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 O tempo e a dor

Este é o meu tempo gasto em luta

 Viva, mas cansada, entre uma lágrima e outra.

 Silenciosa, quando vejo somente cinzas. 

Se o futuro esconde-me algo

 Deixe-me permanecer no sonho

 Como um olhar que sondas alegrias assim... 

Minha alma, superfície, profundezas, meu jardim.

 É tudo que aparece, desaparece, é palha, luz e barulho.

 Tempo, você não é apenas um nome... Enfim! 

  

  

NeivaDirceuSM

 Poetizando o tempo e a dor

Arquivo de 2018
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 Ponte

E que a ponte que está a minha frente

Não me dê medo

Mas me dê esperança para viver o que desejo

Que a ponte possa ser: 

...Minha boca,  

... Meus ouvidos

... O silêncio

Que seja o grito

Que a ponte possa ser saudades

E que mesmo distante daqueles que amo

Eu possa ser ponte e não muro... Mas ponte que une...

Que minhas palavras sejam pontes...

Que transmitem sentimentos...

Quero também ser ponte

Na solidão

Convivendo comigo mesmo

Conhecendo-me... Renovando meus dias

Para ser ponte através de:

Um sorriso

Uma palavra

Uma simples alegria

Pra fazer aquietar-me

E acreditar

Que a esperança é PONTE

E ponte que é passagem...

Para o encontro do possível

E do impossível... 

NeivaDSM

Meus pensamentos poéticos...

Meus arquivos 2017
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 A cruz

A Cruz é a exaltação do Cristo

Não há imprecisas memórias

Mantenho o olhar da minha alma

No lenho Sagrado

Pois foi na cruz que Ele foi exaltado

De noites infinitas e acinzentadas

E com as pálpebras fechadas

Vivo e morro por Ele.

O madeiro Sagrado é a Gloria,

A exaltação e é também a Vitória

Se Creio que morrerei em Cristo

Com Ele também viverei

Este sonho infinito

É a mim favorecido

E nessas memórias, nada é devastado.

E nem remodelada pelo tempo

Não é arte que envolve ficção

Porque no caminho, na verdade e na vida,

O sacrifício por mim sempre será lembrado

Salve Lenho sagrado

Agradeço ao Tão grande amor

Que pela Cruz...

A ressurreição e a vida serão sempre lembradas. 

NeivaDSM

Projeto: UMA POESIA POR DIA... 

  

UMA POESIA POR DIA... Dia 14 de Setembro dia da Exaltação da Santa Cruz
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 Eu Creio

Eu Creio no amor 

No coração que é entrega silenciosa

Eu Creio no coração

Que não se engana, mas persiste no amor

Pois quem encontra o amor

Este encontrou uma dádiva dos Céus

Eu creio no coração que acolhe

No coração que acalma

Que nos dá vida e ânimo

Eu Creio no coração que é fonte de vida

Eu Creio no coração que é ponte

No coração que encanta

Eu creio no coração que abençoa

No coração que liberta e perdoa...

Eu creio no coração de Jesus

Eu creio em suas promessas

Eu creio no coração da verdade

No coração da vida

Eu creio no coração que é caminho

E que sustenta o amor 

Que permanece... 

NeivaDirceuSM 

Meu arquivo registrado de 2018
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 Crise

O que a vida quer de mim? 

Amor? 

Coragem? 

Ausência ? 

Às vezes o Kronos da vida 

Desvela nossa existência 

Não embrulha 

Mas testa a paciência 

E nos faz no equilíbrio desejado 

Desejar resposta 

Não por acaso ou coincidência 

Mas por persistência. 

O que a vida quer de mim? 

Amor? 

Coragem? 

Ausência? 

Ou paciência? 

  

NeivaDirceuSM  

Arquivos registrados de 2015 

Meus pensamentos poéticos
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 Os meus Passos

Numa nuance de lágrimas e dores d'alma 

Passos nascidos do coração 

Passos que dentro, Não é calma. 

Passos nascidos do silêncio... É oração 

Que no recinto dos meus sonhos 

É delicadeza 

Numa única nota 

Descubro meus dons 

Nos suaves passos reprimidos 

Avanço na ternura lenta 

E com os pés descalços 

E ritmos vagos 

Meus passos vivem sempre na expectativa; 

De um dia bom, não mal... 

