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 Ela. Você e Eu.Sou.

Ela é o enigma,as vezes se irrita.Ela sorrisos largos em momentos sentidos.Ela escancara
desprazer e não gosta do que vê.Ela sonhadora,detesta o vazio,quer sempre viver.Ela é dos
amantes ,amores e gosta de amar.Ela detesta correntes por gostar de voar.Ela é guerreira pessoa
querida,determinada.Ela horas pantera vira uma fera,ou nobreza ferida.Ela acha ser Ela,verdade e
serenidade.Ela é gargalhada,criança as vezes ou adulta atrevida quando  ferida.Ela ama correr,e
apenas viver.Ela trabalha entre vidas e mortes.Ela tem paixões que querem arrasar coraçõo.Ela é
noites em festa,baladas até sol raiar.Ela não se importa e com vinho na mão,é só brindar.Ela é
momentos como ressaca do mar,outras serena feito água de rio a rolar..Ela de sorriso largo e de
muitos abraços,porém sem laços.Ela pessoa vivida todo dia adora um café.Ela você Eu sou . 

  

            Sonia S de Souza 

 

Página 8/57



Antologia de Sonia S.de Souza

 Iemanjá e Oxum

Você é a lua e eu o sol.Tu é a noite e eu o dia.Diante de ti sou o brilho que aquece o viver pela
estrada.A lua distante se esconde e mostra a verdade.Você de Iemanjá eu da Oxum. Não importa
quem é quem,o que existe é o bálsamo da água do mar e o choro que vem dos olhos.  Você rainha
do mar eu da cachoeira.Enfim você,eu e nossos orixás que vencem demanda no terreiro de
Umbanda.
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 Quando não mais.

Quando não mais meus lábios se abrirem,quando não mais meu sorriso  sumir, quando mais nada
a fazer.Quero lembranças boas recordar.Eu não quero o verbo chorar.Lembrem que sempre quis
voar e dançar.Sempre quis ao mundo cantar e sempre no amor acreditar.Quando meus olhos o
brilho acabar, lembrem que a vida foi feita para perdoar e sempre eternamente amar e a Deus uma
prece elevar.
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 Teus olhos

Teus olhos parecem estrela a brilhar 

Teus olhos que tem palavras no olhar 

Teus olhos que tem um doce encanto 

Teus olhos penetram meu ser e Eu 

Teus olhos rolam lágrimas choro de dor 

Teus olhos e seu coração sofrem por amor 

Teus olhos mistura de sol e chuva 

Teus olhos horas ilumina alegria outras chora tristeza 

Teus olhos que hoje somente a incerteza 

Teus olhos cadê seu brilho porque o sofrer 

Teus olhos por trás esconde um amor que tem que esquecer.
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 Que adianta

Que adianta te sentir amor se tudo você muda o destino.Que adianta dizer sou sincera te amo mas
sempre estou a sua espera.Que adianta dizer seu amor ser infinito se queres um outro destino.Que
adianta acreditar em suas palavras se na verdade só sabe brigar.Que adianta ser doce,sempre
amante,se seu ciume me mantém distante.Que adianta pedir juras de amor a todo instante se sua
desconfiança é um amor inconstante. 
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 Nada Mais.

Nada mais

Em memória. 

Nada mais ouvirei palavras que traziam alegria,e me tiravam a tristeza e novamente viver.Nada
mais,o teu jeito simples de gostar e consolar será presente.Nada mais seu doce ser de ensinar o
lado certo de ser.Nada mais o simples de você mostrando o lado belo do querer.Nada mais você irá
abraçar e com singelo sorriso vai me dar.Nada mais sua imensa calma irei curtir.Nada mais teu
abraço é pura verdade irei sentir.Nada mais terei o laço feito com seus braços que faziam-me sorrir
.Nada mais diante da vida terei,amiga tia e mãezona.Nada mais minhas lagrimas sua mão irão
enxugar.Nada mais inexplicável sua presença não mais está.Nada mais minha tristeza irá
tirar.Nada mais você por inteiro o conselho trará.Nada mais ,agora seu cantinho mimoso cheio de
detalhes ,terão mais sentido,e hoje apenas o vazio.Nada mais vou sentir a mão tão serena me
afagar.Nada mais você meu porto seguro que trazia a paz o meu tudo.Na mais do teu lado muitas
conversas e prosas as passagens de sua história.Nada mais agora sua ausência minha alma
dói.Nada mais como sempre nosso clique tinha que ter Você e Eu aquela foto.Nada mais ao meu
lado você vai estar para te amar.Nada mais agora somente a saudade.Nada mais poderei ter
completa felicidade.Nada mais agora tão distante ,sua presença em mim se faz constante,VOCÊ tia
querida ,imenso amor, mãezona meu tudo,que partiu para outro mundo.Nada mais apenas eu,seus
filhos queridos ,parentes e amigos.Nada mais. Tia você se foi e deixou no meu coração e em minha
alma uma ferida,bons momentos, sentimentos e sua experiência vivida sua presença ainda sentida
,e eterna que levarei até o fim da vida.Jamais esquecerei você que antes de partir, de mim tirou
esperanças ,com seu olhar  deixou a lágrima rolar .Nada mais apenas hoje ,a certeza de agora ,
que estás nos braços do seu Deus e permanente ao seu lado por você sempre amado. 

