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Prefácio
Maria Aparecida Ramos da Silva, poetisa/escritora é uma pessoa
adorável... Amante do viver, assina suas obras com o nome artístico de ‘Isis
Dumont’.
Uma poetisa que reflete a vida, em várias circunstâncias muitas vezes
vividas por ela mesma.
Neste trabalho, conseguimos absorver a essência d’alma da poetisa e
nos embriagar neste conteúdo maravilhoso, onde a reflexão embarca-nos a
outras viagens rumo ao porto seguro de um melhor viver.
Suas poesias são um encanto como flores vivas d’um jardim.
Visualizamos a vasta beleza e extraímos o perfume que vitaliza a alma dos
enamorados, poetas e afins.
Lindo é este momento, qual tenho a honra de prefaciar, tornando todo
conjunto sua obra espetacular!

Maurício de Oliveira
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SIMPLESMENTE AMOR
CACTO EM FLOR

Minha poesia surgiu... Emergiu do solo sem húmus, seco, fragilizado,
sangrado, rachado, aparentemente sem nenhuma perspectiva de vida...
Minha poesia nasceu, floresceu forçosamente entre pedras e espinhos a
partir da dureza do parto no ventre da terra árida, ressequida, improdutiva,
de onde nascem os cactos.
Minha poesia desenvolveu a duras penas a capacidade de conviver em meio
às adversidades do tempo de toda e qualquer estação, sem perder
totalmente o brilho e preservando, pelo menos uma sombra pequenina de
ternura.
Minha poesia é o menor dos rebentos nascido no caule amamentado,
alimentado e banhado de sol, dessa planta resistente, típica também do
sertão nordestino.
E sendo poesia ou não, minhas palavras conseguem delinear em suas
entrelinhas o desenho, quem sabe, da flor colorida e mais vigorosa, e
por isso torna-se "Cacto em Flor".
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POLÍTICA X POESIA

Poesia – gratuita, voluntária...
Política – astuta, cara...
Poesia - liberta, engrandece...
Política - escraviza, ensoberbece...
Poesia - anuncia, denuncia...
Política - omite, controla o que há de ser dito...
Poesia - une, congrega, atrai...
Política - separa, distancia, desfaz...
Poesia - supera, vence, conquista, constrói...
Política - emperra, corrói, destrói...
Poesia - humildade, simplicidade...
Política - orgulhosa, prepotente, ambiciosa, vaidade...
Poesia - discreta, seleta, honesta...
Política - indiscreta, desonesta, se locupleta...
Poesia - séria, sincera, preocupada...
Política - falsa, camuflada, ignora...
Poesia - ternura, bondade, amor...
Política - maldade, falsidade, desamor...
Poesia - local, regional, universal...
Política – marginal, pessoal...
Poesia – moderna, ousada...
Política - arcaica, retrógrada, ultrapassada...
PS.: Salvem-se raríssimas exceções.
A lista poderia ser bem mais extensa...
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MINHA PRECE DE AMOR

Acordo mais cedo com o barulho da chuva.
É chuva de verão...
Ventos chegam e levam para longe
Momentos felizes e sonhos que haviam nascido
No começo da estação...
Árvores são tocadas, balançam...
Uma mais frágil quase foi derrubada.
Da janela olho o jardim, magnífico, cheio de flores
E botões que breve se abrirão...
Fico a pensar, mirando o horizonte,
O que há por trás daquela cortina azul?...
A chuva diminui... É só tempestade de verão.
Uma brisa suave banha meu rosto.
Ensaio um tímido sorriso...
Meu coração libera um suspiro de alívio.
A Deus faço uma prece por tudo que já vivi.
Oro também por todas as pessoas que conheci.
Por aquelas com as quais convivi.
E pelas barreiras que consegui transpor...
Ao meu Deus, muito obrigada pela chuva,
Pelos ventos e pelo calor...
Preciso crer assim, pois sou filha do Amor!
E, é por você, Amor, que minha prece
Também chegará aos céus,
Aos ouvidos do Deus Salvador!
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SAUDADE E AMOR DE VERDADE

