
rabiscose memórias
Entre
NAIARA PEIXOTO DA SILVA

SANTO ANTONIO DE JESUS - BA

2020

Editora Bagageiro



1ª Edição – Copyright by Naiara Peixoto da Silva,
O teor desta obra é de responsabilidade da autora que é responsável pela publicação e 

circulação dos conteúdos.

Revisão: Danielle dos Santos Vieira Lobo
Editora: Tatiele Silva

Ilustração: Laiana Vieira
Projeto Gráfico e diagramação: Editora Bagageiro

Edição do texto: Naiara Peixoto da Silva,



Prefácio
A �lor de lis é símbolo de poder, soberania, honra e lealdade,  

pureza de corpo e alma.  Não haveria �igura melhor para traduzir 

esta poetisa. Naiara Peixoto da Silva é baiana, nascida em Santo 

Antônio de Jesus, em 26 de março de 1986. Estudante de escola 

pública em toda a sua formação básica, é graduada em Letras 

Vernáculas-UNEB, Pós-graduada em Estudos Linguísticos e 

Literários- FACE, Pós-graduada em Gestão Escolar -UFBA, Pós-

graduada em Educação Especial Inclusiva com ênfase em Libras e

Presidente do Instituto Cultural do Recôncavo - INCR.

Mais que isso: mulher negra, mãe, �ilha, irmã,  esposa, amiga, 

feminista.  Naiara é uma pessoa de sorriso largo, muitos amigos e 

uma fé na vida que inspira a todos. Desde jovem se interessou pelas 

artes, principalmente pela poesia. 

E o que é a poesia senão o despertar para a importância das 

pequenas coisas? A poesia de Entre Rabiscos e Memórias nos 

esclarece esta questão de uma forma tão clara, que ao terminar a 

leitura nos percebemos envolvidos numa ternura sem igual. 

Recordar momentos, reviver sentimentos e conhecer 

melhor suas pessoas nos transportam para algo familiar. Sua 

linguagem clara e afetiva faz com que sintamos sua poesia como se 

fosse nossa, pois nos colocamos em cada palavra, cada saudade, 

cada emoção...

Isso não é de se estranhar,  pois a poetisa em questão é o afeto 

em pessoa, seja no campo pro�issional,  como educadora dedicada e 

defensora das causas sociais, seja no pessoal, como mulher 

amorosa, justa e honesta consigo e com o outro.



Entre Rabiscos e Memórias  explora temáticas diversas, 

que passeiam entre re�lexões pessoais, saudades, amores e 

amizade, além do orgulho. Orgulho sim! De se reconhecer mulher 

negra, mãe,  professora,  militante, enfrentando uma sociedade 

cada dia mais desigual.

É o que se observa no poema 08 de março, que traz à re�lexão 

o feminicídio, tema tão presente ainda em nossa realidade. A�inal, o 

que se há de comemorar neste dia? Nossas conquistas e nossas 

antecessoras, sem deixar de lado a luta pelo �im da violência contra 

a mulher.

Suas palavras ecoam em nossa mente de forma doce e 

objetiva, mostrando-nos a beleza do sentir verdadeiro, profundo, 

tão diferente do compasso atual,  que prega a negação de emoções e 

fragilidades. É o que se observa nos versos dos poemas Colo de pai: 

“quanto mais lembro teu colo, quanto mais penso no teu sorriso, 

mais sinto a tua ausência...” e em Meu amigo: “ Aprendi a enxergar a 

maldade, aprendi a ver em ti o semblante de alguém humano,  

imperfeito...”.

E assim percebemos que a  convivência diária, os encontros 

por acaso, que se tornaram inspiração para cartas e poemas, nos 

levam à conclusão de que a poesia é, sobretudo, para ser sentida, 

saboreada, vislumbrada como o prazer diário de reconhecer o que é 

belo e essencial. Ao nos envolver nesta leitura leve, sensível e 

afetuosa como um abraço, Flor de lis nos dá  a certeza de que a vida 

pode ser vista por um ângulo mais bonito... e poético. 

                                         

                                                      Danielle dos Santos Vieira Lobo



Para meu pai Gilvando sempre 

presente em minhas memórias, minha mãe 

Valdete e irmã Nadine meus portos seguros.

Para minha filha Sofia e companheiro  

Reginaldo, família que escolhi construir.