Em memória minha Tia amada,Nadir.

Sempre no meu coração ?
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 Como foi o começo?

Como foi o começo,não sei.

Apenas um sorriso lindo de ser,num lindo rosto jorrando viver,como pássaro que se lança a voar,na
certeza de um dia amar.

Como foi o começo não sei,este te gostar tão forte mesmo sem te conhecer.

Não importa,posso te ver,te falar sentimentos antes sem sentido,agora me ama um novo destino.

Como foi o começo não sei,só hoje sim,um anjo,vida meu ser,amor infinito minha razão é você.

Como foi o começo não sei,

Do tudo uma coisa sei,palavras gentil pessoa,

Horas doce,outras terriveis muda o rumo,e me

deixa num só lance, meu Eu ferida e distante.

Mas nada se acaba você é eterna ,chama não se apaga.

Como começou não sei,

Apenas mesmo longe sempre perto,amor eterno,você me oferece de braços abertos.

Como começou não sei e quanto tempo será.

Apenas certeza nesta hora ,nosso intenso amor,sem chance de final agora.
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 Se soubesses

Se soubesse que iria chorar,diante de tantas palavras,não queria te amar.Se soubesses que eras
difícil de entender minhas dúvidas, meus medos não iria te confessar.Se soubesses que dói no
peito ouvir de doce lábios o que não merecia e se confia.Se soubesses de meu sincero amor não
me faria sofrer.Se soubesses a felicidade de verdade quando se ama,jamais me diria palavras que
sufoca feito chama.Se soubesses que não sou robô eu tenho alma e um coração.Se soubesses
que meu amor foi ferido e sem você vida nada mais tem sentido.
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 Pássaro perdido

      »    

Como não sentir o coração pulsar forte quando a mesma imagem vem a cabeça, como se estivesse
a minha frente.Você não sai de minha memória, parece gravação definitiva.O céu escuro,chuva que
cai,meu coração que não se controla diante deste sentimento que vem a todo momento.Como
passar a borracha neste filme que vem e volta.Se soubesses o quanto te amo,jamais fugiria de mim
como pássaro perdido e sem rumo.Nunca jamais te esquecerei ,você mibha pérola que preferiu a
nobreza das amigas meninas, e Eu também como ser humano eu só queria te amar e voar com
você. 

  

 Sonia S de Souza
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 Você

  

Você chegou na hora certa sim,com sorriso largo e olhos que hipnotisa.

Veio chegando feito porta bandeira desfilando,parecendo enredo diante do povão.

Você surgiu com seu corpo inquieto exibido,frente abre alas a sambar. Você é destaque pela
beleza e grande charme de princesa. Você empolga e vira destaque.

Você audaciosa,guerreira e arrasa,acalma é só evolução,e seu parceiro mestre sala um amor no
coração. Você que guarda no peito o sentimento amar. Você mulher destemida segue a bateria ,e
no rítimo do sentir,um dia este amor teria.Hoje em primeiro lugar na disputa ,entre o sentir,poder e
querer. Você que ama a vida,encerra o desfile,diante de um amor diferente que agora sim comissão
de frente,você agora vive. Você que não sabia o esperado resultado,diante de um samba cantado.
Você que nunca pensou ser campeã agora segue um novo amanhã vida diante da passarela
torcida por muitos querida . Você que só quer amar e tem ainda o amor distante. Você enfim tem
querer e nunca quis julgar. Você neste grande enredo um doce amor existe,que diante de tantos
afetos presente

 sempre esteja,e nunca mais seu coração ficará na incerteza. Você diante dos momentos um novo
enredo, continua a amar. Você que sempre agiu com a mente e a razão , e o amor ,a essência da
vida , no coração jamais terá, a infeliz incerteza.
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 Se soubesses

Se soubesses o amor que está entranhado no meu coração, derrepente teus olhos me
enxergassem.Este amor que trás alegrías ao meu corpo,que transforma até minha alma,Este amor
sem início, pontos e vírgulas, se tornou o ícone de minha vida,é verdadeiro e absoluto,mesmo sem
ter você por perto, ele me basta. A minha vida existe diante deste imensurável amor,que
contamina,embala e é jogado ao mundo através de meus sorrisos.Um dia prestará atenção neste
amor,mais derramará lágrimas,pois ele já adormecido,estará no céu infinito espalhando o verbo
amar para os endurecidos que foram em sua própria vida,alienados a qualquer sentimento.Te amo
e te amarei sempre. 
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 Momentos

Vi as águas batendo nas pedras,queria ser eu a rolar com os peixes,e seguir qualquer você, de
coração e alma e não o vazio. Esta distância que se faz presente angustia minha alma,me faz
sonhar todo instante neste circo de fantasias e risos.Como não chorar diante de seu retrato,
sofrimento calado e o Eu apertado.Como fingir que te esqueci se você por inteiro ainda vive em
mim.
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 Amigos