Surpreenda-me 

Abraçados entre as brisas e folhas secas 

Numa dança de uma só nota 

E passo a passo no tempo 

Abra-se uma porta! 

  

NeivaDirceu 

Meus passos... Meus pensamentos poéticos 

Dos meus arquivos de registros de 2019
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 Um poema de amor

  

Para construir, ou reformar

É necessário desconsertar,

E tudo fica feio

Sala, terra , cimento, moveis fora do lugar

Observo tudo e me sinto a própria casa

Preciso todos os dias me desconsertar

As vezes sinto que não perteço a este mundo

Opa! Não sou desprovida de sentimento!

Só sou inquieta!

Amo demais 

E isto as vezes me deixa fora desse espaço...

Me dou limite e aprendo todos os dias

Todos os cantos

Toda a casa

Todos os diálogos

Todos os sentimentos , quartos de dormir , os tapetes, as

fotos, as cortinas, tudo fora do lugar...

E raramente estou triste... Os sorrisos...Os afetos... A carência

Mas sou inquieta e quero todos os dias ... Saber mais...

Mas a minha inquietude me sustenta... 

  

NeivaDirceuSM

Pensando poesia... 

Arquivo registrado em 2017 
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 Frestas

  

Pelas frestas da porta

um raio

Que ilumina toda a razão

Mas o que move o homem?

Sentimentos ou razão?

Pelas frestas da porta

um raio

Já, não há mais escuridão

já não existe guerra

A luz dissipou toda a dor

tudo resplandece.

Não há desamparo

E o raio delicado

Ilumina toda a razão

Tocando profundamente

No que há de mais precioso

O coração. 

  

NeivaDSM 

Meus pensamentos poéticos

 

Do Arquivo registrado de 2016
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 Sementes

  

A vida 

Me trás muitas surpresas

A vida devolve,

Troca 

Partilha

E no toque da alma

Provoca os sentidos

Provoca sensações

Vejo amor e poesia em tudo

Mesmo no sofrimento e dor

Mas, a vida 

Me trás muitas surpresas

E espero por cada uma delas 

Nem que seja na eternidade... 

  

NeivaDirceuSM

Meus pensamentos poéticos... 

Arquivos registrados de 2015
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 Amanhecendo no sertão

  

Amanhecer no sertão

É presente que se ganha

É bonito de se ver

Sol e galhos secos da caatinga

É Contraste 

É Céu iluminado 

É sentir o cheiro de terra molhada, 

Enfeitando e dando vida na madrugada

É sertão, é agreste, é mandacaru que imponente impera.

As vezes penso!!!...

Deus utiliza o nordeste como tela

Lá quando olhamos para o céu

Oh! Deus sabe desenhar

É beleza sem igual

Esses meus caminhos

É de pura saudade

É no meu coração alegria

E quando estou partindo 

Vejo, observo, sinto meu sertão

Pura poesia

Olhando o céu e registrando

A beleza do grande arquiteto

Que não se cansa, trabalha todo dia

E renova cada quadro 

Para nos dar alegria

Exercendo sua liderança

E todos os dias dando ao sertanejo

Esperança... 

  

NeivaDSM

Caminhos de Brumado (Já com saudades)

Arquivos registrados de 2017
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 Sensações

  

A tristeza hoje, prolifera, quisera que fosse o amor

É tempo, e às vezes laços distantes.

Mas me obriga dá um grito de dor

Ora, não sou extravagante!

Do olhar em mim me faz renascer

Longe! Perto! Tarde demais! Talvez...

A vida é assim... Pode surpreender!

Mas não é o fim... Suplico mais uma vez 

Não sei se em mim o amor irradia

Cada dia são degraus, são passos...

Mas, hoje a tristeza impera, que pena não é alegria.

Da vida, do ombro amigo, o desejo é só de um abraço.

Que a tristeza não permaneça

Nem como chuva, nem como flores. 

Não quero repetir essas imensas dores. 

  

NeivaDirceuSM

Meus pensamentos poéticos
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 Encontrei...

Passeando pela história 

Da minha vida...

Encontrei um anjo

Dentro de uma catedral 

Sua voz era como um trovão

Olhei para ele 

E queria saber

De onde eu o conhecia 

Fechei os olhos

Fiz um passeio 

Pela minha memória

Aquele rosto, aquela voz, aquele sorriso. 

