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AFLIÇÃO

Devore-me, maldita apatia
Venceste, pois és mais forte
Que venha a grande agonia
Cansei de buscar meu norte.
Há dores que maltratam
Acompanhada da escuridão
Nada de drogas que abrandam
Deixa fluir a dor da depressão.
Não vejo a saída para aflição
Tu és crudelíssima, infelicidade
Tens pesar e profundidade.
Nunca vi a chamada esperança
Eu nasci para sentir imenso frio
E ter no corpo um coração vazio.
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BEIJOS MOLHADOS

Meu corpo implorando
Um êxtase arrebatador
Tu ficas me olhando
Como o Deus do Amor.
Faça-me tremer
Sinta minha pele nua
Dê-me prazer
Quero ser tua.
Momentos de magia
No clímax da paixão
Em plena euforia
Bate meu coração.
Curiosidades afloradas
Beijos molhados
Partes exploradas
Desejos saciados.
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RECOMEÇAR

Roubaste meu doce sossego
Enterraste minha esperança
Eu te ofereci meu aconchego
E meu coração com confiança.
Não sabes entender meu olhar
Nem o significado do silêncio
És um homem incapaz de amar
Teu semblante expressa suplício.
Sou capaz de caminhar sozinha
Sem temer grandes impedimentos
Eles nos trazem bons ensinamentos
A vida é um verdadeiro espetáculo.
Tu vais fazer parte de um pequeno ato
Os aplausos virão no momento exato.
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FAROL
És como um lindo alvorecer
O Sol que clareia meus dias
Eu quero sempre percorrer
Caminhos repletos de alegria.
És como um belo entardecer
Em teus braços vejo o arrebol
Amor que sempre vai florescer
Tu é meu guia, tu és meu farol.
És como um mágico anoitecer
Tens o dom de me acalentar
Quando a noite escurecer
Em teus braços quero estar.
És minha vida completa
Sem ti, eu não seria feliz
Tampouco seria uma poeta
Seguirei sempre tua diretriz.
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CINZAS

O tempo está passando velozmente
A nostalgia tomando conta do coração
Vejo marcas no meu rosto tristemente
Minh ‘alma é tomada por grande emoção.
Cabisbaixa penso no fim da minha missão
As remotas lembranças abraçam meu ser
Visualizo o trem que vai parar na estação
Digo para mim mesma que não vou padecer.
Uma doce voz sussurra dizendo que sou poeta
Acredito que vou ser uma mulher eternizada
Que triste engano! Sei que eu não sou nada.
Será que verei a luz que ilumina o fim do túnel?
Apavora-me a estranha ideia de me tornar pó
Eu vos peço que não olhem para mim com dó.
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MINH’ALMA MENINA

Minh ‘alma menina é imortal
Alço voos nos meus sonhos
E vivo um momento divinal
Esses devaneios são afagos.
Que meu doce espírito carece
Sem ele sou uma mulher vazia,
Nenhuma luz no céu aparece
Tornando minha mente fria.
Meu corpo tem beleza passageira
Ele é o invólucro do que é sagrado
Quando ele dê o suspiro derradeiro
Meu espírito já estará elevado.
Essa junção do corpo e da alma
É presente perfeito da natureza
Viver com sabedoria me acalma
A minha essência quer a beleza.
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CORPO E ALMA

Quando tu me olhas deleitosamente
Sinto-me completamente desarmada
Sei que queres amor fervorosamente
Entrego-me nua e deveras encantada.
Nosso amor não tem nenhum segredo
Nos amamos com muita intensidade
São momentos mágicos sem medo
Nos perdemos na louca sensualidade.
Uma entrega deliciosa de corpo e alma
São loucuras que nos levam ao prazer
Depois sentimos uma doce calma
Dos gestos que nos fazem renascer.
Misturamos amor e desvairada paixão
Tu me satisfazes em todos os sentidos
Entre nós dois não existe nenhuma ilusão
Tu és meu lindo sonho de amor incontido.
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BRISA

