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De olhos fechados, 
coração aberto. 
Uma palavra, 
um verso, 
um poema. 
Foi assim que tudo começou. 
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Um toque de azul 
 
Todas as cores são perfeitas, 
mas o azul me acalma. 
 
O azul do mar 
me convida a banhar 
e me deixa mais leve 
As tonalidades do azul, 
me enchem os olhos 
de uma beleza 
que não sei explicar, 
 
Me traz equilíbrio, 
me chama pra vida, 
me deixa sonhar. 
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Fazendo poesias 
 
Brinco com as palavras, 
como as borboletas 
brincam com as flores. 
 
Borboletas que descansam em pétalas, 
Sugando perfume e cores. 
 
Palavras que pousam no papel, 
formando versos, 
que em pouco tempo, 
dão vida a poesias. 
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Equilíbrio 
 

A poesia me permite 
ser quem eu quiser. 
 
Me leva onde quero ir. 
 
As vezes me deixa aqui, 
quieta, 
dentro de mim. 
 
Na poesia me encontro, 
me deito pra descansar. 
 
Acabo dormindo. 
Quando acordo, 
estou leve, 
tranquila, 
feliz. 
  