      » Vocês são as estrelas que moram dentro do meu infinito ,o infinito de um sentimento simples e
sem mistérios, infinito de trocas não somente das alegrias e dos Abraços, dos momentos juntos ou
não,e sim das nossas diferenças que  nos une,deste amor sempre ligado, por ser vocês a energia
que contagia e ao mesmo tempo me acalma a alma.A todos amigos que choram no meu ombro e
também me acalentam, não me cansando nunca em grandes momentos até mesmo aqueles que
não queríamos que fossem para nós. Pouco importa ,o que importa mesmo é este amor ferrenho
que nos deixa as vezes crianças,que nos une e unirá, e ficarão em nossas lembranças. Amigos
meus grandes amores fora do face e que neles estão, amigos dos meus amigos,amigos
distantes,amigos mudos,e ausentes,Amigos das saídas e baladas,dos passeios e nostalgia até
mesmo nas doenças ,as vezes na depressão ,.Amigos meus que me esqueceram ,mas deixaram
algo pra mim.Amigos que foram e ficaram,amigos colados e os desgarrados,amigos que vem e se
vão, ,amigo e amiga você que tão perto está e ao mesmo tempo a voar,cientes fiquem ,que sempre
os irei amar.Que este amor seja nossa eterna tatuagem em nossos corpos e em nossa alma.AMO
VOCÊS,Que Deus esteja sempre entre nós. 
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 Estrela

A vida é cheia de surpresas ,onde cada dia de ser feliz ou não.Simplesmente surgem
acontecimentos e pessoas,pessoas estas que se destaca.Ah! que olhos são estes?Que me domina
,interrogam e fascinam.Que fazer diante deste brilho que me faz sonhar.Foi um tanto longe para
enfim conquistar.Oh, estrela que vejo as vezes e não toda hora.Mas as energias são
magnéticas,esta minha força do querer para mim e para o meu coração.Como explicar que em
pouco tempo a ti admirar,como dizer que você seduz.A coragem um dia chegou,se fez presente,eu
teria que romper tal distância,mas no pensamento presente a todo momento.Enfim amizade não
pode ser Estrela,porque passei a amar Você.
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 Amor a essência da Vida

As vezes quero gritar ao mundo,sou feliz: por existir ,por ter meus olhos e corpo saudáveis.As
vezes ainda choro por ter perdido vocês que foram meu esteio meus pais ,as raízes de minha
existência, mais logo passa,são Saudades apenas,meu coração estará com vocês sempre . As
vezes pergunto o porque de muitas coisas sem respostas,uma sei :Amor de família é incomparável.
Outras são mistérios Dele.Ele nos ensinou ,e cresce de acordo com nosso caminhar:Nos
sofrimentos ou nas alegrias sempre uma essência de cada vida.Somente ele sabe porque amamos
mais a alguns que outros ,um amor pra cada um ,que tem que ser de diferentes formas,mais é
amor divino. Mas sei que seguirei sempre o que Ele mais ensinou."Amai-vos como eu vos amei Por
isto amo muito sem enxergar mais os defeitos ou divergências de pensamentos ou maneiras e
escolhas na vida de cada um.Por tudo isto:Amo,Amo,Amo a vida meu mundo e a todos que fazem
parte de minha existência e até mesmo os que já foram ,os que não estão e os que ainda
virão,porque amar faz bem a alma e ao coração, e viva o Amor a essencia da vida.
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 Não Mais

Quando não mais meus lábios se abrirem,

Quando não mais meu sorriso sair,

Quando mais nada a fazer,

Quero muitos risos a me dar

O que sempre gostei de fazer.

Quero lembranças Boas a recordar

E não quero o verbo chorar.

Lembrem que sempre quis voar,

Que sempre quis dançar, 

Sempre quis ao mundo cantar 

Que a vida foi feita pra perdoar,

E sempre eternamente amar.

E a Deus os olhos elevar.
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 Mãe

A cada dia que vem,a felicidade continua,os amores,família, amigos nossos animais de
estimação,tudo na paz e na energia que a cada dia que passa,sou eu ,a vida a paz e o amor,sou
filha da Vitória, mãe que em algum lugar está a me olhar e a todos os meus,os nossos os
dela,familiares, amigos,rezando e nos acalentando mesmo neste infinito. Saudades deu e aqui
estou te amei,e ainda te amo mãe minha mão amiga eternas lembranças.
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 ITAIPU

ITAIPU. 

Vida que segue diante da razão,que prevalece na mente.Como continuar uma trajetória sem
certezas,de um início e até mesmo o fim.Como não pensar olhando este mar de ilusões que nasce
diante deste entardecer.Oh divina paisagem que me leva a sua presença de tanto admirar.Como
não sonhar ao presenciar esta luz que se esconde ,nestes raios a ofuscar o olhar que me levam a
este solo pisar.Tarde que todo dia se faz presente e leva viajar minha mente a este lugar.Amo esta
estrela que tão distante deixa saudade.Saudades de minha passagem em seu imenso mar ,ondas
que vem e vão deixando o cheiro de brisa em meu coração.Morros de pedras ,montanhas imensas
ao fundo a cidade, Niterói se mostra dentro de ti paisagem rara joia, descoberta que Araribóia
fundou este mundo de luz,paz e adversidades diante da grande verdade aos olhos: Itaipu criação
entre tantas maravilhas este mar azul, Ele deixou, divino mestre nosso Deus.
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 Eu e Você

