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PREFÁCIO
Se verdadeiramente eu tentasse buscar uma palavra maior que
pudesse qualiﬁcar, signiﬁcar o valor literário de Naide Gouveia
simplesmente eu a deﬁniria com sendo Luz! Naide Gouveia é um
reﬂexo de luz a clarear os entendimentos da necessidade do
hábito da leitura. Indiscutivelmente tudo que ela escreve o faz
com inteligência e habilidade. Sabe-se que se comenta nas rodas
sociais que ela queria dedicar-se à dança, mas iniciou a sua
carreira de poetisa, se é que eu possa conceituar como carreira
aos cinco anos de idade. Participou de peças teatrais obtendo
sucesso como atriz mirim no Jardim de Infância Padre
Miguelinho onde concluiu o curso fundamental. Nunca se ouviu
falar de um só episódio de depressão vivido por Naide Gouveia
que tenha levado a se tornar escritora. Mas tudo que se sabe e ela
nunca escondeu foi que sempre foi amante da leitura épica,
cadeira cativa dos ﬁlmes épicos, e toda a sua vida foi amar, amar
e amar se repartindo entre a noite e a madrugada a escrever seus
romances, seus livros de poesia e suas especiais crônicas.
Tornou-se conhecida nas grandes Escolas Públicas de Natal
como Escola Estadual Alberto Torres, Escola Estadual Winston
Churchill e o Atheneu Norte Rio Grandense, palestrando para
adolescentes e proferindo aulas de sociologia para os alunos da
Academia de Polícia Militar Coronel Milton Freire (APM/RN). E foi
luz para todos.
Tornou-se conhecida como Membro da Rede Brasileira de
Escritoras, REBRA tendo a presidente da REBRA prefaciado três
obras de peso. Agora ela aparece nessa obra mostrando o seu
prestígio entre as mais simpáticas romancistas e poetisas
brasileiras.
Ela é uma escritora que desperta nos leitores a vontade de lutar e
nunca desistir de encontrar os melhores momentos para amar. E
tudo que escreve há sempre as ﬁguras de um homem e de uma
mulher apaixonados, E tudo se passa em ambientes bem
sugestivos. Naide Gouveia é curiosa e o que escreve, nos deixa
curiosos, pela sutileza das suas convicções.
Na sempre ﬁgura de uma mulher apaixonada o que escreve
desperta paixão e também contribui para o encanto dos olhos
dos leitores que tudo devoram lendo e sentindo as mais fortes
emoções.

Nesse livro de poemas ela denota ser dona de um estilo singular
nunca fugindo das emoções difíceis. Perto do mar Naide Gouveia
se inspirar e se sente mais perto de todos os apaixonados.

Cel. Wellington Alves
Pensador

Um Amor Assim...

Amor!
Um amor de um "A" gigante, imponente, deslumbrante, sem
presença maligna. Um amor que nem serve pra morrer, só viver!
Um amor gigante de infância e asneiras, um amor de brigas de
brincadeira, onde a covardia pula fora e sai na contramão...
Um amor brincando com fogo, que não queima e nem arde em
labaredas que nem fogueira junina, a cada ano atiçando o calor
dos nossos corações...
Um amor de muitos beijos cheios de desejos, pois sozinho ou
sozinha não chegamos a lugar nenhum. Um amor com gosto de
cereja, que beija e beija e repete a cada desjejum...
E nesse amor há um "amo porque me amas" "um amo fogoso e
medroso" com muita razão (...).
Mas se correndo o bicho pega se ﬁcando o bicho come que
comamos juntos os frutos desse amor que renova o coração de
cada um, enchendo-nos de muita emoção...
Amemos! Ninguém pode ver o sentir que ferve nas nossas veias.
Ninguém pode ver o sentir que ferve em nosso interior com
palavras saídas dos nossos lábios que tremem levemente sem
cor...
Nada em nós é falso, irracional, fugidio, banal, fatal, sombrio,
pois a alegria inunda os nossos puros corações, sem criarmos
escândalos nem decepção. O que queremos é multiplicar
suspiros, diagnosticando o agir inocente que faz brilhar as
nossas mentes, compondo canções.
Talvez eu deva dizer que ele é para mim a mais doce ilusão, a
melhor sorte, o meu afortunado prêmio dos meus melhores
momentos.
Eu só tenho um medo: o de perdê-lo numa contramão...

