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Entre Anjos e Poesias
Em Memória de minha mãe Linda Queiroz

PREFÁCIO
Entre Anjos e Poesias , sol e encantamentos, tristezas e
alegrias, homenagens e ilusões o convite a leitura, neste livro é
feito de uma maneira esplendorosa e encantadora através de
uma poesia sensível de alma.
Nele será possível perceber a magia das palavras
transformadas em poesia. Como a palavra Angelus, do grego,
mensageiro, o livro, Entre Anjos e Poesias, convida à leitura,
através de homenagens e ilusões, tristezas, alegrias e com a
sensibilidade aflorada através da energia com pessoas sensíveis
e inteligentes, muitas vezes não tendo o contato físico, mas,
sentidos, através de uma brisa suave, contemplando a lua e as
estrelas, observando uma chuva caindo ou naquele sorriso
inesperado, na mão estendida, num simples olhar ou palavra
muitas vezes sem sentido.
Anjos frentistas, médicos, poetas, policiais, crianças,
professores, seguranças, filhos, amigos...
Quantos anjos aparecem em nossas vidas, nos
inspirando poesias!
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O Nu
Os olhos vêem um corpo nu
Abstraído do dia-a-dia
Visto, sem ser sentido
Sem sentido, torna-se o corpo nu.
O sol nasce cobrindo o corpo e mudando a cor da pele
Pele que de alva recebe a cor da veste
Que o sol cobre tornando-a rubra
E aos olhos ainda permanece nu
Nu artístico, que os olhos despem
Além do que é visto
E num toque, num sonho, torna-se sensível
Sensível ao ato das mãos que o tocou
Mãos que tateiam ainda no imaginário
O belo corpo que a noite cobriu de orvalho.
21/01/2009
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E no caminho encontrei
E no caminho encontrei
Um amigo de verdade
Um amigo que me ouvia e que também sentia saudade
De repente percebi
Que não era mais o que queria
Um beijo no rosto eu daria
Ele já não se contendo
Roubou-me um beijo ardente
Beijo que me fugiu o chão
Confundindo minha mente
Já não era só o amigo
Tornou-se o grande amor
Naquele momento a grande descoberta
Do mais sincero sentimento
Que em nenhum outro momento
Alguém sequer notou
Temos nossas alegrias
Nossas fontes de desejos
Onde há cumplicidade
Há uma eterna felicidade.
28/12/2009
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Alice
O despertar de Alice é festa!
Acorda sempre alegre, sorriso largo e encantador, sempre feliz!
Brinca, corre como uma molequinha travessa.
Dramatiza, inventa canções
É criativa nos seus desenhos,
Conversa com os bichinhos de pelúcia,
Com suas bonecas e principalmente com sua gatinha Gaby.
Tem no dia o encanto e a magia de ser criança.
Alegria deveria ser o seu nome
Porque outra palavra se torna difícil defini-la
Criativa e esperta moleca e sapeca,
Parece que veio para brilhar
E Encantar a nossa família.
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Dominique
Se não houvesse os sonhos
Se não houvesse as estrelas
Se não houvesse o luar
Se não houvesse o encantamento
Só de você existir
Resume todos os sentimentos e encantos da Criação
Porque você é luz, é sonho, é beleza
É orvalho, é calmaria, é leveza.
É a minha menina linda
Obra prima da natureza!
D
DOMI
O
DO
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DOLIQUE
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I
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E
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E foi-se a Rainha...
Num silêncio... O surdo da Escola de Samba Unidos do Sernambi.
Em meio à dor, as lágrimas dos artistas do teatro.
Em meio às flores, as fitas e os chapéus do Reis de Boi do Projeto Araçá.
Em meio à multidão, a Rainha era seguida por todos os que a admiravam.
Chegou a hora de ir...
Lá só ficará a Rainha.
Aqui, só ficarão os grandes feitos em prol da Sociedade Mateense.
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O choro dos inocentes
Tiraram-lhe a mãe
Que fora saqueada pela dor do mundo
Tiraram-lhe o filho
Que sonhava com as estrelas do firmamento
Tiraram-lhe o vôo livre
No assédio, na dor e preconceito
Deram-lhe uma chance
Do recomeço sem trilhar o caminho do vício
Deram-lhe o ofício do ato de amar
Amar os inocentes
Para evitar-lhes o choro.
Porque o choro
Não cabe no coração dos inocentes.
21/08/2009
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Domingos
Que é muito mais do que um pai, trocando fraldas, acalmando,tomando
conta, dando banho, acordando nas madrugadas cansadas, fazendo
“cavalinho”, ninando...
Aquele pai que não mede esforços para uma filha...
Um super pai!
Que assiste do desenho animado, ao jogo de futebol
Que convida a plantar uma árvore e ajuda na tarefa de casa...
Pai que as filhas podem dizer:
-Esse é o meu PAI!
Magnífico pai de uma filha que não é nossa
E de tantos outros filhos que adota...
Pai das noites mal dormidas
Que levanta para continuar a jornada ainda não vencida.
Pai que realiza os sonhos
Dos mais simples aos mais difíceis.
Pai das minhas filhas Dominique e Alice!