Quisera que a felicidade fosse perene
Quiçá vivêssemos momentos belos
A inspiração fosse de um olhar inocente
Nossos desejos seriam sempre singelos.
Talvez sejam meus devaneios de poetisa
Gostaria de ver meus sonhos realizados
Sentir a presença a Deus numa leve brisa
Agradecê-Lo com meus gestos encantados.
Só Nosso Pai atinge a sublime perfeição
Nós buscamos sempre os ensinamentos
Para ter nossos espíritos em crescimentos.
Lutemos pelo um mundo cheio de graça
Vamos dar as mãos em busca de união
Extrairmos da vida a verdadeira razão.
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NOSSO AMOR

Tu és o astro que guia meus passos
Nunca conheci um ser tão iluminado
Tuas palavras seus verdadeiros afagos
Serás sempre meu príncipe encantado.
Tu és minha alma gêmea desejada
Nos meus lindos sonhos eras ansiado
Quando te vi, me senti deslumbrada
Nunca matei meu devaneio esperado.
Não há ponto final para o nosso amor
Vamos eternizar esse belo sentimento
Juramos que seria nosso mandamento.
Nos encontraremos no mundo celestial
Nossos espíritos viverão em irmandade
Sentiremos um amor repleto de claridade.
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LEMBRANÇAS

Por onde andas meu amor?
Deixastes só as lembranças
Teu corpo que é tão sedutor
Vive nas minhas entranhas.
Só amamos uma vez na vida
Tu foste meu e meu nada
Quisera ser tua mulher querida
Qual porta para nós foi fechada?
Eu te procuro na natureza
Escuto tua voz melodiosa
Sinto certa estranheza
E uma paixão impetuosa.
Se um dia quiseres voltar
Estarei no nosso cantinho
Correrei para te abraçar
Não ficarás mais sozinho.
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ASAS GIGANTES
Sinto-me completamente indefesa
Diante da tua dolorosa indiferença
Lutarei corajosamente para sair ilesa
Não quero pagar nenhuma sentença.
Tu dizias que me amaria eternamente
Inocentemente acreditei nos enganos
Meu amor sempre foi muito consistente
Tu premeditaste me causar sérios danos.
Não roubaste a minha vontade de vencer
Nem a minha grande noção de liberdade
Sinto-me preparada para a dura realidade
Sempre gostei de contar somente comigo.
Criarei asas gigantes para voar pelos jardins
Tenho alma branca dos inocentes querubins.
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SEM JUÍZO E CULPA
Nossos corpos têm desejos insanos
Nos desejamos com grande loucura
Fraquejamos diante dos desenganos
Porém sonhamos com a nossa mistura.
Afã de uma bonita noite de lua cheia
Entregamo-nos a desatinada paixão
Nossos corpos jogados na branca areia
Saciaremos a nossa desvairada fusão.
Somos livres para saborearmos o amor
Não vamos reprimir uma ardente avidez
Seria uma atitude de grande estupidez.
Satisfazendo as nossas loucas vontades
Sem juízo e culpa de sentirmos prazeres
Juntos apreciaremos o astro rei nascer.
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ANJO DESPROTEGIDO

Visitando teu corpo na abadia
Vejo teu semblante tão pálido
Meu corpo tremendo de agonia
Sentindo um ardente fogo cálido.
Parece um anjo desprotegido
Quero beijar teus lábios de mel
Tu ainda és meu amor definido
Juro que a ti nunca serei infiel.
Vou acompanhar-te a tua morada
Eu virei todos os dias trazer flores
E te contarei segredos sonhadores.
Em breve virei para tua companhia
Nossos espíritos alçarão voos belos
Realizaremos nossos sonhos singelos.
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SAUDADE

Por que será que você não veio?
Meu coração sente assaz saudade
Minh’ alma está sentindo receio
Oh, Deus! Tenha de mim piedade.
Sem sua presença tudo fica vazio
As estrelas perdem o esplendor
Meu corpo estremece de tanto frio
Quem irá me chamar de minha flor?
Não posso crer que já me esqueceste
Sonharei com nossas noites de amor
Lembrar-me-ei das tuas carícias sem pudor.
Serei a primeira a encontrar a aurora
Com uma dor dilacerando meu peito
Sofrendo onde antes era nosso leito.
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ESCOADOURO