9

É preciso ter coragem para perdoar, esquecer o passado e seguir
em frente...
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No amor...
No amor, os olhos são o reﬂexo da mente. E é preciso deixá-los
permanentemente amorosos e cheios de buscas mágicas que se
tornarão pensamentos e palavras mágicas de um miraculoso
esplendor...
Os olhos de quem se sente amado e ama com intensidade são
olhos desprovidos de todo tipo de complexo. O que impera neles
é a interação corpo e mente.
Tudo é harmonia entre duas pessoas que resolvem amar sem
olhar para trás...
Amar um tu ou um você através dos olhos, sem dúvida, é o um
grande prazer, mesmo em meio a um lugar barulhento e lotado de
gente, quando um homem e uma mulher cruzam os olhos, tudo
ﬁca dormente. É quase como uma cena de ﬁlme sem terror.
Amar um tu ou um você é o mesmo que dizer que o resto do
mundo desapareceu, só existindo um mundo a dois de duas
almas momentaneamente se amando se conectando pelo
conhecimento mútuo do prazer de amar e viver, somente.
No amor não se faz suposições sobre as raízes do amar das
pessoas apaixonadas e se elas se olham olho no olho ou se
desviam o olhar durante a conversa, é como dizer que o amor não
tem pressa...
No amor tudo, mas tudo é expressivamente uma sonata e tem
música apropriada com uma atmosfera maravilhosa cheia de
encantos mil! É ocasião, é mutação, é vermelhidão, são risos
muitos risos alegres, privilégios de poucos, inveja de muitos que
vivem na solidão...
No amor há a graça permanente, o privilégio, o som de muitas
palavras, repetindo “um mil vezes eu te amo” sem cansaço nem
mesmismo, onde dois únicos soberanos trocam juras dos
muitos desjuízos cheios de muitos gritos, encaracolando versos
sem se preocupar com a trajetória do despudor...
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No amor afogueado se busca revigorar a fragilidade do corpo e
da mente com desvelo...
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Poema da sua Nudez...
Enﬁm!
Mostre ao mundo dos apaixonados pela arte, o que você tem de
melhor. Mostre os seus bonitos olhos dourados e apaixonados,
lindos, muito lindos de fazer inveja... Só! Mostre a sua boca
carnuda e ávida de desejos diga que nela eu dei muitos beijos.
Mostre suas bem delineadas orelhas, particularmente aguçadas,
atentas a qualquer ruído...
Mostre o seu aquilino e belo nariz chamativo pela imponência.
Mostre o seu charmoso tórax de peso médio que me serve de
abrigo.
Mostre as suas másculas e aconchegantes coxas, obra de arte
universal.
Mostre suas mãos de traços nobres de uma realeza histórica.
Mostre-se qual estátua de Moisés que encanta as mulheres do
mundo.
E se achar pouco, guarde-se só para mim...
E se fracassada for a tentativa de se negar a se mostrar, rompa a
moral das coisas, quebre regras, seja essência como condição
de prazer. Seja ofensivo, fulminante, fascinante, rasgue o roupão
que lhe cobre a nudez e se mostre ao mundo de uma só vez...
E se achar pouco, explore e veja vantagem na nudez de David,
avance, arrase não se isole, cante e conte qual o segredo que te
fez Zeus. Apresente seu plano, faça os preparativos do desﬁle,
pois essa é a sua vez. Considere o errado certo lhe dê um
codinome, ﬁxe a data e se apresente de vez...
E se a primeira tentativa vier a ser um grande fracasso, continue
tentando sem controvérsias externas com bastante rapidez, pois
para obter resultados surpreendentes, seja consciente da beleza
que reveste esse corpo de seda, que não quer morrer de vez...
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É triste, muito triste, quando há uma estranha mistura de delírio
com escárnio intencional por esse mundo afora.
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Poema extremo...
Indiscutivelmente todo dia é a continuação mais perfeita do amor
maior. Porque amo-te, amo-te, amo-te em ordem real e crescente
e tão natural e tão insistente que de repente amo-te burlando uma
lista de restrições...
Consideravelmente proporcional ao teu lânguido sentir, amo-te
sob condições das mais difíceis, amo-te dentro dos termos do
tratado de paz. Amo-te sem artifícios sem testemunhas e cheia de
engenhosidade, sem maldade, numa constante preocupação do
muito amar-te mais e tanto, sem traição...
Amo-te irreversivelmente como parte de um hoje aleluico, pois
faço parte de um exército desprovido e desarmado de mágoas
livre do germe da moderna tática de inﬁltração e destruição...
Amo-te sem ser necessário lançar reservas nos teus pontos
fracos para romper a barreira de fortaleza e instrução, pois te
amando te seguirei numa sublime perseguição...
Amo-te incessantemente num estudo pormenorizado de um
estado maior de sentires não me acostumando à rudez nem
sendo insolente. Amo-te me conduzindo em alto nível sem
atitude mordaz nem comentários irônicos... Simplesmente amote!
O sucesso do amar-te está na tática das minhas forças mágicas
consideradas estranhas. Mas as minhas forças mágicas são
blindadas do amor sem nenhum meio-termo e sem desencadear
ofensivas, vivendo de atitudes defensivas, nesse ocidente
sagrado de paixões...
Porém, é nesse amar-te que causo sérias dúvidas, quando tomo
atitudes imprevisíveis que mexem com o teu eu. São manobras
inteligentes que mexe com muita gente que tenta diminuir os dias
teus. Amo-te e não ﬁques apreensivo! Uma vez do muito amar
perdido, nunca será recuperado. Faças de mim a tua única aliada,
pois essa tática proporcionará o mínimo choque e o máximo de
prazer...
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De repente mais que de repente, eu me sinto a pessoa mais feliz
do mundo pelo simples fato de ser especial: Amo!
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Eu! Um minuto sem você...
É somente crer!
Eu! Um minuto sem você sou apenas retratos. Sou uma artista
sem talento no ﬁrme desejo de vencer e na perseguição
inexorável do objetivo do atingir, onde sou uma escrevente
dependente, um sentir menos quente, menos ardente, sou uma
inquietude doente, letárgica no pensamento, sem você...
Na verdade e na vaidade sou nada sem você. Com você estou
numa posição defensiva e segura para enfrentar o inverno da
vida, contra o rigor da temperatura que me esfria, sem você...
Sem você por um minuto, meu cérebro atua insigniﬁcantemente
e por um segundo sou folha de cana e como lâmina corta o seu
coração com a minha ausência sem comoção só com o querer...
Sem você não consigo sorrir saio perdendo não vivendo contigo
glamorosas horas de histórias de fadas e prazer...
Um só minuto sem você ﬁco imaginando nada. E nada existe a
ver ou ouvir um minuto sem você que no cômputo ﬁnal é a razão
do meu viver. Você é o meu ponto forte até a morte porque me
cobre de prazer e onde encontro proteção para enfrentar os
trancos da vida, meu bem-querer...
Sem você um minuto sigo com a visível sensação de saltar
perdida no abismo do desencanto, enquanto o sobrenatural
segue mostrando os seus desígnios...
Sem você todos parecem ter hepatite, a luz do sol continua triste,
a lua pálida perde o encanto sem ganhar o brilho dos olhos teus...
Quero que se vá esse silêncio seu torturante, como lâmina
cortante deixando em sangue esse meu viver, parecendo que
parti e fui para o céu, e estou longe de você. Sem você sou uma
casa assombrada por um fantasma jovem, incapaz de falar e ver
que não descansará em paz se você atrapalhar o meu viver...
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’’Deixe dois navios em mar aberto sem vento e sem maré que
eles irão se encontrar.’’
Júlio Verne
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É preciso...
Parece irônico quando grito impondo a abolição dessa terrível
arrogância que lhe cerca penetrante, numa marcha veloz e
incompreensível. Preciso corajosamente lutar arduamente para
ver se desenvolver dentro de você um novo modelo nesse seu
viver, evidenciando igualmente os melhores e digniﬁcantes
pensamentos assimilados de mim por você...
Quero vê-lo menos amargurado e mais notável, sendo capaz de
atravessar o corredor polonês da sua insensatez. Quero vê-lo
com boas maneiras, sem asneiras, com ideias altamente
apreciativas o tornando um novo ser. Quero vê-lo vencendo a
impaciência tão característica em você. Quero vê-lo aplicando
novos conceitos de uma grandeza sem limite atraindo vitórias
brilhantes amenizando esse seu inquieto viver...
Quero sentir a nobreza do seu caráter que o torna muito mais
agradável, o limitando ao exercício da busca do prazer. Quero vêlo sadio, corpo e mente sempre propenso a vitórias brilhantes, de
um signiﬁcativo dom delirante, que realce seu compreender, que
sem mim não poderá derrotar a solidão que se resume o seu
viver...
A rapidez com que investiu e as enormes nuvens de poeira
levantadas sobre você, deram uma ideia do seu poderio em
ruínas, devido o modo imperioso de viver, aniquilando
espantosamente suas vitórias no decorrer das lutas, causando
desprazer. O seu senso de humor, que horror, se transformou em
brandura quando entrei na sua vida, razão do seu viver...
Antes das muitas amargas guerras você se revelou um infante
apaixonado, mas as forças do mal o mergulharam na escuridão.
Quando você clamou por Jesus, ele lhe deu a mão, o livrando de
todas as dores, que o oprimia sem solução...
E sem ﬁcar aborrecido, projetando uma melhor qualidade de
vida, Jesus fez de você um campeão...
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Tudo que é feito com cumplicidade construtiva resiste às
tempestades no deserto...
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Detalhes
E tudo aconteceu! Fiz tantas perguntas que ele emudeceu.
Procurei verdades que ele não quis revelar, e a intenção de mais
se aprofundar, o fez se irritar.
Não vou contar aqui o que acabei por conseguir. Mas vi os seus
olhos se arregalarem e muito mais aterrorizante foi vê-lo revelar
que era um homem de pouca fé, numa revelação de arrepiar...
Um arrepio subiu-me à coluna ao vê-lo confessar que vivia num
mundo arrebentado por medos, e o pior de todos os enredos ele
tinha medo de amar...
Era verdade que ele estava procurando um abrigo, um oráculo a
quem consultar. Havia algo nele, talvez um espaço vazio, que o
deixava carente e o impulsionava a carinho buscar...
Talvez um terno abraço ou pegar um queixo com o polegar e com
o indicador, sem medo, apontar o caminho que desejaria trilhar.
Talvez precisasse fazer tudo de novo olhando o lindo luar
reﬂetido nos vidros das janelas fechadas da vida, sem delas
querer se livrar...
Na verdade, eu nunca me arriscaria tê-lo para mim, pois não
saberia ‘’como’’ com ele lidar. Provavelmente teria medo de
algum passo dar e o magoar. Talvez preferisse ﬁcar sozinha sem
me arriscar.
Talvez como medida de segurança alimentasse a esperança de
um dia com ele morar, desde que toda a sua brandura ele viesse
revelar, para eu poder nele acreditar e que os seus momentos de
ira iriam se dissipar...
De tudo que ainda tenho em mente foi o que ele disse de repente,
mantendo as mãos na minha cintura: olhou dentro dos meus
olhos, impressionado com a minha formosura, revelou alucinado
que não permitiria que ninguém mais me olhasse, pois eu era a
causa das suas noites de loucura...
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Se for infantil ﬁcar sentada cantando para atrair o meu amor
enquanto o sol se põe... Fico!
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Estranhamente...
Alguma coisa estranha estava acontecendo. Tudo bem, não tinha
nada respingando lá nem cá, nem havia nenhuma fumaça. Não
queria me envolver com essas coisas das tantas coisas que me
ﬁzeram chorar, cujas tristes lembranças despareceram no
horizonte da vida e as poucas que sobraram eu as mergulhei no
mar...
Eu estava agora pensando ou talvez fosse melhor não pensar.
Entender por que nunca fomos nem nunca nos esforçamos para
juntos tentarmos chegar lá. Não estou tão certa assim de que foi
melhor você bem longe de mim, pois perto eu faria a festa
dançando naquela árvore recheada de jasmim...
Debaixo da jabuticabeira com certeza que não. De repente você
se lembraria das tardes de estripulia e ﬁcaria calado por um
minuto ouvindo o latir de veludo que nos fez muito correr. Mas
voltar ao passado para você seria um absurdo seria um viver sem
morrer...
É realmente uma pena essa história de amor desperdiçando
tardes bonitas como esta que escrevo com calor. Alguma coisa
boa deveria ter nessa história que servisse para amenizar o
pecado de mentir e ﬁcar amuado, de modo como se tivesse
cometido outro pecado, o de ter meu coração roubado...
E como se achasse pouco os ditames da sorte, sabendo que você
mesmo errado em parte tem razão, recordar o passado de forma
insistente e gritante é esquecer os estragos e eu não quero lhe
dar preocupação, pois a cada dia que passa, eu ﬁco sem graça e
você não sai do meu coração...
Mas todo passado teve algo de bom e você deveria crer. Ser
capaz de entender que o amor é feito de dor e perdão. Satisfaz
enquanto presente, mas ausente é amor de perdição. Ele faz
estragos de repente e enfurecer sem perdão. Só sei que, aonde
quer que você vá terá que se contentar com a solidão ou levarei
você comigo dentro do meu coração...
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A delicadeza é para um coração nobre o que a retina é para os