Para meus amigos, fonte de energia 

diária e acolhedora!

Para meus estudantes queridos e 

queridas, inspirações na minha vida.





“Uma chama não perde nada ao acender outra chama.” 
Provérbio Africano
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Eu conheci um homem 
Que me ensinou que é possível
Amar e conviver com uma mesma mulher por 63 anos,
É possível ter doze �ilhos e ensiná-los valores como integridade, 
honestidade, lealdade.

Eu conheci um homem que viveu quatro meses enfermo, sem se 
alimentar; E quando recebia uma visita e alguém lhe perguntava 
como estava, ele apenas respondia:  Estou na graça de Deus!

Eu conheci um homem que se declarou o tempo todo a Jesus 
Cristo; Um homem que amou a todos seus netos, bisnetos, 
irmãos, a�ilhados e amigos;

Eu conheci um homem que me ensinou a simplicidade do viver, 
Um homem que não me julgou e me acolheu em todos os 
momentos e me amou para sempre;

Eu conheci Silvestre Gomes Peixoto, 
um bom pai, um bom avô, 
Um bom homem!

O vazio da tua ausência �ísica é preenchido a cada segundo
Pelas memórias de tuas ações e teu re�lexo na minha vida, PAI!

Amor   aterno

Flor de Lis, às 11h e 05min.
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Dizem que o tempo cura tudo,

Menos a saudade...

Quanto mais lembro teu colo

Quanto mais penso no teu sorriso

Mais sinto tua ausência!

Amor de pai, indispensável; 

A RE-FE-RÊN-CIA perpassa suas mãos

A ele é dada a representação de herói;

Junto dele a formação de homem e mulher

Se revigora e se constrói.

Aprendi a enxergar a maldade;

Aprendi a ver em ti...

O semblante de alguém humano, imperfeito.

Agradeço a ti, meu pai!

Pela honra de me ensinar;

Por meio da tua oralidade e ditos populares,

A essência do viver!

Colo de pai

Flor de Lis
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Madre, mãe, mainha

No teu ventre �iz morada

No desassossego, de primeira

No teu colo me aninhei

Tuas mãos me amparam

Na tua fala me aconselho

Em tua fé eu me vejo

Fruto das tuas dores,

Inseguranças e lamentos

Em ti, eu brotava

És �lor da mais rara

És encanto, força, minha morada

És madre, o meu porto

Mãe que vai para o combate,

Mãe que desa�ia,

És a minha inspiração

És minha mainha! 

Minha morada

                                                                                                               Flor de Lis, 10h e  15min.
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A delicadeza no olhar!

O semblante de menina!

Como �lores do campo,

Decoram nossas vidas.

Gabrielas, Vitórias, Sabrinas;

Alícias, Flávias e Marias;

As crianças são o ar puro

Para vencermos mais um dia!

O brincar, o faz de conta;

O sorriso enaltece!

O vazio é preenchido 

Pelo seu abraço contido.

A pureza dessas almas;

Aproxima-nos de Deus.

E nos dá a certeza

Do amor pelos �ilhos seus.

Gabriel, Bruno e Miguelito

João Victor, Marcelo e Ítalo:

Bendito ser pequenino,

Anjos que inebriam, inspiram!!

                                                     Flor de Lis, às12h e 50min.

Anjos
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Amo você, minha �lor! Parabéns!

E a forma mais simples de se propagar o amor!              

Re�lete o espelho da pureza de alma

Ilumina nosso lar, nossas vidas,

A meninice que exala em teus poros

Tu és para mim muito preciosa!

Ou mesmo no silêncio da tua passagem,

Nos alvoroços de outrora,

A tua presença me revigora

Forte a atitude professada em tuas palavras.

Como é admirável o teu resplandecer,

E vislumbro teu renascer a cada primavera,

Passeio pelas minhas lembranças

Colhendo cada grão de sabedoria e experiência.

Para semear comigo os bons frutos,

Ele escolheu você, minha doce irmã!

Desvendei o sentido real da escolha do criador:

A certeza desmedida: O nosso elo eterno.

Cavei no solo da minha imaginação 

Traduzir o sentido da sua companhia e ternura

Procurei no esconderijo da minha essência

Elo eterno

Flor de Lis, em 17/07/ 2012, às 19h e 25min

18



19



Admirávamos aquele instante;

E jamais esqueceremos;

Revivê-lo ainda faríamos!