Hoje, tudo que eu mais queria
Era ter você comigo,
Tirar-te de meus pensamentos
E acabar com esse castigo.
Saudade é coisa que rende,
Parece nunca ter fim,
Principalmente por que
Estais distante de mim!
Se eu disser que não te amo
Estou mentindo pra mim,
Melhor é falar a verdade,
Que esse amor é sem fim!
Por mais que eu tente esquecer
Não consigo tal façanha,
Teu amor me envolve cada vez mais,
É uma força tamanha!
Meu amor independe do dia ou da estação.
É amor de verdade, sonhando ou não.
Você preenche minha vida,
Ocupa um lugar especial em meu coração!
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SONHOS DE MENINA

Sonhadora sou desde menina,
Pelo menos para isso não pedi "licença".
Ao crescer, meus sonhos evoluíram,
Já não eram mais os mesmos sonhos
Nem as mesmas crenças.
Um dia sonhei e desejei...
Por muito tempo acalentei esse sonho.
Quis para mim um amor bonito,
Que realizasse meus puros desejos mais insanos.
E foi sonhando que continuei
Desejando esse amor, mesmo "profano”.
Mas precisava ser romântico,
Delicado e quase perfeito,
Que fosse o mais direito
Perto de ser "santo".
Sonhei com um amor que me protegesse,
Que voasse comigo às maiores alturas.
Não importando se fôssemos confundidos
Se éramos gente ou outras criaturas.
Desejei um amor que me fizesse linda
Ainda, sendo feia menina ou mulher.
Que me sentisse plena do perfume das rosas.
Que de tão ousado me levasse à loucura...
Que fôssemos tão amantes, ao ponto de nos sentir
Nesse mundo... As últimas criaturas.
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CORES DE DEZEMBRO

Manhãs tecidas de sol,
Costuradas com linhas do tempo
E agulhas das horas, que levam às tardes
Bordadas com todas as cores de dezembro
- O mês que carrega em suas entranhas a mais doce e
Inigualável espera:
O “há de vir” do novo!
O novo que se repete há mais de 2000 mil anos...
Mas é sempre novo!
Tem cheiro, fragilidade e meiguice de recém-nascido,
E cores da aurora que mal acaba de nascer, e já se despede
Para que a noite carregada de mistérios e segredos, acalente,
Embalando num sonho inocente o mais famoso
Rebento da humanidade...
-JESUS!
* Vencedora em 1º lugar no Concurso “Mil Poesias de Natal”, Realizado pela AMALETRAS. S.Mateus. ES.

P á g i n a | 13

PRECISO DE SEU COLO

Há momentos em que sozinha
Não sou capaz de caminhar nem
de raciocinar direito...
Às vezes, me sinto como a criança
que começa ensaiar os primeiros passos,
ainda que passageira,
Mas, essa é a sensação.
Preciso desse colo para descansar.
Para me sentir protegida e mais confiante.
Preciso de seu colo para me sentir mais adulta, mais gente...
Grande e importante porque
Você vive em mim
-JESUS!
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FLOR DE MUITOS OFÍCIOS

Flor de idade tenra, tenra infância,
Em pleno desabrochar fluindo como as águas de um rio
Em sua nascente, vida emergente, crescente, latente feito poesia.
Flor impedida de crescer em sua essência; de muitos ofícios
E poucos risos; impulsionada à maturidade, sufocando a sensibilidade.
Flor que tanto quisera viver no outono ou
na primavera as delícias que esse tempo traz ...
Flor que espera cansada
Da lida diária, a chegada do verão.
Flor que apesar dos espinhos, cresceu, tomou seu caminho e segue adiante,
Vivendo em outros jardins, parceira de muitos passarinhos,
No verão, outono ou primavera, flor que não mais espera!
Flor que ao passado disse adeus, evoluiu, amadureceu,
Em risos segue viagem, não mais pede licença...
Seu destino? Qualquer paragem. Na bagagem, poesia em essência!
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O MELHOR DE MIM...