Era presença em meu viver

Não me era estranho

Encontrei um anjo 

Dentro de uma catedral 

Quem era aquele anjo

Por que me incomodava

Tanto assim...

Às vezes sorria pra mim... 

Toquei sua face

Receio estar dormindo

Não quero que seja

Como uma neblina 

Que logo desaparecerá 

Esse anjo nunca dorme

Fica a me observar

Que queres esse anjo de mim?

Estou sempre a ouvir sua voz

É lindo o seu cantar... 

  

NeivaDirceuSM  - Arquivo registrados de 2016 

Devaneios poéticos
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 Aprender

Preciso aprender a 

emudecer minhas emoções

calar meu sentimento

silenciar meu pensamento 

evitando que se transforme 

em lamento, desalento, tormento! 

Permito despir tudo que 

aflora e flui em mim! 

Resgato a solidão

o silêncio faz-se 

perfeito em mim

entrego- me

protejo- me

escondo-me

preservo - me

sobrevivo!

O silêncio 

torna-se 

refúgio 

o meu

porto seguro! 

  

NeivaDirceuSM 

Meus pensamentos poéticos 

Arquivos registrados de 2016 
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 Os silêncios que há em mim

Os meus olhos são como o coração 

Transborda 

Por onde passam captam imagens 

Que adormecem em mim 

Por isso vejo os barulhos, 

barulhos em mim ... 

Minha alma fala 

Não há uma única brisa 

Que não encontre os meus barulhos mais secretos 

Nem caminho que não escute o sussurrar 

Nem som que não chegue até o céu 

Não vivo no sonho  

Mas saio dos sonhos 

Por que sonhar é sofrer 

E não sonhando 

Tenho minha alma silenciada com plenitude. 

  

NeivaDirceuSM 

Poetizando os conflitos em mim 

Arquivos registrados de agosto de 2020

Página 25/209



Antologia de NeivaDirceu

 Dias melhores 

  

  

Aqui em meio ao silêncio

 Entre a bagunça do meu quarto

 Entre pensamentos 

 Nas imagens guardadas na memória

 Entre o SIM e o NÃO de tanstas incertezas

 A luz se faz presente... 

 E no cansaço dos meus dias

 Ainda estou na esperança 

 De dias melhores... 

  

NeivaDirceuSM

 Pensando poesia... 
 
 

Arquivos registrados de 2017 
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 TERNURA...

No meu coração, tem sim oração.

Tem calma e tem alma

Que sabe amar...

Como o mar...

Que na calmaria, ou na tempestade.

Jamais vai deixar de sonhar

Amor infinito

Sonho surreal

Que também é utopia

É oração, é calma.

É o amar... É o amor

De quem sabe sentir essa dor...

É oração

É calma

É você, sou eu...

É amar... É mar

É busca... É entrega...

É começo e fim...

É essência divina...

Que se agiganta na oração

Na calma... 

  

  

NeivaDirceuSM 

Meus pensamentos ... 

Arquivos registrados 2018
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 Por muito menos...

Por muito menos...

Vivo um dia de cada vez , e a cada dia preciso aprender mais...

Por muito menos quero entender-me

Por muito menos... As lágrimas insistem em morar em mim

Por muito menos... A preocupação é instante

Por muito menos... A dor se faz presente

Por muito menos... Busco respostas

Por muito menos... Sou pura fé e emoção

Por muito menos... Numa fé impenetrável

Grito para que o impossível aconteça 

E minha fé não seja em vão

E que com a força do Criador penetre meu coração. 

NeivaDirceuSM

Meus pensamentos poéticos 

arquivos registrados de 2016
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 Busca

O sol da manha

Me desperta

Em casa com inúmeros pensamentos...

A solidão das escolhas...

Nada se pode ocultar. 

A aquele que tudo vê

Sabe de minhas lutas diárias

As dores consomem minha alma

Mas busco força naquele que muito ama

E que em silêncio me observa

Orações sem resposta

Como cartas não lidas

Entretanto ofereço-me 

Vida em oferta à própria vida

Que seja feita a vossa vontade

Na fé 

Na esperança

De um dia melhor

Busca-me amado do meu SER

Como uma agulha em um palheiro

E faça-se conforme vossa vontade

Que deve ser melhor que a minha... 