E tu, amado meu, ainda me relatarias...

Um segredo que deixei passar;

Desse momento tão único, tão nosso!

Pelas ruas e avenidas,

Entre olhares e saudações,

A chuva nos saudava, 

E a nossa caminhada 

Tornava-se mais rica

Com suas palavras.

Leve com o meu sorriso

A sua proteção me confortava

As suas mãos nas minhas

A certeza do nosso achado.

A beleza do dia se con�igurava

Em cada passo que dávamos

Nas re�lexões que tínhamos;

E mesmo encharcados e ensopados,

Por toda a vida eu te amaria!

Cada passo

 Flor de Lis, às 10h e30min.
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A verdadeira poetisa não precisa de técnica, basta-lhe 

inspiração e tempo para que possa dedicar a arte da escrita.

Você já se recuperou, e tenha certeza está a cada dia melhor, 

sinto saudades, não nego a você, da Dani revolucionária, alegre, da 

�lor a qual cita, mas tenho convicção de que ela está aí �incada 

dentro do teu ser e aos poucos você está desabrochando 

novamente.

Os poetas também precisam parar um pouco e para cada 

escrita há o seu tempo, acredito que o texto brota da necessidade do 

escritor e não de regras tolas, ele deve provocar a catarse. Não a sua, 

quando escreves, mas a de quem lê. 

Deus te deu esse dom maravilhoso, sinto uma leveza na sua 

mão, sinto o ardor das tuas linhas e como é bom sentir mais perto de 

ti.  Não esqueças que Deus te deu esse dom para ser propagado, não 

deixe de desenvolvê-lo, não o esqueça num canto qualquer, é seu,  

tome-o e segue. 

Por favor, leia e ouça "Caderno" de Toquinho e Mutinho na 

voz de Chico Buarque, lembro muito amiga, de nós duas.

Amo-te muito!

Se estiver em casa quarta, à tarde, apareço aí para te dar um        

         Flor de Lis

Amiga

xêro!
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Enquanto caminhava, depois desse nosso almoço, comecei a 

re�letir como nada dessa corja de tecnologia: celular, twiter, orkut, 

msn e a febre do facebook, como nada substitui o olhar dentro dos 

olhos do outro, o abraço apertado ou singelo toque no ombro, 

absolutamente nada substitui a PRESENÇA.

Fiquei muito feliz em rati�icar essa minha tese, já defendida 

por muito tempo, mas hoje em especial, obtive essa constatação, 

sabe? Percebi o quanto nos aproximamos, desde o momento em que 

te encontrei e disse: E aí moleca, loura! Sabe amiga, as cicatrizes da 

vida são tão di�íceis, passamos juntas por tantos percalços, lembro 

como era di�ícil e o quanto tentei torná-los fáceis para nós duas: O 

“me liga, amor!”. Lembra? As gargalhadas unidas ao barulho nas 

subidas dos degraus, o bar repleto de Campari e vodca, a companhia. 

Como evoluímos, agora vejo o quanto você amadureceu, o 

quanto podemos sozinhas buscar soluções, o quanto �icamos fortes. 

Vejo uma menina- mulher amadurecida, pronta para engolir cada 

leão que tentar ferir a sua visão de mundo, as suas conquistas. Muito 

bom saber isso, saber que conseguimos viver, apesar das 

atribulações, olhos invejosos, falsidades, descaso, hipocrisia, 

desrespeito e arrogância mesmo - uma amizade tão sincera, sem 

pudores, sem a casca.

Vejo agora do lado de cá, uma linha tênue, uma linha clara, 

invisível, o nosso futuro, meninas-mulheres que avançam, que se 

despem de um passado, que lutam, mas que acreditam no amor, 

naquele amor puro de irmão que recusa ser pisoteada, mas que 

contesta e crê num novo começo, depois da tempestade, em busca da 

bonança.

Amiga 

24

II



Pessoas transitam ao meu lado, algumas com pressa, outras 

tranquilas no seu labor diário e com a certeza de que o tempo dará 

conta de todos os afazeres. Vejo a senhora vendendo seus quitutes, 

o moto-táxi à espera de mais um para manter o seu sustento, a 

balconista e seu bom atendimento com a senhora que adentra, 

observo como os alunos do Modelo seguem no seu passo quase 

sepulcral ao colégio e recordo com saudades dos meus alunos, um 

aperto me toma o peito; lembro do tempo em que eu estudava, de 

como estou sentindo falta disso. 

