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Apresentação

Que faço eu como escritora, senão te oferecer espaço para sonhar...
Tem nas mãos um refúgio, lúdico talvez, mas um vasto número de textos para
o seu deleite.
São muitas as histórias, cada um com sua memória, buscando sua aceitação
ou não, mas já me basta podê-las exibir. Você pode se deliciar na leitura,
enternecer-se com o encantamento que dou às aventuras diárias ou até ficar
irritado com algumas indagações, afinal, cada um de nós tem o direito de
pensar como quiser sobre o que nos cerca. Talvez, no entanto, o tempero de
minhas palavras será o descanso das suas próprias desventuras. Não reclame
pela falta de tempo, o tempo é a gente quem faz, haverá de ter um momento
em que possa parar e entrar comigo neste mundo.
Alguns textos poderão te iluminar e clareados os pensamentos, desejará
conjugar uma provável saudade talvez, sem remorso. Poderá digerir suas
volúpias sem culpa, pois não deve se esconder do que viveu. É de minha
história que saberá aqui, e de sua história, saberá apenas quem você permitir.
Mas aceitará o sabor da luxúria sem a cobrança da moralidade, pois perceberá
que também é capaz de fantasiar, criar qualquer personagem e interpreta-lo.
Descrevo o eterno gosto de viver cada sensação, jamais as poderia esconder,
pois estão tatuadas por todo meu corpo, despido das maldades que conheci.
Para quem quiser me conhecer melhor, está é a forma mais direta que posso
te oferecer. Deixo, portanto, escancarado meu desmedido interesse de te
conquistar.
O teu provável enfraquecer, talvez por alguns sonhos desfeitos, aqui
desaparecerá, pois terá o prazer de conhecer e talvez se identificar com meus
personagens, viajando no meu mundo de fantasias... embora, nem todas
sejam.
Rasga o véu da hipocrisia que te cerca neste mundo cão. Embaraça em mim.
Perturba o coração que não permite a leveza de amar livremente e até te faz
enroscar na curva da insatisfação. Evacua o sofrimento e te lambuza no doce
em calda que será este nosso encontro.... com
Amor é de comer e se lambuzar
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1. Abismo
2. A bula
3. A dama do vento
4. A despedida
5. Absoluta certeza
6. Acaso
7. Acordando para a vida
8. Alinhavando sentimentos
9. Amigos virtuais
10. Amores estrelinhas
11. Angústia
12. Apenas contos de fadas
13. Arco íris
14. Atitudes incertas
15. Ausentes
16. Bater das asas
17. Beleza da juventude
18. Borboletas na barriga
19. Buscando amigas
20. Caminhos incertos
21. Caminhos insanos
22. Casinha de um botão
23. Chega de borboletas
24. Chove chuva
25. Chuva de tristezas
26. Ciúmes
27. Condutora
28. Confiança
29. Conspiração do universo
30. Convivendo com um ariano
31. Coração de menina
32. Correndo riscos
33. Dar e receber
34. De passagem
35. De volta ao presente
36. Definições
37. Depois
38. Desculpa
39. Dor ingênua
40. Ego ferido
41. Ela ainda não veio
42. Ele
43. Ele é o cara
44. Enterrando o passado
45. Erros e acertos
46. Erros talvez
47. Esquecimento
48. Estrela na janela
49. Eu queria
50. Eu sei que dá
51. Eu tenho tentáculos
52. Falsidade
53. Fatia do bolo
54. Felicidade dela

55. Fragilidade feminina
56. Guardião dos desejos
57. Horas vagas
58. Incoerência
59. Inventando
60. Juventude eterna
61. Mediocridade
62. Meu pecado
63. Meu vício maior
64. Minhas metades
65. MMM
66. Moleca
67. Nossos sentimentos
68. Nova tentativa
69. O diamante
70. O poder
71. O relógio
72. Opostos
73. Oração da internet lenta
74. Palavras de um vagalume
75. Para os teus olhos
76. Pérolas
77. Ponto de partida
78. Portas abertas
79. Que flor sou eu
80. Refém dos sonhos
81. Reflexo
82. Reinventando a vida
83. Resgate à infância
84. Retalhos de saudade
85. Roubaste luz
86. Saudades
87. Se fôssemos
88. Sem querer
89. Sobrevivendo aos temporais
90. Sofrimento
91. Soneto do descaso
92. Sonhos e pesadelos
93. Sua vez
94. Tarde de ternura
95. Um copo vazio
96. Um dia de cada vez
97. Um gole de felicidade
98. Um minuto
99. Um novo amigo
100. Uma escritora famosa
101. Vale a pena
102. Vida de girino
103. Vida num palco
104. Volta inspiração
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Abismo
Você tem rumos para seguir. A escolha é sempre sua.
Se recuar, talvez tenha melhor chance de recomeçar.
Se der um passo adiante, poderá não ter mais volta, poderá reencontrar
suas frustrações, continuar a ser vítima de indiferenças.
Você pode ficar se lamentando, sentindo pena de si mesmo ou pode
retomar a sua vida, aprender com os erros.
Se não tomar uma atitude, se não fizer nada, continuará pragmática,
enraizada na sua tristeza e o que te restará será nada, pois nada terá
valido, de tudo que viveu.

