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Dedicatória

 Ao amor , que entrou em minha vida , proporcionado cada momento inesquecíveis.  

A todos que amam , e principalmente não deixaram de viver por causa de um amor não

correspondido. 

Ps R Mel
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Agradecimentos

 Agradeço a vida e aqueles que se dispuseram abrir seus corações a cada frase , palavra e

sentimento mencionado. 

Ps. R Mel
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Sobre o autor

 Uma romântica ao extremo , amo me dedicar ao

coração,  assim como me dedicar as pessoas ao

meu redor . Procurando transmitir todo amor , que à

me mim.
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 Tempo 

Quando consigo parar no meu dia, sua voz ecoa em mim, e me acalma . Consigo flutuar e me
transporto para um lugar seguro , onde nada pode me atingir . Como se fosse intocável, e todos
meus desejos , sonhos , pensamentos, fossem possíveis, e necessários.

 Me perco no tempo, e faço de conta que ainda não cresci , não perdi meus sonhos, e muito menos
a coragem de um jovem a desbravar o mundo.
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 Sem resposta

Quando te conheci não deixei nenhuma alternativa para me conhecer.  

Derrepente algo  acontece, sem querer deixei  a porta aberta . 

Com esse descuido voçê chegou com seu encanto, e canto sedutor.  

Me tirando do chão , fora do rumo. 

 Meu corpo tem desejo próprio , coração faz suas  escolhas.  

A mente cansou de lutar para  esquecer algo tão especial. Será preciso, se tudo que sinto. 

O desejo por ti esta a flor da pele , me entrego sem reservas, meu corpo todo demonstra o
quanto te quero. 

Isso tudo ira longe? Não sei, mas sei o que vivo, vale por toda uma eternidade. 

  

A resposta certa não sei , se algum dia terei, mas lutarei para com certeza, ser a melhor para um
desejo tão intenso. 
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 Tudo acaba

Ainda não consigo reagir , 

 meus gesto parecem nulos , 

 estou parada vendo o tempo passar , 

 sorriso não encontra mais em mim , 

 a felicidade foi embora, 

 a vida se esvaindo,  

sonhos já morreram. 

 Cada minuto é uma tortura , 

 quero fechar os olhos e sumir.  

Nada me renova,  

o que fazer quando tudo vai embora.  

Será que algum dia tudo melhora ,  

ou somente me resta memórias. 
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 Ilusão

Foi tudo uma ilusão,  as palavras,  gestos , romance e carinho,  

  tudo uma ilusão.

Com toda experiencia que vivi ainda assim me deixei levar , 

 por seus  lábios doces igual ao mel,   

o enlace suave e quente do seu corpo ,  seu olhar encantador, 

me levando as mais altas montanhas de desejos.    

Tudo parecia imparcial,  somente para mim, mas infelizmente não é assim.   

 Era tudo uma ilusão,  uma fantasia, fuga da realidade. 

Como me perdi? Como  me encontrar?  

Sera que ainda resta vida em mim? 

 Ou somente fragmentos de um ser ,  que permitiu seus mais profundos sentimentos e desejos,   

fluirem , sem medo sem culpa.  

O que me restou ?  

Uma  mente vazia , coração palpitando sem paradeiro e  minha alma solitária .  

Sera que um dia mudará? 

 Ainda não sei , mas tudo que senti e desejei , realizei.                
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 Sua presença

A paz invade a minha alma , como brisa suave . 

Consigo respirar e admirar tudo ao meu redor. 

Deixo minha mente vazia, me entrego para toda essa beleza . 

Existe algo mais perfeito que a natureza?  

Fui ousada a te comparar com toda essa perfeição, mas isso tudo faz a paixão. 

Meus olhos estavam ocupados enchergando somente você , em qualquer direção. 

Te sentindo todo tempo , como se estivesse ao meu lado. 

Cômico ou engraçado, nada exagerado, todo sentimento é notório e fantátisco. 

  

  

A entrega foi tão real e unica, me recusei , olhar para outro lado.  

Cada um encherga a beleza que procura. 

O que isso tem de loucura?  

Ao acordar não se recusa ,  esquecerei ou enfrentarei  a verdadeira face da realidade. 

E a paixão? Essa guardarei como raridade. 

Nesse momento esqueci por um bom tempo, quem realmente estava sendo. 

A pessoa que queremos , nos tornamos para sem contextos ,sentir tudo que é perfeito. 