Ao PAI Celestial esse incomparável, peço proteção para ele e para as
minhas filhas que são suas sementinhas...
Aos pais do Recanto
Me curvo e rendo homenagens
Ao Roberto,Beto,Paulo,Toninho,Jorge,Fred, Wilson,José, Osni, Carlos,
Jayme, Aloísio, Silvanio, Demarcus, e todos que ainda terei o prazer de
conhecer e/ou descobrir que também são pais.
Sei que cada um de vocês são pais maravilhosos e que certamente tem
momentos muito especiais junto com seus amados filhos.
09/08/2009
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Noite de Lua Cheia
Oh! Lua Cheia que desperta emoções e incendeia!
Lua que traz alegrias
Que ilumina a estrada e preenchem de sonhos as noites vazias
Que incentiva a conquista da pessoa amada...
Lua do uivo dos lobos
Lobos amantes, constantes
Lua prateada, doce e encantada
Que brilha sem cessar numa canção de ninar
Lua Cheia que provoca os mais loucos desejos
Desejos insanos, profundos
Do ser eloqüente, carente...
Lua que aparece nua e desperta suspiros de um ser tão puro!
07/08/2009
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Minha Posse
Eu tomo posse do sorriso
Tomo posse dos delírios
Da tristeza que invade
Das dores e saudades
Da ardência no peito
Que transforma meu mundo
Do olhar cada vez mais profundo
Das palavras
Dos olhares contidos
Da incerteza dos dias que estão vindo
Tomo posse de seu peito que não é meu
Da luz que surge nesse breu
Tomo posse do desejo
Da palavra não dita...
Das alegrias que serão benvindas
Do futuro que não conheço
Da alegria do recomeço.
25/06/2009
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Sonho de amor
Que não tenha o beijo
Que não tenha o toque
Que o cheiro seja ausente
Até mesmo imaginário
Como a brisa suave e tranqüila
Mãos tocando em despedida
Que a brisa que envolve
Permaneça como afago
Toques em chegada
Aquela mais esperada
Permaneça o lindo sonho nas palavras ainda não ditas
E que ao encontro sonhado
Seja sempre o encontro que não quer a saída
Ao olhar seja o mais profundo
Que se enxergue o lado de dentro do meu mundo
O beijo seja o mais ardente
O toque seja infindo
O sorriso seja o mais doce, o mais suave... O mais lindo
Que o encantamento não se apague
Nesse doce e lindo sonho de amor.
12/06/2009
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Doce menino
Ah, menino se Deus te dessas asas
Seria um anjo.
Se corresse pelas ruas...
Seria uma criança sapeca
A buscar a lua
Ah, menino dourado
Sonho encantado buscaria
Como é amado!
Doce menino
Que tem sorriso de festa
Caminho de luz...
Todo o encantamento nas palavras.
Tem brilho e poesia
Na existência
Tem aura celestial
Brilhe doce menino
Brilhe sempre!
A sua luz é energia na vida da gente!
20/05/2009
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Amor carente, amor intenso
Só eu consigo te amar assim
São mistérios inexplicáveis
Mas adoráveis
Não é o seu rótulo
É a essência que me inspira
É o seu universo,
O seu tempo
Mesmo corrido
Que me energiza
É a idade, a sabedoria
Conquistada pela ação do tempo
A beleza ímpar, pintura inédita.
E na falta de tempo fazer o seu tempo para mim.
Eu te quero sim.
É na sobriedade que me aqueces
No olhar que me conheces
No acordar do Sol que me ilumina.
Só eu consigo te amar assim
Nesse amor carente, amor intenso
Envolvente entre nós.
Até... Que não chegue o fim.
Não quero o fim.
10/04/2009

Prova 01
CBJE

24

Entre Anjos & Poesias

Ricardo , o menino anjo
ri
rico

Ricardinho
Ricardão

ric ricar
ricard
para mim: sorriso
RICARDO
“cadê o papai?” “papai fugiu?” “O Prateado”
E o amor? Do interior?
MUITAS ROSAS...
Espontaneidade ... MENINO ANJO
Saudade... menino guerreiro!
VITORIOSO
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Asas do vento
Encontrei nos meus simples escritos
Um amigo que admirou meu momento
Procurei para aonde partiu
Partiu nas asas do vento
Sem perguntas não deu tempo
Sem respostas para o meu acalento.
Onde foi parar o poeta?
Nas asas do vento.
Espero-te, desisto,insisto, persisto...
É assim que tento encontrar o poeta
Que desapareceu sem ser visto.
Espero incansavelmente porque tenho notícias para dar
E versos a compartilhar.
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Anjos não têm idade,
são apenas anjos
Anjo não tem idade, são apenas anjos
As asas muitas vezes não aparecem
Voam apenas nas asas do vento
Protegem sem perceber, são sentidos sem tocar
São queridos sem nunca ter sido visto
Alguém questionará?
Quem percebe o anjo
Anda preserva consigo a inocência
Quem sente o anjo
Sente-se beijado na alma e também
Quando está carente.
Anjo não tem idade...
Tem olhos verdes, talvez azuis...
Anjo... é apenas anjo!
