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Entrevista com poetas
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Transformação com Michel Yakini
TRANSFORMAÇÃO. 
 
A poesia transforma com o poeta Michel
Yakini 
Uma pequena entrevista com poetas
sobre o tema. 
 
São apenas três perguntas e as respostas
estão abaixo 
 
+ Como a poesia surgiu na sua vida? 
A poesia surgiu nas cantigas de coro e
palmas dos terreiros de umbanda, no
olhar atento  da versação da capoeira, no
ouvido atento das histórias do nego veio
no buteco, e no incentivo da mulecada em
escrever cartinhas de amor pras
paquerinhas deles na escola 
 
+ Como você era antes da poesia? 
Um menino que revoava sonhos com um

par de chuteira nas mãos, e que canalizava jogar ao lado de Amoroso, Djalminha no Guarani, fazer dupla
de zaga com Juan no Flamengo. No meio disso, trampava na feira, no mercadinho, lombando escadas
pra instalar telefone nas quebradas afora.  Ah também era (e ainda sou) caminhante noturno. 
 
+ Quem você é depois dela? 
Continuo canalizando ser jogador de futebol e viajar o mundo (agora) com as asas da palavras.  Hoje faz
mais sentido conversar com o sol e a lua, do que fritar pelas injustiças do mundo, isso me deixa doente.
Um copo de agua, bebido na moralzinha, me diz melhor o que fazer nesses caminhos de belas
encruzilhadas. Dias atrás, não tinha expectativa de chegar nem aos 30 anos, então o que posso fazer de
melhor hoje é agradecer
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