A Bula
Todo remédio tem sua bula, a gente lê meio que rapidamente apenas os
tópicos que mais nos interessam. Confirma a dosagem, a quantidade de
vezes que precisa tomar e lê "as vezes" os efeitos colaterais. Com os
elixires somos ainda mais imediatistas. A gente acredita que vai curar
milagrosamente, mas não lê as pequenas linhas, importantes, anotadas
no final de cada rótulo. Eis algumas para nosso bem viver...
ELIXIR DO AMOR - 100miligramas 4 vezes por dia
Dedique-se espontaneamente à tudo que acredita, mas saiba que se
não for recíproco, não fará efeito.
ELIXIR DA SABEDORIA - 1 capsula ao acordar e 1 ao deitar-se
Aprenda todo dia, cada vez mais, mas se não praticar nas suas próprias
ações, jamais poderá ser tão sábio a ponto de ajudar outra pessoa.
ELIXIR DA JUVENTUDE - 150miligramas antes de cada refeição
durante 5 dias
Acerque-se de que tudo que fizer, tenha uma grande dose de alegria,
caso não suporte conviver com as suas derrotas, irá envelhecer ainda
mais rápido, independente da dosagem ministrada.
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ELIXIR DO BEM VIVER - 1 comprimido 3 vezes por dia
Faça ao próximo o que desejaria fizessem para você, aprenda a conviver
com as diferenças e respeite o tempo e o espaço de cada pessoa.
Não são as fórmulas que nos ajudam, é a dosagem de amor que você
oferece, e que recebe em troca que pode curar todos os males!

A dama do vento
Deixou seus medos esparramarem-se pelo vento. Desalinhou suas
verdades, mas bordou os encantos de toda vida. A dama, vestida para
dia de festa, percebia que apesar do seu momento de abandono, não
permitiria que lhe roubassem os sonhos.

A despedida
O tempo não passa depressa, como dizem. Eu vi, ano após ano, cada
um deles. Contei os meses, os dias e as horas também. Havia muito
que esperar, havia muito que dizer e não desperdicei um só instante
sequer, quer seja realizando ou esperando, e esperar, foi realmente
meu verbo.
Um bem vindo me foi permitido dizer, um adeus fui obrigada a digerir e
novamente, de uma forma restrita. Não houve palavras, não houve
nada, apenas o silêncio, e eu entendi.

Absoluta certeza
Tenho absoluta convicção de que você acredita que eu sempre estive
errada e mesmo que eu viesse admitir todos os meus erros, você
continuaria me acusando.
Tenho absolutas verdades também recolhidas, pois nos dias em que
você me deixou sozinha, eu pude ver melhor que tipo de relação era a
nossa e não a desejei mais tão intensamente.
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Tenho absolutas mentiras que colecionei, de um tempo em que eu
olhava para você e acreditava que jamais o faria.
Tenho absoluta certeza de que nada do que eu disser, vai fazer você
voltar atrás, mesmo assim, vou tentar e tentar, até eu cansar e desistir.
Nesta fase de observação para dentro de mim mesmo, farei um balanço
e depois descanso de você por todo este meu viver.

Acaso
Nunca sonhei ser poeta, apenas queria escrever, mas desejei por toda
vida, rabiscar tudo o que sentia, registrar cada pensamento, e assim
tenho feito.
Nunca sonhei ser artista, apenas desejei pintar, colorindo a vida dia a
dia.
Nunca desejei eternidade, apenas esperava que o amor, eu pudesse
conjugar para todo sempre.

Acordando para a vida
Para Você
minhas frases serão vazias
chega de sentimentos perdidos.
chega de sofrimento sem sentido.
Para Você
nem uma lágrima a mais
nem o desejo de lembranças.
Para Você
um livro encerrado.
um passado que cai no esquecimento.
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Alinhavando Sentimentos
Se a vida fosse tão justa quanto estão nossas vestes hoje, eu nem me
importaria por não ter paninhos sobrando para alargar as costuras... Eu
alinhavaria esperanças, bordaria e transbordaria felicidade, mas ficamos
mesmo, enfiados em roupas e dias que pouco nos cabem.

Amigos Virtuais
Dá para ser irmã sem sangue idêntico correndo nas veias.
Dá para ser alma gêmea sem se conhecer.
Dá para sintonizar amor pela rede virtual.
Dá para amar alguém a quem nunca deu um abraço de verdade.
Dá pra sentir amizade de alma quando nunca se ouviu a voz.