NeivaDirceuSM 

Meus pensamentos poéticos 

Arquivos registrados de 2017
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 ESSÊNCIA PURA E BELA

Se vieres um dia em busca do amor 

Faça votos de que esse caminho seja longo 

E repleto de aventuras, repletos de saber. 

Nem tanto e nem pouco 

Nem tão doloroso, nem tão tímido. 

Porém, tudo isso na tua busca encontrarás. 

Se arrogante fores teus pensamentos 

Se sutil emoção tocar teu ser 

Se teu espírito gritar por este amor 

Nada ninguém poderá enfrentar tal batalha contra ti 

Se tu mesmo levas dentro da alma tal tesouro 

Faça votos que o caminho seja longo 

Que numerosas sejam tuas manhãs 

Que com prazer, com alegria... 

Entraras no santuário da essência divina 

Não precisarás de nada mais 

Pois estás completo, mesmo que esteja só. 

E aprenderás que tens todo o tempo 

E que, o que é puro e belo está predestinado para sua vida... 

Não importa o tempo, nem à distância e nem o espaço. 

Não apresses nunca 

Melhor será que muitos anos leve essa jornada 

Assim perceberás a beleza dessa essência, 

Que muitas vezes é doce, mas também é dolorosa. 

Uma bela viagem 

Sem ela não dê um só passo... Mais do que isso, 

Nada se cumprirá 

O amor verdadeiro não ilude, não é pobre. 

No amor tu te tornas sábio... Um ser de experiência 

Que sabe o que significa amar. 

  

NeivaDirceuSM 

meus pensamentos poéticos  -  Arquivos registrados de 2020 
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Meu mais puro e primeiro amor 

Transbordaste hoje o meu ser

De vida

Quietos ficaram as minhas inquietações

De pensamentos 

Minha mente se encheu

Perdão pedi, mesmo sem me lembrar dos erros 

Que cometi

No meu ser, apenas queria a tua aprovação

Nem sei quando acerto, ou quando erro

Só sei meu amado que longe de ti não quero ficar

Deixa-me fazer morada em Ti, ou como quiseres Senhor 

Faça morada em mim... Meu mais puro e primeiro amor. 

  

NeivaDirceuSM 

Poetizando o amor 

Arquivos de 2016    
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 De Dezembro

  

Dia quente.  

Um sol de primavera 

Neste dia abafado, bem sabia... 

Que a chuva viria mais a noite 

O vapor, a chuva, o calor... 

O cheiro de terra molhada 

A sensação de benção que vem do alto 

São gotas diferentes, 

Como um diálogo que celebra a vida. 

Há sempre o que celebrar... 

A nossa memória 

A imaginação 

O Louvor, o agradecimento... 

A esperança 

O amor... 

Neste dia em que a vida mais uma vez nos faz um convite 

Convite que celebra... 

E nos deixa mais próximos 

De quem nos deu o dom de existir... 

DEUS...  

O Senhor da nossa existência! 

  

NeivaDirceuSM

Pensando a primavera... Pensamentos poéticos! 

Arquivo dos registros de 2019
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 Todos os dias

Acontece todos os dias

O cansaço tem sido intenso

Como se estivesse saindo de um campo de batalha

Respiro, me isolo

Sinto-me como em guerra

Entre o amor e os medos

Entre a terra e o céu

E nos dias exterminadas pretenções

As vezes no cansaço , 

Um sono silencioso e profundo

E sinto-me por todos extremamente esquecida

Me curvo e choro

A morte vêm todos os dias

E velo sob as lágrimas do cansaço

E não vejo sorriso em meus olhos

Sinto-me em agonia

Tantos quereres, em que grito não...

Mas posso florir

Devagar, e com devida distância...

Deixando espaço

Detendo-me diante de muitas coisas

Mesmo que venha a tempestade

Que a chuva venha

E que a água lave-me e leve-me

Para bem distante

Para um lugar preparado

Par a minha realidade interna e eterna... 

NeivaDirceuSM 

Arquivos dos registros de 2017 

Meus pensamentos poéticos...
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 Palco privilegiado

É a vida

Que nos impulsiona

E nos dá a alegria 

De ser

Desafiador 

Da própria existência

É refletir as alegrias

E as tristezas

É agradecer a Deus

O milagre da vida

E não temer 

Os próprios sentimentos

É ter maturidade 

E saber falar de si mesmo

É ter coragem para ouvir um não.