Jogaram-me pedras porque pequei
Foram indiferentes ao meu sofrimento
Não quiseram saber por que tanto errei
Condenaram-me a um sujo isolamento.
Padeci no mundo dos preconceituosos
Olhavam-me como se eu fosse uma ré
Eu tinha pesadelos deveras monstruosos
Mas não me arrancaram a inabalável fé.
Uma força foi tomando conta do meu ser
Eu não poderia deixar que me pisassem
Tampouco que por prazer me matassem.
Busquei uma luz no fundo da sarjeta
Encontrei umas frestas que reluziam
Decidi que nunca mais me excluiriam.
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DEVANEIOS

Se meu amado fosse poeta
Eu voaria como uma borboleta
Ele me traduziria em versos
Eu me sentiria rainha do universo
Seria sua musa inspiradora
Ele me rimaria com encantadora
Construiríamos um mundo diferente
Nosso amor seria reluzente
Sonharíamos com paz e esperança
Abraçaríamos o mundo com confiança
Casaríamos em uma simples capela
Depois tomaríamos vinho à luz de velas
Meu amado não é nenhum trovador
E nem é um homem sonhador
Mas nos amamos com felicidade
Nossa vida é repleta de serenidade
Ele me ama verdadeiramente
Faz-me feliz plenamente
São meus devaneios de poetisa
Que passam como uma leve brisa.
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LIBERTE-SE
Se não tens amor próprio, não sabes amar
Se prendes um pássaro, não és livre para caminhar
Se não questionas, nunca encontrarás as verdades
Se valorizas pela aparência, és digno de pena
Se não respeitas a natureza, és um pecador
Se não ajudas ao teu irmão, vives na solidão
Se não procuras a simplicidade da existência
Perdão, tornastes escravo por incompetência.
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O SONHO ACONTECEU
Com olhares nos amamos
Nos toques nos deliciamos
No silêncio nos comunicamos
Nos poemas nos encantamos.
As palavras são dispensáveis
Nossos espíritos são inseparáveis
Nossos sentimentos são palpáveis
Nossos sonhos são indubitáveis.
Um amor com interação
Almas em comunhão
Sintonia de coração
Vida plena de emoção.
Nós sempre nos procuramos
Sublime foi o dia que nos encontramos
Olhos nos olhos e nos emocionamos
Na Hora do Ângelus nos abençoamos.
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PAIXÃO VULCÂNICA
Teu beijo é meu segredo
Sinto-me extasiada
Nosso amor tem enredo
Sou tua mulher encantada
Meu beijo é teu paraíso
Guio teu amor com esplendor
Parece que vais perder o juízo
Ama-me sem nenhum pudor.
Nossos beijos molhados
Nossas mãos se tocando
Nossos corpos misturados
Nossas almas se amando.
Corpos suados, jogados
Lençóis amassados no chão
Desejos ardentes saciados
Retrato d'uma vulcânica paixão.
Uma união inerente, veemente
Prazer efervescente, literalmente
Paixão com perigo iminente
Amor com clareza evidente.
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REFLEXOS DA MINHA ALMA
Quem sou eu?
Poetizo sobre o perdão, me rebelo
contra as injustiças, clamo pela mãe natureza,
sublimo o amor, choro as dores do próximo
e louvo a Deus com uma fé inabalável.
Na hora de agir sou fiel as minhas ideias?
Estás querendo a perfeição
Vejo angústia no teu olhar
Não é apenas uma indagação
Há verdades que não se pode calar.
O sucesso não vale o arrependimento
Preciso de paz na minha consciência
Não posso causar desapontamento
É uma questão de coerência.
Procure o caminho da iluminação
Vais sofrer por uma busca transcendente,
Sejas fiel ao teu grandioso coração
Sintas os sinais e não sejas impaciente.
Se preciso recomeçarei minha jornada
Sem temer a grandes julgamentos
Quero transmitir veracidade
Mesmo que haja sofrimentos.
Não preciso me camuflar para viver
A fidelidade me fará crescer e vencer
Poetizar é um dom que traz nobreza
Expressando mensagens com braveza.
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VOA MENINA

Voa menina, atrás dos seus sonhos
Vai às nuvens leves como plumas
Pousa nos lindos jardins com olores
Atravessa o céu com rede de brumas
Voa menina, não deixe a vida passar
Se você não for, vai se arrepender
Deixa seus devaneios o mar sobrevoar
Terá o prazer do mundo se desprender
Voa menina, se espelha na natureza
Você espalhará as sementes dos ideias
E muitos ouvirão os seus lindos sinais
Voa menina, vai buscar a sua felicidade
Não se acovarde diante dos problemas
Você verá que a vida é sábios poemas.
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RESSURGIMENTO

