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Alfred Tennyson

Flua abaixo, riacho frio, para o mar,
Este tributo em onda entrega:
Nunca mais meus passos irão te seguir,
Para sempre e para sempre.
Flua, suavemente flua, pelo gramado e prado,
Um riacho, depois um rio:
Em parte alguma meus passos serão por ti,
Para sempre e para sempre.
Mas aqui suspirarão as folhas de tua árvore
E aqui estremecerá o teu arbusto;
E no entorno zumbirão as abelhas,
Para sempre e para sempre.
Mil sóis jorrarão sobre ti,
Mil luas reluzirao;
Mas não através do meu caminhar,
Para sempre e para sempre.
["A Farewell" by Alfred, Lord Tennyson - Versão
Joseph Shafan]
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A vida é uma grande viagem, onde
encontramos pessoas que estão de
passagem, que seguem junto pelo
mesmo caminho e pessoas que
nos deixam no meio do caminho.
Algumas se despedem. Outras
não. Apenas se vão...
A cada encontro, uma experiência
diferente e sempre saímos dele
mais ricos.
Novas emoções foram despertadas
e velhos sentimentos foram
liberados...
Num ir e vir constante de
sensações, um enriquece o outro...
É chegada a hora em que cada um
tem seu rumo a seguir...
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Então, é preciso despedir-se...
Reconhecer e compartilhar com
gratidão essa troca...
Ter certeza de que sempre um
viverá no outro com um
pensamento bom. Porque ambos
sabem-se mais ricos...



VXNLH
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Agradecida eu sou por ter te
amado,
Por reviver em mim o dom de
amar,
Por tudo que senti, tão
simplesmente...

Agradecida, amor, eternamente...
Eu partirei, deixando-te, sentida,
Porque tu és a minha própria vida,
O meu querer tão simples e
eloqüente!

Por este amor que levo, bem
guardado,
Pela saudade que me faz penar...
Que pulsa no meu ser, tão
inclemente!

Que tua sorte seja diferente!
Que nunca tenhas triste
despedida!
Mas mesmo assim eu parto
agradecida,
Ainda que a tristeza me
atormente...

(GLU3LQDGH%DUURV
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Adeus inverno, adeus
não lamento a despedida
mas te deixo esta canção

Adeus, inverno
Eu sei que já vais partir
Vem chegando a primavera
Seu tempo aqui ja era
e eu quero me despedir.
Agradeço os dias frios
nas paisagens abstratas
que congelaram meus versos
e hibernaram meus poemas
Obrigada pelos ventos
que me cortaram os lábios
calando em mim as palavras
guardando em mim pensamentos
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que exalta as obras de Deus
que canta as coisas da vida
que engrandece a gratidão.
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De tanto amar-te, misturei
Saudade, paixão, emoção,
Sem nunca teres permanecido.
De tanto amar-te, não dormi!
Vi luzes em escuridão,
Luares em minha casa.
De tanto amar-te, chorei
Em letras, voz e pensamento.
De tanto amar-te, não aprendi
Nenhuma lição...
Está tudo aqui, como antes era
E como da primeira vez,
Coração viajante vai embora!
Carrega as estrelas
E junto delas, a minha gratidão
Em ainda poder chorar baixinho
E teu nome passear bem
aqui...vês?

6XQQ\/yUD
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Eu não quis dizer adeus
Disse apenas até breve
Mesmo sem os beijos teus
Beijei teu rosto de leve
Fiz em silêncio uma prece
Que te guie pedi a Deus
Eu não quis dizer adeus
Disse apenas até breve
Meu coração agradeceu
O tempo que aqui estivesse
Cultivando os sonhos meus
E muita alegria me deste
Eu não quis dizer adeus
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Teus aromas ainda me tomam
meus sopros não te alcançam...
Teus valores bravios me
impulsionam
minhas carícias em ti perdem-se
nos meus cantos.
Inda assim guardo-te
na brisa fresca que me infla
de ternuras e ardências de ti...
Nos beijos carmins rendidos
no recôndito blue do meu olhar
nos abraços coroados de
silêncios...
Retiro-me de ti no exílio da
verdade
liberto-te de mim,
da nossa lembrança sideral
da partilha saborosa, de mel e sal.
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Esvaece tua vida
na paisagem grata do meu sorriso.
Despeço-me e brindo-te
Num cálice de vinho tinto...
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Quando eu partir desta vida,
não chorem minha ausência,
pois Deus me dará guarida,
porém em outra frequência.
Não lamentem, por favor,
tudo aquilo que eu não fiz.
Lembrem-se de meu amor
e das pessoas que eu quis.
Não façam da despedida
um momento de tristeza.
Que ele seja de acolhida,
de amizade e de grandeza.
Escoltem-me com cantigas
que expressem a fantasia
e que as sinceras amigas
me cerquem com alegria.
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Profiram minhas virtudes,
reportem o meu sorriso,
declarem as atitudes
enquanto o céu eu diviso.
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Toda despedida tem um quê de
mistério...
Tem um sabor de embriagar
nossos corações...
Que bate descompassado cheio de
emoções...
Tem um arrepio que penetra em
nossa alma...
Toda despedida...
Tem um tempo de espera...
Um silêncio solitário que paira no
ar...
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Palavras podem ser jogadas ao
vento...
Como forma de manipular
sentimentos...
Mas não matam o amor
impregnado...
Na alma e no coração...
Fica então está saudade...
Que chega sorrateira...
Transformando cada momento...
Como a espera de um dia mágico
de Sol...


