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Para mim é impossível não tocarmos as pessoas ao 
nosso redor e, se podemos tocar as pessoas ao nosso 

redor que seja com amor...

(Kms)



Para meu amado sobrinho Marcos Paulo e a todas as 
crianças que a esperança e os sonhos estejam sempre 

em seus olhos...



Notas aos leitores:

Que cada leitor seja tocado pelas palavras e escritos deste li-
vro. Espero que possamos juntos em prol da liberdade coletiva amar. 
Afinal, amar é um ato de resistência.

Que resistamos e lutemos pela transformação da realidade. 
Em um mundo cercado por guerras, genocídio, feminicídio, desma-
tamento, pandemia, racismo estrutural, desigualdade, pobreza, neo-
liberalismo, entre tantos outros problemas que encontremos nesses 
poemas apoio para resistir.
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Vidas perdidas na pandemia

As estrelas em todos os cantos;
O céu imerso em seus encantos;
Enquanto tantos sonhos ecoam;

Voam.
Que possa ser lembrete:

Das vidas que ecoam em nossa mente;
E, suavemente:

Amaremos eternamente.
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Mundo de Descaso

Não quero estar onde não há espaço;
Nessas algemas de aço;

Canso-me de tanto embaraço;
E, nesse cansaço;

Me encontro em um mundo repleto de descaso!
O caso é:
Por quê?

O coração pede sossego;
O sossego alento;
O alento na alma;

Se dispersa e chama:
A chama viva que ama;

Que pisa e se acanha;
Mas, se há algo nessa chama;

Se pode afirmar:
Ela ama!
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Quem te ensinou a nadar?

Foi a sociedade que te prendeu;
Ou foi você que não aprendeu?
Que vale a pena sonhar;
Mesmo que seja na imensidão do mar;
Para aprender a nadar!

No entanto, há algo nas cores;
Nas nossas dores;
E, temores.
Há ainda algo entre os choros e os risos.
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Titanic

Nos encontramos no Titanic;
Todavia, não estamos na mesma posição!

Alguns estão correndo em direção aos botes;
Outros estão com coletes;

A grande maioria está sem botes e coletes.
Cantando ou lutando estamos no mesmo barco;

No entanto, não estamos na mesma posição!
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A vida

A vida é uma matemática:
Do tempo.

Uma ciência:
Da existência.
Uma história:

Do passado.
Um ensino do futuro;

E, tudo isso se resume em aprendizados:
Fora dos quadrados;

A criatividade, grita ó liberdade:
Viva ao Carpe Diem!
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Sobre as coisas simples da vida.

Veja, ouça e sinta:
A brisa;
O vento;
O mar.
Um canto de pássaro;
O riso da criança.
O barulho da chuva;
A gota d’água.
As goteiras do telhado;
Nas besteiras do assoalho.
Um ruído;
Entre os ruídos eternos.
O amor;
Ao ficar embriagado de amor.
Um zumbido;
Ao ficar entretido.
Um idoso;
Ao recordar seus tempos de criança.
Uma criança rir;
Ao se divertir.
Um adolescente ser vaidoso;
E, se manter distancioso.
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Mulher, o quão forte ela é?

Calúnia ou injúria?
Para alguém que possui tanta ternura.

Ameaça?
Para alguém que luta com tanta garra.

Difamação?
Para alguém que ama com todo o coração.
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Não, ou será um sim?

Não!
Não ao ato de julgar;

Não ao inescrupuloso ato de matar;
Não ao simples ódio.

Mas, espere:
Sim!

Sim ao ato de ajudar;
Sim ao ato de matar aos demais de felicidade;

E,finalmente:
Sim a amar!
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Desprovida de amor.

Amor?
Não há dor;
E,bom talvez um pouco de amor.
No meu coração;
Não há ação!
E,bem um pouco de reação me faz falta.
Saudade?
Se perdeu com a idade;
Já não há brilho nos olhos;
No entanto, um pouco de dor nos joelhos.
Muitas lacrimejantes gotas d’água;
Numa pequena folha de rosto.
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Semente de amor.