Deixa-me sentir essa dor na alma
Ela vai me trazer mui crescimento
Será meu tempo de renascimento
Um dia meu coração sentirá calma
O espírito não evolui só no prazer
Ele necessita também de tristeza
Nela também há uma rara beleza
Nesse universo de tanto padecer
Não há o que temer no isolamento
O ressurgimento é algo encantador
Eis que ele surge como libertador
Não tenho medo da minha solidão
Sempre encontrei a luz que procuro
É o mistério de não viver no escuro.
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MINHA ORAÇÃO

Deus dê-me forças para me reerguer
Eu necessito de uma luz na minha vida
Envie um anjo alado para me proteger
Sinto-me uma ovelha desprotegida
Sei que existem inúmeros questões
Eu prometo fazer o bem a meu irmão
No meu viver não terá mais omissões
Nesse momento eu TE dou meu coração
Tenho fé que voltarei para Te agradecer
Já estou me sentindo mais fortalecida
Dessa luta não serei uma mulher vencida
Meu Pai, sei que estás ouvindo minha oração
Acredito que amanhã essa tristeza vai partir
E a esperança na minh'alma irá ressurgir.
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ENCANTADORA

Gosto quando me chamas de poetisa
Sussurras dizendo que sou encantadora
Dizes que sou uma mulher sedutora
Queres meus beijos leves como a brisa
Já percebi tuas grandes mutações
Eu o reconheço em toda estação
Porque te sinto com meu coração
Estarás sempre nas minhas recordações
Nunca te vi, mas sempre te amei
Sentimento são deveras inexplicáveis
São meus grandes desejos invioláveis
Nos meus sonhos sempre te beijei
Tu és meu doce amor romântico
Nada maculará esse nosso afeto
Oxalá esse romance fosse concreto
Mas é um amor puramente platônico.
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INVERDADES
Verdades me foram escondidas
Mentiras deslavadas e malditas,
Algumas pessoas denegridas
E muitas vidas desditas
Em um mundo obscuro
Com caminhos tortuosos
Um passado inseguro
Pesadelos perigosos
Recomecei com coragem
Enfrentei alguns embaraços
Saí pedindo passagem
Eu precisava de muitos laços
Fui juntando meus pedaços
Não foi uma luta pacífica
Mas consegui vencer
Anseio uma vida intrínseca
Chega de tanto sofrer
Quero paz no meu viver.
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MARGARITA
Quero-te homem inspirador
Preciso do teu imenso calor
Tu trazes certa singeleza
Despertas desejo com delicadeza
Já ganhaste minha entrega
Queres joia mais bela?
Não quero uma margarita
Faz-me sentir querida
As pérolas vivem no mar
Inspiram-me a te amar
Plebeu ou distinto
Tens selvagens instintos
Eu me dou porque és meu soberano
Que importa se esse amor é profano
Sou aquela mulher verdadeira
E me entrego por inteira
Sinta a verdade com teu coração
E com a tua pura emoção
Não sou uma mulher simulada
Sou aquela que é alada.
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EU E ZEUS
Tu és para mim Zeus
Um Deus repleto de soberania
E eu tive a graça de conhecer tua sabedoria
Voltemos à história cheia de esplendor
E mudemos o rumo dela com amor
Tens habilidade para assumir qualquer humano
Mas eu te quero um Deus insano
Cair nos teu braços
E te presentear com laços
Fui criada por ti, Zeus
Quero os braços teus
Eu te amarei com voluptuosidade
Eis a minha ansiedade... Multiplicidade
Líquidos misturados
Versos inspirados
Línguas provocantes
Prazer incessante, palpitante
Os metais nobres somos nós
Que tem cintilação
De um amor em explosão
Tu és minha composição
Fogo que incendeia minhas veias
Possuir-te numa noite de lua cheia
Verás todos os sinais
Escutarás meus doces ais.
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DELICIOSA MISTURA