A distância existe diante de nós e entre nós.Como superar este tamanho obstáculo num mundo de
querer,.Nada explica essa força feito imã,uma magia.Entender que se faz presente esta sitonia.Em
cada segundo,minuto,toda hora.Sentimento de amar veio sem razão,surgindo agora.Como explicar
essa mistura de corpos sedentos em chama que inflama,jorra e queima até a alma.Como não
querer te desejar e. te amar se mesmo longe assim este amor o segredo em inexplicável paixão, as
vezes vem o medo.Como esquecer se o pensamento é só você.Oh imenso mar de amar que
transborda pelo coração feito ondas serenas as vezes ,em altas marés estúpida emoção.Eu e Você
numa viagem de sonhar diante das estrelas e da lua.
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 Jamais vou te Esquecer

Mundo de sentimentos amores e paixão,nostalgia que se instala derrepente no coração.Sentir que
chega sem pedir licença, se alojando do nada marcando presença todos os dias.Mistério que
contamina o corpo de prazer ,mas ao mesmo tempo deixa tristeza diante de tamanha leveza,e que
se vai derrepente não sei onde, deixando o vazio e este amor dentro do peito por você que jamais
vou esquecer..
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 Você Eterno Desejo

Coração que bate forte feito tambor,que acelera por seu amor.Amor que ilumina a alma e me faz
sonhar.Como não te amar você minha estrela,te peço nunca pense em me deixar. Não me deixe
você que me faz delirar,nesta intensa loucura me fazendo sonhar.Em pensar que já quis te
deixar,achando ser estranho você meu querer.que me deixa tão louca de prazer.Mas dentro do
peito se faz sentir,lágrimas rolam não consigo me afastar .Meu corpo treme minha alma
chora,jamais te quero eu te perder,e sempre te desejo todo dia e seu corpo sentir.Nunca quero
deixar de estes lindos olhos admirar,este olhar que me excita fazendo sonhar. Você meu eterno
desejo sempre tua boca quero beijar,e sempre em seus braços quero estar. 

  

                    Sonia S de Souza
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 Vida Minha

Simplesmente surge alguém do nada,

Que chega com medo talvez de amar,

Num silêncio discreto se mostra então.

Mistério somente parecendo um leão,

Mas nada parece feroz deve haver uma razão,

Simplesmente um pássaro perdido ou não,

Você de lábios sedosos corpo selvagem,

Você dona de si tão frágil e vai além,

Você que domina ,muitos suspiram por ti.

Você na verdade pássaro que voa as vezes perdido.

Você simplesmente de lindos sorrisos

Você amiga meiga e destemida

Você vida minha por tantos és querida.

 

  

                     Sonia S de Souza
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 Loucura

Esta tremenda loucura de amar.Loucura de sentir e de sonhar,.Loucura de tantos momentos e
desejos.Loucura de prazer nos braços,testemunha a lua.Loucura de dois corpos que viram um
só.Loucura esta sem sentido apenas destino.Loucura esta que acontece automático
querer.Loucura viagem até o céu.Loucura que se transforma em mel.Loucura distância existe e faz
sofrer.Loucura diante do tudo,ao mesmo tempo o nada.Loucura que se apresenta despertando a
alma.Loucura que basta sempre nua.Loucura que enlouquece,ciúmes me faz sofrer por ser
sua.Loucura estranha em ti,emoções sem fim.Loucura diante de um poder de jamais te
esquecer.Loucura esta jamais irá ter fim.Loucura amor meu infinito.Loucura sempre mais diante de
ti.Loucura bem perto,também sempre distante.Loucura eterna que torna o perto longe.Loucura
simplesmente assim.Loucura dois corpos que enlouquece de um grande amor sentir. 

  

Sonia S de Souza.
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 Amo Poesia

      » Eu amo poesia,  

Eu solto as palavras,

Que vem naturalmente,

E em meu coração se faz presente.

Eu amo escrever sobre sentimentos,

Eu amo o que vem na mente,

Escrevo pensando em grandes lances, 

Escrevo histórias que não me pertence,

Amo poesia e por ela eu vivo,

Amores que tive,e já se foram,

Poesias até para amigos perdidos,

Diante de tantos sentimentos envolvidos,

Poesias pra eles viverem o sentido,

De que todas estas palavras que digo,

Também saíram por causa do amigo,

Que usam meu ombro com sua história. 

Poesias minhas e de todos que jorram,

Poesias que saem de dentro agora,

Enquanto puder um amigo escutar,

Poesias minhas não irão acabar. 