olhos. Delicadeza não é dom. É tom! Quanto mais amor, mais bela
ﬁca a tela.
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Foi assim...
Apaixonou-se vendo o olhar dele focado nos seus passos de
dança, de um corpo que balança, sacudindo o ranço da vida,
pedindo guarida, buscando um tempo que não volta mais. E
mergulhada no prazer da vida, circulou de Paris em Paris com
desenvoltura e na altura da ponte dos cadeados mostrou a sua
formosura de um amor candura...
O que se pode esperar de uma mulher apaixonada vivendo na
cidade luz, enfeitiçada por pedras preciosas, sendo formosa e
usando um perfume da mais soﬁsticada criatura, olhando
vitrines, desﬁlando a moda de variada tradição, vivendo uma
grande emoção nos salões de concertos de Elise de Beethoven,
levada apenas pelo coração?
O que se pode esperar de uma mulher de talento perfeito para a
dança, comovendo os curiosos, numa sensação de prolongado
deleite? Por que não aplaudi-la por se agigantar sozinha, movida
por pensamentos presentes, impondo-se a mil provas árduas,
numa apresentação decente e ardente?
É gratiﬁcante quando ela estremece diante da dança clássica.
Perde-se dançando valsa. Chora executando passos de um
bolero argentino e se instala pasma diante de um chorinho.
Samba só no sapatinho e vibra quando diante da execução de
uma salsa que ela ama de coração...
Ela é uma ré confessa sem medo de ser redundante. Ama como
alguém nunca amou na vida. Ama sem lástima alguma de um
amor antes ausente hoje presente amando com talento, um
verdadeiro recital de ideias e pedidos insistentes, repetidos
irrecusáveis, amando com arte e morrendo de amor...
Amar e interpretar se resume a sua vida cheia de devaneios
interpretando o seu papel sem nenhum problema nem qualquer
diﬁculdade. Sempre impecável, nunca vencida, ela é o verbo ser.
Ela é a vida que muitas desejariam ter...
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Amo ser avaliada com louvor. Amo ser chamada de adolescente
pelo meu amado. Eu adoro ser rotulada de princesa...
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O Secreto...
Guardo da infância os meus prazerosos cinco anos e acolho com
aconchego e dou o merecido descanso ao meu segredo. Sou
turbilhão, sou euforia, sou chegança, sou mansa, sou braba
quando nadando em rio caudaloso. Sou chuva. Sou tempestade
com raios. Sou trovão rebombando quente...
Sou carta. Sou convites. Sou cartões de festa. Sou publicações.
Não sou mandada. Sou todos os lugares de grandes emoções.
Sou contratos. Sou concertos. Sou gravações. Sou plano. Sou
sonatas. Sou sonhos. Sou carnavais. Sou resto de esperanças.
Sou verdade. Sou força. Sou destino. Sou realização...
Sou sensações. Sou compromissos. Sou aparato. Sou coração
comovido. Sou um tesouro perdido. Sou a fama de ser. Sou a
certeza. Sou a maior intérprete do genial amor canção. Sou um
fenômeno na dança. Sou um espírito libertário. Sou propriedade
privada de mim mesma. Sou meditações. Sou serenidade. Sou a
natureza que inspira saudade...
Sou um escrever sincero. Sou um talento. Sou requintada. Sou
um vocabulário quente. Sou uma gama de adjetivos aplicados ao
superlativo. Sou uma tarefa árdua que incomoda muita gente.
Sou um fato sobrenatural quando quero assombrar gente. Sou
um gênio de pessoa quando quero dominar uma mente...
Sou inspiração das mais belas composições ardentes. Sou as
mais soﬁsticadas expressões amorosas que fazem chorar. Sou a
mais requintada realeza: Sou excepcional e exagerada no amar.
Sou qualiﬁcada para beijar uma língua, Sou um gênio na forma de
declamar...
Sou história da música romântica e da dança cheia de graça, Sou
mensagem do anjo do amor. Sou uma artista solitária, interligada
à natureza das coisas do viver sempre pregando a liberdade e o
direito à expressão do sentir dor... Sou alma não sou luxo. Nasci
para entender e não ser entendida. Essa é a passagem da minha
vida... Nunca viver por viver...
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A sonolência excessiva é um mau sinal... Então chega a hora da
palavra: dance! É o que estou fazendo...
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Anita!
A casa nunca está vazia. No vazio da sua ausência eu me movo e
não tropeço nenhum instante, pois sinto a sua presença
confortante e terna que se foi provisória ou deﬁnitivamente se
foi... Não a vejo mais desﬁlar nas suas vestes estampadas nem
chorando num canto, nem lavando roupa por lavar, arrumando a
casa que somente ela sabia enfeitar...
Se tivesse sido presenteada tocaria o violão amigo. A doçura
inimitável dela eu transformo em versos, em contos, em poesias
em biograﬁa, dona das mais belas esmeraldas doadas, nunca
abandonadas, que as uso desﬁlando nos salões de Paris. Em
torno do lugar onde ela morou pela primeira vez persiste
centenária a jabuticabeira abençoada, que ainda hoje guarda
coisas de uma infância onde nasceu o amor...
Anita deixou marcas, o hábito da presença amiga. Havia nela algo
de um perfume raro desde na palavra e nos conselhos dos
sonhos de amor. Ela cheirava a lavanda inglesa cheirava à
gentileza de um engenho de mel apurado e nunca esquecido no
tempo da dor de amor...
Atuou bonito no palco da vida com expressão de mediadora sob
a alegação de que estava com a sublime missão de apenas ouvir,
entender, orientar sem desprezar, sem condenação. Deixou
inédita a Sinfonia do Amor que a mim dedicou era um livro
entreaberto, notas feitas de um rascunho que ﬁcou para animar e
arrumar a minha vida...
Anita foi apenas o caminho da compreensão dentre tantas coisas
querendo encontrar um espaço para mim. Ela foi a minha
primeira música que ainda hoje sei toda de cor e salteado. Nada
mais teve brilho depois da partida dela, nem pode me devolver o
que me foi prometido... Sequela! Anita, Anita! Como esquecer a
mulher que enfeitou os meus sonhos, a minha adolescência e me
fez viver...
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Eu sou altos momentos! Ora triste! Ora alegre! Ora pensativa!
Ora inquieta! Ora sonhadora! Ora racional! Ora sorridente! Ora
séria! Ora amorosa! Ora isolada! Ora preocupada! Ora relaxada!
Ora estressada! Ora manhosa! Ora brincalhona! Ora perigosa!
Ora reﬂexiva! Mas sempre bem resolvida! Amo!
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Ora...
Ora eu bebo água, ora eu esqueço. Ora enxoto da minha mente os
maus pensamentos que percorrem o meu eu frágil. Oro me irrito
com comportamentos insensatos. Ora me preocupo com todo
tipo de escassez. Ora eu me deleito arrumando na minha
memória todas as músicas, se fui feliz... Nem sei!
Ora esvazio a minha estante e seleciono livros de um grande
signiﬁcado para mim. Consigo me desfazer dos sapatos
apertados formando bolhas nos meus pés sem querer, enﬁm!.
Ora mexo com o cabelo de um lado para o outro como se fosse
quem fosse o que realmente ele é. É a marca maior da minha
beleza e com destreza o penteio como se princesa fosse ser...
Ora ﬁco no encalço de um soldadinho de chumbo que sumiu da
minha mesa. Ora do alto do morro ou do alto do alpendre do meu
apartamento creme, paro para ver o sol se pôr; então tenho a
certeza que no monte o soldadinho de chumbo escondido lá
ﬁcou...
Onde a estrada serpenteia entre os morros de Barra eu ando a
buscá-lo no meu cavalo alazão. E se me concentro na fama dele
de afoito garanhão, corro mais do que ligeiro cobrindo o rosto de
poeira atrás do soldadinho de chumbo para ele não fazer
besteira...
Lá dentro das matas todos os holofotes estão apagados nem o
farol está funcionando, pois é feriado. O vento está muito frio e
solto lágrimas pela minha face até o meu cabelo arredio. Sei que é
difícil tentar uma coisa dessa sozinha e nem pareço tão burrinha,
mas daria tudo para encontrar o meu soldadinho...
Vou deixar uma coisa bem clara, logo de saída. Procurar um
soldadinho de chumbo não é fácil é missão suicida. E seria mais
sensacional se alguém me ajudasse a não ser que esse alguém o
tivesse roubado e me aparecesse assim tão conﬁante quanto
quisesse esconder o seu obsessivo querer... Vou pagar pra ver...
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Imaginem um sol gigantemente escaldante. Imaginem um banho
de bica. Imaginem um beijo de língua...
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Veja...
Vês essa moldura? Ela é a expressão sinonímia do teu zelo por
mim. Nela encontras a melhor expressão poética. Os lábios do
sorriso implantado pelos cuidados teus...
Se quiseres beijar a tela que o faça com zelo. E se parecer pouco
muito pouco basta tocar em mim. É um sorriso fruto dos teus
galanteios, pois ﬁzeste surgir uma enamorada por ti...
Se o meu sorriso se alargar mais, frente os teus olhos e quiseres
dizer: posso beijar o teu sorriso? Eu direi que sim! Nessa tela
meus lábios derramam a beleza do personagem do ﬁlme de
alfenim ou coisa assim...
Sim os meus lábios são os do personagem de um ﬁlme de ternura
que começou exatamente num trem para Istambul eles
conquistaram o troféu do sorriso mais puro, vinculado desses
arroubos dos carinhos teus... Enﬁm!
E se achares tudo isso uma inusitada cena teatral num ato de
paz, plenamente juro, que o meu sorriso nasceu da magia do
atendimento aos anseios teus, ó espírito iluminado de coração
aberto e atirado, que vive dia e noite a contemplar o sorriso
meu, que é teu!
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Vi a sua solidão com os olhos do espírito e resolvi lhe dar afeto
suﬁciente para restaurar o seu precioso existir...
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Imagem Ilusória
Sou um desejo apaixonado de uma força de dois lados: a força
que exalta e provoca cura num envolvimento de qualidade pura.
Sou criatura determinada a implodir o que não tem imensidão...
Sou um desejo apaixonado e ardente desacompanhado de medo
e solidão e como mulher eu projeto a minha imagem positiva a
viver em pleno estado de satisfação, amando e sendo amada com
equilíbrio e fascinação...
Sou um desejo apaixonado impregnado de muitos sonhos e de
louca imaginação propiciando uma descontrolável taquicardia,
uma sudorese vadia pingando no chão aumentando a velocidade
da minha respiração...
Sou o centro da minha consciência e identidade pessoal e sou ao
mesmo tempo um heterônimo anônimo um caso de polícia de um
fogoso vendaval. Sou intenção e compreensão à luz da santa
razão...
Sou um desejo apaixonado de um barco repleto de conceitos
teóricos telúricos e indecentes tão decentes como é a minha
paixão recorrente e inconsequente tão malvada que nenhum mal
faz não...
Sou um desejo apaixonado de uma inter-relação gigante que não
cabe na minha mão, sou um oceano de entendimentos, desperta
e atenta evitando andar na contramão registrando todos os
momentos dessa paixão...
Sou um desejo apaixonado de um complicado sistema de uma
relação do eu e do tu, onde é importante ressaltar que nessa
paixão não há lugar do reprimido nem do esquecido, não!
Sou farta fonte de possibilidades de ações e reações, ao mesmo
tempo sou pensamentos e sentimentos dos muitos momentos
de pura ternura que se caracteriza pela busca da perfeição,
completude, onde tudo é exaltação...
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Quando tudo parece calmaria eis que a tempestade se instala e a
aﬂição de espírito domina e atinge os fracos... Aos fortes as
tempestades furtuitas não abalam. Não passam de adversárias
passageiras. Enquanto isso eu danço e canto como o rei David.
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Escolha...
Amo o meu parceiro de uma avassaladora paixão que veio do
meu consciente de motivos inconscientes e instintivos fruto da
minha imaginação.
O meu amado parceiro é a mais perfeita sexualidade de uma
imortalidade de letras e construção. É a experiência corpórea
mais perfeita de uma união simbiótica de um mundo sem solidão.
Perto do meu amado sou a energia vital manifestada no seu
corpo, possibilitando o desvio do campo racional que o oprime e
o deixa frio sem graça sem direito a sonhar com o mundo onde a
paixão se torna amor, desse estado de fusão paradisíaca e
ilusória que vivem os apaixonados...
O meu amor é autônomo, teimoso, rancoroso e cheio inquietude,
mas abriga dentro dele impulsos criativos, qualidades bem
conhecidas bem possessivas, cheio de núcleos neuróticos tudo
isso com medo de me perder...
O meu amor enxerga por meio das lentes dos seus complexos
sombrios. É uma realidade de ciúme sob o seu controle egóico,
exagerado, provocando uma angústia desgastante, de um ciúme
normal como guardião do amor...
Em contrapartida o seu ciúme é uma prova do seu afeto por mim
no seu lado mais positivo, que me envaidece e me enternece pelo
gesto e palavras comedidas e tímidas assim: quer me seduzir
moça?
Inenarravelmente ele é a ﬁgura mais querida, o amor da minha
vida que não me deixou de solidão morrer. Ele é a ﬁgura de um
homem contido dentro de mim, é um elemento essencial na
vitalização da minha psique...
Ele... Sou eu! Eu sou você, meu bem querer...
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As peças do xadrez podem até caírem, mas o tabuleiro não
cairá...
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Fantasia...
Amo buscar uma razão para vencer a impossibilidade. E no reino