Um nó na garganta...
Uma lagrima que escorre...
Calando o grito no adeus sem
alarde...
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Neste teu afastar foi agravo que
me feriu.
Apenas desejei, que não voltasses
Que teus caminhos te
avassalassem.
E teu rumo não se desorientasse.
Para sempre fosse esse
afastamento.
Que sorte, fortuna e prazer.
viesses a experimentar nesses
horizontes.
Perduravam marcas desse
passado.
E as sombras de ti pairam.
não se evita a saudade,
e a lágrima repentina escorre da
face.
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Ao fazer as malas da tua viagem,
coloquei nelas apenas protecção.
para que te cuidasse e o bem
achasses.
Nesse afastamento, fosses para
sempre.
Viste nos meus olhos um adeus
seguro forte sem ressentimentos.
Razões do meu entendimento
Dessa saudade escutei, que seria
melhor assim.
Para sempre para sempre.
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Amanhecí Romântica
E Com Saudade
do meu "Passarinho"
Que Voou Para Longe De Mim...
Mas O Melhor De Tudo
[É Como Diz A Frase ]
Eu O Amei
E Ainda O Amo Demais,
Melhor Que Nunca Ter Amado
Nada
E Ainda Peço Permissão
Para Acrescentar:
E Sem Amar Ninguem
Neste Universo Imenso.

'HVDSHJR
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Não derramarei o pranto
E meu canto será sussurrado.
Um suspiro quase abafado
Um inexorável encanto.
Não entristecerei meu tempo,
Nem modificarei meus atos.
Deixarei que partas,
simplesmente.
E que salpiques as sementes
Desse amor, que hoje esmorece ao
descuidado.
Inconsequente, mas não
fracassado.

0DUL6DHV
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Recheado de emoção
Estava o doce preparado
Em palavras confeitado
Do seu rico coração
Enfeitado, engalandado
Saltitava, endiabrado
De tão entusiasmado
Em pedir o meu perdão
Sorria pedindo desculpas
Nem me olhar já queria
Apressava-se na fuga
Para outro lado corria
Atirava-se pra longe
Minha hora já passava
E Penasava eu, "aonde
Um outro amor te esperava"
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Eu soube que do lado de lá
Havia uma bela ilusão
Pronta pra capturar
Seu apetitoso coração
E assim fiquei a pensar
Talvez quando estiveres lá
E a sua hora chegar,
E for ele a te abandonar
Com seu futuro sofrimento
Você vá aprender então
Que devia pro meu alento,
Despedir-se com gratidão.

2GHPLOVRQ/RX]DGD-XQLRU
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Traumática é a dor da despedida
Que sói deixar o coração ferido
E tornar cruel o instante da
partida,
Impondo à alma a noção d’amor
perdido.
Quem vai, desperta alhures,
saudade ida.
Quem fica, pára o instante
dolorido.
Se ao viageiro a busca em si é
nova vida,
Ao que fica viver não faz sentido.
Assim é a dor de uma separação,
Que punge incongruente na
saudade
E deságua na alma e no coração.
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Mas, se em tudo justificas tua
verdade,
Em que o adeus signifique
gratidão,
Torno a mim, e rendo-me a
realidade.

$XJXVWXV9LQtFLXV
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O "obrigada" ficou sem ser dito
E o adeus preso na garganta
A saudade, sentimento bendito
A gratidão no carinho encanta.
Brincadeiras de minha infância
Cantorias das músicas japonesas
A pele enrugada na lembrança
Alegria das crianças camponesas.
Sou grata "batchyan"* pelo amor
Por ensinar-me o simples
"arigatou"*
Por ter vivido feliz perante a dor.
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A despedida embora triste e
chorosa
A vejo bela tal como rosa
esplendorosa
Que partiu daqui, do Brasil verde
amarelo,
De volta ao Japão, sol nascente
singelo!
DULJDWRX REULJDGD
%DWFK\DQ YRYÐ
'RPRDULJDWRX PXLWRREULJDGD
VD\RQDUD DGHXV
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YLYDHPPLQKDVPHPÐULDV
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É diferente a sensação no tempo.
Cada instante.
Desprendimentos acontecem...
O adeus tão vazio, a solidão...
Mas os momentos foram inteiros,
sou grata pelas suaves
lembranças.
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Vejo-o partir, e seus contornos
se perdem na distância.
Fico aqui! Segues só!
Mas os caminhos são de paz.
Reflito...Amamos intensamente.
Jamais se vai um amor que se foi.