É Saber entre o certo

E o errado

É ter sensibilidade

Para expressar

Viver

E ser feliz. 

  

NeivaDSM ? 

Pensamentos meus... 

Arquivos registrados de 2015
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 Incertezas

Nunca houve certezas

Desde o tempo da juventude

Naqueles dias de decisões

Sentadas em diálogos

Vazios, naquelas tardes tórridas.

Às vezes, deixando a vida... 

Se encarregar de tudo

Mas o vazio era minha melhor companheira

Nos passeios, às vezes agradáveis.

Mas que escondia uma tristeza

Dentro de mim

O calor de um sol árido

Mergulhei no desconhecido

Num mundo de um SIM

Sem pensar em mim

Apenas queria sair daquela realidade

E sem apressar...

Hoje vejo... E chego ao fim

No percurso, muitas coisas aconteceram.

Houve transformação...

Num dócil e belo dia... O vazio se dissipou

Mas já era muito tarde...

Mas, mesmo assim hoje me sinto completa.

Me abandono como uma criança

Sentindo o gosto da vida

Em minha memória

Há uma infinidade de lembranças

Inclino-me e deixo-me... Amar

Mas deixo o sol bater sobre o meu esquecimento

Uma hora para tudo

Calor intenso

E quem sabe um dia ...

Como um relâmpago de verão
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Haverá mudanças, transformação.

Na tempestade que é meu coração. 

  

NeivaDirceuSM

Meus pensamentos poéticos 

Arquivo registrado de 2016 

  

  

Desafios 

  

Não tenha medo de viver

Sempre há incertezas

Quando há tentativas

Cada dia tem seu segredo

Mágico

Cheios de transformações

Experiências

Emoções

Medo do certo

E do incerto

Seja feliz

Na intensidade

Do seu desejo de viver

Programe-se

Todos os dias

Deixe a vida acontecer. 

  

NeivaDirceuSM 

Pensando poesia... 

Arquivos  registrados de 2014 
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 O AMOR

Já não quero entender

Nem mais clamar

Quero só o amor

A parte que me cabe

O amor que nunca é enganoso

E nem tão pouco mesquinho

O amor não se pode inventar

Se já não queres sentir

A existência não tem muito sentido

O amor vai onde quer

E faz pousada onde o eterno permanecerá

De que adianta fugir?

Se o amor está dentro e não fora

Amor que inunda uma vida

E que não se sabe por que

Inquieto, vivo...

Ele está dentro e não quer sair

E nos acorda todos os dias

Num sonho, num mistério, e em oração...

Já não quero entender

Se somente em mim este amor clama

Presença, diálogo e verdade...

Um amor do tamanho do universo

E na extensão dos meus sonhos.

Ele está dentro e não quer sair

Como uma oração, o amor permanece

Para sempre!!! 

  

NeivaDirceuSM 

Meus Pensamentos poéticos amor...
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 Hoje

Hoje já fico triste,

Amanhã talvez não

Hoje já é o que tem 

quem sabe um dia alegre

Fico também

E todos os dias,

por mais amargos que sejam,

Eu quero dizer

Amanhã não quero ficar triste,

Hoje também não.

Para Hoje e todos os outros dias que virão... 

  

NeivaDirceuSM 

meus pensamentos tristes 

Arquivos registrados de 2014
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 Sol que aquece

Do pouco tenho quase tudo

Vejo no sol as mais belas cores

Que outros não veem

Consigo enxergar o belo em tudo

Mesmo naqueles que me ignoram

Quantas vezes me questionei

Por que sou assim?

A resposta era imediata

Não entendo muitas coisas

Apenas consigo ver e ouvir

E no silêncio de minha fé

Agradeço

Hoje entendo

Que devo desistir de entender

Apenas aceitar

E viver

Dia após dia...

Num toque suave

Como o sol 

Refletindo seus raios

Em suas belas nuances matinais... 

NeivaDirceuSM

Poetizando a vida...
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 Vivendo poesia

Como não narrar em poesia

Uma manhã que se levanta

O respirar de uma alma sedenta de vida  

Uma tarde chorando, uma manhã já ida

Como não narrar em poesia

O tempo avançando como ondas

O mover da vida que se realiza 

Em cada palavra, em cada sinal que sondas.

