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Café lembra a minha infância, 

misturada ao universo poético. 

Pergunto-me: "Estou no paraíso ou é o 

ladrilho daqueles que, corajosamente, 

escrevem a história com amor e 

paixão? 

Cresci em um sobrado que cava ao 

lado de uma fábrica de café. O moinho 

lançava uma fumaça que desenhava o 

céu, e, ao mesmo tempo que invadia 

todo ambiente com um aroma 

irresistível, também deixava a minha 

camisa do colégio (estendida no varal), 

impregnada de pó. Era uma cor 

marrom, inconfundível. Mas o aroma 

vencia, atraia... Provei, amei!! Difícil 

era lavar a camisa. 

A vida é uma constante descoberta. É 

tão magníco o ser que abre espaço 

para o diálogo, o novo, e, valoriza o 

outro; unir  fronteiras,  intentos, 

ideologias, a poética, com vontade de 

mudança. A literatura tem essa força 

transformadora de nos levar à lugares 

inimagináveis. O ativismo cultural é 

extremamente importante. Dá voz ao 

sonho, ao talento, à arte.

Que o cultivo seja sempre de amor. E 

cada passo para o bem de todos. Que 

mais teria tão grande importância que 

o cultivo coletivo? Enriquecer o âmbito 

com longuras de afeto. E o trajeto ser 

“pluricado”, com o objetivo de 

construir um mundo melhor.
 Série 
Novos Sabores
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Conheci o Movimento Café Com 
Poemas através da rede social 
FACEBOOK, do poeta Leandro Flores e 
da poetisa Celeste Farias, seus 
idealizadores; e me encantei.
 
Confesso que primeiro foi pelo nome 
do movimento, pois sou poetisa e 
apaixonada por café. Imaginei a 
delícia dessa mistura. Fui convidada 
por eles a participar da “I Antologia 
Café Com Poemas”, e do “I Concurso 
Nacional de Poesia Café com Poemas”; 
não hesitei. Além da honra em fazer 
parte do movimento, marcou-me 
profundamente participar do concurso, 
onde homenageei o meu pai com o 
poema "Rimas de Painho", o qual fui 
premiada com o décimo quinto lugar. 

O Movimento Café com Poemas nasceu 
da preocupação em propagar a 
literatura e a arte do pensar. Com essa 
visão, criar laços literários voltados a 
dividir o conhecimento, fortalecendo a 
todos. 

Esse é o diferencial do Movimento Café 
com Poemas. Pensar no outro, na 
construção do bem comum, desse 
vínculo e crescimento. 

Admiro os idealizadores pela vontade 
e trabalho que não cou apenas no 
papel; tornou-se concreto, real, 
motivador; pela sabedoria do plantio, 
pela semente bem cultivada, que faz 
brotar esperança; E sei que cada vez 
mais surgirão novos cafeicultores da 
palavra. 

Lúcia Linhares 
Escritora/Poetisa 

Lauro de Freitas-BA.
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