O melhor de mim não está aparente na moldura de um
espelho do retrovisor do tempo decorrido.
O melhor de mim não está presente nas gotas de puros sentimentos
que mesclam meus versos ou minhas poucas palavras.
O melhor de mim não pode ser visto no meu melhor sorriso, na lágrima
verdadeira que tantas vezes não consigo disfarçar e por isso deixo rolar.
O melhor de mim não está pronto para ser colhido, embalado e
levado a uma prateleira requintada.
O melhor de mim não está presente na melhor declaração de amor
que já fiz para ti, nem nos beijos intensos que o vento levou.
O melhor de mim... Quer saber mesmo?...
Está vivo, presente, não precisa ser visto, ouvido, apenas sentido.
O melhor de mim veio do Pai que me criou, e esse mundo não adulterou,
E, não me permite ser melhor que ninguém.
O melhor de mim é a capacidade de reconhecer meus erros,
É a vontade de acertar, saber ouvir, olhar nos olhos, aceitar mudar de
Opinião, ser acessível, saber conviver com qualquer pessoa, ser
Acolhedora, sensível, romântica, é poder ser uma vivendo em muitas e,
sempre apaixonada!
O melhor de mim é quase nada, apenas isso:
Eu mesma!
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GOTAS DE AMOR...

Perdoa se alguma vez te magoei,
Não tive a intenção,
Foi só um momento de distração...
Perdoa minha mágoa quando acreditei ter perdido você...
Só você ilumina meu coração e faz chover estrelas
Nessa tempestade de nossa paixão.
Faz brotar gotas de amor em mim...
E nos faz mergulhar nesse amor sem fim.
No seu mundo quero estar e, toda vez que estivermos
Juntos, olhar no fundo dos teus sentimentos,
E ver que o amor que é só meu estar lá dentro.
Só você me faz delirar...
Se isso parece loucura, pode ser que sim.
É isso mesmo... Eu Só Sei Te Amar!
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O MARTÍRIO DE JESUS

O' Cordeiro conduzido à Morte é um Homem e esse Homem é Deus!
M'aior que Ele no mundo não há!
A' máxima revelação de amor, ali, entregue nas mãos dos pecadores.
R'esignado, obediente, faz a vontade do Pai.
T'oma sua cruz, preparada desde o início.
I'ndica-nos o caminho, também por meio de seu sacrifício.
R'eencontra sua mãe e seus amigos mais queridos.
I'mpressiona-nos os lamentos de Jesus, na Sexta-feira Santa:
O'nde foi que errei? Ó meu povo, o que fiz de errado para vós?
D'eus - A ovelha que se imola - É um Homem que se enterra.
E'le... Logo Ele que é Tudo! É a graça salvadora e santificadora!
J'esus - A grande luz da qual emerge toda vida.
E' servir alegria e felicidade ao mundo inteiro é sua missão.
S'acrificado, ainda assim é O Maior porque é Deus!
U'no-me a ti, Senhor, para aprender a servir e a amar ao próximo!
S'ervo sempre obediente ao Pai, ensina-me a obedecer Tua Palavra!
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DESERTO DE LEMBRANÇAS

Sabe, ontem estive aproveitando as horas no deserto e me permiti,
Como há tempos não fazia... Sentir mais de perto quanto à vida é bela.
Embora, a única presença de vida naquele lugar, fosse eu...
Fechei meus olhos e, deitada sobre a areia fria, naquela noite
de céu estrelado não hesitei em sonhar...
E meus sonhos ousados como são, começaram a imaginar cenas
inesquecíveis da minha vida, e nessas cenas não poderia faltar alguém tão
especial e que se tornou essencial em cada capítulo desta minha história.
Por alguns momentos pensei que tivesse perdido o senso da razão...
Me vi rindo sozinha, mirando o vácuo.
Nada em minha frente, apenas o vazio; abaixo de meus pés o gélido solo de
areia fina, e acima o firmamento exibindo para o deserto sua rica coleção
de incontáveis estrelas, luares e mistérios...
Nesse deserto...
Você é o único ser vivo que não me faz sentir sozinha.
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PIPOCA DE MICROONDAS

Para esse final de semana escolhi uns filmes românticos daqueles que você
e eu tanto gostamos, mas antes tomaremos banho de cachoeira, cantaremos
ouvindo uma boa música, lembrando o dia em que nos conhecemos.
Tua fisionomia que alternava semblante entre ansiedade e felicidade...
Minha timidez aparente... Meu olhar que brilhava a se ver no teu.
Nosso primeiro encontro foi emocionante, espetacular e inesquecível!
Daremos boas risadas, enquanto caminhamos na praça de mãos dadas...
Sentiremos o aroma agradável das flores do jardim e deixaremos que a
brisa, ainda matinal, refresque nossa pele, embarace nossos cabelos e
nos encha de disposição para aproveitar cada momento desse dia!
Retornando, tomaremos lanche reforçado à base de frutas e cereais.
E... Depois?!...
-Veremos os filmes! Comeremos pipoca de micro-ondas no tapete da sala!
E, aguardaremos a noite chegar para nosso encanto continuar!
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O MELHOR DE VOCÊ...