Os meus beijos desenham lugares
Onde tua imaginação não alcança.
Beijos inusitados que deixariam
Teus pelos arrepiados
E tua alma alçaria um voo
Arrebatador com uma aterrissagem plena de satisfação
Minhas mãos
Minha boca
Meus olhos
Procuram o segredo do teu corpo
Querendo te presentear
Com uns segundos de prazer
Que poderão ser eternizados, enraizados
O véu da noite nos trará inspiração
Nossos corpos se realizarão
Exaustos e saciados
Cansados, mas os desejos não foram privados
Estava escrito nos astros iluminados
Que por mim serias enfeitiçado
Tornaremos a cometer loucuras
Sem pensar em censuras
Nessa nossa deliciosa mistura.
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EU VEJO A TUA ALMA
Como esquecer aquele dia que saíste de dentro de mim?
Senti saudades dos teus carinhos no meu ventre
Da nossa união sublime
Tu choravas e eu me emocionava
Cortaram o que te unia a mim
Mas nosso amor cresceu
Se tornou infinito
Tu olhas além dos meus olhos
Como eu vejo a tua alma
Nosso amor é eterno
És a luz que ilumina meus dias
E a razão do meu viver
Seremos sempre assim
Amigos, companheiros
Sei que me amas
E eu sempre te amarei além dessa vida
Obrigada por existires, meu filho.
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LACUNAS

Minh'alma dói por razões desconhecidas
Quiçá por lacunas não preenchidas
Nessa complexidade meu corpo não obedece
O coração sangrando também padece
Meu pranto causando desmandos
Minha vida segue sem comandos
Se eu não encontrar a saída
Serei uma mulher perdida
Mergulhar profundamente nesse pesar
Dilacerar gritar e depois as lágrimas enxugar
A minha coragem está fugindo
E eu estou me consumindo
Ninguém pode atravessar a ponte
Que me levará a um novo horizonte
Só eu posso fazer algo por esse desalento
Preciso urgente sair desse mundo cinzento.
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SEMPRE VOU TE AMAR
Eu sou a mulher que te ama
Fico feliz quando me chamas
Amo tuas grandes virtudes
Aceito tuas inquietudes
Olho para mesma direção
Contigo estou em conexão
Mesmo quando estás calado
Gosto de estar ao teu lado
Tu embalas meus sonhos
Torna meus dias risonhos
Entende minha fragilidade
Presenteia- me com felicidade
Juntos superamos dificuldades
Sempre encontramos oportunidades
Nosso amor beira a perfeição
Não precisamos de explicação
Nunca haverá despedida
Eu te amo, minha vida!
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COTOVIA

Meu amor fique comigo
Preciso do teu abrigo
Nosso amor é impossível
Mas ele é invencível
Contemple a lua
Vem, eu sou tua
Essa noite vamos amar
Em teu corpo vou me encontrar
Sinta minha pele se arrepiar
Quando estás a me acariciar
Não quero que surja o dia
Hoje não quero ouvir a cotovia
Tu não vais partir agora
É o rouxinol que canta lá fora
Fica mais um momento
Não me cause desapontamento
Quando o dia brilhar
Eu vou chorar
Lembrar-me-ei da aurora
Que surgiu teimosa.
Poesia inspirada na música Alouette ** Denise Emmer.
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A VIDA É BELA

A vida é deveras bela
Saibamos lutar por ela
Não há o que lamentar
Se aprendermos a amar
Quando sentirmos solidão
Façamos uma boa reflexão
Os problemas nos tornam fortes
Para seguirmos o nosso norte
Nos momentos de felicidade
Pensemos na eternidade
Façamos da vida uma arte
E dos sonhos um baluarte
Que nossos espíritos se elevem
Ajudando os irmãos que padecem
Deus sempre estende a mão
E nos mostra o caminho da vastidão.
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EU TE CARREGO NO MEU CORAÇÃO

Ele quer partir
Não posso deixá-lo ir
Nele encontro sapiência
É belo nossa convivência
Minh'alma vai te encontrar
Porque sempre vou te amar
Tens um coração de criança
Não sairás das minhas lembranças
Meu amigo, meu irmão
Nunca te negarei a mão
És meu pilar de sustentação
Que carrego no coração
Deus abençoa nossa amizade
Ela é repleta de bondade
Ele vai atender minha oração
Estou suplicando com devoção.
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ADEUS

