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Mulheres Despidas
By Soaroir de Campos

Boudicca (gaulês Budugg)
Rainha dos Iceni do Leste da Inglaterra – atualmente Norfolk. Ela liderou a
rebelião contra a ocupação romana na Bretanha no ano de 60 a.C. na qual
setenta mil romanos foram mortos.
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Mulheres Despidas
Volume I - A MÃE SOLTEIRA
A vida me apresentou o amor
Glorioso amor, me apaixonei.
Vivi-o com intensidade.
Sonhei com o futuro, feliz união.
Mais era sonho acordei...
O amor esvaiu-se, eu abandonada.
Meu ventre agora terra fertilizada
Acolheu a mais bela das sementes
A semente da própria felicidade
Reguei-a com raios de ternura...
Partilhei comigo mesma
Emoção jamais vivenciada...
Trouxe ao mundo abençoada criança
Apresentei-lhe a vida...
O amor em abundância...
Sou mãe solteira, sou mãe guerreira
Sou mãe do amor, defensora da vida
Contra o aborto.
(Alma Flores)
Mãe solteira sim.
Nem por isso sem eira nem beira.
Mãe solteira sim.
Nem por isso mulher da vida.
Mãe solteira sim.
Nem por isso envergonhada.
Abaixo seu preconceito!
Se não seu carinho pelo menos repeito
Porque ser mãe,
É ter vida, é ter razão.
É ser acariciada por raios de ternura
É criar laços, é cumplicidade.
É dádiva Divina, pura emoção...
Ser mãe,
Não importa se solteira ou casada,
Ser mãe é pura felicidade.
(Alma Flores)
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Por amor, ela entregou-se
Tempo depois, um bebê
O namorado quedou-se
Ela ficou sem mercê
Teve muito amor, coragem
Enfrentou com valentia
Com o filho na bagagem
Buscou o pão de cada dia
(Denise Severgnini)

Pecado inominável é o aborto,
Devemos, implacáveis, condená-lo,
Perante tal verdade, eu já me calo,
Porém num pensamento torpe e torto
A vida deve ser, pois preservada,
Para quem age assim, a penitência
Levada à derradeira conseqüência,
Mesmo que sobre ao fim, apenas nada.
Melhor morrer o corpo em salvação,
Ao arcebispo cabe a excomunhão,
Arrancando da Terra, sem um rastro.
Excomungando assim tais assassinos,
A Igreja pune todos os ladinos,
Porém não fala nada do padrasto...
(MVML)

Outrora havia um tolo preconceito
Contra a mulher que é mãe mesmo solteira,
Um fato corriqueiro e agora aceito,
Não sendo mais tão útil tal bandeira.
Ministro da Saúde, candidato
À presidência, estúpido e venal,
Querendo demonstrar ser desacato
A gravidez da artista, até boçal,
Ouvindo uma verdade por resposta,
“Eu tenho grana para sustentar!
Saúde no Brasil anda uma bosta,
Melhor é pôr as coisas no lugar.”
Ao rei do ministério, cabra macho,
Restou somente a cara feita em tacho...
(MVML)
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Condenada ao dessabor
de cuidar a sós do filho
que gerado em dupla
agora só dela é a culpa.
Mãe abandonada,
pela religião repudiada,
sofre e chora em segredo
sem que ninguém lhe dê aconchego.
Ao homem tudo pode;
a cada dia conquista uma presa.
Engana, mente e maltrada
após conseguir uma transa.
E nos braços da quase infante
deixa o rebento à própria sorte.
Subjugada e excomungada
pelas igrejas indesejada.
Se aborta é pecadora
se tem o filho é degenerada.
Não há solução que dê alívio
ao coração da mãe-solteira.
(Glória Cunha)

Desexcomungada é a mulher
que sem os traços de união
de igreja, família e um José
assume ser (solitária) parideira
rechaçada e mal amada
durante uma vida inteira.
(Soaroir)

Guarda em seu âmago amor
Coragem em assumir filho sem pai
Lutar uma vida com ardor
Sem tempo sequer para um ai
Olha em frente e persevera
Não desiste do seu rebento
Cabeça erguida reza ao Pai
Pois padre não lhe dá sustento.
( Denise Severgnini)
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Muito menos sua graça!
Mulheres humilhadas
Histórias e descasos
Sofridas, qual a opção de vida?
(Anna Ribeiro)

No momento que interioriza
Que percebe-se forte e aguerrida
Na força que emana da nova vida...
Encontra-se com a esperança
De sua própria garra se revitaliza
Ergue a fronte e ao céu mentaliza.
Em nome da vida que abriga
Parte de si mesma em divina glória
Ergue-se e prossegue na escolha vitoriosa!
(Karinna)
ritmadas vêm as contrações
muito antes da raquidiana, cesária
ou natural parturição - enfim a face
de dois - em uma placenta solitária.
(Soaroir)
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