O melhor de você é teu abraço,
Quando à noite me acolhe em seus braços
E me protege até o amanhecer...
É tua voz que me chama e me diz com ternura
Que me ama e que eu sou o grande amor da sua vida...
O melhor de você é teu calor, que junto ao meu corpo
Desperta, acende, acelera esse mar de sensações e fortes emoções.
É esse colo gostoso, macio, que me dar arrepios,
Onde repouso antes de dormir...
O melhor de você é teu perfume...
Que fica em meus cabelos e me faz sentir
Um pouco de ciúme...
Ah, esse teu cheiro irresistível, inesquecível, colado,
Impregnado o dia inteiro em meu travesseiro!...
O melhor de você...
São os teus beijos doces, intensos, ardentes,
Envolventes, que me sufocam, levam à loucura
Na hora do amor!...
O melhor de você é você mesmo!
Sem disfarces, sem máscaras, verdadeiro,
Com qualidades, defeitos, bom humor...
Estressado, sério, brincalhão, chateado, mas sempre,
Apaixonado do jeito que és!
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ME VI MULHER...

Me vi mulher...
Artesã, produtora rural, costureira, professora, babá, diretora.
Me vi mulher...
Secretária, advogada, cozinheira, arrumadeira, gari, defensora.
Me vi mulher...
Comerciante, vendedora de frutas na beira da estrada...
Mulher feliz, bem resolvida ou de vida, atribulada.
Me vi mulher...
Atriz, cantora, cigana...
Me vi mulher...
Poetisa, vereadora, escritora.
Me vi mulher...
De naturalidade baiana!
"Viajando, passei no Estado da Bahia e me encantei com a beleza exuberante da natureza".
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CARINHO DE AVÓ...

Tenho o perfume da rosa.
A beleza da açucena.
O brilho de uma estrela,
Apesar de bem pequena.
Um dia irei crescer.
Já aprendi a sorrir.
Com a alegria no mundo,
Viverei para contribuir.
Sou charmosa e delicada.
Dos meus pais sou a razão.
Quando acordo, faço manha,
Quero colo e atenção.
Vou crescer para aprender
A viver bem nesse mundo.
E dos meus pais e familiares
Quero o amor mais profundo.
Que Jesus me abençoe e
Esteja em minha companhia,
Ajudando-me a crescer
Forte e com sabedoria.
Dedicada à Fernanda, minha neta, com 5 meses de idade, na época.
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RECEITA DE POESIA

Uma xícara de coragem,
Cem gramas de liberdade,
Mais cem gramas de silêncio
E bastante sensibilidade!
Uma xícara de carinho,
Cem gramas de emoção,
Pensamentos à vontade...
E muito amor no coração!
Junte a liberdade à coragem,
O silêncio aproveitando,
Abuse da sensibilidade e
O verso vá compondo.
Depois pegue o carinho
Regado pela emoção,
Vá fundo em seus pensamentos
E construa cada porção
De versos, a serem degustados
Com amor e com paixão!
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EU AMO

Eu amo essa tua ausência.
Teu sorriso e teus beijos.
Eu amo tua "inocência",
Amo todos os teus desejos.
Eu amo tuas carências,
Amo também teus segredos.
Eu amo tudo que és,
E o ontem que na dor se foi.
Eu amo as lágrimas de hoje
E o sorriso que vem depois.
Amo... teu corpo sedutor
No momento de nós dois!