  

                  Sonia. S.de Souza
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 Olhar

  

Olhar que encanta e me atrai só chama.Olhar de perguntas querendo respostas sente.Olhar amor
que nasce bem derrepente.Olhar que trás sentir o tudo do ser.Olhar que faz sentir
infinitamente.Olhar parece visão atinge o coração.Olhar que entrega ao prazer e viver.Olhar
distante mas tão perto está.Olhar que me faz feliz e me faz amar.Olhar que me trás sorrisos,as
vezes lágrimas.Olhar que me controla e me faz chorar.Olhar que briga ,ao mesmo tempo
descomplica.Olhar que fere e muito ama segue.Olhar penetrante,êxtase o tudo.Olhar sempre olhos
meus meu mundo.Olhar que me ama ,me sacia e reclama.Olhar loucura lindos olhos me
acalma.Olhar me conquistou e minha alma.Olhar amor me trouxe paz é meu destino..Olhar
fogo,êxtase que jorra.Olhar que amo hoje sempre e agora. 
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 Mar

      » Mar distante o horizonte,  

Mar de ondas arrebentar,

Mar barco segue a navegar,

Mar pescador a procurar, 

Mar que leva e traz tristezas de se amar,

Mar que encanta e não se cansa de acalentar

.Mar de esperanças e eternas lembranças, 

Mar da euforia e noites frias,

Mar dos sonhos e belos amores,

Mar das deusas e lindas flores,

Mar natureza simples assim,

Mar de vidas e histórias sem fim 
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 Mundo

      » Mundo de grandes amores.Mundo do vazio as vezes loucura.Mundo perfeito de ilusões,horas
real.Mundo um destino que se fez presente o ideal .Mundo tristeza virando alegria.Mundo de ser
pessoas que brilham eterna magia.Mundo das artes,dança nossa história.Mundo da música
"Problemas" vidas nossa.Mundo de sonhos,beijos por aí afora.Mundo dos prazeres sempre o
querer.Mundo da paixão ,Eu e Você um só coração.  

              Sonia Silveira de Souza. 
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 Um só coração

Noite que chega céu estrelado e a Lua presença se faz neste infinito.Sonhar é possível diante
desta magia que vem, a mente viaja.Como esquecer este olhar de tão profundo deixa o corpo
nu,despindo e despido de preconceitos se atira e pelo avesso vira..Noite que chega e você se deita
diante de intensos prazeres ,momentos vividos e sentidos,dois corpos se embolam uma paixão e
ferozes no amor eterno,cúmplices a dois em um só coração  

                     Sonia S de Souza
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 Um Amor

Um Amor

Um amor que surgiu e encanta,que me aquece e faz bater forte o coração.Um amor que veio do
nada e que invade a alma,as vezes stressa outras acalma.Um amor grandes loucuras,trocas
intensas carícias,beijos e abraços ardentes e desejos.Um amor êxtase na luz do dia diante do sol
no amanhecer ou diante da lua a se esconder.Um amor intenso junto ciúmes rolam,brigas diante do
sentimento.Um amor que incendeia ,o corpo explode,palavras incertas fúrias e raiva tantas do muito
querer.Um amor sentido eterno e longe mais ao mesmo tempo perto.Um amor meu e de você.Um
amor talvez tu não mais sentir por mim,saiba que de nós dois meu amor por ti levarei até o fim de
minha vida,simplesmente assim Amo te.
 

                       

  

                    Sonia S de Souza
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 Verbo Amar

   

O tempo vai passar e eu vou sentir,

Esta mesma dor que aperta o peito,

Sentimento que dilacera,faz sofrer

Na certeza o que não pode ser.

O sol que queima meu corpo,

E meu rosto sempre ilumina,

Energias e forças tentam trazer,

A minha mente que se perde por querer,

Abraçar o inatingível beleza nata,

E em cada dia o amor não passa.

Ter você é impossível jóia rara.

Esperanças não morrem creio sim,

Na fé que trago e que muito sinto,

No coração este amor que explode.

Derramo estas lágrimas como um rio,

Seu manto protege oh mãe te sinto,

Envolve esta filha que por ti chama,

Devolve a paz que tanto reclama,

Nesta vida que simplesmente ama,

Oxum segura minha mão agora,

Já não tenho forças minha alma chora.

Arrancar de dentro o que não quis assim,

Que me envolveu sem pedir enfim.

Amor insensato que vem e segue,

Mata aos poucos feito brasa e fere.

E com certeza na agua que banha a areia,

Este sofrimento jogarei pra ela ,

Yemanja sereia e rainha do mar,

Arranque de meu Eu este verbo amar.

           Sonia S de Souza.
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 DIAS FELIZES.

DIAS FELIZES.

Dias felizes em cada segundo,longos momentos,dias intermináveis distante da magia no
querer,sem como decifrar tamanha mistura,ansiedade,agitação,criatura Eu enrolada diante de
nosso jeito um amor verdadeiro.Dias felizes de êxtase única certeza um só clima rola e a gente se
embola.Dias felizes de mistura,carícias,beijos e abraços ,surgem brigas,ciúmes,bobeiras mil diante
de tu e Eu.Dias felizes um tanto complicado,medo agora que de mim se despede,ficando
lembranças delícias se vão embora.Dias felizes momentos vividos,dificuldades de me
amar,surgindo assim derrepente a mágoa,no peito a dor a incerteza de um imenso amor.Dias
felizes infinitos ,na noite ,no dia,as vezes na madrugada afora se despede deste sentir me arrasa
agora.Dias felizes,sempre as diferenças,personalidades fortes,o mesmo sentimento dizia:Amo-te e
hoje quer que eu esqueça.Dias felizes juras de amor eterno,hoje imensas sensações,vem o fogo
que domina,pira e se vira e ainda me domina.Dias felizes que se teve,que foi,já era não mais a rolar
porque simplesmente o fácil entre nós de sonhar a afirmação de" estar dificil me amar.".Diante
deste tudo assim meu amor restou por ti dentro de mim.Dias felizes ,abraços,beijos ausentes bem
como meus tantos desejos levarei no peito Dias Felizes sua presença não mais, somente o incerto
da certeza que te perdi ,poderás da minha vida se for,mas este meu imenso amor não queres mais
não,mas dentro de mim estará você até o dia te arrancar de meu coração.