da impossibilidade habita a brutalidade, a agressividade, a ira e a
maldade, a indiferença e a hostilidade, as ideias silenciosas e
todas as reações horrorosas que precisam ser vencidas para se
encontrar a felicidade...
Amo personiﬁcar as mais lindas atitudes, a coragem em toda a
sua plenitude, a capacidade de iniciativa de dizer o que se sente
vindo da mente que amorosa tenta viver em paz. E isso me
satisfaz. E me faz lembrar a força do entendimento na sua forma
mais elevada...
Amo a paixão no seu mais profundo signiﬁcado. Paixão pra mim
é fascinação. É sentimento literalmente explosivo é reação de
fuga e aproximação. É a mais excitante maneira de resgatar o ego
ferido abandonado desnorteado sem rumo sem prumo cheio de
escuridão...
Amo a paixão de uma só palavra. Amo a paixão de um só gesto.
Amo a paixão de uma só ação. Amo a doce paixão repleta de
conotações especiais e que não implica em algo vago, amargo e
apático. Amo quando a minha mente grita paixão. A paixão que
sai pelos poros sem controle é só emoção...
Amo a paixão de expressões simbólicas. Amo a paixão na sua
profunda: função transcendental. Amo a paixão transformadora.
Amo a paixão como expressão da psique humana acelerada de
desejos e num ensejo amo a minha imaginação...
Amo a paixão cuja raiz aﬂora de um momento repentino e rápido
que lança e arremessa ao mesmo tempo um homem que busca
uma mulher e vice versa buscando consolação numa eterna
inspiração. Amo a paixão com propensão para criar símbolos
que falem da relação de um homem desesperado e apaixonado
por uma mulher por ele louca varrida...
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A arte da paixão pode ser a mais bela obra prima que une um
homem a uma mulher...
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Poderosa força...
Teu nome está escancaradamente contido nas mais diversas
formas de compreender e amar. De buscar, de produzir, de
manifestar, de considerar. É a manifestação dos sentimentos,
dos comportamentos, das sensações...
Tu te manifestas no mitológico, no religioso, no artístico, no
glamoroso, no ditoso, determinando padrões de comportamento
emocional e intelectual. Tu és o responsável pelas fantasias
simbólicas dos muito apaixonados, dos seus pensamentos e
ações de ternura... Tu és brandura!
Tu és o mais íntimo, o mais compreensível. Aquele que abarca
uma linguagem única. Tu és a linguagem única propulsora da
energia única que une dois polos. Tu és aquele que pede para ser
escutado desde a imaginação...
Tu és o responsável pela comunicação plena entre corpos que
arfantes pedem para nunca morrerem. Imagina-se que nada há
no mundo algo que propicie tanto querer. Tu és o responsável
pelo diálogo real de uma comunicação eﬁcaz...
Tu és indiscutivelmente o responsável pelo diálogo real que
promove mais simetria no signiﬁcado dos amantes. Tu és
triunfante em todos os que adotarem o seu bem querer...
Tu és o dilema da contemporaneidade em relação ao sentir
afogueado. Tu és o melhor investimento numa relação amorosa
de interesses mil. Tu és o indescartável. Tu és o louvável. Tu és o
mais agradável...
Tu és o desejo de simbiose entre parceiros. Tu és o desejo de
liberdade. Tu és o inimigo dos sentimentos obscuros que
inevitavelmente propicia uma separação. Tu fazes os amantes
falarem dos seus orgasmos, sem fuga, mas com satisfação...
Bendita seja ó atração!
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Eu quero dizer o que você não quer dizer que você me ama e eu
amo você...
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Gratiﬁcante...
A conﬁança e a cumplicidade, a segurança e a generosidade são
os alicerces do bem viver. Vivamos, pois muito juntos e
apaixonados, se possível grudados, conscientes e empenhados
de nunca deixarmos que ninguém mal intencionado possa
separar você de eu...
É preciso haver clareza ao próprio respeito. É necessário um
esforço do meu e do seu ego para um reagir responsável cheio de
delicadeza e orvalho igual ao do amanhecer...
Que vivamos um lindo amor apaixonado cheio de qualidade de
encantamento. Cheio de romantismo e muito juízo, sem ser
invasivo, mas progressivo, amor sublime de um ﬁel querer...
Um amor que provoque literalmente a sensação de completude,
sem ambivalência e com muita solicitude sem pensamento de
obsessão nem desejo de destruição...
Um amor compreensivo e cheio de inovação. Um amor cheio de
inteireza. Um amor com quadro demonstrativo de muitas falas de
romance de amor. Um amor de imaginação em sua maioria
positiva. Um amor que saiba superar as crises que forem
necessárias e que não levem a desestruturação...
Um amor que transforma uma grande impotência em reticência e
supera toda crise da imaginação. Um amor que estreita laços e
evita transformar em pedaços uma relação...
Um amor que não cause no outro uma espécie de loucura. Um
amor sem desejos conﬂitantes. Um amor conﬂuente, pois não
causa ansiedade nem leva ao desespero. Um amor ardente que
não se apague em momentos diferentes...
Um amor que não deixa ninguém á sombra do abismo. Um amor
onde não haja ponto de interrogação. Um amor com falas de
encorajamento. Um amor sem ﬁngimento. Um amor tão grande
que torna a pessoa bem maior do que ela queria ser...
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Acordei agora e quando procurei você embaixo do edredom não
o encontrei. Então entendi o motivo de ter acordado: faltava o
calor do seu corpo.
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Individuação...
Para vivermos juntos sem separação é preciso respeitar o
princípio da individuação. Nele somos envoltos pelas forças dos
processos de racionalização e porque não? De aceitação social.
É preciso maturidade para entender essa lição...
E mesmo vivendo na cumplicidade a dois estamos destinados a
encarar as mesmas diﬁculdades, preservando a individualidade
de pensar, superando todo obstáculo como prova do respeito à
nossa relação...
No amor, cada um será diretamente proporcional à sua própria
identidade, posição social, raça, e demais qualidades de onde
nasce a individuação...
É importante ressaltar que todo homem e toda mulher que ama
vive na prova, momentos determinantes, que podem deﬁnir o
futuro da relação...
Na vida a dois é preciso agir com juízo no enfrentar difíceis
situações preservando o respeito às reações de cada um, frente
às diﬁculdades da vida. É preciso respeitar os erros e acertos os
sucessos e as falhas com o coração...
Os que amam e resolvem viver juntos necessitam se estruturar
para se manterem ﬁrmes, sendo o suporte um de cada um. A
individuação implica numa ampliação da consciência...
Aos que amam é preciso adaptar-se um ao outro para alcançar a
meta da individuação de forma mais ampla sem estragar a
relação...
Na individuação tudo é sensação, pensamento, intuição e
sentimento. A individuação do eu de cada um redunda na
autorrealização plena que só agrada aos olhos cheios de
compreensão, singularidade, tudo sendo coerência... Emoção!
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Venha se esconder debaixo desse lençol antes que o sol lhe dê
bom-dia. Venha se esconder nesse mundo que é somente seu e
meu...
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Juntos...
Somos dois corações unidos por um juramento. Somos dois
corações partidos que se buscaram em plena solidão. Somos
cores, analogia e sofrimento. Somos o pressuposto do amor nas
suas diversas variações...
Somos o amor deslocado e deslocando o foco da questão de
duas pessoas que se amam nesse mundo repleto de solidão,
onde nós dois produzimos sozinhos uma boa combinação.
Amamos com estilo mesmo sendo primários no amor erótico,
que se iniciou com uma grande atração de olho no olho...
Emoção!
Somos o amor guiado abrindo-se mutuamente e decentemente
para o conhecimento. Somos o amor companheiro por inteiro,
faceiro em que a afeição e o compromisso não andaram na
contramão, mas trafegaram cheios de apreço despertando
interesse de quem passa por nós e sente atração...
Somos o amor voltado para o prazer, o jogo com compromisso.
Somos amantes lúdicos honestos combinando estilos sem
cores secundárias que são obsessivas, ciumentas, possessivas
sem respeito à hetero estimação..
No nosso amor há o desejo de promover o bem-estar da pessoa
amada, há o sentimento de felicidade junto a ela, há o respeito
por ela, há a capacidade de contar com a pessoa amada em
momentos de necessidade, há o mais sublime entendimento
mútuo, aquecendo com vontade...
Somos o amor como sinônimo de apoio emocional entre nós
somos a comunicação mais intimamente de uma paixão de
qualidade sem submissão, mas plena satisfação na sexualidade.
Somos o amor a curto médio e em longo prazo. Em curto prazo é a
decisão de amar muito, em médio prazo de beijar muito e em
longo prazo mantermos o compromisso do fogo da paixão...
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O teu equilíbrio psicossomático é preciso para manter o sorriso
teu...
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Somos I...
Somos Combinação. Somos intimidade.
Somos carinho.
Somos paixão.
Somos relação de paz
Somos um alto grau de despertar grandes emoções.
Somos o instantâneo.
Somos o diluído.
Somos a decisão.
Somos o melhor relacionamento.
Somos a pendência e a dependência.
Somos a responsabilidade mútua.
Somos a mais cristalina comunicação.
Somos o ajustamento recomendação a dois.
Somos a equidade.
Somos a melhor imaginação.
Somos o raciocínio ampliado.
Somos a importância da questão do perdão.
Não somos o que um deseja idealmente, mas a diferença entre o
que deseja e o que sente que obtém.
Somo visão do que o outro sente como satisfação.
Somos o crê que o outro sente por ele é tão importante como o
que um sente pelo outro. Somos samba canção...
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O que somos nós se não fôssemos nós?
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O que somos? II...
Somos as diferenças percebidas que predizem melhor a
satisfação que as diferenças reais.
Somos a própria percepção de sentimentos.
Somos a melhor forma de predizer a satisfação dentro de uma
relação.
Somos aquilo que pensamos em dar e receber.
Somos sustentação de uma perspectiva psicológica evolutiva.
Somos benefícios à ﬂor da pele.
Somos aliança na conjugação.
Somos uma união amorosa consistente.
Uma aliança reprodutiva espontânea.
Somos adaptação.
Somos estados hilários de felicidade e contentamento.
Somos valorização de potencial.
Somos um amar sem recaídas.
Somos valorização e estimulação de declarações de amor
inteligente.
Somos a generosa conﬁabilidade sem maldade.
Somos a incentivação de quaisquer outros atributos.
Somos o combate a qualquer tipo de ansiedade.
Somos o amar de valor incomparável.
Somos os benefícios recebidos do Deus da nossa geração.
Somos dois seres alados e predestinados em profecia. E o resto
é apenas um detalhe...
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Somos uniﬁcados e livres somos o equilíbrio por isso você é o
meu melhor presente e eu sou o seu melhor presente nunca
ausente...
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Pressuposto...
Parte do pressuposto de que, assim como nas cores, o nosso
amor tem diversas variações que produzem uma excelente
combinação. Somos o amor companheiro, o amor afeição. O
amor atração física cheio de paixão...
Somos guiados reciprocamente pela química da atração ideal
onde nasceu assim uma gigante afeição. E gradativamente por
seres o meu tipo ideal procurei te conhecer e demonstrei
interesse pela nossa união.
Nossa paixão consistiu, em grande parte, do hábito de admirar a
sua expressão de desejos e num só beijo senti necessidade de
me entregar a essa paixão.
De repente tudo mudou! E numa dependência romântica,
caracterizada pela crença em ideais românticos, eu encontrei em
você a felicidade, o sentimento de responsabilidade pelo bemestar sem aﬂição ao teu lado minha grande ilusão.
Assim, na medida em que fui me acostumado aos seus ternos
gestos de compreensão, eu percebi com surpresa, que comer
com você na mesma mesa e ter um relacionamento íntimo era
fogo e paixão.
A abordagem psicológica ao sentimento do nosso Amor ao longo
do tempo tem sido deﬁnida de várias formas. Mas o nosso amor é
uma experiência construída com sentimentos do vínculo ainda
criança e que apesar de não haver consenso eu vivo desse
passado na lembrança.
Esse passado acende em mim o desejo de buscá-lo logo sem
cobrança. Por isso num enorme esforço procurando tê-lo como
referência eu faço do amor de hoje uma eterna dependência. Um
amor sem escala compartilhando emoções e experiências...
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O meu estilo de amar é simples... Amo!
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Sentimento Amoroso...
Amor físico.
Amor paixão!
Amor Afeição!
Amor estilo!
Amor romântico!
Amor investigativo!
Amor variante!
Amor concordante!
Amor compreensão.
Amor literatura!
Amor formosura!
Amor teoria da ebulição!
Amor atração!
Amor maníaco!
Amor abordagem!
Amor companheirismo!
Amor passional!
Amor Atitude!
Amor compromisso!
Amor decisão!
Amor intimidade!
Amor aproximação!
Amor motivacional é o que eu sinto por você...