A minha peça terminou com ovação
Foi uma verdadeira emoção
Nunca ambicionei o papel principal
Vivi em busca do essencial
Sinto meu corpo flutuando
E uma voz me chamando
Estou um pouco temerosa
A partida é dolorosa
Nesse momento de indecisão
Eu peço compaixão
Choro convulsivamente
Entendi definitivamente
Percebo minha palidez
Não há mais talvez
Há duas sendas
Qual será a minha prenda?
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SINAIS

Sinto uma força que me conduz
E uma essência abstrata que reluz
Nos momentos tristes, sou consolada
Nos momentos felizes, sou estimulada
Sou impulsionada a me doar
Meu âmago necessita amar
Sou uma mulher maculada
Mas me sinto abençoada
Percebo que fui transformada
Para um novo mundo transportada
Minh'alma está em ascensão
Essa é a minha sensação
Meu Deus, estou reconhecida
E deveras enternecida
Continuarei buscando Teus sinais
Em todas as vidas, eles são vitais.
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MAIS FELIZ
Não devo sofrer porque não posso fazer algo
E sim procurar o que sou capaz de fazer
Estou determinada a ser feliz
Viver o meu presente
Do passado quero só o aprendizado
Ter metas para meu futuro
Mas sem esquecer o dia de hoje
Lamentações? Nunca mais
Ela limitam a minha vida
Ah, Eu sou rica!
Tenho um mar para mergulhar
Apreciar o nascer e pôr do sol
A natureza é para ser preservada
Ela é uma magia encantada
Tenho minha família
Meus queridos amigos
E minha inspiração
Para criar um mundo de emoção
Por isso não vou mais sofrer
Quero deliciosamente viver
Perdoar, abençoar e AMAR.
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MUTÁVEL
Às vezes sou uma formosa flor
Outras sou espinho pontiagudo
Posso exalar um perfume embriagador
E ferir se necessário for
Tenho essa dualidade
Sou frágil como um cristal
Sou forte como uma tempestade
Sempre sou mulher verdadeira
Nem sempre uma boa companheira
Sou meio exagerada
Posso ser ponderada
Depende da situação
Depende das pessoas
Posso ter muitas virtudes
Não invada minha quietude
Não estou me definindo
Eu estaria me resumindo
Sou mutável
A vida não é estável
Tenho uma boa qualidade
Viver com veracidade.
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VOZ DO CORAÇÃO
Seguro meu coração na mãos
Nas mais difíceis situações
Em um sussurro escuto uma oração
Deus agradece tua abnegação
Minh'alma sente uma comoção
A voz entoa como uma canção
Em segundos entende a mensagem
Preciso de crescimento nessa passagem
Esse sofrimento me traz reflexão
Meu espírito necessita de ascensão
A vida é uma grande travessia
Preciso de muita sabedoria
Tenho muito que renunciar
Para meu caminho iluminar
No mundo tudo é passageiro
Com Nosso Pai tudo é verdadeiro.
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TOQUES QUE FALAM

Tu estás cheio de desejo
No teu olhar vejo lampejo
Querendo que eu seja tua
Deixa-me completamente nua
Os nossos toques falam
As palavras que calam
Amamos com sofreguidão
Transbordando a nossa paixão
Quero a tua voraz vontade
Com minha sensualidade
Nossos corpos se fundem
E nossas almas se unem
Preciso sempre ser tua
Aqui e na iluminada lua
Não me deixe, meu amor
Tu és meu descobridor.
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DESATINADA

O sol está brilhando lá fora
Porém meu coração está frio
Dentro de mim existe um vazio
Que me importa saber da hora
Tu me deixaste sozinha e vencida
Baixaste a cabeça na hora do adeus
Derrubaste todos os sonhos meus
Deixaste para sempre uma ferida
Hoje eu sei a dor de perder um amor
Tudo perdeu seu verdadeiro sentido
Apenas me lembro do teu olhar fingido
Mas se tu voltasses para minha vida
Sei que esqueceria que fui desprezada
Pelo teu amor torno-me desatinada.
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NUVENS DE ALGODÃO

Nuvens de algodão
Triste está meu coração
A vida me priva da tua doce presença
Quero ver teus sorrisos
Ouvir tuas palavras
Quero brincar contigo,
Como se fôssemos duas crianças
Sentir tua pele macia
Olhar teus olhos expressivos
Mas eu não convivo contigo
Resta-me beijar tuas fotos
Saber o que estás fazendo
Será que ainda lembras de mim?
Tu estás no meu âmago
Enquanto não te abraço
Choro, sofro e morro de saudades
Para não dilacerar meu coração
Escrevo...
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SE PRECISAR DE UMA AMIGA