Estou radiante com o fato de não podermos estar tão de 

corpo presente, mas de termos obtido conquistas nessas áreas, �ico 

mais ainda por você estar podendo também partilhar e vivenciar 

tudo que vivenciei nessa escola para a vida que é a Universidade, 

pela sua independência, pelo espaço que é garantido e é seu nessa 

cidade. Sei que anda preocupada com o fato desse meu amor 

abalar-me de alguma forma, amiga. Todas as vezes que entro numa 

história, é sabendo que posso ganhar ou perder, disse a pouco que 

estou vacinada. 

Minto. Nunca estamos, na vida, vacinados para perder. Eu 

então... lembro-me que na infância des�ilei uma vez e �iquei 

desnorteada porque não fui escolhida, nunca gostei de perder. Na 

verdade, espero ser feliz, que haja discussões para ajudar no 

crescimento da nossa relação, você sabe que não vivo de mentira, 

nem de aparências, mas acima de tudo, espero ser sábia, amiga. 

Sábia para saber lidar com os empecilhos, corajosa para enfrentá-

los e forte para não me abater jamais diante de qualquer 

circunstância. Acredito no seguinte: jamais podemos esquecer de 

alguém maior do que isso tudo, alguém tão especial e conhecedor 
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de tudo do nosso ser: Deus, além de nos amar a cada dia.

Finalizo estas linhas para você, pedindo que guarde um 

pouco da sua energia e sinta com você mesma. És linda, pura, 

amorosa e de uma companhia extremamente agradável. Guarde 

esse carinho e sinta com você mesma, só depois expanda e 

entregue um pouquinho aos merecedores dele, mas jamais 

entregue tudo a todos e não deixe sua reserva. Verá como sua vida 

se tornará melhor. 

Abraço fraterno dessa amigairmã sempre disposta a te 

escutar e te abraçar!

                                                                           Flor de Lis, 14h e 08min.
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A observadora
As telhas abatidas estão lá fora

A mancha da camisa sobrepõe

Os ecos juvenis perturbam o silêncio.

O espelho da lousa re�lete a sujeira

A alegria do dia enobrece o tempo fechado

O esquecimento da decepção alivia a dor.

A beleza da vida suga a melancolia,

O vazio do peito estremece as batidas,

O suor da luta revigora a crença.

Acusa, abusa, instaura

A memória absoluta contida.

Flor de Lis,14h e 55min.



O homem dos meus sonhos

Abriga o seu desejo

No cálice da luz,

Renova suas energias 

Nas águas do poeta.

Acalma sua agonia

No ventre da vida.

O homem dos meus sonhos 

Cura minhas feridas

Nas lágrimas da correnteza.

Desvia o seu curso 

E pousa na minha mão:

Arrasta e me desnuda.

Emudece a minha voz,

Arranca a pele macia,

Canta o nascer do sol,

Celebra o acaso,

Respira o olhar da noite...

Flor de Lis, 07/02/2010 

O homem dos meus sonhos
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Acordo na madrugada;

Durmo de olhos abertos,

Ao som do silêncio.

Dor constante do sono

Inexistente no olhar de minhas pálpebras

Busco-o a todo instante.

Mas os olhos teimam em abertos, sonâmbulos

Olhos que não descansam

Olhos prontos, entreabertos.

Olhos nevascos

Olhos que perturbam o meu corpo,

Agoniam o meu cérebro.

E não fecham, não relaxam

Esses meus olhos

Puros, de ressaca!

Insônia

Flor de Lis
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iEsperanca
Busco ouvir meus sentidos,

Hoje mais do que amanhã,

Agora mais do que ontem.

Preciso de uma consciência,

O mar é meu abrigo

Alojar-me no sol é o refúgio seguro

Caminho na brisa,

Afogo-me no ventre da lua,

Renasço na folha de outono...

Prevalece o alento,

Entoa um canto o pássaro na antena,

E o céu me devolve a esperança!

Flor de Lis, 14h e 45min.

32



Versos
Queria cantar-te uns versos,

Sem rimas perfeitas;

Tercetos, quartetos;

Apenas com o zelo que tenho

Guardado no calor do meu colo.