16/11/2009
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Anjos na noite
No meio da noite acordei
Entre as estrelas, fiquei
Alegremente a sorrir
Percebi vindos anjos a mim
O céu, o sonho, as estrelas
Brilham fortemente no jardim
Os anjos passeiam livremente
Voando sobre jasmins
Clareia o Sol de dia, encanta a Lua à noite
Chove e fica feliz a terra
Ao sentir as gotas lançadas pelos anjos à noite.
Anjos que passeiam nos corações
No dia e na noite infinda
Anjos que encantam nossas vidas!
26/03/2010
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Canta criança
Se a criança cantasse
O lápis, o sonho, a alegria, a diversão
O teto, o abraço, o apelo, a compreensão
Se pudesse sair correndo
Não da bala perdida
Atrás de uma pipa
Sorrindo pra vida.
Se corres para mim
Te dou um abraço
Não expresso o cansaço
Me envolvo na alegria
Da sua companhia
O lápis, o sonho de ser um grande homem
A bola na rede que faz meu encanto
Sou doce menina, só quero não apelo
Meu direito de crescer sem ficar pelos cantos.
23/07/2009
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Chuva no meu coração
Dentro de mim cai a chuva
Que se espalha no vazio da perda
As águas descem em cachoeiras
Sentindo a emoção derradeira
Dia que se faz de chuva
Dias que já foram de festa
Das águas que tanto gostava,
Das histórias do meu avô aventureiro
Do velho Leô que falava
Que guardava consigo um preconceito
Que o nome da filha do peito
O velho resolveu trocar.
Preferiu chamá-la de LINDA
Para assim melhor ficar
Dessa maneira carregou o pseudônimo
Até o dia da chuva que se assolou em meu coração
Seus olhos azuis
De que tanto se orgulhava
Iguais aos do tio que eu tanto amava
Formando lá encima uma legião
Sendo ela a última de sua geração.
O laço com o seu pai era intenso
Escolheu para ir de encontro
No dia do seu aniversário
Virando a página nesse mundo
Para um reencontro na outra vida.
Prova 01
CBJE
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Do desejo à frustração
É chegado o tão esperado novo dia desejo, A chuvinha fina que cai
O friozinho aconchegante
È esperado o momento...
O banho
O escorrer da água sobre o corpo no sabonete suave com cristais de rubi
A leveza da espuma cobrindo o corpo
A água que desce sobre a pele
Pensando muito e lembrando
Um novo ritual
A escolha da lingerie delicadamente sempre lembrando,
O penhoar de Jersey... Como nos velhos tempos...
É chegado o momento
A cada segundo lentamente passando
O silêncio
O vazio
O “porque”
O inesperado...
A frustração.
18/05/2009
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Eu não queria plantar flores no mármore
Debaixo de uma pedra fria e sem vida
Tornou-se morada de um corpo frio
Antes onde tinha sensibilidade e exalava vida
Restou matéria morta.
A morte venceu a vida ou a vida venceu a morte?
“Como dizia Drummond “...” no meio do caminho tem uma pedra”
E o olha a pedra, está lá no meio do caminho!
Eu não queria plantar flores no mármore!
Lá vou eu
Plantar flores sem vida
Numa pedra fria
Sobre a falta de vida
Com um coração sem vontade
De ter vivido a despedida.
A gente se encontra... Até mais!
(“)“ Eu nunca mais vou esquecer o que vovó me disse:
-cara de bolacha, né?”(“)
Alice
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Eu não vejo as estrelas
Uma vida repleta de faltas e incertezas
Tempos perdidos... fragmentados...
Vida sem a vida
Uma mãe que adormece
Para sempre num leito de um rio
Um filho encontra e descobre
Que jaz com suas vestes
Crianças que não vêem as estrelas com brilho
Sol que não aquece dentro dos corações
Surge um monstro
Na vida da princesa triste
Que acoita e suga o néctar que se esvai
Retira de si a pureza com migalhas
A toca como se fosse um objeto
Pouco ou nada vai do real ao irreal...
E pedindo socorro à Lua
Afaste de mim esse monstro
A Lua responde estou nua!
A princesa desolada se declara
O meu corpo conhece o toque
Que por migalhas o monstro insistiu
Na armadilha dele caindo
Não quero essa falta de sossego
Ajude-me oh, Lua, te imploro...
Olhe o quanto eu choro...
Hoje só tenho a você
Minha única esperança...
Prova 01
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Ajude a outras crianças...
Venha me proteger!
Não ocultem de mim as estrelas
Que ainda não consigo ver...
Quero caminhar e ver além do arco-íris
Quero uma nova vida
Sem o monstro a me perseguir.
03/07/2009
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Eu preto
Gosto do preto elegante
Gosto do preto fascinante
Gosto do preto mistério
Preto sério
Gosto do preto, ônix
Riqueza do Brasil, Petróleo
Cor do poder!
Adoro usar preto
Já significou luto da alma
Hoje,
É a cor que me acalma.
Escondo-me na cor triste, da veste elegante e sóbria
Eventualmente branco
Black e White
Raramente vermelho
É assim que me vejo no espelho.
