria

Na casa da Marlene, Bia, Vanuza
Todas três, minhas musas.

Pé de cacau no quintal
Laranja, mexerica, pé de manga, batata, abóbora.
Eu comia toda hora.

Pega-pega, pião, rouba bandeira, bola de gude, 
rolimã.

Era o que eu brincava
Lá na rua onde subia o sol e a lua.

Casa do Wilton

Em qualquer lugar 

onde passa meu passo,

é aos pés de um alecrim,

que encontro vó Zenita

só para mim.

Foi na sua casa 

que eu plantei essa alegria,

de correr e esbarrar

no seu dourado alecrim.

Plantado ali no corredor

Ele às vezes voava feito Zeppelin.

E espalhava no ar seu cheiro,

esse afeto que na memória

vem primeiro.

Equipe MCB participando do encontro “Seu Museu” uma roda de conversa onde os 
participantes declamaram o poema que a Selma Maria produziu para cada um.

Selma Maria declamando o poema inspirado no relato  
de Jaqueline Caires

Casa do Gian Carlo Rufatto

Nasci em Coronel Vivida

E segui meu caminho

Junto a um caminhão.

Este é o meu chão.

Onde faço volta com ida e vinda em Vivida. 

Ao lado de um caminhoneiro: o meu avô Alcides.

Que casou, no caminho caminhou comigo e uma santa, 
minha avó Santina, que fazia tortei de abóbora.

Ora, sabe que nunca troquei esta história
que mora minha memória?

Casa do Armando

Minha casa foi daquelas

De construção demorada...

E para compensar a espera

Fiz perto do CEU este lar de mel.

Que ninguém me leve para outro endereço.

Nem que lá for mais barato o preço!

Por que?

Porque na Brasilândia

O céu é estrelado.

Lá meu sonho virou real

E não mora mais ao lado.

Este é o meu grande lar 

De muitos metros quadrados

que sempre tem coisa prá acabar...