101

Nunca desejo sentir por ti uma paixão louca...
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Meu compromisso...
Faço agora um juramento: desse amor só levarei os melhores
instantes do nosso quotidiano repleto de satisfação. Quero
preencher até o momento os requisitos da melhor relação onde a
palavra amor seja sinônimo de afeição...
Mas longe de mim nos desentendermos como um funesto
sinónimo de separação. Aceito amar-te nesse momento e viver
um amor amigo nascido de um olhar cheio de paixão. Já está
patente que o amor que liga a gente nasceu de um turbilhão
emocional e do coração.
O que aqui existe dentro de mim é um despertar mental e físico
que se manifesta somático, palpitante e alucinante de paixão bifacetada onde sou intimidade, compromissada a viver essa
paixão erótica sem distinção...
Nessa paixão erótica vão meus desejos de muitos beijos e
necessidades de natureza fundamentalmente ﬁsiológica. Mas
também é paixão romântica de natureza fundamentalmente
psicológica, idealizante do amado amante como um precedente
cativante...
Quero viver com o meu amado uma paixão de um amor romântico
de um envolvimento positivo tipo atração. Eu quero amar com
consciência. Quero um perfeito interagir onde haja a insistência
de amar, amar e amar e viver sem partir...
Quero viver uma intimidade dentro de uma relação amorosa
pomposa cheia de vínculos presenciais. Uma repleta de muito s
beijos cheios de desejos e necessidades de um tempo que não
volta mais...
Quero viver um amor compromisso, pois o inverso disso não é
amor. Quero viver uma paixão repleta de acordos com atitudes
decentes e indecentes numa intimidade conveniente com um
componente quente, que garanta a nossa união...
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Se você me jurar que me tem paixão eu escalarei a montanha do
seu corpo numa pura inspiração...
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Sugiro Que...
Nessa manhã, amor único, acorde com um sorriso. Com o amor
batendo na sua porta. Ele convida você a sair para um abraço e
num beijo de longo prazo torná-lo eterno, sem vacilo, nem pavor
da dor, que só existe quanto há temor da inexistência desse
amor...
Nesse momento de puro afeto tome consciência que esse amor é
exclusivamente seu! Enumere os benefícios que o tirou do vício
de viver doente só com os sintomas na mente e prevenido fuja
buscado o motivo lógico que o encoraje a ser são, essa é a sua
missão.
Para possuí-lo literalmente é necessário que você esteja à frente
do seu tempo acreditando que ele é essa imensa força vital e
eterna, que direciona os passos, que anima você em tudo que é
arte, que é vida, que é paz, que é antes de tudo o viver lindos
momentos.
Só ele o reanima o repagina, pois é mágico! Sentindo-o, você
suspira aliviado só ele reata laços os tornando fortes e eternos. E
se você se olhar no espelho logo perceberá no seu perfume
discreto que há algo agradável, onde no seu generoso coração
não existirá mais a antiga revolta do esquecimento... Só perdão.
De agora em diante cheio de amor você não irá mais se sentir só.
Será imaginativo, ardoroso sem ﬁngimento sendo e tendo um
ego de valor vivendo por muitos momentos o milagre do amor...
Você precisa dar chance ao coração ferido e desiludido sem
expressão triste no olhar, sem sofrer a tormenta do se manter
distante, ausente de gente que te julga apressada e sem razão,
tudo porque você não achou beleza no mundo da desilusão...

109

Na situação de fragilidade nada mais recomendável que buscar
força no amor...
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Mostre-se...
É momento de descoberta. É momento de erguer a cabeça. É
momento de eliminar todos complexos. É momento de chamar o
médico dos médicos. É momento de se encher de perdão...
É momento de descobrir o rosto e se livrar da hipocrisia. É hora
de tirar a venda dos olhos. É tempo de substituir as últimas
palavras pelas primeiras, sem asneiras. É momento de refazer
cálculos de lucros...
É momento de encontros gratiﬁcantes. É momento de curtir a
saudade da pessoa querida. É momento de fugir da decepção. É
momento de buscar a autopromoção. É momento de cultivar a
amizade que muito une, fugindo da separação...
É momento de esquecer tudo que causa sofrimento. É momento
de não trocar o certo pelo duvidoso. É o momento de demonstrar
grande interesse por quem merece. É momento de descartar
tudo que lhe põe pro chão. É momento de não confundir gente
que mente, com gente que fala a verdade de montão.
É preciso não confundir sentimentos. É preciso estabelecer o
equilíbrio das ideias. É preciso estar preparado para sair de cena.
É preciso ter múltiplas escolhas e não se comportar sendo bolha,
para estourar em trêmulas mãos.
É preciso transformar e ser radiante. É preciso saber enfrentar
diﬁculdades enfrentando com garbo os desaﬁos dos sem noção.
É preciso eliminar os desgastantes pontos fracos para saber
vencer e amadurecer.
É preciso saber o que quer da vida. É preciso saber cuidar de
eliminar pontas e tudo que escurece o viver. É preciso se
proteger de tudo que possa deixar o mal acontecer. É preciso
todos os dias recuperar o equilíbrio sendo impulsionado a sair
do atoleiro queira ou não queira.
Não é preciso cair de podre para amadurecer...
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Passei a adolescência inteira acalentada pela bem-aventurança
da sua volta...
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Despedida
Se foi.
Palavra forte.
Pior que a morte.
Enfraquece a vida.
É jogar a sorte.
É passar o tempo
Sem sentir o corte...
Despedida...
É acomodar partes.
É abrir feridas.
É desnorteio de vidas.
É desenlace... É desorte.
É insuﬁciência cardíaca.
É respiração reduzida.
É motivo de perder a luz da vida.
É um canto triste de ﬁm de tarde.
É a dor que corta o sorriso do cantor...
Despedida... É um motivo de mau humor.
É o disparar de corações de batidas muito fortes
Libertando e prendendo o amor.
É o alimentar da desesperança.
É a porta que se abriu e não fechou.
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Os sintomas que tenho faz-me lembrar dum passado bom...
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Prestes mais atenção...
Se você não notou o destino nos separou. O meu pobre coração
continuou com você e o seu rico coração comigo ﬁcou e parou.
Parou o tempo que nem você nem eu um pouco dele desfrutou.
Emudeceu. Embuchou. Confundiu. Calou. Embatucou. Entupiu...
Se você não percebeu a sorte de nós se afastou. Interrompeu.
Enrolhou. Nem olhou. Encorujou. Mornou. Retirou. Puxou.
Arrastou. Descarrilhou. Desencontrou. Desatou. Gorou.
Estreitou. Desconsiderou. Desconheceu. Dissociou.
Desesperou.
Se você não se tocou que diﬁcilmente encontraria outro amor a
despedida que aqui ﬁcou não morreu se agigantou. E estou certa
que se ﬁcar calmo será mais fácil me encontrar numa dessas
esquinas da vida precisando de guarida...
Se você não sabia que o amor nunca morre porque tem hora de
juntar e separar, para ele ter uma despedida é preciso buscar
guarida nessa lida de chances para recuperar o que não tem jeito
para não morrer de dor...
Se você acredita que teve outras vidas com visões e sonhos que
tem de vez em quando, sonhos não signiﬁcam nada e podem
signiﬁcar muito quando se vive num mundo de sonhos. Busque o
seu mundo interior para que a verdade venha à tona, por favor...
Se você quer saber o que aconteceu ao longo do tempo busque
resposta no tempo que em outros tempos viveu foi feliz e nem
notou. De que adianta saber o que aconteceu no seu passado se
hoje estamos vivos e nem eu nem você ainda nem morreu porque
muito amou...
Se ontem a vida nos separou, eu digo que o seu coração ainda é
meu e o meu coração ainda é teu, porque quem nos separou não
mais vive, pois já morreu, você vai ﬁcar comigo, pois sem mim
você um mendigo do amor. Deixe a emoção tomar conta de você
e de repente você poderá voltar para mim...
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Nunca duvides da minha palavra. Eu disse que o traria de volta e
vou cumprir...
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No apogeu da Juventude
Um dia você certamente compreenderá porque teve por tantas
provas passar e tanto errar e pouco acertar e muito buscar e
pouco conquistar e muito se esforçar e pouco aproveitar e muito
se revoltar sendo pouco compreendido, ﬁcando quase varrido,
insatisfeito e só...
Você largou o amor verdadeiro de uma felicidade estampando
vida. Sentiu-se impotente, ﬁcou sem rumo, perdeu a força maior
que o fortalecia. Enfraqueceu, ﬁcou sem beleza na alma e o seu
espírito embruteceu-se de fazer dó...
Seus olhos perderam o mais perfeito brilho de outrora, olhos
antes brilhantes ﬁcaram sem emoção, ﬁcaram impedidos de ver
as inspiradoras estrelas, por muito tempo abandonados, nunca
lembrados e deles se descuidou, quase os perdeu de tanto
chorar de amor e carregou no peito o passado que abandonou,
vivendo um longo período de dor...
Algumas vezes quis escrever uma carta se desculpando da
ingratidão. Mostrou-se interessado em voltar para ela e pedir
perdão. Mas foi em vão. Não voltou não. Seguiu seu destino
traçado pelas próprias mãos, realizou seu plano de fuga, quis
mudar de vida e o que conseguiu foi só solidão...
Não se importou em magoar nem muito menos em abandonar
aquela a quem prometeu dar seu coração. Buscou seu sustento e
sem lamento desperdiçando momentos, levando nas mãos o
perfume dela, chorando de emoção, passou pela vida e não viveu
feliz não...
Mandou-a embora ao fugir em silêncio. E em um lugar da vida
sentiu arrepios de medo e com muita determinação entrou no
corredor de pedra iluminado por archotes até um saguão, aonde
trilhou caminhos em desalinho pisou em cacos pontiagudos
sangrando os pés ...Que desilusão!