Amores Estrelinhas
Você pode acreditar que elas estejam lá à toa,
que não fazem diferença alguma.
Para mim são todas as essências de amor.
Não sei explicar,
mas tudo que me foi importante um dia,
são estrelinhas...
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Angústia
Uma dor dolorida demais, há tempos meio que esquecida, volta a
incomodar.
Dentes afiados parecem vir novamente devorar a boca do meu
estômago, como num beijo fatal. Dor vampira é esta, onde une mente,
ventre e coração.
Há pessoas que passam pela vida sem alarde, mansas, ternas,
desprovidas de grande interesse, outras, no entanto, deixam seu
veneno.
Por ser intensa, sofro ainda mais com tudo, porque tenho que viver no
extremo dos sentimentos, exigindo sempre muito deles.
Talvez este seja meu legado, meu eterno aprendizado.

Apenas contos de fadas
 Na quimera, puderam acreditar no inexistente. Na aurora,
sentiram iluminar seus sonhos No entardecer, testemunhados
foram pela lua dos amores. No novo despertar, acordaram com os
olhos lacrimejados, boca seca, pois tudo que viveram, virou pó.
 Há príncipes que se disfarçam. Chegam-nos com fala mansa,
lindas vestes e dotados de gentilezas. Apenas se fazem descobrir,
quando tem que empunhar uma espada para lutar pela honra da
sua princesa, pois seus pés continuam atolados no brejo. Nem os
beijos encantados poderiam transformá-los.
 A bruxa má existiu, ela nem fazia questão de demonstrar
simpatia. Sempre atenta, de olho em tudo, exibindo o veneno do
ciúme. Infernizou a vida do príncipe, oferecendo-lhe exageros,
disfarçados de salubres cuidados.
 A corte aplaudia, regozijavam-se com as festas e demonstravam
grande euforia e satisfação. Bastou que caíssem as máscaras,
para que a realeza percebesse que tudo não passada de puro
interesse.
Atitudes
nobres
não
esperam
recompensa,
pensamentos pobres, exigem que todos tenham conduta
medíocre.
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 Rapunzel jogue suas tranças. Ela desconfiada, prezando pelo seu
bem estar, recusou. Rapunzel jogue suas tranças, novo pedido
que a deixou, desta vez duvidosa. Rapunzel jogue suas tranças e
ela não pode mais se conter, seria sua chance de sair do
isolamento da torre. Quem subiu pelas tranças não fora um
príncipe, mas sim um cavaleiro negro, cheio de más intenções,
aproveitando-se da sua vulnerabilidade. Roubou-lhe não somente
a confiança, mas sua ingenuidade.
 Na taça oferecida, dizia-se conter suco de frutas. A donzela
confiou e esqueceu-se que o vinho é também feito delas. Bebeu e
adormeceu por toda uma longa era de descobertas.
 Amedrontada, ela na floresta, em meio às sombras, não
encontrava o caminho de volta. Viu uma meiga senhora que lhe
ofereceu uma maça e não teve dúvida. Cansada e faminta,
confiou. Com o fel da inveja ela estava contaminada e por não
conhecer este sentimento mesquinho, ingenuamente deixou-se
atrair.
Haviam dois cavaleiros montados e de armaduras, providos também
com suas lanças. Um era mais experiente, mas também traiçoeiro, o
outro ingênuo, mirrado, mas muito determinado. Na batalha pela
disputa da rainha, venceu o mais astuto.

Arco íris
Os tons do vento iluminando meus cabelos, embaraçando minhas
lembranças, fez do meu arco íris, cores matizadas. Neste desassossego
não há mais a suavidade das cores claras nem a intensidade das fortes,
é tudo uma coisa só, não há fim nem começo. Quando passa a
tempestade, retomo o fôlego e refaço meu arco íris da forma como
inicialmente fora concebido, em harmonia.

Atitudes incertas
Nunca teremos razão, se acharmos que temos razão em tudo.
Todos os dias, nos deparamos com dúvidas. Nos atropelamos algumas
vezes em decisões que temos de tomar às pressas.
Mesmo entendendo o conceito do certo e do errado, muitas vezes
fazemos errado o que nos parecia certo no momento.
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Somente quem mora dentro de você, da sua cabeça e do seu coração,
quem reside em você por completo, somente quem vomita no seu
estômago quando você tem dúvidas, é que realmente sabe o peso
dessas incertezas, ou seja, você mesmo.
Fazer um puxadinho no seu coração para que também resida em você
quem você escolheu para dividir a vida, alivia seu stress, porque dividir
o sofrimento de uma dúvida é uma forma de obter ajuda, até uma ajuda
solidária com o que você está sentindo nesse mar de incertezas que se
afoga todos os dias.

Ausentes
Aprendi
ter amigos por perto e não poder tocá-los.
Aprendi
a compreender tal distância involuntária.
Nunca aprendi
fingir que não me importo, fingir que não sinto falta.
Mas Aprendi
esperar, esperar,
amar incondicionalmente os que me fazem bem!

Bater das asas
Foram três as visitas
...todas bem quistas
Num primeiro instante
...errante, me assustei
Parecia som de morcegos
...que desassossego o meu
Voou por segundos
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