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Prefácio 

Conheci Caroline diante de uma tela. E nossa amizade se nutriu 
entre transferências de dados, compartilhamentos de arquivos, 
correios eletrônicos... 
Então algo mágico aconteceu! 
O que a princípio seria banal, pertencente ao mundo do "mais 
um", ficou diferente. 
Nossa conexão evoluiu, transcendeu pra o mundo do "somos 
UM". 
Que linda amizade surgiu! Quantos interesses afins! Quantas 
"coincidências"! 
Hoje, nem redes de fibras óticas, nem provedoras, nem cabos 
serão mais necessários para o link da nossa amizade. 
Agora estamos aqui e lá, através da poesia. 
A coletânea aqui apresentada é fruto de um caminhar repleto de 
perdas e ganhos. 
Muito mais que estética, pulsa vida em cada verso. 
Palavras-alimento. 
Amores e suas nuances passeiam pelo olhar do leitor, na linha 
tênue que separa o sonho da realidade. 
Amiga, obrigada pela oportunidade de fazer parte de seu trabalho 
e, sobretudo, por sua amizade. 
 

Marluci N. Pinheiro – Educadora formada em Letras 
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Minha Guerreira 

Foi dentro de você que meu coração começou a bater 
Me apresentou a vida de um jeito bonito de se ver  
Me ofereceu a oportunidade de ser feliz  
Estar ao seu lado foi tudo o que eu sempre quis 
 
Continuo seguindo seus passos  
Te fazendo presente  
Te vendo em meus olhos  
E seguindo em frente 
 
Com você aprendi o que é Amor  
Sem você, descobri o que é a dor  
Percebi a dimensão da minha fé 
 
Sua vida me inspira  
Seu exemplo me conduz  
Nos momentos de escuridão você é a minha luz 
 
Obrigada por tudo, Mãe  
Você é a razão do meu viver  
E enquanto eu estiver por aqui  
Te prometo um sorriso a cada amanhecer 
 
 
Ofereço esse poema a minha mãe, Ana Maria, e a todos os filhos cujas mães 
já cumpriram sua missão na Terra. Em especial, à Caroline Farias e Izabel 
Farias, por sua querida mãe, Terezinha. 
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Minha Constelação 

Presentes de Deus 
Compõem minha vida 
Me cuidam, me guardam 
Me iluminam, me inspiram 
 
Florescem em meu jardim 
Tornam mais leve a minha caminhada 
Quanto sentem que perdi o rumo 
Me colocam de volta à estrada 
 
Preenchem as páginas da minha história 
Enquanto alguns são capítulos à parte 
Faço das suas presenças minha rotina 
Rezo para que possa vê-los em toda parte 
 
Pacientes com minhas faltas e imperfeições 
Suas vozes acalmam meu coração 
Cativam-me com tantos gestos de carinho 
Nosso improviso, nosso sonho, nossa canção. 
 
Valentes, encantadores, surpreendentes 
Encontros que já estavam marcados 
Chegam quando menos espero 
Partem e deixam saudade 
 
Seus sorrisos, seus olhares,  
Seus segredos eu conheço de cor 
E verdade seja dita, vida fica mais bonita 
Com vocês ao meu redor 
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Pra você! 

Não transformei seus sonhos em realidade 
mas sonhei junto com você 
Não enxuguei suas lágrimas 
porque estive ao seu lado para não deixar que elas caíssem  
 
Muitas vezes cheguei antes mesmo de você me chamar  
Emprestei meus olhos para coisas que não conseguia enxergar 
O meu futuro para as páginas você me ajudar a preencher 
A importância que todos deveriam dar a você 
 
Os planos loucos que para nós fazem muito sentido 
As palavras bem ditas e o meu ombro amigo 
E o que mais pode querer? Me diga que eu faço 
Te dou o mundo ou meu melhor abraço 
 
O possível e o impossível para melhor lhe atender 
Ou simplesmente peça para eu nunca sair de perto de você 
Que você tenha sempre motivos para sorrir, se orgulhar 
Mas se um dia cair, olha eu aqui pra te segurar! 
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O que há em mim 

O amor não foi feito pra luta 
Amor que é amor chega de mansinho 
Não pede licença 
Invade 
E quando vai embora? 
Saudade 
 
O futuro entendimento do que sou agora 
É o que busco pelo mundo afora 
É o que me move e o que me faz crescer 
E aqui dentro carrego a vida que tive 
E um pouco da que eu sonhei em ter com você 
 
Uma força que vem não sei de onde 
E por dentro de mim se esconde 
Nesse involuntário querer 
É o amor que quando penso que morre 
No mesmo segundo resolve voltar a nascer 
 
Às vezes me perco nas dúvidas 
Tento calar meus medos 
Guardar segredos espalhados em mim 
E no silêncio vindo de meus olhos escuto  
Que não posso me impedir de te amar assim 
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Versos de mim 

Sou um pouco de tudo o que vivi 
Somado ao muito do que quero viver 
Sou sorriso, sou lágrima 
Sou mistério e sou prazer 
 
Tenho a vida que Deus quis pra mim 
E os amigos que a vida me fez conhecer 
Carrego todos comigo, os que tive, 
Os que tenho e os que ainda irei ter 
 
Tenho fases e faces que me fazem me sentir como a lua 
Sou o livro que nem todos podem ler 
O fruto que não é proibido 
A metade do que posso construir com você 
 
Sou a saudade do tempo que já passou 
A certeza de que o amanhã ainda está para nascer 
Vejo vida transbordando em meus olhos 
Dou a presença a quem faz por me merecer 
 
Percebo que o Amor se manifesta 
Nos pequenos mundos desse grande Universo 
Vou fazendo dessa existência uma festa 
Contando um pouco de mim nesses versos 
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Universo dos opostos 

Pra mim o beijo é muito mais... 
Que um cruzamento de bocas 
 
É doar-se e receber-se de volta 
Aquela coisa de se estar intimamente 
Ligado ao coração 
 
Cada pulsação 
Quanta emoção! 
 
É o calor que vem de dentro pra fora 
Transbordando de luz a escuridão que namora 
Que enche a minha alma de alento 
Toda necessidade de se viver o momento 
 
Invasão ao que se é desconhecido 
O beijo ativa os cinco sentidos 
 
Não importa se é suave como a pluma 
Ou imponente como um trovão 
Que importa o caminho se a chegada é o coração? 
 
Beijo roubado é a porta ao paraíso 
Beijo concedido ganha licença e abrigo 
 
O beijo frio distante de novela 
O fogo que sinto se é você aqui 
Encostando seus lábios nos meus 
Injetando amor dentro de mim 
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É o oceano chacoalhando aqui dentro 
É o grito que ninguém pode ouvir 
São os olhos fechados 
Para que tudo que é bom possa vir 
 
A fonte que nunca seca 
Seu gosto é único e particular 
O beijo não começa pela boca 
E sim pelo desejo de beijar 
O resto é a consumação do irreal 
Do mágico, às vezes do fatal 