 

                 Sonia S de Souza.
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 Sonhar

Sonhar é uma única maneira,

De você ficar mais perto,

Diante de mim nesta longa ausência, 

Sonhar que trás um você diferente,

Em sonhos de êxtase estás presente.

Que dera ter sonhos contínuos, 

Todas as noites em meus braços sorrindo,

Infinitos prazeres que são só meus.

Como tentar reagir a ansiedade,

Porque somente sua imagem eu vejo,

Realidade que bate o fim do começo, 

Apenas tua sombra eu tenho de verdade.. 

  

                       Sonia S de Souza. 
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 Simplesmente Amor

"Um amor que nasce diante de ti,diante do teu olhar e diante de mim.Amor que não se mede que
me enlouquece e me faz pirar e a cabeça virar.Amor que chegou apoderou-se e excita e meus
sentidos aflora diante de tanto querer em mim e toda hora. Amor sem fronteiras mas que em ti
deixa a incerteza por minhas bobeiras te faço sofrer e você sente e pedreira me joga.Amor você
meu sentido"meu viver minha vida,esqueça meu lado ruim"porque você é meu início e meu
fim.Amor meu mo eterno tire da mente a incerteza ,sinta em seu coração este infinito amor é teu e
sempre será com certeza.Te amo. 

   

     Sonia S de Souza
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 Pensamento que Rola.

Pensamento que rola sonho acordado por ser e existir você pessoa diante do ser.Pensamento que
rola imagens em luz,emoções que seduz.Pensamento que rola distante e viaja no tempo,ontem
hoje e agora.Pensamento que voa e rola,paixão eterna que vira paranóia e pira.Pensamento que
rola imenso amor,no olhar que brilha a certeza e presença eterna magia.Pensamento que rola
brigas sem nexo o sexo aflora.Pensamento que rola o medo que vem de te perder por
alguém.Pensamento que rola ansiedade presente de te ver ausente.Pensamento que
rola,bobagens surgem olhos tristes na hora perdão implora.Pensamento que rola no peito a dor de
não querer teu amor perder.Pensamento que rola abraços muitos e lances, o êxtase o mundo do
prazer por sempre te querer.Pensamento que rola a gente se embola de dia ou na noite,qualquer
hora o que importa é o agora.Pensamento que rola distante porém perto a cada
instante.Pensamento que rola não mais tristezas nem mais foge apenas felicidade tem diante os
desejos.Pensamento que rola,sem preconceitos,diferenças apenas nosso jeito.Pensamento que
rola você presente embora distante.Pensamento que rola infinita paixão que nos domina e por ti
vivo este grande amor que chegou e veio morar no meu coração. 

               Sonia S de Souza 
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 INCRÍVEL.

Incrível você surgiu e aí foi o começo de um sentir louco que sufoca e me devora.Incrivel foi tudo
tão certo uma paixão de fogo que me tomou todo o meu corpo e envolveu o meu Eu.Incrivel tempo
passando tudo ficando diferente e você se tornando distante.Incrivel como te amo ,este amor tão
imenso por ti, que nem ligo se você me queira ou não..IncrivelI mesmo se você um dia desistir de
mim ,saiba que vou te amar sempre sim,até meu fim..Te amo ,muito amor no coração e na
alma,isto é incrível. 

                    Sonia S de Souza
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 Meus  Olhos ,Teu Olhar.

Meus olhos por ti se encantam,amando loucamente num amor intenso neste olhar,olhos que me
envolve e me faz perder no tempo.Real presente é sua imagem comigo sempre.Todos os dias ,toda
hora,vida minha na sua,estranha loucura.Como não amar você meu desejo e meu querer.Meus
ciumes e prazeres hoje eu só em nosso ninho.Meus olhos,nos teus fitam e te namoram. Você
distante,você envolvente ,você amante.Meus olhos as vezes tristes nas discórdias contínuas eu e
você na roda se perdendo aí a gente não se embola e perdemos o sentido.Meus olhos sempre te
espera no dia ou na noite,chova ou tenha sol eu neste infinito de amor e você ,como será nosso
destino ,fica a incerteza.. 

                          Sonia S de Souza.
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 O importante :Ser Feliz.