Amor?
Não há solidão, no meu coração

Tum tum ...
Bate na porta: Toc,toc!

Entra aqui vêm encher de amor;
Onde há dor.

Aço de Abraço;
Enlaço de embaraço;

Esse tão infinito amor!
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Parada: A rosa

Jaz um dia uma rosa a embelezar o jardim,
E esta é muito especial para mim.

A rosa faz-se de companheira,
E seus encantos são admirados pelas roseiras.

Sua voz é um suspiro, esquecida
Em meio a tantos infortúnios:

Do clima;
Do tempo;

Da vida, mas é certo que seu amor;
Há de suportar a dor!
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Espaço e vida

Espaço;
Espaço cósmico, sideral, geográfico;
De pessoas, de estados, de países;
Mas, principalmente de imensidão.
E, como na mais árdua paixão;
Sempre almejado;
Porém, não será aqui o único cortejado:
Outros destaques dispõem-se a graça,
Somos espaço!
Nele desfrutamos e ocupamos lugar;
Podemos até mesmo brigar ou alugar;
Entrelaçar nossos corações;
Ou afogar-nos em nossas ilusões.
Pois bem, pulsamos;
Como um relógio entre nossos pulsos;
O suor cálido após um dia de trabalho!
Espaço está no tempo;
Tempo está em vida;
Vida está no presente;
E ela deve ser vivida em cada:
‘’Tic,tac ‘’
Até o momento de partida.
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Dias atrás

Dias atrás te diria;
Dias atrás te mostraria;

O que naquela época sentia;
Uma pena que você jamais sentiria.

O que senti?
Posso definir;

Mas, o que ainda está por vir:
Não posso interferir!

Sei que meu final feliz chegará;
Resta descobrir como será?

Amanhã o sol brilhará;
E, talvez as estrelas consigamos alcançar;
Afinal, lá no fundo ainda podemos sonhar.
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Mãe

Apareceu na minha vida;
Vida isolada;
Vida cansada.
Na minha triste solidão;
Ganhou meu coração.
Na solidão devastadora;
Minha alma chorava.
Mas,ela com sua roupa desbotada;
Apareceu na sacada;
Com papai abraçada.
No silêncio da escuridão;
Estava meu coração.
Na calada da noite;
Conquistou-me com sua virtude.
No estrelar do céu;
Encontrava-me a léu.
E,no meio das estrelas uma figura raiou chamada:
Mãe!
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A borboleta

Ela voa:
Daqui para lá;
De lá para cá.

Do quintal do vizinho;
A rua em seu caminho.

Seu caminho é um destino;
Um destino invisível.
Pois, não se sabe se:

Vai ou vem.
Seu destino é difícil de alcançar;

Uma vez que, não sabe se até amanhã:
Sobreviverá!

Sua vida é voar e pousar;
Ela se chama:

Borboleta!
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Viver na favela

Viver na favela;
Lugar da vida bela;

Lugar do povo bom;
Um mundo encantado!

Nesta canção;
Na minha ilusão;

Escrevo o que penso;
No meu bom senso.

E, assim encerro;
No choro do meu coração.

Nesta canção;
Penso em um mundo encantado;

Ilusão criada em meu coração!
Mas, paro e penso:

Como posso encerrar isto;
Se não sei o que digo?

A resposta é muito simples:
A favela é lugar da vida bela;

Contudo, em meio a violência:
Tornar-se um mundo desencantado!

A vida na favela é uma ilusão;
Criada nos corações das pessoas.
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Infância desprotegida

Desprotegida da maldade;
Uma criança caminha;
Inocente perante o descrente.
Uma vítima;
Da negligência;
Do abuso;
Da exploração infantil;
Caminha em direção a emergência.