Afinal, qual é a cor da vida?
28/01/2010
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Alegria,alegria
Hoje bem de manhãzinha
Calor intenso
Acordando feito menina
Que tem vontade de acompanhar o vento
Vendo borboletas no jardim, escuro da madrugada
Soltando pétalas de rosas vermelhas ainda orvalhadas,
Alegre, como há muito não se via...
Na beleza e na poesia.
Ao ouvir frases mágicas
De uma linda voz suave
Era tudo que mais esperava,
Sabendo que é verdade.
O dia demora a clarear,
A suave menina espera
Feliz por sentir-se importante
No novo tempo,
Nova era.
Pode demorar muito,
Não demorar nada...
Hoje tem consigo alegria
Essa que há muito esperava.
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Ela vem renascendo,
Redescobrindo a vida,
De maneira sentida
Acreditando na nova vida.
Vida que se esvai dia-a-dia
Vida que canta alegre,
Que brinca suavemente...
Essa que pulsa incessante.
Dizendo canta menina... O dia é belo!
Ele acorda para você
Privilegiando-te com a acolhida
O dia deseja que prossiga
Do mesmo jeito que começa.
Acorda com estrelinhas, borboletas e pétalas de rosas,
Deseja que continue
Sentindo-se importante sendo musa e poesia
De um sentimento que já havia
Na mais perfeita harmonia
No mundo dos amantes.
31/03/2009
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Hoje silencio
Choro por você, nem sei se devo
Mesmo assim espero
Sinto um sutil afastamento
Já acostumei com o seu silêncio
A magia desaparece
Não sou sua Maria, nem sua Amélia
Sou aquela que hoje se esconde
No silêncio do quarto sozinha
Envolvida num grosso edredom
Para sentir a proteção que queria
Dói-me o corpo
Dói mais o íntimo
Conheço o limite, a rejeição, as fugas de conversas...
É assim que sempre acontece.
A menina da janela,
A namoradeira à espera.
Eu só não sou...
23/04/2009
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Lorraine
inte Ligente e encantadora
vei O ao mundo para
brilhaR
guerReira, batalhadora
meninA
Impar.
N essa vida,
DEUS reservou grandes vitórias.
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Amiga-mãe, amiga-filha!
Amizade linda, essa sim existe!
Sem preço, sem peso
Não espera nada
Sente falta, não maltrata...
Palavras certas
Nas horas inexatas.
Amizade,
Essa que dói de saudade
Que ilumina como noite estrelada
Que é filha
Que é minha amada
Que é irmã
Que é mais que amiga!
Ora, mãe
Ora, grande filha...
Promove sorrisos, do nada
Lágrimas de alegria,
Sensibilidade de menina.
Amiga, que quer ver o sorriso.
Consegue sendo criança,
palavras sábias para transformar o dia.
Essa é minha amiga-mãe... Amiga-filha!

Prova 01
CBJE

40

Entre Anjos & Poesias

Idem
Almas que se procuram dentro da eternidade a cada instante
E que seja sempre para amparar as dores e as tristezas que pairam em
nossas vidas
Que sejam elas, almas de alento de tranqüilidade no nosso caminho
Que devolva pra mim o fôlego de vida.
Encontros sem explicação aparente.
Amizades que surgem lentamente.
Sorrisos doces que alegram os corações
O meu carinho idem ao seu.
A minha saudade sempre idem à sua.
Que seja eterno na simplicidade o amor
Que tenhamos a eternidade para nos conhecer.
Que não tenhamos o adeus e sempre fique a prece.
Que a saudade se mantenha como uma brisa suave
Nesse lindo caminho de estrelinhas que criamos nas nossas vidas
Tenhamos de encontro um campo verde com lindas flores
Na beleza e colorido do arco – íris que encanta os admiradores da natureza
Que eu tenha a sensibilidade de sentir o seu perfume
E sua emoção seja idem à minha no instante
E nos momentos de inquietação, você na sombra seja a minha luz...
A minha linda inspiração.
17/06/2009
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Janela de vidro
Com você posso ser criança
Expor meus sentimentos
Posso sonhar os sonhos mais loucos
As aventuras mais indecentes
Posso ter ciúmes, ser palhaça
Boba da corte, sem graça...
Consigo ser festa
Doce rainha, uma princesa
Uma menininha...
Uma felina...
Uma grande mulher
Uma fada madrinha.
Nessa mistura de personagens, onde está a protagonista do espetáculo?
As cenas se apresentam sutilmente...
Enaltecem o próximo passo ou se estilhaçam livremente.
Precisa-se romper a vidraça que envolve o personagem.
Ao quebrá-la...
O que será visto do outro lado da janela de vidro?
O que existirá depois da mão estendida após os estilhaços da vidraça?
Será lágrimas dos cortes e mutilação das mãos ou um brilho inebriante,
sem sangue, sem dor, com lindas cachoeiras, mar azul, floresta com
pássaros cantando e muita suavidade e leveza? Dependerá dos olhos de
quem estiver a olhar.
O que existirá após a vidraça?
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O milagre
– SENHOR, o que é orar?