Como não narrar em poesia

A água pura, a água que purifica,

A água que nos cura e nos dá vida 

Como não narrar em poesia

A alma humana que ora

Que busca Deus, noite e dia.

Como não narrar em poesia

Quem transcende suas dores sem agonia. 

Neiva DirceuSM 

Arquivos registrados de 2016 
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 Nossos Tempos

Difícil é o nosso tempo

São tempos de vigiar

São tempos de tirar a corrente

E diante do vale refugiar 

Ser cidadão, cidadã que se preocupa também.

Será que iremos nestes tempos viver...

Terremotos de ignorância?

Que sejam lançadas as redes, 

Para selecionar e prover... 

E assim buscar o que é correto,  

E não o que causa intolerância...

E num ritmo profundo encontrar a tolerância

E não na morte, imagens borradas de uma distância.

E na explosão do amor e da vida não viveria 

Só a nostalgia... Agiria... Viveria...

NeivaDirceuSM
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 Multidão

"não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e
os odres se perdem." Mt 9,17 

Multidão 

Sempre esse desejo de multidão 

Como um pássaro que quer voar , mas permanece no chão. 

Eu ainda entre os seus, 

Mas não sou multidão. 

Celebro a vida, e não a morte do respeito. 

Multidão... 

Imortais nas ignorâncias como abutres numa humanidade pura 

Onde está a busca que transcende o coração? 

Então deixe que se celebre o vã desejo da multidão. 

Minha alma já foi pura lágrima 

Quando arranhada nos muros que por muitos foram levantados 

Não há resgate , quando num só clic, a vontade do inimigo se estabelece. 

Das mãos de quem quer alcançar a vida , mas num clic produziu morte. 

Minúsculos são os problemas 

Mas as memórias das ações não findarão, pois a memória é movida pela vida e não pela lama. 

Felicidade é uma amiga, de um segredo aqui partilhado. 

No que é efêmero não me apego. 

Na esperança de um dia, num clic... 

A mão do criador arrancar de dentro de minha alma essa página enrrugada, amassada, 

Escrita em oração e depositá-la em seu próprio coração. 

Aí acordei... 

E nas palmas de sua mão estava minha oração, regada em lágrimas... 

Nas palmas dele que é todo coração. 

  

NeivaDirceusm 

03.07.2020 

Série poesia e ficção
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 As dores do outro

E aos pensamentos de qualquer pessoa

Parece que te tornas um idiota

Diante do sentir que só tu sentes

A dor

É estranho falar da dor dos outros

Ninguém sente, apenas observa

No silêncio

No observar

Nos olhares de contemplação

A dor aparece

Não de repente

Cada passo...

É dor

Cada movimento

É dor

Como é difícil fazer o outro entender

Algo que não lhe atinge

É real...

Mas te veem como um ser que nada sente

Que importa a dor do outro?

Penso que não há cura para o ser humano

A menos que alguém realmente seja solidário a tua dor e saiba ajudar...

Ser que cura é o ser fraterno.

Não é aquele ser que não compreende a dor do outro...

É estranho falar da dor dos outros

Ninguém sente, apenas observa

No silêncio

No observar

Nos olhares de contemplação...    

  

NeivaDSM 

16.02.2020    
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Uma poesia por dia...  

A poesia no cotidiano... 

Direitos reservados 

  

  

  

  

Felicidade 

  

Felicidade, onde te encontro?

Caminho passo a passo,,,

Em minha alma não há preguiça

Por isso todos os dias deleito-me no reencontro

Dos momentos diários sou submissa

Há momentos que tua presença é prioridade

E me permita nestes momentos ser omissa

E descansar em ti... Ó frágil felicidade! 

  

NeivaDSM

Arquivos de 2017 
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 Afeto e cicatriz

  

Com todas honradas alegrias

Tendo apenas meus pensamentos por companhia

Bem sabes que a vida nos trás cicatriz

Mas bem sabe que todo afeto, nos faz feliz  

  

No mundo a essência está dentro de nós

No que está fora são armadilhas, tudo difere.

Por isso , é preciso encontrar que lhe confere 

  

Quem nunca teve um afeto que lhe fez feliz?

És acaso SER que só enxerga a cicatriz? 