28

O passado

Na flor do deserto;
Num lugar bem perto;

Se encontra um tesouro;
Parece ouro;

Ao lado desse tesouro está um touro;
O touro chama-se:

Passado.
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Sobre a amizade

A rosa é uma flor preciosa;
A esmeralda é uma pedra semipreciosa.

Para mim és especial;
Melhor do que o sal.

Na nuvem encantada;
Da nossa amizade;

Espero você com muita saudade.
Saudade de seu jeito de criança;

Na vida diante d’uma balança.
És minha fonte de vida;
Quando estou cansada.

Estando doente;
Você me alegra imensamente.

Na minha solidão;
Você alegra meu coração.
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Vamos falar sobre racismo?

Racismo estrutural;
Questão cultural;
Histórica e social;
Não é normal!

Estamos cercados por desigualdade;
Necessitamos de representatividade;
Sobretudo, igualdade.
Vivemos desacordados por mais de 500 anos;
Os políticos tentam oprimir nossos direitos humanos.

Desta vez, não iremos fazer renúncias;
Todavia, muitas denúncias;
Àqueles que nos oprimem, justificando pela cor;
Mas, eles não conhecem nossa dor.
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O ditador

Ele não conhece as dores ou;
Os temores dos pobres.

Sente-se dominador;
Perante os dominados.

Opressor sobre os oprimidos.

Ele não sai do bastidor;
Deve-se a ele o temor.

Justifica-se apontando culpados;
Causa-nos desgosto.

Chama-se:
Ditador!
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O sol brilhará outra vez

Quando o sol raiar;
Precisarei de um abraço para me segurar.

Quantas vezes penso em desistir;
Mas, seu sorriso vem me impedir.

Como posso explicar?
As maravilhas do sol raiar;

Elas me fazem pensar;
Sobretudo, amar!
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Classe social

Conhecimento da história;
Em meio a classe exploratória;
Trata-se de aludir à memória:
A construção histórica.

Dos campos as cidades;
A imigração ocasionou desigualdades.
As desigualdades refletiram;
No acesso a oportunidades.

Os esnobes;
Ignoram as dores dos pobres;
Estes, por sua vez bem sabem que vivem à margem;
Sobretudo, almejando sua imagem.

Em meio a falta de representatividade;
Encontramos negros;
Pardos;
E, a grande maioria deles:
Marginalizados!
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Sentimento

Só gostaria de tentar;
E, só em pensar;

Meu coração começa a se quebrantar.
Amar?

Não é sobre pensar;
Mas, sim cristalizar:

“O sentimento”.

Faça-me o favor:
Seja mais amor!

Não adianta rancor;
Isso traz muita dor.
Por isso lhe peço:
Seja mais amor!
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Pedido a estrela cadente

Quando criança;
Tinha esperança.

Que a estrela cadente;
Me trouxesse um presente.

Sempre fiz pedidos surreais;
Contudo, no momento os sonhos são reais.

Vou pedir a estrela cadente;
Dê-me um presente:

Unicamente, que seja feliz eternamente!
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Ideologia Racista

Ela cria um imaginário;
Seu cenário?
O palco da vida;
Esta vida tornar-se vítima;
Foge a rima.

A desigualdade estrutural;
Demonstra um mundo extremamente desigual.
Aonde negros e pardos;
Se encontram marginalizados;
Fragilizados;
E, sobretudo:
Excluídos!
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Cores e dores 

Nossos corpos;
Nossos rostos foram machucados;

Vivemos desacordados por mais de 500 anos;
Agora reivindicamos direitos humanos!

Somos discriminados pela cor
Infelizmente, parecem não sentir nossa dor.

Este mundo precisa de mais amor
E, menos discriminação justificando pela cor.