O senhor respondeu:
– Aumente o poder de amar!Ame o inimigo, ame o mendigo; ame o
pobre, o carente; ame o delinqüente!Ame o sujo, o hipócrita; o invejoso, o
alcoólatra; o cego, o invejoso; o astuto, o leproso!Ame sem distinção; ame
com todo o poder de amar, que você tem no coração!
– Mas eu perguntei Senhor, o que é orar e não o que é amar?
O SENHOR respondeu:
– O milagre da oração não está nas palavras prontas, nas letras
cantadas, está dentro do seu coração; nos gestos simples, sem ilusão.
Ao levantar um pobre, ao ajudar sem distinção, ao promover alegria a
alguém sem divulgação.
04/05/2010
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O seu sorriso faz a
minha história
Sorriso lindo!
Sorriso de festa.
Quanta alegria nas palavras!
Quanta docilidade,
Expressa entre os lábios
Que não pronunciam uma só palavra.
Sorriso de anjo,
De criança linda
Sorriso inocente...
O mais lindo que já vi...
Espontâneo,
Eufórico,
Quem sabe eu possa denominá-lo,
O sorriso dos sorrisos.
Sorriso que busco para me alegrar
Que não quero ver
Passar sem perceber
Sorriso esse que me alegra só de ver.
Ah! Que lindo sorriso!
Talvez seja o que eu mais preciso,
Sempre, sempre...
Um belo sorriso!
28/05/2009
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O Único ingresso
O parque está fechado após uma longa temporada de recesso.
Ele abrirá para receber um ilustre convidado.
Seus brinquedos estão fechados
Precisando ser lubrificados,
Enferrujados pela ação do tempo.
A porta principal precisa ser tocada lentamente para que se adentre ao
parque dos sonhos.
De fora, ele ainda olha e diz:
“- ainda brincarei nesse parque!”
Na entrada, ele avista um belo jardim
Gramas aparadas, tapete delicado, alimentos aromatizados...
Pequenas homenagens ao gosto requintado do ilustre.
È chegada à hora...
O parque de diversões está receptivo.
Eis que ele para na porta principal...
As trombetas ecoam...
Os diversos instrumentos funcionam como se obedecessem a comandos,
inicia-se a orquestra.
Ele suavemente começa o passeio pelo parque.
Ouve atentamente a harmonia
O encanto das notas musicais
E vai surgindo uma melodia exclusiva
Executada naquele momento...
O parque dos sonhos ressurge
As gangorras parecem sentir a presença do ilustre
E no vai-e-vem anunciam o prazer da presença.
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Tudo faz parte do momento tão magnífico.
Nesse dia a “mulher gorila” não acordou...
A casa do terror silenciou...
Só se via o algodão doce...
As bolas lisas e coloridas passeavam nas mãos da dona do parque.
O convidado alegremente a convida para tomar o sorvete mais desejado.
Porque o sabor não seria aquele comum a todos.
A receita era exclusiva porque já esperava por esse convite.
Era o mais desejado...
Convidado e anfitriã comemoram o começo de uma nova temporada.
Era um novo parque surgindo.
Era o renascimento de um sonho, um parque sem sombras,
sem fantasmas e sem a “mulher gorila.”
Enfim...
Hoje o convidado recebeu o único ingresso que deu acesso ao coração da anfitriã.
07/07/2009
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O velho sonhador toma posse
Ele denomina, enche o peito de orgulho, ao dizer com propriedade que o
espaço é dele.
É dele o dia, quando abre as cortinas,
É dele o tempo, senhor da razão
É dele a decisão de silenciar ou esbravejar.
Com ele se aprende a sonhar e doar...
Doar um abraço apertado
A enxergar alongo prazo
A não dar trégua aos erros e não se dar por vencido.
Pregar peças para ver resultados
E observar esparramar-se nos próprios atos.
Consegue doar de si o que não é visível.
Lições...
Lições de vida, trajetória...
Gosta-se, é apaixonante, irreverente
Se não gosta, hum... Melhor nem comentar!
No silêncio sabe falar aos seus sentimentos
Não permite a si sofrimentos.
Foge como um menino que teme a dor.
É um rapaz como o seu
Um romântico que finge não ser.
Um apaixonado da sua menina adulta e da amada de toda a vida.
Um playboy que gosta de rock
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Um fugitivo de suas memórias.
Esse é o meu amigo velho sonhador, que realiza sonhos dos outros, incentivos
outros tantos através de suas experiências de um velho idealizador.
A propósito este velho...
Deu-me o heterônimo de Moça Bonita.
Importante:
Esse moço, não é velho, não é idoso, não é ancião.
É um rapaz, um playboy, um galanteador...
É meu amigo... Apenas um menino, um cinqüentão!
23/04/2009
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Palco de ilusões
É assim que me sinto
Sensação de vazio infinito
Gritando no silêncio oculto de meu ser.
Não consigo dividir incertezas
Minhas inseguranças...
Afinal, quem entenderia?
Meu mundo é um palco de ilusões.
Quando as cortinas se abrirem, poderão existir risos mascarados
Faces pintadas no invisível
Eu poderei estar ao seu lado num sonho indescritível
Ou estarás no meu sonho, no meu silêncio
A multidão assiste ao meu espetáculo e eu me sentido sozinha na multidão.