E a paz ainda esta me mim, porque não deixei o que vivi, mas acrescentei o que quiz.  
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 Recomeçar

Me lembrei que precisava viver, fiquei a pensar em que momento estou. 

Na verdade não sei , o que me resta nesse momento, 

 é um coração batendo , a poucos movimentos, 

um corpo vivendo , sem nenhum argumento, 

 paralisado com o tempo. 

Ainda não entendendo, o que estou fazendo. 

Minha alma machucada, tentando cicatrizar todos os ferimentos, 

a cada remendo , me pego pensando, 

 é necessário todo esse sofrimento? 

Se ainda quero esquecer, tudo aquilo que me fez sorrir por um tempo. 

Vale a pena esse tormento, se tudo que te constrói, 

 são todos os elementos em que vivemos. 

A dor é indiscritivel , mesmo assim foi tão incrivel, me fez viver ,  

mesmo me ferindo nesse trageto. 

Igual a crianças correndo atrás de um fruto suculento, 

 todos os arranhões dessa pequena escalada, 

 mas depois um sabor tremendo. 

Eles ja desistiram ? claro que não, em nenhum momento, 

o sabor da conquista , nos faz sentir  viva. 

E as recordações nos faz ir em busca de novos desafios. 

Hoje preciso abrir mão de tudo para um recomeço ?  

A dor nos deixa  mais atento, a experiência mais sábio. 

Com toda certeza querer viver sem perca de tempo. 

Tenho medo, com certeza, mesmo assim voltaria , desde o começo . 
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 Você

Ao te conhecer,  me perdi em você.  

Invadiu minha vida, sem limites e sem rotina. 

Explodiu em mim todo sentimento que jamais senti. 

Entrei nesse lugar sem fim, mas não importa, porque não penso em sair. 

Te vejo em todo lugar  , mesmo sem pensar. 

Consigo descrever cada detalhe de você. 

 Teu olhar meigo e cativante , que me leva a qualquer instante. 

Sua voz me tirando do chão, fazendo flutuar em qualquer direção. 

Seu corpo me seduz, entralaçado com o meu, sendo só um. 

Continuamos assim , pois não consigo me tirar de ti. 

Mas será preciso, se é em você que me completo. 

Poderei viver somente em metade?  

Me recuso a pensar. 

 Quero viver tudo isso, em cada novo dia. 

Se ainda me restar um fio de vida , contigo quero estar. 

Até que em memórias, esse amor se tornar. 

Meu último suspiro, ainda  senti-lo e ao fechar meus olhos ,   

a certeza , 

que vivi, senti , amei, sonhei . 

Levando comigo, seu amor gravado em meu peito, sem nehum preceito. 

Porque tudo foi perfeito, com grande efeito. 

  

Ps. Amor Eterno. 
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 Beleza 

Ao passar por ti , percebi, que beleza que me encanta. 

É o sorriso que esbanja , sem medidas se adianta , para todos que encontra.  

Não resisti e ainda o segui , sem perca de tempo,  o guardei e senti. 

Minha vida balança,  que tanta esperança traz essa beleza sem fim. 

Para onde seguir  ainda não sei, isso não importa o encanto em seu canto , me perdi . 

Tudo isso é válido,  tal sentimento me transporta para aquele lugar, em ti. 
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 Surpresa

Fui movida pela vida , a desejar tudo que brilha , sem saber o quão seria útil ou valoroso.  

Derrepente me deparo com algo opaco , mas que traz um encanto e descobertas , sem espera . 

Me deixo levar pelo ofosco , por curiosidade se poderia lapidar e deixar brilhar.  Mas fui
surpreendida a trazer um novo brilho para uma vida que pensei ter perdida . 

Tão incrível e real que me nego a deixar brilhar para todos , posso deixar ofuscado e que seu brilho
seja só para meus olhos ? É egoísmo talvez. 

Vou aproveitar o quanto posso, antes que brilhe por si e todos vejam a beleza de seu olhar,  o
encanto de seu sorriso e o toque suave de suas mãos.  

Sei que esse dia chegará e não terei somente para mim , mas vou guardar e viver com o que
despertou.  Um novo olhar para o osfosco , que guarda seu brilho sem saber , o quanto fez brilhar
uma vida que já estava quase a se apagar .
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 Vale a pena esperar 

Na inocência de um olhar,  fui apresentada a te amar .  

Como Nada sabia , me ensinou e despertou em mim a descoberta de uma vida . 

Com primeiro toque de lábios,  a surpresa de um arrepio e o prazer de ser tocada.  