Aliás, não há justificativa
Para a esquiva;

Dos neopolíticos.
E, aqui estamos nós

Reivindicando nossa voz.
Nossos corpos;

Nossos rostos foram machucados;
Vivemos desacordados por mais de 500 anos;

Agora reivindicamos direitos humanos!
Conhecimento da nossa trajetória

Em meio à classe exploratória;
É mais do que exaltar a nossa história.

No entanto, aludir à memória
A esperança num mundo antagônico;

E, por vezes irônico.
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Roda Viva 

Para conhecer a perfeição;
Faz-se necessário conhecer a imperfeição.
Para saber o que é útil;
Deve-se saber o que é inútil.
Para ter conhecimento do que é belo;
Precisa-se ter conhecimento do que é singelo.
Para se conhecer;
Antes, é necessário se desconhecer.
Para sobreviver;
Faz-se necessário saber viver.
Para saber o que é ser amada;
Deve-se saber o que é ser lembrada.
Para ter esperança;
Precisa-se enxergar com os olhos de uma criança.
A vida é uma matemática;
Ela é recheada de temática.
Na imaginação se vale a ilusão;
Na realidade se vale viver;
Mediante as possibilidades do acontecer.
A vida dá voltas e reviravoltas;
Do ir ao vir;
Do ali ao aqui;
Só se sabe o dizer:
Isso tem que acontecer!
Para ter mudança;
Entre na dança;
 
Viva com esperança!
Esplêndido em abundância;
Explore a ânsia:
Viva!
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Na grande roda-viva;
Para saber o que é ser positiva;
Deve-se saber o que é ser negativa.
Os sonhos buscam a verdade;
No entanto, os sonhos não a conhecem.
Para se conhecer;
Antes, é necessário se desconhecer.
A vida é uma matemática;
Ela é recheada de temática.
Na imaginação se vale a ilusão;
Na realidade se vale viver;
Mediante as possibilidades do acontecer.
A vida dá voltas e reviravoltas;
Do ir ao vir;
Do ali ao aqui.
Só se sabe o dizer:
Isso tem que acontecer!
A retórica é a arma dos débeis dissabores;
Eles não possuem amores;
Não saem dos bastidores;
Muitos deles são ditadores;
Eles causam temores e dores;
Os pobres, bem sabem que os temores são existentes;
No silêncio há muitas denúncias;
 
Desta vez, os pobres não irão fazer renúncias.
Jazem, uns dias velhos ditados:
Agora, devem-se mudar os quadros!
Entre na dança;
Viva com esperança!
Para se conhecer;
Antes, é necessário se desconhecer.
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Espelho do amor

Sou um espelho;
Um espelho sou.

Deixa-me te dar um conselho:
Com carinho de quem já avisou;
Se algum dia alguém te ofender;

E, você se sentir magoado;
Saiba que por alguém você é amado!

Você é assim:
Um potinho de amor;

Que não tem fim...
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Sobre rosas

Rosas rosadas;
Vermelhas;
Encantadas;
Grelhadas;
Bem passadas!
Florista, mande mais:
Hoje irei espalhar rosas;
No lago infinito;
Do amor.
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Luta pela vida!

Mulheres caladas;
estão esgotadas.

Num mundo onde o machismo predomina;
Elimina;

O feminicídio está a solta!
Mas, agora elas estão juntas;

A luta delas é pela vida.
E, a vida que merece ser vivida;

Não deseja ser oprimida;
Sonhem e voem mulheres;

Antes que venham as dores;
Vejam as cores!
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Escrever é amar!

Amar é dedicar;
Dedicar é emocionar;
Emocionar é respirar;
Neste instante, cala-te!

E, abraça-me
Enlace-me;

Percorra a profundidade que não posso alcançar:
No meu coração há muito pesar, porém acho que ainda sei amar!
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Despedida

Não posso negar;
A falta de ar;
É tão incrível o amar!
Mas, deve-se preocupar:
Em não magoar.
Por pequenos instantes;
Que tais escritos sejam emocionantes;
Antes, do adeus.
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