Nesse palco de ilusões
Não sei se prossigo com meu show
Não sei se aceito a mão estendida
Para caminhar de olhos fechados
Em meio à multidão no palco da vida.
01/02/2009
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Panapaná
Ah, se eu fosse uma borboleta!
Sairia voando sobre as flores por todo o universo
Deslocar-me-ia até o mais belo dos lírios
E beijaria suavemente para ganhar o seu encanto
Ah, se eu fosse uma borboleta
Sentiria-me tão livre que nada me impediria de voar até o seu encontro
Ah, se eu fosse uma borboleta
Estaria te encantando com a minha beleza
E convidaria para voar de encontro a natureza
Ah, se fôssemos lagartas
Faríamos o nosso casulo bem juntinho
Depois de bem aninhadinhos teríamos o nosso panapaná.
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Pedras no caminho
Pedras do caminho
Pedras que alegram
Que promovem cobiça
Pedras que enchem os olhos e não o coração
Pedras no caminho
Pedras de Drummond
Por que “no meio do caminho tem uma pedra”?
Pedras que iluminam
Que brilham lapidadas
Amarelas ou esverdeadas
Vermelhas ou azuis...
Todas elas encantam turmalinas, ametistas, águas marinhas, esmeraldas,
diamantes negros, raros diamantes azuis...
Pedra do Sol essa é a pedra da meditação, força de luz, combate a depressão
e melancolia
É amarelada como o lindo sol
Pedras brasileiras, estrangeiras
São lindas transparentes que tiram dores e deixam contentes
Promovem dores no garimpo
Não escolhem damas, para enfeitar
Pedras benditas pedras bonitas que aproximam e formam um par
Pedra presente quartzo rutilado com agulhas em dourado
Murano de areia de quartzo e chumbo
Murano dos romanos,
Murano de Veneza...
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Ah, pedras presentes pedras gigantes
O cristal mais belo
O meu diamante
Que não é pedra que é ser vivente
O topázio amarelo, o berilo de fogo dos índios,
O topázio azul, ônix, ágata...
As mais valiosas que não atrapalham
Que estão nas minas do meu coração
Pedras ardentes que são mais do que jóias
Presentes de Deus que completam a minha trajetória!
24/04/2009
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Pegando um táxi para o céu
A primeira a entrar, a madrinha querida¹
A convite do nosso poderoso Deus
Na viagem de transição imaginou que precisaria de outras pessoas para a
chegada triunfante.
Pediu permissão ao Senhor e resolveu começar com as gentilezas, para
não se sentir privilegiada.
No mundo novo
Ela, escritora, professora, historiadora...
Imaginava precisar de uma psicóloga² guerreira e alegre para compartilhar
os momentos de dúvidas.
Agraciada pelo pedido atendido e ela sem dizer não ao Senhor, aceitou a
carona no táxi, com um sorriso ímpar e questionando por que a convidou?
Descobriu que analisar sozinha e olhar para todos aqui
Era tarefa muito complexa para só elas duas dividir.
Completando o trio de divas
Deus resolveu apelar para outra psicóloga³ e logo começaram a cantarolar.
A primeira convidada, muito versátil
Não parava de aprontar
Pensava no samba, na cultura e na história pra desvendar.
No apoio e nas idéias para tudo sair brilhante
As psicólogas trabalhavam de maneira incessante.
De repente, tiveram uma idéia
Pra lá de alucinante.
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No agito da viagem, pra lá e pra cá...
Resolveram mais uma vez, cantarolar...
Vamos passar pelo arco-íris de táxi estelar
As divas se encontraram para aprontar...
Ao encontrarem as estrelas, não resistiram à tentação
Encheram as mãos de muitas delas
Virou aquela emoção
Os povos daqui da terra, logo começaram a notar
Que algo de diferente
Por ali estava a brilhar
Eram chuvas de estrelas que das mãos delas caiam
Num gesto de singeleza, elas sorriam
Porque pra elas não bastava conhecer as estrelas
Precisava compartilhar toda essa beleza!
Elas conseguiram passar
Doçura e encantamento
Alegria e discernimento
Suavidade e movimento
Em todos os momentos.
Homenagem às tão queridas:
Herinéa Lima¹, Solange Arruda² e Carla Guedes³.
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Um dia de chuva
Quando a chuva cai
uma forte melancolia abate sobre mim
Relâmpagos, trovões...
vendavais,
mar revolto,
barcos à deriva...
inundações, desabrigo...
às vezes, na nossa vida, nos deparamos
como um barco à deriva num dia de chuva.
Porém, como nos fenômenos naturais, sabemos que é passageiro...
não dura para sempre.
Deixa seqüelas, mas o momento mais desesperador passa...
Os trovões, esses perdem a intensidade do som
talvez porque nos recusamos a houve...
Os vendavais, acalmam
O mar revolto, retorna ao seu movimento constante,
tranqüilo,
com suas ondas suaves
trazendo aquele barco que estava à deriva para a praia
voltando à calmaria.
As inundações...
darão lugar a sorrisos porque o período de lágrimas passará...