TE AMEI, TE AMO E TE AMAREI

Ontem, o dia estava ensolarado, mas,
Não consegui ver o sol...
À noite, não vi a lua nem as estrelas.
De manhã, não senti o vento.
Não vi o mar.
Não ouvi as ondas...
Só ouvi você...
Só senti você...
Só vi você...
Teu amor sobressai diante da luz que o sol encobre.
Por isso, eu te amei, te amo e te amarei...
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SE EU TE CHAMAR DE AMOR

Se eu te chamar de amor...
Não fiques chateado (a) nem constrangido (a),
Apenas desejo ser sua amiga...
Não me leve a mal, não pense que é falta de respeito,
Não quero invadir sua privacidade, seus sentimentos,
Mas... Apenas adianto-lhe que esse é meu jeito.
Sei que corro riscos de ser "incompreendida",
Alguém poderá fazer um "pré-julgamento"
Mas, a mim pouco importa
Esse tipo de pensamento.
Se eu te chamar de amor...
E, isso te causar algum aborrecimento,
Dá-me um "toque"... Eu entendo,
E, substituo, quem sabe, por um Sr./Sr.ª
Pronome de tratamento!
Mas... Se eu te chamar de amor,
E, você me entende...
Bobo (a)...
É porque eu te amo!

"Faço referência a minha maneira de comentar nas páginas dos poetas e poetisas".
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POR VOCÊ EU CHORO SEMPRE...

Ah, se eu pudesse tirar um pedaço de mim para te ajudar!
Eu doaria um órgão dos meus para que pudesses com saúde plena viver
e sem maiores problemas te desenvolver.
Ah, se eu pudesse daria a minha vida para que não sofresses.
Eu não gostaria de ter nada em lugar daquilo que falta a ti.
Eu abdicaria de qualquer sonho ou projeto mais importante para minha
vida, inclusive, aquela viagem que planejo realizar.
Eu deixaria de lado qualquer anseio por mais ambicioso que fosse...
Somente para te ver saudável e feliz.
Talvez você meu anjo nunca leia uma página assim!
E quanto a você, amigo, que acabou de ler, dê graças por que na web as
páginas não são de papel...
Mais uma vez na minha maior tristeza...
Desculpe-me!...
"Dedicada ao meu neto Enick, agora com 6 aninhos".

P á g i n a | 27

EM QUE LUGAR MORO EU

Ora estou no trabalho,
Ora estou em minha casa,
Às vezes, dentro do ônibus,
Outras vezes estou na Praça.
Às vezes estou na Igreja
Ou passando lá na esquina,
Tem horas que estou no Banco
Ou no posto de gasolina.
Às vezes, estou caminhando
E paro para conversar,
Nessas horas estou na estrada
Ora aqui, ora acolá.
Às vezes estou numa festa,
Outras vezes num velório
Ou visitando famílias,
Outras vezes estou no Fórum.
Juntando todas as horas
Do dia que Deus me deu,
Fica difícil saber
Em que lugar moro Eu!
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MEU “EU” SEM MIM

Para ouvir você, silenciei,
Para te compreender, me ignorei,
Para sentir você, adormeci,
Para lembrar de ti, esqueci de mim!
Para te enxergar, fechei meus olhos,
Para te perdoar , me odiei,
Para tentar te amar, sufoquei meus sentimentos,
Para sobreviver tive que morrer!
Sendo assim
Já não falo,
Não ouço,
Não vejo,
Não sinto,
Não me lembro de mim,
Não me sinto gente!

POR MAIS QUE EU TENTE

Já tentei muitas vezes não pensar em ti.
Tentei enganar meu coração...
Já tentei muitas vezes te esquecer,
Mas, acabo sempre em suas mãos!
Toda vez que penso deixar de amar você,
Toda vez que desejo disfarçar esse querer,
É aí que me descubro mais apaixonada
E jurando te amar, verdadeiramente até morrer!
Por mais que eu tente, amor...
Não consigo viver sem você!
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HOJE, EU PRECISO

Hoje, eu preciso esquecer
A cor dos teus olhos,
O brilho e a felicidade do teu sorriso,
Esse teu jeito lindo de falar...
Hoje, eu preciso esquecer
O som da tua voz,
O toque das tuas mãos,
Teu jeito de andar
E essa forma meiga de me olhar.
Hoje, eu preciso esquecer
A música que mais gostas de ouvir,
Teu time mais querido,
A arte predileta
E esportes preferidos.
Só hoje eu preciso esquecer
Que um dia te encontrei,
E teu olhar me envolveu,
Que me deixei conquistar
E por ti me apaixonei.
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SE EU PUDESSE PARAR O TEMPO