125

Porque tudo tem uma razão de ser e nada acontece por acaso,
sugiro que aproveitemos os segundos...
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Verdade...
Na Verdade:
Não adianta irritar-se!
Não adianta culpar-se!
Não adianta trajar terno azul!
Não adianta buscar a paz sem guerra!
Não adianta trajar cinza!
Não adianta morrer de amor!
Não adianta dar palmadinhas!
Não adianta consertar quartinha!
Não adianta viver sem cor!
Não adianta desaparecer na linha!
Não adianta esquecer o conteúdo das palavras!
Não adianta está vivo e abandonado!
Não adianta dar sentido à depressão!
Não adianta transitar na contramão do destino!
Não adianta desperdiçar emoção!
Não adianta beijar sem excitação!
Não adianta abração com embromação!
Não adianta ajudar sem boa intenção!
Não adianta viver de aparência!
Não adianta mentir dizendo sentir que um calor brando invadiu
seu corpo e aos poucos uma sensação de alivio o envolveu se
você passou pela vida e não viveu...
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Às vezes sinto dores no corpo, ora de um lado, ora de outro. É
difícil explicar a dor da saudade...
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Suspense...
Ele foi o encanto que muitos outros adolescentes não foram. Não
consegui vê-lo do jeito que os outros o viram. E por isso, o que
nele amei, Amei sozinha. Tive uma visão exclusiva que ninguém
teve até então! Uma mistura de cor, de ação e reação. Eu
verdadeiramente amei um ser mistério! O amei assim mesmo
indo na contramão!
Ele era um ser sobrenatural por excelência e vivia em suspense,
atado e acorrentado nas suas construções mentais. Era um ser
fantasma inatingível, uma página antológica misturada, presa e
livre. Um ser colorido de múltiplos dons. Um fantasma jovem. Um
adolescente bondoso. Um galã ditoso e acintoso... Por que não?
Um ser desesperado. Um único pedaço do meu fogo abençoado
que desapareceu no horizonte como uma aparição. De certa
maneira sumiu com o nascer do sol e entardecer quase noite!
Tornou-se pôr de sol. Um pôr de sol tão lindo! Um pôr de sol
menino! Um apanhado de surpresas! Um adolescente franzino!
Depois um homem proibido e pronto para qualquer desatino. Um
fantasma de um reino... Só!
Talvez tenha me perdido porque parou de tomar café. E hoje
conta que jamais me tenha visto olhando no rodapé. Esqueceuse do seu passado foi vítima de um festival de vermelhos. Uma
vez só foi dourado, mas ao meu lado. E enquanto comigo viveu o
seu sorriso nunca emudeceu...
Prosseguiu sem mim e nem se virou para passar o braço em volta
do meu ombro. Nem esticou os braços para um abraço. Só se
acostumou a esmurrar fantasmas e antes que eu tivesse tempo
de por ele lutar, se foi! Deu adeus a mim! Abriu a porta do destino
e sem dizer por que, nem olhou pra mim...
Na regra número dois nem eu me meti na sua decisão nem ele se
preocupou com o meu existir. E de repente ele parou de rir...
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E mesmo que eu fosse seu amor, ele nunca mais voltou. Nem
quis mais olhar pela janela do trem. Prosseguiu afastando-se de
mim e caminhou à deriva ﬁcando até hoje assim... Sem ninguém

135

Alguém como você...
De que mesmo você me apelidou? Minha princesa ou minha ﬂor?
Eu sempre precisei do seu amor, mas você sem querer me
deixou. De repente separaram a gente e eu ﬁquei a morrer de dor
acostumada que estava com o seu calor...
Você partiu e me deixou olhando horrorizada o que restou isso foi
totalmente errado contrariando as regras, as metas do nosso
amor. Eu esperei por você no primeiro poste da esquina era
neblina, que sina! De repente o tempo parou. Alguém comentou.
Meu sentir desanimou. Muitos fortes passos foram dados, mas
não a nosso favor...
Se você tivesse lido os meus pensamentos você teria me ouvido
dizer: não vá embora meu amor! E sentiria alguma coisa lhe
prendendo e ouviria uma voz dizendo: não vá embora, por favor!
Não abandone o seu amor! Comece a bater de volta e bate
naquela janela para sentir o cheiro do mar pra não deixar morrer o
cheiro dela..
Aja como se tivesse ouvindo meus pensamentos lindos em
versos descrevendo as nuvens como sendo uma obra de arte
cheia de cores, qual abas do seu paraquedas dizendo a você que
alguma coisa o está prendendo, enquanto ﬂutuas ao vento, no
alto de um céu que muito me inspirou...
Volte ou espere! Seja prudente, pois enquanto houver amor entre
agente se arrisque por mim; sempre haverá uma próxima vez ou
nunca? Lamento e espero que não se importe por eu estar com
um tom de voz completamente diferente. O amor transforma a
gente. Da próxima vez terá você que esperar por mim...
Pergunto: o que eu posso fazer para não perder você? Também
pergunto: como eu posso ter a certeza que perdi você se nem
saiu ainda daqui? Você é o dono do meu coração pense por um
momento, não parta, partindo você, parte a mim...
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Nenhum homem sem tropeçar nas letras tem um nome mais
perfeito que o seu; ou é minha imaginação ou é pura invenção...
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E Você?
Existe no seu coração mais de um amor? E você é capaz de me
dizer? Você tem vontade de comentar do amor do seu passado?
E sabe quem é? Sabe como ele aconteceu? Não? Não se lembra?
Sabe se ele já morreu? Você poderia investigar se ele ainda
existe? Por acaso esse amor da sua vida sou eu?
Fico me perguntando e saio correndo afogueada, quase em
choque; se você perdeu o seu amor ou foi esquecido, não se
desespere, por favor. Você está me ouvindo? Se estiver será algo
muito bom. Comece a ler em voz alta bem depressa, por favor...
Ah! Conte uma porção de detalhes sem tropeçar nas palavras.
Olhe nos meus olhos. Espere um minuto só. De que foi que você
se lembrou? Dos versos narrativos que nem de longe
descreveria o meu amor? Eu fui algo que lhe agradou? Lembrase eu era a sua ﬂor? Um girassol, por exemplo, era o símbolo do
nosso amor?
Espere um minuto só. Espere até o despertar. Já é dia! Olhe para
mim cheio de expectativa. Não! Não olhe para mim desse modo
pálido, caso a galeria dos seus lindos sonhos tenha
desmoronado. Fale-me sobre você em algum cantinho do meu
ensolarado quarto. Fale-me enquanto eu durmo e acordo,
enquanto me acalmo...
O que está acontecendo? Por que você se sente assim tão só?
Olhe ao seu redor e compreenda que enquanto eu ﬁco olhando
para você de queixo caído, você ﬁca de novo de boca aberta para
jurar outra vez que é tudo verdade que sente muita saudade e não
quer me perder... Tenha dó!
Percebo que está querendo dizer alguma coisa. Diga! Não ﬁque
calado. Tudo é mais um detalhe. O que, aliás, não deve ter
surpreendido você. E se o arrependimento lhe pegou de jeito só
tem um jeito. Corra! Corra mais que depressa para mim! Pois o
amor tem pressa... Abrace-me, assim!
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Espero que você não se importe no exato momento que eu lhe
ﬁzer a pergunta: você me ama?