Nascem novos sonhos, novas flores...
novos projetos de vida... sem trovões.
E o o barco que estava à deriva, quando retomou sua vida, alcançou
um porto seguro, um novo ponto de partida.
04/01/2009
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Prometo
Prometo não deixar a tristeza
falar mais alto que a alegria
Prometo não deixar a noite
escurecer meu dia
Prometo sorrir
ao invés de chorar
Prometo cantar
ao invés de reclamar
Prometo procurar
um caminho novo a seguir
Prometo ser mais forte
e não acabar de me destruir
Prometo ser fiel ao Sol
e aos meus princípios
Prometo viver
e não fingir
Prometo acreditar nos meus sonhos
e realizá-los
Prometo não me deixar abater por futilidades
Prometo ser forte
e lutar por igualdades
Prometo fazer da vida um espetáculo de luzes
Prometo viver momentos mais felizes
Prometo guiar minha vida em direção a conquistas
e não a dores.
E se eu não conseguir cumprir minhas promessas?
Prometam-me cumpri-las por mim.
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Minha rosa foi pra outro jardim
Ainda que eu crie as mais belas frases,
E eu imagine as mais belas palavras,
Ainda que me lembre dos melhores momentos,
E eu pense que não é verdade...
Ainda que eu imagine a palavra saudade,
E meu pranto aconteça num canto,
Ainda que me façam perguntas indiscretas,
E a dor não caiba no meu peito,
Ainda que a flor seja a rosa vermelha,
E um senhor oferte flores coloridas e derrame uma lágrima,
Ainda que um fruto não seja perfeito,
E carregue consigo o filho do peito
Sentindo a dor de ter visto num leito...
Ainda que eu passe uma vida de lágrimas,
E eu tenha feito o que foi possível
Ainda que a ciência provasse a sobrevivência,
E a vida vencesse a morte física,
Ainda que a irreverência supere a saudade
E eu com medo da verdade...
A mente rejeita, finge que passa o que não passa...
Minha rosa vermelha foi para um novo jardim
Dói não vê-la junto a mim
Vejo entre lindas margaridas brancas
Muito verde, muita luz
E ela no meio, forte, vibrante...
Assim foi a vida inteira terrena.
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Firme como uma rocha, com suas vaidades,
Brincalhona com todos, atrevida, moleca...
Preparou a partida, designou tarefas,
Recebeu o chamado... foi obediente.
Aqui resolveu dormir, para acordar numa vida nova.
Virou borboleta durante o dia para voar até o céu
E tornar-se à noite, estrelinha...
É assim que as crianças veem...
Assim eu digo, foi antes de mim...
Minha rosa foi pra outro jardim...
A gente se encontra lá...
04/03/2009
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Você
Amo seu olhar
Janela aberta do seu ser
Seu sorriso,
Que só você consegue fazer.
Sua pele suave, branquinha e macia
Seu jeito de ser
Amoroso, afetuoso, generoso...
Amo essa carinha sapeca
Que Alice herdou com prazer!
Essas inteligências múltiplas
Que só Howard Gardner sabe descrever.
Genética, sim!
Dominique é o reflexo dessas inteligências!
Somos sim, almas gêmeas!
Em espaço e tempo reais.
Amo as atitudes mais simples...
Apaixono-me pelas gigantescas ousadias.
Amo vê-lo dormindo, acordado, sorrindo...
Simplesmente te amo, meu lindo!
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Minha Partida
Quando eu morrer
Se eu tiver uma lápide
Gostaria que tivesse
O seguinte epitáfio:
“VIVAM PORQUE EU SOBREVIVI”
E uma rosa vermelha,
Sobre o meu corpo inerte
Se ainda sobrar,
Na urna, se eu tiver...
Lá... Serei uma matéria fraca
Hoje uma sobrevivente fraca
Às vezes descartada
Como folha de papel amassado.
Lá me restará
Ficar apenas misturada à terra...
28/07/2008
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Fauna e flora brasileira
Soldados do destino em reconstrução no mundo
Ora brilho e alegria
Ora encanto e poesia
Relevos diversos encontrados
Geometrias do passado
Cores da fauna e flora brasileira
Soldados do destino
Força guerreira!
Luta por trás das máscaras apagadas
Sinais de um tempo ofuscado
Belo encanto em obra de arte
Fosco e abstrato
Turvo dourado
Passeia pela poesia
O soldado brasileiro
Preservando seu espaço de mata
Seu pequeno bicho
Que se esconde por trás da arquitetura moderna.
Soldados do destino em reconstrução no mundo
Ora brilho e alegria
Ora encanto e poesia
Relevos diversos encontrados
Geometrias do passado
Cores da fauna e flora brasileira
Soldados do destino
Força guerreira!
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Luta por trás das máscaras apagadas
Sinais de um tempo ofuscado
Belo encanta em obra de arte
Fosco e abstrato
Turvo dourado
Passeia pela poesia
O soldado brasileiro
Preservando seu espaço de mata
Seu pequeno bicho
Que se esconde por trás da arquitetura moderna.
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Amor, apenas amor!
