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Dedicatória

Humildemente, eu dedico esta obra aos leitores do site
http://juliocantuaria.blog.br, que dão forças e incentivos

para que a minha poesia se faça presente.
Eu dedico também a realização desse sonho ao amigo e
parceiro no projeto do meu site e também desse livro, o

Josenildo da Silva, que tem sido brilhante no seu trabalho.
Eu dedico a minha mãe, a dona Dila Cantuaria e também a

minha vó e madrinha, a Dona Jesuina Maria, que
recentemente, aos 90 anos de idade, nos deixou para morar

no céu com as demais estrelas.
E por último, eu não poderia deixar de mencionar todos os

amantes da poesia, da música e de todas as formas
independentes da Arte, que mesmo sem espaços culturais,

sem incentivos midiáticos, sem politicas públicas
inclusivas, continuam se produzindo e se expressando pela
liberdade e idealização do pensamento autônomo. A todos

vocês, a minha sincera gratidão.

Julio Cantuaria.

4



Sobre o Autor

 Eu sou uma pequena árvore em meio a tanto verde
brasileiro. Me sinto como uma formiga, tão pequena e

perdida nessa terra imensa, cheia de obstáculos e
dificuldades. Sou como uma águia com as asas cortadas,

criada em cativeiro, mas que ainda sim, sonha em alcançar
a liberdade para alçar vôos altos, que proporcione uma

visão ampliada da beleza de tudo que me rodeia.

Eu sou um jovem de 37 anos, dono de uma pequena alma
poética, sonhador e idealizador da paz, da liberdade, dos

direitos iguais e de um mundo melhor.

Eu sou o Julio Cesar Cantuaria Cardoso (Julio Cantuaria),
nascido em São Paulo, o primogênito entre seis filhos de

um casal humildade e de origem mineira. Moro no Jardim
Alegria, Francisco Morato, SP e sou formado em

Logística, atualmente, estudante de Ciências Econômicas,
portador de uma deficiência visual (baixa visão), mas, que
nunca se abateu, muito menos, se entregou aos problemas

da nossa sociedade. 

Afinal, apenas reclamar não muda a situação, o que muda
é a atitude e a participação organizada, propondo ideias,

projetos e iniciativas de conscientização e transformação
social.

Então, vamos juntos nesse ideal. 
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A paz virou utopia

Aquelas lindas canções de paz
Já não são cantadas mais

Meu Deus como o homem
Pode ser capaz

De dividir os sonhos
De mudar o rumo

Das pessoas
Que ficaram loucas

Com as novidades
Trazidas pela modernidade

Que alimentou o individualismo
E a sede pelo materialismo

Vaidade do capitalismo
Dono da moda

Divisor de águas
De vidas segregadas

Divisor de mundos
Afinal, as disparidades
Da grande desigualdade

É um abismo

E ninguém quer saber
E se é você que sofre

O problema é seu
Então, reclame com Deus

Porque o homem se perdeu
Em conflitos e guerras

Coisa tão normal
Nas disputas de poder e capital

E a paz
Virou a utopia

Que já não se canta mais
No nosso dia a dia
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Solidão

Solidão
É um grande buraco fundo

Que traz depressão
E a incerteza do futuro

E sem rumo

A gente se lança
No mundo

A ponto de experimentar
De tudo

Para tentar

Anestesiar a dor
Que doe sem saber

O porquê
Enquanto que o querer

Sempre foi ter
Um amor

Que preenchesse esse vazio
Que me esquentasse

Nesse frio

Que compartilhasse
O meu sorriso

Por eu ser amado
Bem diferente do presente

Triste e solitário
Desse pobre coitado

Que olha para o lado e não vê
Nada além desses versos amargos

Extraídos do coração
Cansado e maltratado

Pela escuridão que definida
Em uma só palavra é solidão
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Que Deus a tenha feliz