Em no ser perfeito que não existe e sim lutar para se chegar a uma perfeição, podemos agir desta
forma.A partir daí vemos o quanto o ser humano é egoista,há um poder enraizado dentro dele que
o transforma de um dia para o outro.Quando se está com vontade de se entregar a vida,atender ao
seu eu,a força interior que o atrai,simplesmente ame e sustente este amor.Muitos carregam
sentimentos feridos,buscam apoio e derrepente se distanciam da sua felicidade procurando criar
uma nova vida.Felizes aqueles que conseguem modificar sua própria vida,mas nesta trajetória de
modificar sua própria vida surgem as angústias,as mudanças enfim a tristeza que se juntam a
outros sentimentos.Nesta tentativa ferem o seu próximo,pessoas,família ou amigos."Não importa o
alvo,e onde possa estar agora e como está por dentro o coração, o importante é lembrar que as
escolhas são unicas e exclusivas de quem deseja mudar ou se libertar,e conscientizar-se que com
novos rumos,novos passos,outras atitudes enfim exigirão novas responsabilidades e mais a
sapiência serão precisos,pois o voar tem que ser bem alto para que ninguém possa alcança-lo e ter
o cuidado com o decolar e com os que te amam eles podem não querer te alcançar.Mas o que
importa sim é uma trajetória de amor,se amar se doar ,o impotante ser feliz 

                  Sonia S de Souza
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 VIDA

A vida é um mistério,as vezes uma caixa de surpresa onde nada é fácil. Vida da gente,paixão sem
querer,amor que nasce de um olhar,rosto.meigo e frágil.Vida que não se entende,loucura pura,um
inicio que foi de tudo,flores,presença sempre ,bem como nossas conversas,beijos,delírio sem se
ligar no tempo em nossos momentos.Vida que começou nós amores,viajando no sentir,no tocar,
muitos prazeres.Vida hoje da gente tudo ficando sem graça,não há mais tempo,momentos entre eu
e você estão diferentes.Vida de loucura,corpos livres se embola e se jogam entre si e dos pés a
cabeça um só sentir prazeres sem fim.Vida que mudou agora sem respostas dos porquê sem
perguntas.Vida amor infinito,hoje por um fio,devagar vai sumindo sem sentido causando
calafrio.Vida nossa não mais como antes,nosso amor está distante,você agora cheia de coisas mil
que devagarinho vai me deixando no ninho feito passarinho,só e implorando amor. Vida nem sei o
que será ,resta apenas sonhar de nossos sentir e perder as esperanças ,de um dia abraçar você de
verdade,mas resta a mim seguir e nem chorar sua ausência que vida me deu e me faz sangrar e
apenas contigo sonhar.                

                         Sonia S de Souza
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 Menina assim me chama

Menina assim me chama,me abraça e me beija feito criança.Menina assim me chama,você secreto
amor,meu desejo.Menina assim me chama, teu querer,sua vida e não uma ilusão.Menina assim me
chama,sou sua pequena que te ama e me atrapalho em teus braços ,suas carícias,beijos muitos
infinitos sem sentido,nós um só destino.Menina você me chama e me encanta,e me enlouquece me
alucina e domina.Menina você me chama,me ama na madrugada,no dia ou na noite a gente se
entrega em delírio na alma e no coração uma eterna paixão.Menina você me chama já nossa rotina
de se amar,do sentir e do viver,nossa razão de ser.Menina você me chama,duas,três as vezes
mais,nossos êxtases,extrema loucura eu e você,tu em mim um corpo só.Menina assim me chama e
aqui estarei te esperando,minha sempre acesa chama você meu sol. 

  

                           Sonia S de Souza
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 Tristeza

Tristeza. 

De onde vem a tristeza?As vezes de saudades de alguém ou de uma paixão ou talvez
decepção.Tristeza da pessoa querida que se foi perdeu a vida.,Tristeza de quem se ama por estar
distante ou por um amor que não pode ser e vêm o sofrer.Ah .tristeza que machuca toda hora
dilacera o coração e me faz sangrar a alma e todo meu ser.Tristeza deixa-me sonhar,não quero
chorar,só quero amar ou talvez possa ser ou nunca ter.Vai tristeza embora carrega este sofrer, não
quero morrer,preciso viver,viver entre laços e abraços,beijos e desejos que meu corpo consome
feito dor ,numa mistura do sentir e ter um grande amor.Tristeza fique distante pois sei que mais
adiante não sei como, talvez entre encontros e desencontros um alguém me dê o ombro e diga te
amo e me entrelace em um abraço. Ah e assim tristeza você de mim vai desistir, porque vou amar
até o dia do fim. 

  

                          Sonia S de Souza
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  Em um só Coração

  

Em um só Coração 

Noite que chega céu estrelado e a Lua presença se faz neste infinito.Sonhar é possível diante
desta magia que vem, a mente viaja.Como esquecer este olhar de tão profundo deixa o corpo
nu,despindo e despido de preconceitos se atira e pelo avesso vira .Noite que chega e você se deita
diante de intensos prazeres ,momentos vividos e sentidos,dois corpos se embolam uma paixão e
ferozes no amor eterno,cúmplices a dois em um só coração  

                          Sonia S de Souza
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 Impossível te Esquecer

Impossilvel te esquecer. Impossível te esquecer,você invade meus pensamentos,toma conta de
meu ser, hoje meu viver.Impossível te esquecer,teu jeito doce de me querer,de me tocar e me faz
sonhar. Impossível te esquecer,amo quando você me chama,se insinua quero te beijar e me joga
na cama,minha roupa tira e eu nua fico e nosso êxtase vira chama. Impossível te esquecer,você me
acalma me abraça e de,prazeres e delícias mil você colado em mim,me devora e esquecemos do
mundo lá fora. Impossível te esquecer,brigas tem,discórdias,ciúmes tudo isso faz parte de nossa
história. Impossível te esquecer e de suas mãos longas caricias e de seus lábios beijos sem fim.
Impossível te esquecer e sem teu calor sentir e você e eu o tesão aflora e rola. Impossível te
esquecer e sair da sua vida,se teu olhar me seduz e seus lábios me invadindo internamente e me
leva a loucura. Impossível te esquecer ,suas mãos que em meu corpo passeia e faz nossa mistura
de corpos explodir nosso mel,e eu viajo até o céu. Impossível te esquecer, meu amor é
imenso,verdadeiro e eterno.Amo te ,e você além de do seu abraço sempre a dizer: Amo te pra
Caralho. 