Amor é um tudo e um nada
É migalha de tempo
É um sorriso duvidoso
Um escândalo amoroso
Um empurra pra lá e um chega pra cá...
É vida em par, em ímpar...
A dois, a três...
Sozinho de vez!
Em duas em três...
Em olhares perdidos,
Sorrisos contidos,
Não correspondidos...
Amor distante...
Amor amante, que chega de mansinho
Contenta-se só com o carinho
Das palavras às vezes vazias...
Amor de irmão
Amor de amigo
Amor distante, amor doído...
Amor de solidão
Amor sem sentido...
Amor... bandido!
Ah, doce amor escondido!
12/02/2009
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Minha flor OVO -contrário
Primavera OVO flor
Gema tornou-se clara
Clara maior que a gema
Nessa vida, preserva-se a gema da amizade,
A essência da vida...
A gema do diamante
As gemas do topázio amarelo...
Preserva-se o OVO vida...
Renovação
Gema – clara – casca
Preserve sua gema, sem lapidar
Ela é mais bonita.
É a essência!
Para uma amiga que descobriu que ao
invés de fazer uma flor eu fiz um ovo - flor
18/09/2009
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A FILOSOFIA DA VIDA
Os contrastes
No começo da vida,menino ou menina?
E por ai passeia-se pela vida,formando ciclos, núcleos...
Já começou o enxoval?
Sucessivas perguntas
Filósofos, médicos, psicólogos, quantos profissionais surgem nas nossas vidas?
Matemáticos...Quantos meses?
O pai está feliz?Já sabe o sexo?
Pois é...E vêm os sexólogos!
Cuidado ao copular...As anedotas...
xiii, o nenê vai ver...Ver o que?
Já nasceu?Ginecologistas e obstetras...
Ver a vida renascer!
E ai recomeça o espetáculo da vida!
Laços de afeto, a mãe e o filho...
O rompimento e a burocracia
Retiram seu filho...
Pesam medem haja matemática!E muita! Só que sem provas burocráticas.
E o recibo?Recibo como prova de esterilidade, nem pensar!
Compromete o doutor!Fez doutorado? Aonde mesmo?
A criança entra em choque com a sociedade.
Era o que o pai queria?
E a mãe, não conta? Afinal, carrega os nove meses, ficam gordos,
seios fartos, sem dormir...
Ah, é a cara do pai!
Às vezes do pai que nem é pai! E sociedade medíocre!
Uns falam que é bonitinho porque está “puxando o saco devido aos
empregos
Prova 01dos pais.
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Bem a outra, é só nariz...
A outra depende
Será que agrado ou não se falar que parece com ele...
E se eu precisar pedir dinheiro a ele?
Hum... será que vai misturar as coisas?
Medíocres!!!!Elas crescem...
O casual acontece...
DEUS providencia.
E então...Destaca-se pela inteligência...
Esperteza...Pelo amor...Pela autenticidade ...Pelo medo de perder...
Pelo materialismo!
Que triste!
Vai namorar?Já tem?Já beijou?Ficou?Ah, que revolta!
Transou?E ai...
Magoou, maltratou feio!Até parece que é pra qualquer um!
Mas, não é...Vai noivar?Casar?Ai depende também do outro.
E o casamento?É decisão que não se toma sozinho... Poderia!
E assim seguimos a vida
A dois, a três ...A quatro, a cinco... E com famílias...
Assim forma-se um núcleo de uma sociedade.
Muitas profissões e preocupações com a vida dos outros..
Mediocridade em todos os lugares! Cada um querendo tirar “o seu” com
as informações colhidas sobre a vida alheia.
E que venham os gigantes!
Sempre haverá uma pedrinha para derrubá-los!
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Maria,Mãe de Deus
Peço- te em simples palavras
Proteja Minha Mãe Divina
As mães Marias, as mães meninas, as mães Iaras,
Katiúscias,Lúcias,Nelis, Léas, Nazarés, , Socorros, Nágilas, Julianas
e Iosanas.
As doces meninas que um dia haverão de ser mães
Ampare as mães Dorinhas, Simones,Rosânias, Danusas, Lilis e
Andréias,
Inês e Arletes,Betinas e Marizetes.
Carregue no colo, Minha Mãe, as mães cansadas das tristes batalhas.
Aconchegue Minha Mãe Divina, os pais que cuidam dos filhos como
perfeitas mães!
Abrace as mães professoras,que orientam crianças para um futuro promissor.
Abençoe Senhor as mães amigas, as gentis, as gigantes, as guerreiras, as
humildes, as singelas, as que choram, as que amam indistintamente.
Ainda te peço, pelas mães que não conceberam, mas que provam profundo
amor pela adoção, tendo consigo os filhos do coração.
Obrigada... Amém
05/05/2010
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Hoje te venero
Poder admirar o nascer e o pôr-do-sol juntos
Poder caminhar pela areia da praia
Juntos nos tornaremos um só.
Adormecer e acordar lado a lado
Os olhos nesse momento enchem de lágrimas,
Lágrimas de saudades!
Saudades de um sorriso ainda que pequeno.
Cultuando sua beleza terna,
Reverenciando suas atitudes mais simples.
Tenho esperança!
12/04/2009
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