Se eu pudesse parar o tempo, esse tempo impiedoso,
Às vezes lento, incoerente, faria nessa hora...
Trazia-o para junto de mim, para pedir-lhe que me levasse
Até você, bem antes de ires embora.
Mesmo sem saber onde te encontrar, penso que não é difícil,
Procurar alguém que muito se ama, vale qualquer sacrifício.
Toda e qualquer longa distância pode parecer pequena.
O que é longo, eterno, massacrante, sem fim...
É a dor do silêncio, da saudade que se apodera de mim.
Hoje, o dia amanheceu lindo, perfeito, ideal para um passeio lá no bosque.
Daqui a pouco, nossos amigos chegarão com aquela empolgação,
Mas, eu reservo-me ao direito, infelizmente de não ir...
Sem você, qualquer viagem não tem graça, melhor ficar aqui.
Sabes bem o quanto te amo...
Nem preciso mais repetir.
Só uma coisa não sei... Se um dia vais me ler ou me ouvir,
Talvez você nem saiba que eu existo ou quem sabe, amor,
Seja você (lamento) quem nunca irá existir.
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SÓ VOCÊ NÃO VÊ

Só você não percebe que o tempo que ficamos juntos não foi e
não é suficiente para aquecer o nosso amor...
Só você não percebe que essa falta de diálogo vai minando,
pouco a pouco, nossos sonhos e nossa paixão...
Só você não percebe que nossos beijos, abraços e afetividade não são
mais como antes, estão cada vez mais distantes...
Só você não percebe que eu sinto sua falta, e que me sinto só,
mesmo estando ao teu lado...
Só você não percebe que tudo que eu mais desejo são seus abraços,
seus carinhos e todos seus beijos...
Só você não percebe ou finge não saber...
Que eu estou mais apaixonada e te amo verdadeiramente como antes,
E, que a razão da minha vida é somente...
Você!
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LIGUEI PRA VOCÊ!

Do cume de minha tristeza, liguei pra você!
Eu era montanha perdida sem aventureiro...
Rede extraviada jogada na areia, pisada por estrangeiros.
Do rio que inundou meu rosto de lágrimas quentes, liguei pra você!
Naquele dia, senti-me farol abandonado pelo faroleiro,
Nau perdida num mar de tempestades e escuridão.
Da encosta da montanha que há em mim, liguei pra você!
Mas... o que eu não imaginava amor, era que você...
Sendo razão de minha tristeza, apesar de dizer que me ama tanto,
Se recusasse a me atender!
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VOCÊ EXISTE, AMOR?

Jamais nos encontramos,
Quem sabe, se eu fosse espírita,
Diria que nos conhecemos
De vidas passadas.
Mas, sinto seu perfume,
Imagino a cor dos seus olhos,
E sinto até um pouco de ciúmes.
Ouço o som da tua voz.
Vejo-te, te escuto, te chamo.
Sinto-te, te curto e te amo,
Como se em mim estivesses.
Só não tenho certeza
Se você é real ou
Uma invenção...
Do meu coração!
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AMO EM VOCÊ!

Amo seu sorriso,
Seu jeito de me falar ao ouvido,
Seu senso de humor,
E essa ternura que me leva a flutuar.
Amo seu rosto,
Sua boca, seu olhar,
E esse jeito manhoso de me conquistar.
Amo suas virtudes,
Sua essência, seus defeitos.
Amo você perfeito ou imperfeito.
Amo estar ao seu lado, sentir-me protegida.
Amo o aconchego dos seus braços,
Amo beijar intensamente sua boca.
Amo receber seus beijos...
Amo saber que sou a fonte dos seus maiores desejos.
Amo você de todo jeito, com esse jeito de amar...
Só nosso!
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NÃO QUERO SER PRA VOCÊ

Não quero ser pra você uma atração ou um objeto ainda que seja "discreto".
Não quero ser pra você só presença física, representar apenas "desejos".
Não quero ser pra você alguém que só te ouve, e expõe o que sente.
Não quero ser pra você um passatempo, a novidade do seu momento.
Não quero ser pra você, apenas a mulher que te preenche, atrai e te chama
de amor...
Eu quero ser muito mais!
Quero ser pra você...
A mulher que está presente em teus momentos, ainda quando está ausente.
A pessoa que te escuta, livremente, te dar "força", entende teus defeitos,
Enxerga e enaltece tuas qualidades, que te ama apesar daquilo que és
e daquilo que não és.
Quero ser pra você...
A mulher, amante, namorada ou amiga, que te diz as verdades na hora que
precisas, te deseja todo bem do mundo e quer sempre evoluir junto com
você, além de te amar, incondicionalmente além do infinito!
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POEMA PARA MEU DEUS!