Queria abrigar-me na tua dúvida,

Alojar-me nos teus nervos, no teu suor

Desvendar teu pesadelo

Calar o teu medo.

Queria cantar-te estes versos

Que escolhi nesta noite

Nublada, vazia

Ou na penumbra da tarde.

Queria apenas cantar-te,

Queria apenas que escutasses,

Quero contar-te uns versos...

          Flor de Lis, 22h e 59min.   
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“Encher teu mar de angústias em gotas de satisfação”.

Você quer que o meu coração esteja pronto

Para as suas sensações ridículas de perda,

Você almeja que eu te procure

No labirinto dos meus desejos mais promíscuos...

Quer saber se eu me conheço?

Ou se sou um vazio andante?

Calo.

Ouço meu próprio ser reprimido,

Ouço seu gemido, a voz que me precede acende teu corpo.

Esse seu não querer excita meu olhar,

Sua pele macia caminha ao meu encontro,

Abarco o sentido dos seus lábios,

Refresco meu pensamento em tua agonia...

    
Flor de Lis, 08h e 40min.              
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Respirar o sabor do alívio

Cantar o mar com sorrisos 

Dançar na chuva descalça

Sentir o calor dos seus braços...

Suspirar em teu corpo

Calar-me no silêncio dos teus gestos

Beijar-te com o ardor dos meus olhos

Comer-te como um sonho interrompido

E neste dia em meu seio

Quero que deságues tua parte

E junto à minha face

Revele o prazer que juntos escondemos

No âmago da nossa rotina

Mas revelado na sutileza de nossos afetos.

35
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Flor de  Lis
És criação divina,

Gerastes uma vida

Ágil, pequenina.

De doçura e ternura

Dos afagos, cristalina

Impetuosa, feminina.

Que lampejo te �igura?

Que traquejo, criatura?

Faz brotar teu fogo

Um olhar tão reluzente!

Quanto amor, tanta beleza

Cintila em tua face

A certeza da saudade

De outrora, riso ardente...

A pureza, a leveza

Fostes, aos poucos, se perdendo

Onde jaz a tua luz?

Alma pura e tranquila

Como está a tua vida, Flor de Lis?

Viva, não castigues, não te canses...

És apenas aprendiz...

Alvoreça!

Flor de Lis, 20/02/2018, às 23h e 37min.
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Comemorar...

Os jornais anunciam:

Cresce o feminicídio no Brasil.

A cada duas horas, duas de nós morremos.

Sendo negras, aumentam em 54,2% a possibilidade

Daiane, quantas Daianes, Marias,

Joanas, ceifaram suas vidas?

Clarices, mulheres serão discriminadas?

Suicídio, estupro, sistemas opressores

Vejo nas redes sociais : #machistasnãopassarão

Escolha, respeito e direitos

Ao longo do tempo, só nós sabemos

O esforço, a nossa luta diária

Empatia, empoderamento, sororidade

Daiane se matou?

Quem era ela, quantos sonhos ceifados pela cultura 

discriminatória?

Dar medo sair de casa?

Por que você se cala?

Se o estupro aconteceu...coitada...
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Sororidade, companheiras.

Por mais Maria da Penha, Neusa Santos

Conceição Evaristo, Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez

Por mais mulher na poesia e em todos os espaços!

Por igualdade de oportunidades,

Por mais diretoras, advogadas, engenheiras e juízas!

Não nos afastemos!

Lutemos pela representatividade.

 In Memória: Daiane Silva Santos, estudante da UFRB. 

                                                              

                                          
     Flor de Lis, 14/05/2018    
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Desabafo materno
Aí você é vista como aquela mulher bonita e resolve ser mãe! 

Ponto. Aí você é cheinha, gorda, magra, dentro do padrão, fora do 

padrão e resolve ser mãe! Reticências.. .Aí no primeiro 

caso...prepare-se para o que você vai ouvir de alguns que te 

rodeiam, os mais chegados, assim podemos dizer, depois que você 

pariu: - Olha, você está barriguda, diz um . Outra:

  -Menina, que diferença do segundo mês, hein! No primeiro, 

você estava inchada demais; diz a terceira: 

 - Vi tua foto no Facebook, estava cheinha mesmo.... Ia falar, 

mas �iquei sentida. 