NeivaDirceuSM 

Arquivos registrados de 2016
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 Sensações I

Nestes dias nublados de primavera

Irei suplicando misericórdia

Transbordando de sentimentos

Querendo entender 

Sonhando, sentindo

E discordando 

Pedindo ao eterno mudança

Mas deixando que a brisa suave

Contemple meus sentimentos e minhas sensações

Não pedirei mais,

Não gritarei mais

Mas esse amor infinito

Que invadiu minha alma

me fará ir longe

Que queres de mim?

Oh! Amor que me ama sem medidas

Faças-me entender as dores desse tempo

Tempo de primavera

Tempo chuvoso

Tempo de espera

Nestes dias querendo entender

Irei suplicando misericórdia. 

  

NeivaDirceuSM

Meus pensamentos poéticos 

Arquivos registrados de 2016

Página 46/209



Antologia de NeivaDirceu

 O poço

Quem está distante vê pouco

Olho para o alto

Lá do fundo do poço

E tudo é tão distante

Distante são as lembranças do passado

Que fique distante

Que em mim se torne lenda

Pois, não há dor que não entenda

Mas cuido mesmo que distante, 

E não me apego tanto

Para que não se torne pranto

Distante, só distante.

O fundo do poço

Vejo o Céu, um espetáculo.

Olho de novo... 

Abrigo-me, interrogo-me...

Onde está o encanto!

Está no cuidado

Na alma

No íntimo

Que no olhar... Lá está ela 

Flor que desvenda

De lá do fundo do poço

Vejo vida, vejo sol, vejo luz...

E do fundo do poço, 

Transformo minhas alegrias e dores,

Em flores...

E observando buscando luz para meu interior

Do fundo do poço vejo tristezas, 

mas a cura pode vir agora

Pois nem só de lágrimas se chora...

Quero que neste poço toda dor 
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Se transforme em flor... 

  

NeivaDirceuSM 

Meus pensamentos poéticos...
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 Minha Releitura

Preciso repensar

Fazer uma releitura de mim mesmo

Só não consigo deixar de lado o amor

Nem que seja uma pitada

Como tempero da vida

Às vezes exagerada como sou 

Desejo amor sem limite

Talvez por amar o ilimitado...

O Transcendente com fervor

Só não posso repensar minhas lágrimas

Pois cada gota foi de puro sentir

Puro sentimento, seja de dor ou alegria

Seja por amor, decepção, exclusão. 

É amor demais... Choro por amor sim...

Já me falaram que sou encantada... Que tenho encanto.

Mas não vejo isso em mim, 

Vejo apenas sinceridade em meu sentir.

Vejo simplicidade, não compreendida

Respeite meu sentir...

As pessoas que passam por minha vida

Recebe de mim essa pitada de amor

Mas, por vezes percebo algo maior.

É um amor que transcende e que me foi dado para partilhar

... O amor tem dessas coisas...

Precisamos amar mais...

Precisamos rezar , orar mais...

Quando você se predispõe a orar pelo outro, já é amor.

Sou movida pela fé... E rogo aos Céus pelo sentir em mim 

Que sejam abençoados todos que o SENHOR imprimiu em meu coração! 

  

NeivaDirceuSM

Poetizando e pensando... 

Arquivos de 2018
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 A Ausência e a Saudade

Ausência são os "nós" eu e você querendo se encontrar 

São as nuances dos sorrisos, dos encontros 

Dos olhares e dos mistérios 

Que nunca vão se acabar... 

Ausência é a saudade do que se foi 

Não é vazio, muito menos a falta 

Ausência 

É a distância do sentir 

São ventos que trazem lembranças 

São as grandes fogueiras 

Acesas dentro do peito 

Ausência não é vazio 

É força de um tempo que se foi 

Por isso existe a saudade 

Pra encher dentro de nós 

Essa ausência que não é vazio 

Mas força que move 

Um ser cheio 

De lembranças 

De sorrisos 

De brincadeiras 

De vida 

De amor puro e verdadeiro 

De sentimentos 

De olhares 

De Deus 

  

NeivaDSM
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 Fragmentos III

Quem sou eu? 

Sou a saudade 

Sou o amor que dói... 