Quisera de te cuidar
Tua vida zelar
Teu espírito elevar
Do mal te salvar
Nunca te vi
Sempre quis
Dar minha amizade
E minha lealdade
Oro muito pela tua vida
Com uma fé sem medida
Rogo a Deus pela tua felicidade
Acompanhada de serenidade
Nunca senti algo semelhante
É um sentimento brilhante
Na minha mansidão
Contigo entro em comunhão.
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NOSSO AMOR

Tu és minha inspiração
Meu ponto de orientação
O meu único caminho
Que não tem espinho
Contigo descobri o amor
Os obstáculos transpor
Viver em harmonia
E sentir tua sintonia
Vivemos a autêntica felicidade
No nosso mundo sem maldade
Deus abençoou nossa união
Nós agradecemos com devoção
Tu és meu nascente e meu poente
Hei te amar eternamente.
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HOMEM E MULHER
No universo masculino
Tudo é fortalecido
Há muita cumplicidade
E muita solidariedade
No universo feminino
Tudo é cristalino
Há muita emoção
E muita intuição
Na junção desses dois mundos
Fica tudo mais profundo
Há certa perfeição
Gerando a concepção
Mundos tão dissemelhantes
Ambos muito brilhantes
Não há como negar
Que nasceram para amar.
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DISTÂNCIA
Faz tempo que não te vejo
Estou cheia de desejo
Que louca vontade
De matar essa saudade
É tantas idas e vindas
Vida de uma espera infinda
Não há distância que nos separe
E nada que nosso amor ameace
Um dia teremos nosso cantinho
Onde faremos nosso ninho
Com um lindo e encantador jardim
E sentiremos aroma de jasmim
Uma vida de realização
Sem nenhuma ostentação
Desfrutando da natureza
E de um amor pleno de beleza.
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ABRAÇO TUA DOR

Compartilhamos alegrias
Sorrimos das nossas fantasias
Quando escolhe a solidão
Eu entendo o teu coração
Crescemos com as diferenças
Passamos por turbulências
Não foi por acaso que nos conhecemos
Deus sorri quando nos entendemos
Eu abraço a tua grande dor
Nesse momento sofredor
Deixe-me entrar no teu mundo
Mostrar-te a força do amor fecundo
Enfrenta essa passagem
Encha-se de coragem
Alivia minha comoção
Soltando tua emoção.
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GOSTAR E NÃO GOSTAR
Não gosto de perfeição
Tampouco de presunção
Prefiro a justiça
Sem nenhuma cobiça
Não gosto de preconceito
É um grande desrespeito
Prefiro os questionamentos
Eles têm descobrimentos
Não gosto de hipocrisia
Ela me traz desarmonia
Prefiro as doloridas verdades
Sem dó e nem piedade
Gosto dos verdadeiros amigos
Eles sempre estão comigo
Não precisam ser santos
Mas me ajudam nos desencantos.
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DESEJOS INCONFESSÁVEIS

Abrace-me com grande emoção
Encoste teu coração no meu coração
Quero que sintas o quanto te amo
E que nesse gesto eu me inflamo
Beije- me sempre apaixonadamente
Explore minha boca ardorosamente
Acaricie meu corpo com paixão
Enquanto eu perco a razão
Nossos desejos inconfessáveis
São deveras invioláveis
Queremos amor sem pudor
Nossos corpos sentem ardor
Esses momentos têm magia
E uma deliciosa agonia
No instante da explosão
Almas entram em comunhão.
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NOVOS HORIZONTES

Estou no escuro
Presa nesse muro
Tentando ver um brilho
Que me conduza a um trilho
Não quero ver sombras
Elas são deveras estranhas
Há um caminho a galgar
Para eu me elevar
Não vou mais me sacrificar
Novos horizontes, irei conquistar
Deixei me envolver pela alienação
Necessito da minha concepção
Não vou ser mais conduzida
Tampouco uma mulher esculpida
Quero liberdade de escolher
Só assim saberei viver.

ANNA LUCIA GADELHA
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