Quero sempre louvar o Teu nome
Pelo mundo afora mesmo sem falar...
Quero que meus gestos expressem o Teu amor
E, que minha voz revele Tua Verdade.
Por onde eu andar.
Quero que meu canto seja de esperança
E, que o desespero, jamais
Possa me contagiar...
E, na noite breve ou longa,
Teu amor de Pai me acalente
Como numa pura canção de ninar.
Quero que meu grito seja a teu favor,
E que minha coragem dissipe o terror.
Quero que meus passos firmes ou inseguros,
Levem-me ao Teu encontro
Sem nada atrapalhar...
Quero desde agora contemplar Teu rosto,
Olhar em Teus olhos para me encontrar.
(15/06/2007)
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TEU AMOR MEU MEL

Teu amor é uma espécie rara de alimento, que nutre minha alma.
É calmante, é bálsamo que cura e acalma o meu coração nas longas
noites de dúvidas e inquietudes.
Teu amor faz brilhar a minha pele, transformou o meu sorriso, faz-me
sentir importante, e eleva minha autoestima...
Trouxe mais luz, beleza e magia em minha vida.
As nuvens negras ou cinzentas já não me assustam mais.
Esse amor que deu asas aos meus sonhos, até para os sonhos impossíveis,
significa também terra firme para os meus pés.
É espaço de aconchego e solidez.
Permitiu-me a recriação do meu espaço interior, a reinvenção da vida,
antes estacionada...
Faz renascer o encanto a cada amanhecer, preenche o vazio de minha alma
e me fez recobrar o direito de sentir-me plena.
Teu amor suscitou em mim novas emoções e sentimentos, faz meu coração
pulsar acelerado quando estamos juntos.
Ah... Esse amor trouxe a paz que faltava aos meus dias.
É mel que escorre de nossos beijos intensos!
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MEU AMOR DECLARADO

Este é um poema de amor declarado.
Um poema doce, meigo, terno...
Onde declaro para ti, meu amor eterno.
Talvez, você não entenda a imensidão, a grandeza
dessa tamanha força de amar...
Mas, se não compreenderes, estas linhas já disseram o que guardei
Durante muito tempo, por não ter coragem para te falar.
Te amo mesmo assim.
Nada mudará entre nós!
Pensei muito, antes de escrever.
Não acreditei que um dia...
Tivesse a ousadia de estar aqui, colocando em suas mãos,
meus sentimentos mais íntimos!
Não importa a estação nem endereços.
O mais importante é o amor que nos une...
É essa sintonia, esse encanto e magia, que só cresce a cada dia,
E nos faz sentir como se fôssemos metade um do outro.
É o cheiro que flui de nossos corpos famintos e sedentos,
Desejosos desse "amar", talvez, sem nenhuma razão ou explicação.
Mas, seria necessário explicar?... Penso que não!...
Um amor assim, basta sentir e viver sem tentar compreender se existe ou
não razão... E, deixar por conta do coração!
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NÃO CABE NO POEMA

Não cabe no poema
A dor de quem nasceu
Sem ser desejado
E nunca foi amado.
Não cabe no poema
A dor de quem deitou
E não conseguiu dormir
Por não ter se alimentado.
Não cabe no poema
A dor de quem perdeu
De forma violenta
Um ente amado.
Não cabe no poema
A dor de quem procura
E não encontra...
-T R A B A L H O!
Não cabe no poema
A vergonha de um país...
Que nega às suas crianças e jovens
O direito de ser feliz!!!
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NO MEU QUARTO

Há um vazio em cada canto do meu quarto.
Seu cheiro há algum tempo o vento levou pela janela.
Não sinto mais seu perfume no travesseiro...
Sinto falta de suas roupas e sua toalha no banheiro.
Sem você, tudo ficou estranho...
Às vezes, me encontro falando sozinha sob o chuveiro,
Sem você para compartilhar meu banho.
Da janela fico olhando a lua...
Imagino os lugares que estivemos,
Não sinto vontade de sair na rua.
Momentos felizes deixamos para trás.
Embora saiba que tudo foi fruto de nosso querer.
Amor, você nem viu os móveis que compramos!
Que pena!... Chegaram depois que nos separamos!
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POEMA NA MADRUGADA

