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Apresentação
Alquimista dos meus próprios sentimentos e dos sentimentos
alheios, depois de várias tentativas a procura da minha própria
essência, deixei aflorar em meus textos a grandiosidade de ter
podido numa única existência, conhecer o amor mais de uma
vez.
Desde muito cedo, eu já tinha em meus cadernos da escola, nos
cantinhos, nas páginas finais, relatos sentimentais de como eu
me sentia ou de como eu enxergava o mundo. Olhos ainda tão
ingênuos dos meus 14 anos.
Depois, logo em seguida me apaixonei pela primeira vez e a
inspiração tomou conta de mim. Foram inúmeros os cadernos,
agendas e diários escritos por toda uma vida.
Hoje, aos meus 48 anos, apesar de muito bem vividos, percebo
que ainda me falta muito para compreender os sentimentos do
mundo e os meus próprios.
"O coração de uma mulher é um abismo de segredos"
(frase que ouvi no filme Titanic, em sua mais nova versão do
cinema e nunca esqueci)
Resolvi então publicar um livro de poesias, mal sabia eu que
viriam muitos mais depois deste. Desejei desde o início do
projeto, repassar um pouco de tudo que vivi, pois acredito que
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estamos sempre aprendendo com as nossas experiências e com
a dos outros. Somos egocêntricos, um pouco, por nos
considerarmos muito diferentes de outras pessoas, eu não sou
exceção, porém, na essência somos todos iguais, todos
queremos ser felizes e gozar a vida plenamente.
Minha personalidade é marcante, afinal sou taurina. Me destaco
pela extrema franqueza, conquistando assim muitos
admiradores e até rivais.
Sou o tipo de mulher que se ama ou se odeia, pois sou muito
exigente nos sentimentos.
Esta obra fala disto, das verdades e mentiras que conheci,
descritas de uma forma simples e direta, muitas vezes
sonhadora e metafórica.

Os meus trabalhos literários, fazem
de mim, talvez, não uma escritora,
mas uma descritora de minha
própria história pessoal. Fecho com
esta obra um ciclo de vida.
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Prefácio
Neste livro relato meu processo de evolução pessoal, anotando
cada gesto, cada sentimento que tive que conhecer, para que
finalmente pudesse compreender o sentido de ser como e quem
sou.
Passei por várias fases até chegar aqui, plena e feliz. Encontrei
meu caminho espiritual. Trabalho com as forças da "Natureza",
a favor da luz. Com minhas orações procuro iluminar os
pensamentos dos personagens desta minha existência, não numa
história única, mas em muitas, envolvendo estes seres humanos
à procura de amor.
Quem me conheceu e me acompanhou até os dias de hoje
saberá, ao ler meus textos, o quanto de mim eu dei em cada
envolvimento, quantos foram os meus anseios e aflitos desejos
de que todos fossem felizes como eu sempre fui. Em toda essa
busca e entrega de felicidade, acabei por compreender que nem
todos estão querendo ajuda, muitos preferem viver isolados em
seu modo de pensar e agir, tristes, fechados então, perecendo em
sua própria mesmice.
Escrever este livro foi a forma que encontrei para extravasar
meu coração, minhas frustrações. Muitas foram às vezes que
tive de gritar em silêncio, num eco solitário, deparando-me com
perdas e sofrimentos irremediáveis.
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Tive cúmplices nas minhas histórias, cada um deles
isoladamente verdadeiros. Tive também desafortunadas
parcerias, mas a todos tanto tenho a agradecer ainda assim, pois
me deram a chance de conhecer mais de mim mesma. Me
ajudaram a compreender também que para alguns, no entanto, o
meu distanciamento seria a melhor forma de alcançarem a
felicidade.
Muitos amigos eu acolhi em meu coração, mas poucos foram os
que ficaram e puderam presenciar minhas descobertas. Todos
eles, cada um na sua vez, ofereceram-me o ombro nas duras
horas de solidão e dor, fazendo - me acreditar que poderia
encontrar novamente o encanto de viver. Sem mais demagogias,
quero que você leitor, parceiro, mesmo que não me conheça,
nem nunca tenha ouvido falar de mim, chegue logo aos meus
escritos, às minhas frases de amor, e se deleite e se emocione
com cada história, que por si só tem sua razão de existir.
O que desejo é que cada um de vocês sejam o que sempre fui,
"Cúmplice do Amor
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A outra face
Desprotegida talvez em nuance
desnuda da vergonha da carne
pudera vestir-te de romance
sem o propósito do assédio
Quem dera não existissem rostos
nem facetadas expressões dissimuladas
nos corpos de tão pequeno vulto
deixando aflorar o nu da alma
O pudor da mente se dissolveria
e da pele apenas se teria
a inócua beleza e perfeição do ser.
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A tua existência
Faça-me agora
tudo que tenhas vontade
mesmo embora sendo
somente na imagem
de uma lembrança
que ainda criança
nasceu em você
Faça-me agora
amante, mulher
talvez à procura
de uma doçura
de uma saudade
que na realidade
já envelheceu
Agora deixes
que eu me dispa
das loucas vontades
e chore sem medo
e viva em segredo
essa doce liberdade
que tão profunda
me faz ainda mais
te amar
como te amo.
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Absinto
Na essência, um forte sabor de pecado
na alma, uma ausência de rachaduras
conjecturas de conflitos absoltos
Possui intrínsecos gestos ilimitados
domados apenas pelos sentidos
jamais inexistentes na mente
Já fui cárcere de horas aflitas
membranas de cúpulas indigestas
inoportunas e lascivas
Pude como testemunha
no suor de corpos ardentes
estimular a emoção e os gracejos
inertes nos dias de solidão
No calor da pele dos amantes
emoldurei a ebulição dos desejos
entregues no ato do sereno amor
Provoquei a mistura dos sentimentos
e entre ciúmes, conflitos e prazer
fecundei a instável relação
entre um homem e uma mulher.
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Alma despida

Num tempo hábil atenderei teus apelos
e pelo que me consta não te veda mais a voz
não te encobre mais a formosura dos desejos
nem te lamentas por ter vingado os teus outros amores
Num resto de tarde estarei em morada
na ânsia de me dar aos caprichos do teu gosto
de estar no semblante solícito do teu rosto
liberta feito estrela super nova em explosão
E, então, transformar-te-ei os rabiscos dos pensamentos
em frases, poemas de dissoluto silêncio
em que se diga apenas o que se sente
e que comumente não se doa, à toa, no mergulho da vida
Claro como um cristal te entrego e não nego
aflorado na ânsia de te ver
o gosto do pecado de me ter
para que não mais me perca numa ebulição de sentimento.
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