 Aí você que diz não se importar com o peso no momento, que 

a prioridade é se alimentar bem para a produção de leite, aí você  

diz : 

 - Já somos cobradas demais, quando uma puérpera, assim 

como você, diz que tem balança em casa e outra toda preocupada já 

fez as contas do peso que perdeu e do corpo que recuperou em 

menos de um mês. Aí chegam em sua casa e lhe cobram a cinta, e 

quando você tira, não pode, uma pessoa dispara: 

 - Eu, nem para dormir tirava. Aí você sabe que tudo está 

chegando para o lugar, que você não saiu do parto, seja ele qual for: 

normal, normal humanizado, cesariano e foi para uma sala 

cirúrgica. Você sabe que, pelo menos, em um ano seu corpo estará 

recuperado de um procedimento como o parto. Aí você sabe que 

seu corpo, como sua mente, sua alma, jamais voltarão ao que era, já

que a gestação, puerpério foram escolhas feitas por você com  
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 consciência da transformação que teria sua vida.  Aí você que está 

lendo isso agora e está cansado da falta de parágrafo e de pontuação 

e de repetição do “AÍ” ... Você também, leitor, se cansa. Aí você acha 

que se cansou tanto, mas não mais do que essa puérpera que sofre 

com tantos julgamentos, com tanta cobrança, com tanto sono, com 

tantos hormônios, com tantos palpiteiros, que existem momentos 

em que a vontade é de expulsar um grito forte e um generoso: VAI 

CHUPAR CAJU! (Para não dizer o popular).  Em fúria! Aí está o 

desabafo de uma mulher que pariu e que quer apenas ser 

respeitada e valorizada pela escolha de SER MÃE e não aquela que 

você julgou e julga sempre, de maneira insensata, estúpida e infeliz.

#desabafodeumapuépera!

 #maternagemreal!

#pormaissororidadeemenosjulgamentos!
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 Porque dos meus seios escorrem lágrimas...

 Não mais leite ao ver e sentir a carência da minha pequena

 O choro engasgado de todo um dia sem a presença de papai e 

mamãe.

 O soluço que exala e diz com voz trêmula e olhos inchados ..

 - Mamãe eu não quero �icar mais longe da senhora e de 

papai!  Eu respiro, inspiro e expiro... 

 Aproximo seu rosto dos meus seios escorridos de lágrimas e 

na �irmeza..acendo as luzes e digo com a calma que a sabedoria 

materna exala.

 - Meu amor nós te amamos, você é presente de Deus em 

nossas vidas. 

 Mamãe e papai precisam trabalhar, mas sempre estaremos 

aqui, estamos com você, te amamos, �ilha.

 Minha �lor de laranjeira no Jardim do meu coração.

 Ela sorri , aquele sorriso que faz minha brisa voltar, que 

minha sede de amor não explica e que a dor da ausência sufoca.

 Eu abraço, ela se acalma e eu desabo no choro, meus seios 

escorrem...minha garganta dá nó...e eu respiro e inspiro e peço 

forças para seguir e ser abrigo dela sempre.

 Te amo, �ilha.

 #maternidadereal

Lágrimas
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Resistência
Quando penso nesses homens e mulheres cheios de histórias,

Quando penso nos olhares enviesados que eles e elas sofreram,

Quando penso no desgaste emocional, nas dores e curas sanadas 

pelo orgulho dessa conquista...

Eu sinto um nó...um engasgo. Uma vontade de gritar!

A medicina negra é da UFRB!

A medicina também é e deve ser espaço para nosso povo negro.

Quando penso em todos estes estudantes da primeira turma de 

medicina na minha cidade,

Eu me encho de alegria, os olhos marejam

E é na crença na igualdade de oportunidades que me levanto!

Por mais pro�issionais de saúde humanizados,

Por mais mulheres e homens negros ocupando espaços,

Por mais inspirações negras e negros,

Por mais garantias de direitos!

Homenagem aos estudantes formados pela Universidade Federal 

do Recôncavo da Bahia em 2019.

                                                                        Flor de Lis
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Hoje, as lágrimas desceram

Que enchem nosso lar de alegria

Hoje, mais do que nunca,

Senti a falta dos gritos das nossas crias,

Da bagunça dos amigos e amigas

E eu as deixei escorrerem

Respirei a dor da ausência

Orei e roguei à Mãe Aparecida

Que meu colo acalentasse

O choro abafado de minha �ilha

Que unidos em oração

Possamos nos acolher

Na dor do outro, con�iar

Logo, logo vai passar.