Demorou pra cair
A minha ficha
Mas, ela caiu

E quando percebi
Que você partiu

De vez da minha vida
Eu fiquei

Em pedaços, na solidão
Sem chão, sem rumo

Sem o meu porto seguro

Que sempre foi o seu braço
E não consigo aceitar

Tudo isso que aconteceu
Se só sei te amar
Mas peço a Deus

Que a tenha feliz
Em um bom lugar
Já que eu não fiz

Tudo aquilo
Que lhe prometi

Quando você era a minha
Princesa, rainha

Enquanto eu era só um menino
Sem saber o que quer

E com medo da responsabilidade

De cuidar de uma linda mulher
E construir uma família
Que é tudo nessa vida

Que mais se quer 
Que Deus a tenha feliz
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Tomando doses de mar

É com os pés no chão
Cabeça nas nuvens
O violão nas mãos

E o olhar nesse litoral

Que fujo do mal
Dessa grande Babilônia

E sempre nasce uma canção
Em que o meu coração ganha

Motivo e razão
Pra lutar por dias melhores

Tomando cada vez mais doses
De energia do mar

Que me traz paz
Lava a alma

E renova as minhas forças
Que por Jah não são poucas

Fazendo da vida
Uma aventura louca

E sempre cantando as coisas boas
Que a mãe natureza pode dar

E já nos deu
Graças a Jah

Você e eu
Por nossas vidas
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Ela é o violão que eu quero tocar

Eu tenho um desejo
De aprender tocar gaita

Ou violão
Pra compor uma canção

Para aquela gata
Que passa e leva consigo

O meu olhar
Despertando em mim sorrisos

E suspiros
De quem já não consegue

Mais disfarçar
A louca vontade

De beijar aquela boca
Doce e gostosa

Ouvindo a voz dengosa
Pedindo pra lhe acariciar o corpo

E com certeza
Eu o faria o tempo todo
Com a mesma emoção
Que se toca um violão

Afinal, de corpo ela é um violão
E tem a voz suave
Um jeito sensível

Que precisa de amor e carinho

E isso é tudo
Que tenho pra lhe oferecer menina

Então, aceite de bom grado
E venha viver ao meu lado

Por toda nossas vidas
Eu e você, amor e prazer

Canção e poesia
Por toda nossas vidas
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Que Deus a tenha feliz

Demorou pra cair
A minha ficha
Mas, ela caiu

E quando percebi
Que você partiu

De vez da minha vida
Eu fiquei

Em pedaços, na solidão
Sem chão, sem rumo

Sem o meu porto seguro

Que sempre foi o seu braço
E não consigo aceitar

Tudo isso que aconteceu
Se só sei te amar
Mas peço a Deus

Que a tenha feliz
Em um bom lugar
Já que eu não fiz

Tudo aquilo
Que lhe prometi

Quando você era a minha
Princesa, rainha

Enquanto eu era só um menino
Sem saber o que quer

E com medo da responsabilidade

De cuidar de uma linda mulher
E construir uma família
Que é tudo nessa vida

Que mais se quer 
Que Deus a tenha feliz
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Velho amigo

Amigo meu
Não temas o perigo

Siga firme, na fé em Deus

As pedras e espinhos
Sempre estarão à frente

Mas Deus cuidará dos caminhos

Meus e seus
E como sempre

Passaremos por tudo isso

Sem se esquecer das dificuldades
Mas se alegrando nas vitórias

E se em algum momento

Faltar-lhe força, fé ou coragem
Aceite um abraço, um sorriso,
à ajuda ou um incentivo meu

Afinal, eu sou seu amigo
Meu velho 
Amigo meu

Essa é uma singela homenagem
Aos amigos

Que apesar dos destinos distintos, do tempo e da distância,
Não perderam o respeito, o carinho e à esperança

Na amizade.
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Vai Corinthians – SCCP

Corinthians
O time do povo

Da alegria, da paixão
E da raça no jogo

O meu Timão
Que leva aos céus

Esse bando de loucos
da torcida fiel

Eu sou só mais um
Que tem incomum

O grito solto na garganta
Dizendo com todas as letras

Vai Corinthians!
Vai pra cima do adversário
E jogue pra ser campeão

Seja fora ou nosso estádio

Sempre estará com o time
A força da nossa nação

Que de maneira sublime
Manifesta se na comemoração

Girando a camisa na mão
Estendendo a bandeira

Pulando e cantando o seu hino
Numa só vibração

Do preto no branco
Por todos os cantos
Se vê o seu manto

Nossa paixão

Porque isso é mais que um gosto
É um estilo de vida
É a nossa religião
Isso é Corinthians!
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Que som é esse? (Reggae music)
Preciso ouvir aquele som