Me fez acreditar e viver tão intensamente nesse sentimento , que estava sonhando, com algo
inesquecível.  

Suas marcas foram fortes e únicas,  que resolvi guardar pra vida toda, na esperança de um dia de
reencontrar e poder desfrutar desse sentimento tão real e único. 

Mesmo sendo naquele momento despertado somente em mim. 

O tempo passou e nada de te esquecer , pensei que minha vida iria se findar, sem ao menos ter
chance de viver esse amor novamente.  

Mas com a felicidade inocente , te encontrei  , com o mesmo brilho no olhar , sorriso cativante, 
nada esqueci,  nenhum detalhe se perdeu. 

Sei que valeu a pena esperar e te entregar todo amor que em mim só multiplicou.  
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 acordar?

Para que acordar?  

Simplesmente para respirar , o ar que circula ao seu redor: 

Ao acordar me deparei com o inesperado, pensei que saberia o que fazer , simplesmente viver: 

Mas não foi bem assim, busquei em mim o sorriso mais puro e verdadeiro, mas não encontrei; 

Pensei , é somente respirar e tudo voltara ao seu lugar, que lugar? 

Onde estou, com o que me deparei, não sei viver, ou simplesmente morrer; 

Vivo ainda, com o que , tudo que esperava da vida, era sorrir e amar, mas amar? 

O que a vida ainda reserva, se o que esperava encontrei. 

Mas não foi do jeito que sonhei, ou da maneira que eu determinaria; 

Me deparei com o inesperado, viver o grande amor de uma vida , sem o domínio de si. 

Isso que assusta? não ter o controle de tudo, mas  o que importa é somente amar, mesmo que em
alguns dias o sorriso não apareça ,  a incerteza persista, o medo domine .  

Enquanto tiver ar, vou amar.
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 Incansável vontade de amar 

  

Quando pensei não mais abrir meu coração,  desisti de tudo que p.oderia ainda ter , quase nada . 

Desisti de desistir,  parece loucura , mas fui arrebatada por um fio de esperança.  

Ainda bate em mim a vontade de amar , mesmo que isso faça desisti de uma parte de mim. 

Sempre abro mão de mim mesma , mergulho sem pensar e me doo cem porcento a oportunidade
de amar.  

Isso é bom , na verdade não sei , mas essa incansável,  vontade de amar , não me deixa parar. 

Abro mão de tudo , por um momento de amar , porque isso me faz tão real , parece que o tempo se
multiplica. E me faz sentir viver mais de cem anos . 
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 VIDA

Pensei que sabia tudo da vida ! 

Uma mulher na sua maturidade , vivendo sua melhor versão.  

Mas me deparo que ainda não sei , o que é o melhor ? 

Uma experiência de amor , que fluiu depois de sua adolescência adormecida.  

Contando que toda experiência vivida, iria te trazer sabedoria e conhecimento para viver todos os
desafios. 

Não é bem assim, a vida ainda traz situações jamais vividas, mesmo com toda experiência, nos
deparamos que não sabemos resolve-las. 

Mas desistir , jamais, basta respirar bem fundo e pensar, o que ainda queremos e somos. 

Sempre ira ter situações complicadas , mesmo para o mais sábio.  

Experiências ainda iremos adquirir ao decorrer de cada ciclo, o que importa é estar focado em
quem você realmente é. 

Quem eu realmente sou! 

Aquela que ama viver , e desfrutar de todo amor que traz em si , uma maneira peculiar de ser. 

Ainda sei, que a única coisa que vale a pena, é acordar e respirar. 

É querer amar, mesmo que isso te faça redescobrir e reinventar vc mesma. 

O caminho sempre será incerto , o resultado inesperado, mas ainda vale a pena, porque de cada
vivência trará uma experiência e redescobertas que valera , cada sorriso ou lagrimas.  

Isso chama-se VIDA. 

E eu AMO VIVER. 
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 Amor e seus frutos

Me permiti amar sempre , independente do resultado desse sentimento. 

Mas o amor não é puro e leve ? 

Infelizmente as vezes não , mas ainda vale a pena amar, os desafios são constantes . 

E hoje me encontro assim , a um passo de um novo desafio . Um fruto desse amor está prestes a
nascer , tão puro e inocente, como nasceu esse amor a 30 anos atrás.  

Fomos guerreiros e corajosos , e vencemos uma grande etapa. Fui presenteada com o melhor . 
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