Vivo buscando descobrir cada vez mais o sabor das palavras,
abasteço-me embriago com elas...
Seu cheiro e sabor inigualáveis me levam ao delírio.
A leveza e maciez com que tocam a minha pele, me fazem relaxar e
voltar a ser criança precisando de colo.
Bebo as palavras degustando cada gole com se fosse um licor de neve
exalando o sabor da brisa matinal, embriagando dois apaixonados numa
interminável noite de amor, em uma festa inexistente.
Respiro as palavras durante o sono e acordo atônita no
meio da madrugada, e me vejo atracada à cumplicidade do meu silêncio.
Da minha janela (sem grades) olho a rua e me ponho a vagar, me vejo nua.
Porque muitas palavras já adormeceram, e esqueceram...
De alimentar e vestir o meu poema.
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VERDADES, RISOS E LÁGRIMAS

Quando risos verdadeiros são recebidos como falsos.
Quando palavras e sentimentos são ignorados.
Quando desejos e afetos são subestimados.
Quando lágrimas abundantes não forem suficientes ou nada significarem...
Resta apenas a vida a ser tirada.
Assim, a matéria repousará, e a alma serena, seguirá para onde não será
preciso nenhuma prova, onde não receberá nenhuma sessão de tortura...
E, viverá a infinidade de seus dias num recanto de paz!

VERSOS OU CANÇÃO

Mais do que ontem, hoje senti tua falta...
Engraçado, ainda quando te vejo é como se não tivesses vindo.
Tua presença, apesar de ser (para mim) um presente, é presença
marcada por ausências... Sempre insuficiente.
Sei que nada substitui a presença de alguém,
Mesmo assim, amor, se fosses poeta, eu te pediria:
Faz uns versos ou uma canção pra mim, enquanto não vens!
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DEIXA-ME

Deixa-me uma vez mais embriagar-me no teu perfume que tantas vezes
invadiu as noites e dias meus...
Deixa aconchegar-me no calor do teu corpo, para que eu sinta a ternura do
toque da tua pele na minha...
Deixa ficar impregnado em mim, nessa noite, teu hálito gostoso, o sabor e a
marca dos teus beijos...
Para quando eu acordar e se não estiveres aqui, amor, ainda assim não me
sinta completamente só...
Porque em mim carrego muito de você...
E, sei que em ti há muito de mim!

ESPAÇO DE BEIJAR

O mundo sendo tão grande
Cabe inteiro nessa concha sobre o mar.
O mar sendo imenso cabe entre nós
Nesse espaço de amar...
Nosso amor é tão grande, mas cabe inteirinho.
No minúsculo espaço de beijar!
(Inspirada numa quadra da literatura)
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SEGURA MINHA MÃO

Senhor, segura minha mão:
No anoitecer da travessia.
Quando o orgulho me tentar.
Quando a autossuficiência se apoderar de mim.
Quando as "facilidades" quiserem me atrair.
Quando o egoísmo invadir meu coração.
Se a indiferença vir atrapalhar.
Quando a incompreensão bater em minha porta.
Segura minha mão, Senhor...
Porque em "alguns" momentos, sozinha eu não
tenho forças para prosseguir!
Há momentos na vida em que só a mão divina estendida pode nos dar o
apoio que precisamos, porque sem ela é impossível seguir adiante!
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NÃO ME PEDE

Não me pede pra te amar de qualquer jeito...
Somos especiais, por isso, não deixemos que nossa história seja
mais um sonho desfeito.
Não me pede pra te amar em silêncio, meu coração não irá suportar,
Essa sufocante forma de amar!
Não me pede pra te amar sem compromisso,
Não sou imatura e, já aprendi muito com isso.
Não me pede pra te amar a "prestação"...
Não nasci para o amor de estação.
Não me pede pra ficar sozinha,
Não consigo imaginar como será minha vida longe de ti.
Não me pede, nunca mais, nenhuma vez...
Pra eu deixar de amar você!
Não me pede um tempo... Quase morro só de pensar que
você pode me deixar...
Por isso, amor, deixa apenas eu te amar, amar, amar!

ISIS DUMONT