Que me coloque pra dançar
Sob a ótica da reflexão

Em seus versos de poesia

Sabe aquele som
Pedra de salão

Que resgate a nossa raiz
Voz e expressão da indignação

Pela triste situação do país

E que som esse?
Meu bom esse som é reggae music

De Jah Jah no coração
E de alma leve

E que a força de Jah nos reggae
Pra gente continuar

Firmes e fortes na luta
Por justiça e igualdade

Afinal, já passou da hora
Desse mal acabar

Então vamos regar a liberdade
E propagar nossas cores

E a esperança de dias melhores

Porque é com amor
Que se faz o som

Pedra de salão
Que traz a paz no coração

E que som é esse?
Meu bom esse som é reggae music

De Jah Jah no coração
E de alma leve

Reggae musuc
Cante, sinta, viva

Leve e reggae
A nossa resistência
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Poeta e poesia

O poeta é o médico
Especialista da alma

E a poesia é o remédio
Que alivia e acalma

Por maior que seja a dor
Representada na tristeza

Dos versos
O desabafo

É um alívio imediato

E a poesia é muito mais
Que tristes versos

Ela é capaz
De criar um universo de paz

E trazer a nostalgia
De grandes momentos
De aflorar a Alegria

Dos corações apaixonados

Ela engrandece as cores
E reverência a beleza

E a simplicidade
De tudo que consiste

A grande mãe natureza

A poesia renova a esperança
No dia a dia

E ela incentiva
E dá forças

Para quem não tinha

A poesia ilumina e cativa
Mais para isso é preciso

Abrir pelo menos uma janela
No coração

E assim a poesia se encarrega
De transpor a emoção
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Troque preconceito por respeito!

Não sei porque
Você fala em cor da pele?

Se todo sangue é vermelho!
Se a alma não tem cor!

Aliás, não espere
Que a beleza

Se revele
Na frente do espelho

Porque ela é a essência
Que vive no interior

De quem não preza a aparência
Nem se alimenta de rancor

Mais vale a consciência
Amizade, paz e amor
Do que ser alguém
Solitário e opressor

Então deixe o amor
Fazer morada no seu peito

E troque o preconceito por respeito
Releve e seja bem mais leve

Saiba que não precisa ter medo
De ser quem você é

Ponha Deus na frente
E vá na fé

17



Sou criança

Sou da Paz
Sou capaz
De revidar
O seu ódio
Com amor

E transformar
A sua mágoa
Em esperança

De um mundo melhor

Sou da paz
Sou muito mais

A esperança
Que se faz

De nossas crianças
Que só querem
Viver e sonhar

Comer, sorrir e brincar

Amor e amar
Seja daqui do Brasil

Ou de lá
Da Europa, Ásia ou África

Não importa o lugar
Só querem

Viver e sonhar
Comer, sorrir e brincar

Amor e amar
Sou da paz
Sou capaz

De compartilhar esperança
Sou criança
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Saudades da mãe

Minha mãe África
Que não me viu nascer

Mas trago na minha essência
As raízes de lá

Nesse meu jeito de viver
E eu pergunto ao mundo

Por quê maltratam tanto
A minha mãe assim?
Esse povo guerreiro

Não pode mais ser oprimido
Muito menos se deixar oprimir

Oh, minha África mãe

Que os seus filhos acordem
E lutem até o fim
Por dias melhores

E mostrem
A verdadeira razão de existir
Afinal, já chega de mortes

Das nossas crianças
Chega de viver sem esperança

Do amanhã que vai surgir
A miséria e a fome

É o reflexo do abandono
Do Ocidente em relação a si

E se o mundo
Não muda

Pelo simples e absurdo
Individualismo do capitalismo

A gente muda por ti
Minha mãe, África
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Sintonia fina