143

Não faz Mal...
Ter fome de amor.
Não faz mal ter fome de um abraço apertado e cheio de calor.
Não faz mal beijar afogueado, alucinado cheio de ardor.
Não é pecado ter por você mil desejos!
Não custa nada deixar você dormir depois do amor!
Não faz mal estreitar você com vigor!
Não faz mal preparar um delicioso prato afrodisíaco!
Não faz mal querer saber os seus segredinhos!
Não faz mal ter uns ciumezinhos!
Não faz mal olhar dentro dos seus olhos!
Não faz mal dormir no seu tórax!
Não faz mal lhe fazer algumas grandes surpresas!
Não faz mal brincar de esconde, esconde!
Não faz mal fotografá-lo nos lençóis!
Não faz mal jurar amor inﬁnito!
Não faz bem viver um amor bandido!
Não faz bem desmanchar um compromisso somente por estar
com o ego ferido!
Não faz bem decidir partir sem nenhum motivo!
Não faz bem embirrar por qualquer motivo!
Não faz bem mentir para punir... Eu digo; se o ﬁzer assuma que
vai ﬁcar só...
Não faz bem ﬁcar do nada furioso! É desgastante é perigoso e
sempre desencanta ...Tenha dó!
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Aguento o seu sermão sobre o amor com a maior elegância
possível...
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Se...
Se for para partir a cabeça ao meio, pelo menos que seja amando
com duplicação, no caminho do amor tudo é duvida e dor quando
se está exatamente a dizer que pegou pesado, gritou, sacudiu,
chorou, desencontrou e machucou em busca de fortes
emoções... Só perdeu e não achou.
Se for para partir o coração ao meio, sem nem dispor de tempo
para um momento de amor, num lugar escuro se esconda e se
possível por detrás de um muro e convenientemente oculte
qualquer resquício que um dia amou com ardor. Mas não
maltrate, por favor...
Se for para partir as palavras ﬁque um minuto sentado e se
recoste no pedestal da estátua decapitada de Vênus; e chore e
grite e vomite expelindo o seu veneno. Porque boas palavras é
uma perfeita noite alísia onde se esconde o amor; as más
palavras são ruínas do adeus sem cor...
Se for para partir de viagem e não estiver com medo, mesmo
estando completamente paralisado, inerte, incapacitado de
mexer as pernas. Não vá! Fique! No início parece que ﬁcará um
pouco louco, e é pouco; e se quiser entrar em pânico escute um
pouco, que aﬁnal ninguém deixa bem claro nem explica o que
está mergulhado na escuridão. Coisas do coração!
Se não quiser ir e quiser se desculpar não tenha o menor
escrúpulo, são coisas da emoção. Só lembre-se de não bater a
cabeça nem se deite numa mesa, pois só Tereza fracassou
quando resolveu torturar um coração...
Se for para ﬁcar sem fôlego repetindo palavras vãs, se cale e
descanse. Esmurre-se bem no peito e no exato momento saia da
confusão. Erga poderosos pilares que sustentem a sua decisão.
Se parta em dois se for possível, mas não deixe desmoronar sua
história de amor senão eu ﬁcarei perturbada, que decepção!
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Pensei que eu tinha deixado bem claro que eu jamais sairei de
dentro do seu coração...
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Qual o mais belo mistério da vida?
O mistério de um corpo numa tela livre!
O mistério da beleza explicita!
O mistério do Ego inquieto!
O mistério das cores reﬂetindo vida!
O mistério da liberdade nunca perdida!
O mistério da inspiração explodida!
O mistério do desejo implícito!
O mistério do sempre ir sem voltar só!
O mistério da mágica sentida!
O mistério de uma tela preferida!
O mistério de uma atitude demonstrativa!
O mistério do amar a um homem só!
O mistério raro de curvas lindas!
O mistério de Da Vinci recriando Davi!
O mistério do hábito de ver...
O mistério de Contemplar o belo sem tocar no elo que une os
deuses imaginativos sem querer?
O mistério de satisfazer os olhos e perturbar a mente quase
convulsiva... Insistente!
O mistério dos olhos dourado?
O mistério da mente?
A visão deslumbrante não mente! Vislumbrantemente insiste e
se mantém ﬁrme contemplando uma deusa imaginária e solitária,
intocável estatua do sol!
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Nem precisei insistir. Num minuto, ele estava exatamente onde
eu queria que ele estivesse... Dentro do meu coração!
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Insistir em ir embora? Vale a pena?
E de repente eram dez dedos lindos, eram duas mãos bem
trabalhadas pelo destino que estavam me fazendo falta. Não sei
como dizer. Eu só sei dizer o que não sei dizer. Fiz poemas com
esses dedos. Fiz poema com essas mãos...
Tremi às bases, mas ﬁz um lindo texto com o corpo mais perfeito
que vi em toda a minha vida. Permaneço ﬁrme e forte. Não me
arrependo de ter sido escolhida para traçar impressões saindo
do real para o escrito... Minha sorte!
Se ele não gostou pouco importa. Não estou brincando. Aﬁnal
aquelas coxas apólicas foram as grossas pilastras de um país
chamado desejo de muitas. E confesso que falar sobre elas foi
uma dissertação nada divertida...
Ao contrário, eu nunca escrevi sobre algo tão perfeito e num
deleito ﬁz versos com prazer. Fiz uma apreciação muito
comprometedora, mas animadora da torcida dos raros
existencialistas de uma galera de arte e poemas do viver e viver...
Nunca me espatifei na vulgaridade, mas expliquei com
hombridade com gestos dos mais elegantes, como eu sou. E
juntamente com as mãos de dedos fascinantes e corpo
insinuante, eu arrastei os lábios e por últimos os olhos
verdadeiros pedaços de mim...
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Eu guardo todos os teus segredos dentro da gaveta do meu
coração, por toda a minha vida...
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Troféu a Martha Medeiros
“Pedaços de Mim”
Eu sou feito de sonhos interrompidos despercebidos detalhes
amores mal resolvidos. Sou feito de choros sem ter razão
pessoas no coração atos por impulsão. Sinto falta de lugares que
não conheci, experiências que não vivi, momentos que já
esqueci.
Eu sou amor e carinho constante distraída até o bastante não
paro por instante. Já tive noites mal dormidas perdi pessoas
muito queridas cumpri coisas não prometidas. Muitas vezes eu
desisti sem mesmo tentar pensei em fugir, para não enfrentar
sorri para não chorar...
Eu sinto pelas coisas que não mudei. Amizades que não cultivei.
Aqueles que eu julguei. Coisas que eu falei. Tenho saudade de
pessoas que fui conhecendo. Lembranças que fui esquecendo.
“Amigos que acabei perdendo, mas continuo vivendo e
aprendendo.”
Nesse escrever poético, a jornalista e escritora Martha Medeiros
me faz levitar atirando ao meu favor. Sim! Há gente que pensa
torto. Pensa que pode ir chegando e mudando tudo ao seu bel
prazer. E isso, não é viver!
Martha Medeiros suas palavras me mantêm ﬁrme sem telhado
arqueado, sem tremor declarado, sem fantasma animador, por
trás das suas palavras, abri o palco da minha vida e cantei como
um trovador. Tomara que ela sempre brilhe sem abri porta para o
inferno que o céu é o seu limite...
Aqueles anéis de fumaça que estavam ao redor de mim se
dissiparam do nada, ouvindo-a falar assim. Sou trovadora
doutora, de uma imaginação herdada com muita classe do meu
patrão, que não faz outra coisa que não seja viver de ilusão...
As escritas de Martha Medeiros parecem fortes tambores e de
tanto repeti-las e descrevê-las, vibram.
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Não vou descrever aqui a fórmula do meu segredo de amar...
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Não é recomendável!
Que você interrompa o ritual do momento, não vou escrever aqui
o meu lamento, aﬁnal, eu não vou querer me machucar. Não é
recomendável mexer comigo é o tipo da coisa que você não deve
tentar...
Não vou acender nenhuma vela porque sou luz para te iluminar.
Por pior que seja o teu silêncio não será o exorcismo que irá te
consertar. E por isso se assim continuar muitas lágrimas terás
que derramar...
Primeiro tu precisas logo enxergar segurando um lampião. Não
sou fantasma, mas viver na sua mente é o tipo da coisa de
assombrar ou não? Portanto caminhe com todo o cuidado para
não cair e bater com a cara no chão...
E pergunto com fervor: onde foi que você arranjou essa foto
minha, diga logo meu amor! Antes que eu ﬁque irritada onde foi
que a guardou? Me entregue de volta de modo rápido, muito mais
que ligeiro e com certeza serei nobre te perdoando por inteiro...
Eu sabia que dessa vez seria mais difícil de acreditar que
colecionavas as minhas fotos num baú de um bazar, mas
digamos que um fantasma, delas me veio falar. Elas estavam tão
escondidas que se não fosse a bebida, ninguém conseguiria o
baú destravar...
Achei que as coisas poderiam ser diferentes se tu viesses para
cá. Mas como aquelas palmeiras que plantastes devagar vivas
quiseram ﬁcar, eu penso que estás muito quente e virás aqui
quando menos eu esperar...
Se vier me abraçar o faça com decência, pois se muito exagerar
poderá colher, de repente, um monte de gente querendo te pegar,
caso tu decidas querer me fazer chorar, pois tu tens o hábito
doente de não deixar ninguém em mim se encostar...
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Deu para perceber, que pelo visto, a lua age forte sobre os seus
olhos, de tal maneira, que dar para ver que as curvas dos seus
lábios são insinuantes...
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Estou falando Sério...
Simplesmente recostado, de braços cruzados segue olhando
para mim, meio meloso, o meu amor. E ele tem um jeito de me
beijar com tanto calor que chego a temer desmaiar de tanto ardor.
As curvas na ponta de seus lábios me deixam pálida sem cor...
Como se não bastasse ﬁco assim tão conﬁante e expectante por
um instante, um instante de doce amor. Quero provar das suas
carícias o suﬁciente para aceitar as suas delícias afagantes que
me deixam trepidante, só por um instante...
Eu já estou me apaixonando novamente pelo mesmo amor
escrevendo na areia o seu nome soberano onde passo horas
juntando tudo que foi proibido exatamente da maneira que sou...
O nosso amor é um espetáculo sem hora apropriada para beijar e
por isso beijo tanto, tanto, tanto, que não posso deixar de lembrar
que ele veio para ﬁcar pelo menos ninguém vai me tomar e ele
nunca mais irá me abandonar...
Com ele sou capaz de acreditar que o sol não quer desaparecer
no horizonte nem o peixe no mar quer ﬁcar, nem o sabiá aparecer
cantando, nem a chuva de verão respingando, nem a fumaça de
queimadas incomodando, nem o sol atingindo a superfície do
mar...
Com ele não consigo dar opinião sobre nada. Não tenho o menor
espírito de comunicação com nenhuma assombração muito
menos com gente viva que teima em ser atrevida e incomoda
como um cão, quando se ama com perdição...
A cada momento perto dele eu acredito que tudo ﬁca bem. Sou
ﬁlha de violeiro e parente de cangaceiro e quando me irrito não
costumo dar perdão, mas o meu melhor costume é deitar na
grama do Buttes-Chaumont em Paris, onde ninguém me espere
ﬁcar sem beijar o beijo do lagarto, é coisa de aprendiz...
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É exatamente o que a gente tem que fazer: amar, amar e amar.
Preciso exercitar o meu lado piromaníaco (...)
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Eu Preciso...
Eu preciso de uma indescritível alegria, a cruel nostalgia... Eu
preciso tê-lo perto de mim.
Eu preciso ter um forte motivo de querer ver-te sem prejuízo,
somente um ver por ver sem delírio sentindo prazer, sim!
Eu preciso que tu ﬁques focado em mim, numa maratona sem
ﬁm, vinte e quatro horas inﬁnitas, nunca aﬂitas sempre benditas
e como holofotes... Assim.
Eu preciso que te encha de desejos me sufoque de beijos, com
muito ensejo, muita disposição e emoção de cair o queixo
levando um longo tempo para se recuperar... Por ﬁm.
Eu preciso de uma grande chance com suﬁciente tempo para