Hoje a saudade apertou...

Os abraços que não demos,

Os olhares de afagos,

As incertezas de nossas vidas.

Hoje meu peito doeu.

Senti saudades das nossas gargalhadas,

Senti a falta dos nossos cheiros,

Como o bebê que sente a falta do leite,

Do colo da mãe!

Poema publicado na revista eletrônica Poeme-se,  em 13 de agosto de 2020.

Flor de Lis, 

22h e 23min. 28/04/2020
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As minhas unhas coloridas;

A ternura dos meus amigos;

O amor puro da minha família;

A saudade do teu afago!

Tentei sorrir no dia do meu aniversário;

Recebi lembranças de novas colegas;

As mensagens, ligações me fortaleceram;

Mas a sua ausência doeu meu peito.

O Senhor foi meu herói, meu amigo, meu pai;

Os anos repetem esta data;

E me lembro do teu brilho;

As tuas brincadeiras;

O teu ser homem- menino.

Pai, a tua sabedoria de vida me ensinou;

A semear cada bom exemplo;

Partilhar a minha fé e crê em dias melhores

Meu amigo

Flor de Lis, às 07h e 01min.
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Mulheres
Encontre mulheres fortes

Que peguem em sua mão

Encontre mulheres que sejam seu abrigo

Em sua a�lição

Encontre mulheres que lhe incentivam

Que não te julgam, mas te acolhem, perdoam e salvam!!!!

Encontre mulheres, se veja nelas!

Nelas seja força, seja ágil, seja guia

Encontre mulheres guias, serenas, ativas

Ativistas de suas vidas.

Encontre mulheres corajosas, de chegadas e partidas

Mulheres que acreditam no teu volante

Que são caronas acolhedoras

Encontre Mulheres! Ame-as!

Vivencie cada momento ao lado delas

Inspire mulheres, renasça, encontre, dê as mãos e viva!

Seja sempre por mulheres!
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Na dança dos nossos corpos

Eu tenho você

Na batida dos nossos gemidos

No calor dos nossos gritos

Eu tenho você

Na agonia dessa pandemia

No teu calor que me sacia

Nos nossos papos diários

Nos vídeos compartilhados

Na minha sede 

Na minha pele

Eu tenho você!

                                                                                                                                         

Nossa rotina
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Dos nós que nos atam

Do nosso papear 

Careço do teu embalo 

Fitava meu sol

Sorvia minha doçura

Abria meu ventre

Em ti me espreitava

E eu, a ti esperava 

A chuva caía

O canto não veio

À espera do abraço

O temor dos novos dias

A angústia da incerteza

Ah o amor...

O amor cansou, causou a dor da ausência

As estrelas se esconderam nas nuvens

A água escorreu do meu suor

Os carros deslizaram na pista

A dança parou

O dia acabou

Os nós
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Ameaca

Flor de Lis, às 15h e 40min.

E no teu abraço encontro a paz!

Vislumbro uma vida ao seu lado,

E novamente...adormeço!

Percebo nossas vidas,

Recrio nossa história,

Revivo a tua face,

Acordo de um pesadelo,

                                          

Em poesia que não acaba”

Desejo não me preocupar!

Suplico ao tédio, a angústia

A solidão me atravessa;

Penso em nós dois;

Na melodia que canta

Que se apaguem, que se esvaiam...

As lágrimas avançam

“Cê me inspira pra eu te respirar

i
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Quero falar

Você não ouve

Quero dizer

Você não deixa

Como expressar se quando abro a boca

Você me mutila

Você me seca

Você me insulta

E me silencia 

Eu paro, re�lito

Dou -lhe as costas

Minto

Finjo sentir que não ligo

Mas no meu peito é sangue

É lágrima

É dor

Quando sopra 

Não tem volta

Tua ignorância

Teu desprezo

É a morte para mim                                                                                                                                         

Meu abuso, minha dor
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Quando ele disser a ti, ó doce amada

Que acabou, que não podes

Mostra-lhe o amor, a fé e a força

Que habita em teu ventre;

Mostra-lhe que é preciso mil lunações

Para arrancar-te a esperança!

Flor de Lis 01/04/2020 18:55h