Eu peço a Deus
Eu rezo aos céus

Que mande chuva
Nesse meu sertão

Da cabeça aos pés
Desse chão

Eu peço a lua
Que ilumine a praça

Desse meu coração
Para que eu e ela possa namorar

Sem pressa
E sem medo da ilusão

Eu sei que se chover
A semente vai germinar

E com o tempo vai nascer
Os frutos da família unida

Eu e você
Uma só vida

E todo dia
No nascer do sol

Uma nova chance
Pra viver com alegria

Você será sempre o meu farol
E eu o seu guia

Uma sintonia fina
Como poesia e canção

Terra e chuva
Paixão e lua

Sol e mar
Você e eu menina
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Povo brasileiro (Palhaços e ovelhas)

Nós somos como palhaços tristes
Sem graça na piada

Órfãos do circo que pegou fogo

E que disfarçam
Nos sorrisos forçados
A carência de atitudes

Camuflada na farsa

Dos que dizem
Nos representar

Nós somos como ovelhas
Que mesmo tendo

Inúmeros pastores
Não somos conduzidos
Com o amor verdadeiro

E além disso exploram a nossa fé

Nós somos o povo brasileiro
Que apesar de ser

Um grande número

Não tem voz
Nem heróis

Nem tampouco ideais

Que possam nos ajudar
A combater o abismo profundo
De injustiças e desigualdades

Que esse sistema faz
Pra controlar, punir e manipular

A nossa sociedade carente

Carentes da verdade
De oportunidades, de dignidade

E da utópica paz
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O inverso do verso

O inverso do verso
É o pensamento ao avesso

Que se manifesta com os erros
Motivados pelo calor do momento

Sentimento que para o tempo
E acelera o coração

Enquanto que a cabeça
É tomada pelo vento

Totalmente desprovida da razão
Onde a emoção

É o invento
Oportuno da paixão

O in verso de um verso
É aquilo que se prendeu no laço

Perdido nos pensamentos
De um mundo de cabeça pra baixo
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Inclusão!

Inclua se nessa discussão
Por uma maior conscientização

Por mais respeito
Pela garantia dos direitos

A todos os cidadãos
Afinal, quando se quer
Qual quer um é capaz

De fazer a parte que lhe cabe
E muito mais

Para a construção
De uma sociedade

Embasada em justiça e paz
Que valorize a diversidade

E que inclui todos os cidadãos
Sem nenhuma distinção

À oportunidades, qualidade de vida
E dignidade

E sem nenhuma duvida

Eu afirmo de coração
Que tudo isso é um grande desafio

Mas é o melhor caminho
Que temos juntos a trilhar

E tudo começa
Seja qual for o lugar

Com a atitude
De respeitar
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Sob um teto de estrelas

Sob um teto de estrelas
Iluminado pelo sorriso dela
Eu e ela e que noite linda

Foi aquela

E foi como roteiro de um poema
Nossas carícias
Pareciam cenas

Bem ensaiadas de cinema

E o barulho que se ouvia
Era das ondas do mar

Foi quando o meu corpo
E o dela se encaixou

E a gente fez amor
Sem luxo nem pressa

Cena que sempre vou guardar
E é ela que eu quero na minha vida

Ela povoa a minha cabeça
Mora no meu coração
É o meu céu de estrela

É a minha canção
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Sistema suga

Que não quer nem saber
Do real problema
Dessa sociedade

Dividida e insegura

E mesmo com tanta maldade
Que circula por aí

Eu sei que tem muita gente boa
Sonhando com igualdade e paz

Depois do fim
Dessa grande Babilônia

E enquanto isso não acontece
A gente faz a prece

E corre atrás
Do pão de cada dia

Pra não faltar a energia
Que satisfaz

A alma nessa minha vida sofrida
O Sistema suga
A nossa energia

Para desestabilizar

A nossa luta
Mas Jah dará força
E a gente vai buscar

A sua razão que é justa
Diferente da Babilônia
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Sorria!

Sorria!
O dia clareou
Você acordou

E ganhou mais um dia!

Então agradeça a Deus
Nosso senhor

Aceite a oportunidade
Com alegria

E dê valor a sua vida

E independente de qual for
A dificuldade sofrida

Lute por tudo que sonhou
Em ser e fazer na vida

Saiba que o tempo
Lhe mostrará saídas

E a sua força de vontade
Com a humildade trará conquistas

Vida, alegria, conquistas
Realização de sonhos
Satisfação garantida

Pra quem vive e luta de coração
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Estimulo a leitura com poesia 
Ano 2017 – 2018

Julio Cantuaria
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