entender o que almejas como num passado distante nunca fora
de propósito... Sem queixas.
Eu preciso aplacar essa letargia que te consome que te aniquila
que te neutraliza que te amassa que te paralisa que te congela
porque estás longe de mim.
Eu preciso te reter num laço de boiadeiro e te puxar por inteiro te
dizendo do meu desespero de te ver ausente, quase demente
quase esquecido desse amor sem ﬁm.
Eu preciso não vê-lo perambulando indeﬁnidamente pelos
corredores da sua mente, pois sou tua sentinela de plantão.
Então tua alma nunca estará perdida, mas será eternizada em
versos cantados em prosa... Eis a questão.
Eu preciso mais que depressa e ligeiro ﬁcar ao teu lado de rosto
encostado, parecendo tua melhor sombra sem escuridão. Mas
precisarás me ter simpatizado, me ter acompanhado, me ter
implorado, me ter prometido nunca me deixar oprimida, preciso
ver os teus olhos que é luz para o meu coração...
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As consequências negativas de uma ausência é um atrevido
novo amor. Que dor!
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Advertência...
Quando mergulhares e me achares no fundo da piscina e me
amares de todo o teu coração nunca mais terás motivo de ser
solidão.
Nesse momento quero que me confundas com um gol. Somente
assim emplacarei o teu sorriso... Que glamour!
Nesse momento quero inquietar-te com muitos beijos, como os
que de mim roubastes no trem dos teus enlouquecidos desejos,
que se repetiram por muitos anos depois, sem premeditação,
mas muita ação e emoção.
Nesse momento ansioso simplesmente quero que te apaixones
depressa, pois tenho pressa de te dar o perdão pelos muitos
momentos de silêncio longe de mim por pura opinião. Não foi
vantagem não.
Nesse momento quero afagar-te com loucura sana e te dizer que
hoje sou o que você quis que eu fosse ser. Sou gigante no pensar
no dizer e no fazer. Por isso te ﬁz infante de um amor cheio de
desejos aloprando o meu sentir na contramão.
Provavelmente eu deveria ter esperado pelas tuas pálidas
explicações de homem brilhante de olhos acinzentados e
carentes de mim, muito zangado, precipitado horrivelmente
abandonado comediante cheio de humor variado...
Pelo menos era o que eu estava pensando o nunca pensado. Eu
sou muito boa para ﬁcar imaginando que o melhor seria se
tivesse voltado me deixando grandiosa e ansiosa para cair nos
teus braços.
Se eu soubesse quais seriam as tuas pretensões continuaria
como sempre a procurar em cada estação da minha mente uma
descida cheia de desilusão. Mas tu és vida, guarida, a mais
perfeita equação...
Que emoção!
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Encontrei o meu único amor numa estação, numa esquina da
vida, não foi pura ilusão...
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Nem pensei nisso...
Talvez tu aches estranho se eu não adiantar nada de mim, se eu
quiser a todo custo me esconder de mirar os teus olhos que me
devoram assim, ﬁques longe de mim...
Se eu era uma grande mentira passei a ser a sua única verdade
olhando-te insinuante como se tivesse gritando: ”fogo”, fogo de
paixão por ti. És uma verdade tão delicada que nunca foi mentira
não adianta negar que sim...
Quando me olhas pigarreando meio sem jeito, parece que eu vivo
na tua brilhosa mente, como tábua de salvação. Eu acho que
ainda não encontraste aonde esconder tua paixão...
Nunca fui o teu bilhete de teleférico, nem desembarquei noutra
estação. Eu sempre serei a sua aposta arriscada, que surgiu do
nada ou provavelmente um ato pensado, repleto de paixão.
Sou o teu pensar doloroso e cheio de gozo, que o faz adormecer
sem pânico e cheio de ânimo, uma verdade que o repagina e o faz
sentir ardor abrindo os olhos cheios de vigor...
Preciso te pedir um grande favor: nunca pisques para mim meio
desorientado. Nem me deixes pensar mais nisso, pois abrir os
olhos pra mim não é o teu ﬁm, mas a tua glória de um reinado
carmesim...
A qualquer momento que tu sentires falta de mim, basta me
chamar por pensamento e se precisar de mim a qualquer
momento, sou o seu analgésico sua codeína aliviando-te a dor...
Preciso falar contigo um instantinho. Será que tu te importas?
Serei breve e sem surpresas quero dizer-te que não há nenhuma
possibilidade de te trocar só por maldade, por outro que te quer
ver longe de mim...
Eu poderia ﬁcar sozinha contigo. É difícil de explicar. Somente
poderei ver-te quando tudo se acabar e tudo poder recomeçar.
Desse jeito pode considerar...
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Se eu não tiver enganada eu sou muito amada: tore onde se
torar...
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Não posso...
Não posso dormir antes da meia-noite porque corro o risco de
tomar banho e esquecer-me de ti...
Não posso sorrir antes que o galo do terreiro cante e quando me
vires na porta ocorra que se espante e fujas de mim...
Não posso falar antes que seja preciso, pois não tens muito juízo
e queres voltar para mim...
Não posso degustar sem que seja algo muito nutriente, desses
que amarga o paladar da gente e eu posso até morrer.
Não posso mirar teus lábios num continuo discurso correndo o
risco de me enganar mais uma vez...
Não posso tocar no seu belo corpo apólico sem cautela. Da
última vez que tentei gerou um tumulto quase fulminante por um
instante quase te perdi...
Não posso sair de carro numa discreta missão atravessar o
jardim impecável e te beijar com sofreguidão...
Não posso abrir um sorriso largo eu não tenho certeza se vale a
pena ou não. Ficar bem em frente ao teu portão não é vantagem
não...
Alertar! A menos que eu esteja muito enganada eu sinto por ti o
mesmo que tu sentes por mim. Falar sério é pouco mais ou nada
se me virares a cara, será o teu ﬁm...
Não posso ﬁlmar tua imagem de cabeça aos pés. Não posso ter
por ti uma alucinação, pois essa força que nos une ou é milagre
ou predestinação...
Não posso te buscar agora para não dar confusão, não! Tenho
que te levar com jeito, com muito respeito, para te ganhar no
peito e ser a tua grande inspiração. Quero ser a tua mais brilhante
ideia. Eu preciso dar um jeito, pois perder-te não é vantagem
não...
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Vamos deixar uma coisa bem clara logo de saída. Ame muito ao
passar por essa vida...
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O que somos?
Somos duas enormes gaivotas que não se assustam com nada.
Só voamos com ânimo atravessando essa jornada...
Não somos de índoles vulgares, nem muito menos desajeitadas
para voar. Somos cuidadosas e enquanto voamos examinamos
cada movimento para nós não cometermos erros nem nada nos
parar...
Voamos sozinhas seguras e em linha reta voando com muito
prazer e além do próprio prazer de voar, voamos deixando para
trás tudo que é lixo: as desilusões e descaminhos tudo que nos
possa importunar...
Mas, independentemente do que nos possa acidentalmente
acontecer, desprezamos desalinhos e persistimos num melhor
viver e, ao ﬁnal da trajetória só queremos buscar a glória de
nunca ser solidão nem esmorecer...
Juntas, conseguimos realizar voos incríveis como se fôssemos
gigantes falcões. Voamos sem nenhuma ansiedade e sem
maldade aprendendo a dar oportunidade aos nossos corações...
Somos gaivotas pensantes e amantes da vida sem asneiras.
Juntas nós não sentimos medo de nada. Voamos sem cansaço
num desejo legítimo de aprender a lutar bravamente para
recuperar enfrentando desaﬁos...
Demonstrando ﬁdelidade e sugerindo cumplicidade voamos
junto do céu tendo o sublime e milagroso poder de nos
elevarmos indo mais alto por puro prazer e enquanto outras
gaivotas se encolhem miseravelmente no solo, alimentando-se
dos restos das esperanças de sobreviver nós continuamos indo
longe... Isso é viver!
Juntas, nunca buscamos aterrissar em abismos. Voamos sem
lamento, porque, nesse mesmo momento o horizonte representa
a nossa esperança de nunca mergulharmos buscando a morte,
mas subindo aos píncaros buscando vida...
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O Poder das palavras é imenso. Cuidado com a língua...
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Sou essência...
Toda a minha vida fui extrato e aqui ﬁca o desaﬁo: não basta
prometer fatos é preciso aperfeiçoar a vida...
Há um grito de aleluia dentro de mim. Não sofre dolorosamente
por nada traumático que vivenciei, estou sempre disposta a dar
incentivos. Contrariando o dito pelo não dito e foi nisso que me
aperfeiçoei...
Todas as palavras que ouço são consolo onde delas eu tiro a
minha lei. Assim, me potencializo e busca a perfeição e nessa
busca me intensiﬁco quando me sinto completamente perdida,
perdida sem ver nenhuma solução...
A palavra que consola eu dou de graça em qualquer situação.
Socorro quem me implora ﬁco sozinha e deixo o meu próprio
mundo para enfrentar os problemas e desaﬁos dos carentes de
proteção...
Sou mulher de fortes gestos e atravesso inevitáveis situações. E
quando me comprometo eu evito frustrações. Considero que a
minha atitude de servir é uma riqueza interior que Deus me
concedeu pra eu cumprir com garbo...
De nada adiantaria eu ter sabedoria e negar a quem de mim
precisasse de guarida par aliviar sua dor. Por isso eu digo e sou
profundamente comprometida em salvar vidas minimizando o
clamor...
Eu não sabia que seria esse o meu destino se preocupar com o
desvalido sem desdenhar a sua dor. Aﬁnal eu não sabia que o que
Deus queria resumidamente era o meu agir como uma verdadeira
máquina do tempo do Salvador. E de quebra encostar-me à mão e
me dar livramentos de montão. E sem mais nem menos fazer
desaparecer todos os meus maus momentos, como recompensa
pela minha devoção...
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Espere um pouco. Um pouquinho mais para que eu possa te
dizer bem baixinho como te amo...
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Localização...
Agora você consegue se olhar bem no espelho? Faça-me o favor
de ouvir: estou no seu lado norte, exatamente na sua frente.
Estou na sua retaguarda e você ainda não se deu conta e nem viu,
que estou ao seu lado esquerdo... O do coração. Andando
apressada para me posicionar no seu lado direito, o lado da razão
segue! E assim vou indo cantando nossa canção...
Na verdade, estou dentro de você na condição de ardor. Sou a
sua ânsia mais devoradora. Sou a sua aﬂição mais marcante. Sou
o que mais almejas. Sou a sua angústia gritante. Sou a sua
ansiedade duplicada pedindo guarida. Arquejo fragilidade quase
sem vida, quando imagino viver nauseada, fadigada, oprimida,
inﬂamada comovida... Sem vê-lo perto de mim.
Ilimitadamente estou nos beijos da sua língua quilométrica com
gozo de espasmos arrebentantes e loucos, efervecentemente
exaltada vivo: abalada, agitada, comovida, carente de você,
como uma incandescente energia dinâmica muda e eﬁcaz, solta,
escangalhada, vivendo momentos de um delírio inspirado pelo
teu benquerer...
O meu rosto ﬁca completamente lívido só em pensar em perderte. A minha afeição por ti é uma doidice, um temor, um ardimento,
um isolamento público de um sentimento oculto e lento. Vivendo
gangorrantes momentos e sem mais nem menos te vejo
desaparecer deixando em mim mais uma barafunda dos diabos e
dos anjos que nem os arcanjos conseguem entender...
Eu sou capaz de entender todas as tuas coisas não cientíﬁcas.
Aprendi sozinha a valorizar Chopin, Beethoven que me ouvem e
nunca têm nada a dizer do por que ‘’te amo’’...
A música congela o meu emocional e me faz capaz de entender
que por ser exclusivo e por causa das suas inexplicáveis reações
de sumiço, eu desisto de ir atrás de você...
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Eu estava quase te esquecendo, quando de repente você bateu
na minha porta pedindo amor...
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