Escrevo o que Penso
Penso o que sinto
Renan Batista – Sr.Baptist

[2]

[3]

Sumario:
i.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.

Românticas:
Quatro poesias de um sonho de
amor..................................................11
Caos do Coração.................................16
Contento da Angustia.........................17
Distancia no Amor..............................18
Eita.....................................................19
Foi-se a vida.......................................21
Frutos de Lagrimas.............................23
Loucura de Minh ’Alma.......................24
Minha vida é você...............................25
Momento Perdido...............................27
Não Entendo.......................................28
Não há Palavras..................................29
O amor que Sinto................................30
O meu amor como o é........................31
O primeiro Olhar.................................32
O que me Escondes............................34
Perdeu................................................35
Porque me trata Assim?.....................37
Sabes..................................................38
Será Real?..........................................39
Só para eu te amar.............................40

XXII.
XXIII.

Viva em Mim.......................................42
Você é meu Sol...................................43

ii.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

iii.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Verdades:
A maldade da Humanidade.......44
Angustia por não saber quem
Sou...........................................46
As verdades..............................48
Os Portugueses.........................50
Liberdade? Não.........................51
Faça o que tu queres.................52
Não sou o que é, pois sou
Louco........................................53
Nobre Caminho.........................54
Perda de Tempo........................56
Evolução:
A grande Guerra........................58
A Palavra Transforma...............59
Abstratação dos Fatos...............62
Crescer Nascendo.....................64
Curador da Existência...............65
Decepção da Terra....................67
Eu sou.......................................68
Herança Defenestrada.............70
Idiotas......................................71

X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.

iv.
I.

v.
I.
II.

vi.
I.

Inquisição, Lembranças de um
passado....................................72
Nada sois! Vais Morrer.............74
Não sou o que Você É...............76
O bem e o mal...........................77
O fim da Vida.............................79
Os Sagrados..............................81
Pensamentos Resvalam............82
Profagem..................................84
Terras de Minh ‘Alma................85
Vento Viajante..........................86
Verme Tu é................................87
Viver e morrer na Sabedoria.....88
Ciência
Tempo.......................................90
Raiva
Lagrima
Repugnante..............................91
Quem sou..................................92
Primórdios
Amigos......................................93

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Invasão Espiritual.....................95
Morte Súbita.............................98
O Gato.....................................100
Passarinho Atrevido................101
Se não me conheces................102
Uma triste Partida...................103
Viajando..................................104

Dedico esse livro a minha família, meu tio Adelmo
Rubens que me acompanha desde bem pequeno,
minha avó que me acompanhou no decorreu da
maior parte de minha vida, meus pai, minha mãe
que sempre me apoiou em tudo que faço sem me
questionar ou se impor e também a minha Amada
Judith Ferreira que também sempre está ao meu
lado em minhas angustias e alegrias suportando
também ter de escutar todas as minhas poesias
sempre que as escrevo e a quem dedico às
românticas em sua maioria. Não me esquecendo
também de meu eterno amigo e irmão Felipe
Gomes, pelo qual no inicio da minha lida como
poeta estava ao meu lado, digitando, corrigindo e
também suportando lê todas elas. Claro que
também dedico a todos os meu
amigos/irmãos/mestre irmão pelos quais sabem
que me refiro a eles tais como também a todos os
meus professores e diretores que me apoiaram e
acreditaram que eu era capaz. Creio que não
hesito em citar o Professor Francisco Claudio do
Rego Pinto, que me acompanhou na minha
jornada escolar desde muito novo, expresso aqui
minha gratidão a ele. Agradeço mais uma vez a
todos os amigos e amigas que me acompanharam
e estiveram ao meu lado durante o período em

Escrevo o que Penso, penso o que Sinto, por Renan Batista

que escrevia o livro. Amo todos vocês.
Sinceramente: Sr.Baptist.
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i. Românticas
I. Quatro poesias de um sonho de
Amor...
Poesia 1: Sonharei
As probabilidades são ínfimas
Jamais conseguirei me aproximar
Não! Em momento algum tivemos conversas intimas
E creio que tal jamais nos ocorrerá
Apenas um perdido sonho
Dramático e sem correspondência
Ela sabe, eu pressuponho.
Adiantei-me com antecedência
Outro chegara antes
E a mim não quer dar lugar
Levando-me a pensamentos infantes
Que não deverão realidade se tornar
Observo-a há tempos
Cada passo e movimento
Aproximando-me em estratégicos momentos
Conquistando atenção no desalento
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