0DULDK%RQLWDK
Um cumprimento de mão,
acompanhado de palavras ternas,
amenizam temores.
Deixa sabor de aconchego na
saudade...
Sim! Serão saudades boas,
e por cada uma sou grata.
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de algum modo sabemos chegar a
hora
o momento adiado de ir embora
nenhuma razão é o que importa
quando é a emoção que bate à
porta
na saída definitiva para o mar
as amarras ficam prontas para o
cortar
algumas verdades ficam
esmaecidas
e lembranças de ser sopram as
vidas
quem pode conter o caminhar da
alma
ou a brisa num patamar mantida
calma
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quando a graça de encontro do
passado
deixa marcas positivas qual
legado?
na memória ficam belas vidas
geradas
quando enfunam as velas
ensolaradas
para a sina de outras eras remotas
que clama passar para fora das
comportas
o pêndulo mostra instante
adequado
em que passado do presente é
colocado
de agradecer ao porto a acolhida
com a bússola que pede
despedida.

-RVHSK6KDIDQ
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Tic... um segundo se faz;
sempre a vida é movimento.
Tac...o tempo é voraz:
nunca mais o mesmo momento.
Tic...um passo mais adiante;
nunca mais voltar atrás.
Tac...o homem é viajante,
sempre em frente, vivaz.
Tic... o homem goza a paz...
Sempre há um crescimento !
Tac...mas a guerra é mordaz,
nunca mais o entendimento...
Tic...do amor ele se esquece,
de eternizá-lo é incapaz:
o para sempre desvanece...
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Tac...a saudade o aquece:
o nunca mais permanece.
E, no seu embalo, ele jaz.
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Quem dessa vida usufrui
Há de viver realizações
Ter dela sempre gratidão.
As intempéries se estabelecem
Sem pedir licença.
E à sua vontade sem lhe pedir
perdão.
Mas como diz o velho ditado.
A vida nasce de Deus.
E o destino nasce da gente.
Cabe a nós passarmos por ela.
Displicente... Atenta... Em
comunhão.
Em plena gratidão.
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Prepara nossa partida.
Despedir-nos em gratidão.
A Deus pela história vivida.

6R/X1D0D5R6D
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no esticar de braços subindo no
plano inclinado
bebo sem parceria o sumo da
despedida
servido num discreto gesto de
adeus como se até logo
e depois da curva atrás da outra
ligeiro abaixo meu mascarado
aceno
com a satisfação e o olhar de um
pescador
embora coração diga ILP...


6RDURLU
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FDUJDGDFDYDODULDOLJHLUD@$SÐVD
SXEOLFD¾¼RGH$SULQFHVD>@HGH,Q
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QRLYRGDVXDLUP¼PDVTXHPRUUHX
GHYLGRDXPDKHPRUUDJLDFHUHEUDODQWHV
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GHFDVDU8PDGDVREUDVPDLVIDPRVDVGH
7HQQ\VRQÂ,G\OOVRIWKH.LQJ  
XPFRQMXQWRGHSRHPDVQDUUDWLYRV
EDVHDGRVQDVDYHQWXUDVGR5HL$UWXUHGRV
VHXV&DYDOHLURVGD7·YROD5HGRQGD
LQVSLUDGRVQDVOHQGDVDQWLJDVGH7KRPDV
0DORU\6¼RWDPEÂPIDPRVRVVHXVSRHPDV
0DXG>@H(QRFK$UGHQ>@
7HDWURYR]PàVLFD(VVHVWUÃVHOHPHQWRV
VHXQLUDPGHPDQHLUDPXLWRHVSHFLDO
TXDQGRHP5LFKDUG6WUDXVV
FRPSÑVDSDUWLUGHVVHWH[WRGRSRHWD
$OIUHG7HQQ\VRQXPPHORGUDPDTXH
QDUUDDFRPRYHQWHKLVWÐULDGHXP
GHVHQFRQWURDPRURVR 


2VVRQKRVV¼RYHUGDGHLURVHQTXDQWR
GXUDPHQ¼RYLYHPRVQRVVRQKRV"
kPHOKRUWHUDPDGRHSHUGHUHVVHDPRU
TXHQXQFDWHUDPDGRQDGDy
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$ULYXOHWWKHQDULYHU
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%XWKHUHZLOOVLJKWKLQHDOGHUWUHH
$QGKHUHWKLQHDVSHQVKLYHU
$QGKHUHE\WKHHZLOOKXPWKHEHH
)RUHYHUDQGIRUHYHU

$WKRXVDQGVXQVZLOOVWUHDPRQWKHH
$WKRXVDQGPRRQVZLOOTXLYHU
%XWQRWE\WKHHP\VWHSVVKDOOEH
)RUHYHUDQGIRUHYHU

$)DUHZHOO
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