                  Sonia S de Souza
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 Ser um Pássaro........

Queria ser um pássaro para estar com você toda hora a cada instante.Queria ser um pássaro e
com garras te proteger você meu amor e amante.Amo te que mesmo distante és meu pensamento
constante.. 

  

  

  

                      Sonia S.  de Souza 
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 Seus Olhos

      » Incrível você não usar os lábios pra dizer que me ama. Incrivel mesmo que minta de não me
amar eu sei que sim,me amas.Incrivel tanta ternura,tanto sentimento que vem de ti.Eu me encanto
e sinto todo prazer por você mo meu querer.Incrivel por mais que seus lábios não se pronunciam,os
seus olhos brilhantes e infinitos como as estrela falam pra mim ":Amor Amo te",porque seus olhos
são meus ,e a razão única que fala sem precisar de palavras nos lábios,basta você me olhar que
sinto todo seu amor meu querido dono de minha vida.Te amo.  

  

  

Sonia S de Souza.
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 Você

      » Você de olhos fascinantes meu infinto ,somos segredo num mundo de desejos longos beijos.
Você meus olhos brilhantes eterno amor,a loucura que admiro minha a todo instante. Você meu
divino me enche de carícias ,sacia minha sede satisfaz meus desejos, na cama toda hora me ama.
Você meu prazer,meu amado eterna magia meu intenso amor,te amo querido você minha vida.
Você somente alegrias diante de mim lindo ser pessoa me encanta mesmo as vezes minha criança
que sempre me ama. Você meu extase minha loucura não se cansa quando na cama. Você incrivel
pessoa sempre enamorado a infinita paixão meu amor sem fim,sempre no meu coração
simplesmente assim. Você incrivel pessoa amada meu intenso prazer ,jamais vou te esquecer.  

  

                          Sonia S de Souza
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 Verbo Amar

Verbo Amar. 

O tempo vai passar e eu vou sentir,

Esta mesma dor que aperta o peito,

Sentimento que dilacera,faz sofrer

Na certeza o que não pode ser.

O sol que queima meu corpo,

E meu rosto sempre ilumina,

Energias e forças tentam trazer,

A minha mente que se perde por querer,

Abraçar o inatingível beleza nata,

E em cada dia o amor não passa.

Ter você é impossível jóia rara.

Esperanças não morrem creio sim,

Na fé que trago e que muito sinto,

No coração este amor que explode.

Derramo estas lágrimas como um rio,

Seu manto protege oh mãe te sinto,

Envolve esta filha que por ti chama,

Devolve a paz que tanto reclama,

Nesta vida que simplesmente ama,

Oxum segura minha mão agora,

Já não tenho forças minha alma chora.

Arrancar de dentro o que não quis assim,

Que me envolveu sem pedir enfim.

Amor insensato que vem e segue,

Mata aos poucos feito brasa e fere.

E com certeza na agua que banha a areia,

Este sofrimento jogarei pra ela ,

Yemanja sereia e rainha do mar,

Arranque de meu Eu este verbo amar.

 

Sonia S de Souza 
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 A Volta

Noite que chega,estrela que no céu brilha,lua se faz presente e junto dela minha tristeza e saudade
de você.Noite o silêncio trás de sua ausência persistente, e meu coração inquieto fica batendo forte
por muito te querer ,e você não vem me ver.Noite minha amiga que me consola,e me acalma um
pouco a alma .Noite toda estrelada tesmunha deste imenso querer ,trás de volta pra mim este amor
que sinto , razão de minha vida e meu destino ,amor que sufoca , aquece o meu prazer,e devora na
certeza da sua volta,em meus braços se joga ,pra nunca mais me deixar sem me amar.   

  

SoniaSdeSouza
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 Nós a nos Amar.

O tempo te mostrará a certeza de meu amor ,que sinto por ti.Como não te amar se já estava escrito
é o destino diante deste sentimento infinito.A cada passo meu junto muitas batidas de meu coração
vai até você.Amor que me alegra,me faz feliz e muitos momentos a gente briga e depois a entrega
e nossos braços se enlaçam na certeza do querer e nunca se perder.Uma da outra a se amar e
sempre. a nos amar.. 

  

           (soniasdesouza)  
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 Noite

  

Noite que surge,e longe as estrelas o meu olhar que se perde a procura de ti que está neste
momento na sua alegria  distante assim de mim.

Noite amante de todos amores,me trás este amor de tão longe só me deixa a sofrer por muito
 querer.Um dia nosso irá chegar e teus olhos vou namorar ,na certeza que muitos abraços vou te
dar, e juntos nesta noite de luar sempre iremos nos amar. 

Sonia S de Souza 
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