Sou as lágrimas e as decepções 

Sou o suspiro na derrota 

Sou a vontade de viver  

Sou superação 

Sou aquela que mata um leão por dia 

Sou criança, sou adulta e anciã. 

Sou gente que ama gente 

Sou cansaço... 

Sou sonho sonhado todo dia 

Sou sonho nunca realizado 

Mas insisto nos sonhos 

Sou fé , sou esperança 

Sim , sei muito bem 

Sou alma, sou vaso 

Sou inquietação 

Sou brisa suave 

Mas sou tempestade também 

Sou rio e sou margem  

Sou ponte que une 

Às vezes do lado da ponte de cá 

Sou saudade...  

Sou tristeza... 

Mas no encontro sou felicidade... 

Sou recomeço todo dia...   

  

NeivaDirceuSM 

Poetizando ...
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 Memórias

Memórias      

  

Apenas um minuto.

E a vida é assim

Há sempre um suspiro

Há mais espaço

Olhando adiante

Seja em casa, na rua ou na igreja.

Mesmo nas limitações da vida

Há um raio de sol

E a sombra que se estende

São palavras vãs

Que tenta lhe derrubar

E no olhar

Um ponto

O céu se expande

E no próximo minuto

A palavra é passagem

O olhar que você vê

É aquele que não confunde

É um olhar conhecido

De quem ama

De quem conhece

São almas se comunicando

E mostrando um mundo cheio de esperança

Mas fechei os olhos

E deixei as luzes que estão dentro

As luzes que dançam

Permanecer em mim.      

  

NeivaDirceuSM

Meus devaneios poéticos
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 Poetizo, sim.

Poetizo . E daí ? 

Poetizo porque preciso 

Preciso porque vivo 

Eu sou assim 

E tenho tudo a ver com isso 

Escrevo porque o dia existe 

E as letras no papel? 

Há! Elas me lembram vidas 

Saltitando de alegrias 

Numa busca incansável 

Pela felicidade, pelo céu 

Quando a poesia chega em meu coração 

As borboletas alçam voos 

O amor acontece 

Os enamorados se beijam 

A lua em mais uma fase, aparece 

Cheia, formosa 

Nobre e misteriosa 

O beija-flor beija a flor 

a vida acontece 

Eu apenas escrevo 

Poetizo, faço das palavras brilho 

Para o meu coração 

Poetizo. E daí? 

Tem que ter porque poetizar? 

  

NeivaDirceuSM 

14/10/2020 

Poetizando a poesia...
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 Saudades

Saudade

Às vezes é como o vento, passa por nós...

Brinca com nosso sentir

Desarruma-nos por fora

Enquanto que a saudades nos desarruma por dentro

Eu conversei com a saudade

E disse a ela para não brincar

Com a inocência dos corações

E a saudade fez silêncio

E como o vento mais uma vez passou...

Fez morada por algum tempo

E a melancolia tomou conta

As lágrimas também

Sei que a saudade não é ruim

Se ela se faz presente

É por que coisas boas existem

E resolveu fazer morada em meu ser

Pois a saudade é o amor que fica

É oculta, mas é luminosa.

Mas a saudade não é suficiente

É o desejo de voltar, de rever.

Assim é a vida...

Está além da morte

Nunca além do amor

Por que o amor é presença!

E a saudade, é a mais bela morada de quem nunca esquece...

Aqueles que ficaram com o que de mais belo foi impressa em nosso SER.

A presença, o amor! 

  

NeivaDirceuSM

Pensando Saudades...

Arquivos registrados de 2017
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 Acredito

Imensurável é o valor das pequenas coisas.

Uma demonstração de carinho, um gesto,

Uma palavra, um olhar, um diálogo com um amigo

São atitudes que podem se tornar um abrigo.

As ações também podem ser simples e pequenas

A atenção, a educação, o silêncio, a oração.

O sorriso, a esperança, São ações que podem alegrar

E até fazer grande um coração

Aprender a contemplar as pequenas coisas

É permitir que um espetáculo aconteça

Seja no canto dos pássaros

No orvalho em uma folha ao amanhecer

Nas folhas ao vento como o som de uma sinfonia

No baile das nuvens brincando de artista

Desenhando e redesenhando o Céu.

Juntando as notas musicais, o ritmo é feito e a

Canção é realizada e são nessas pequenas notas

Que se pode tocar um coração.

Há uma pequena palavra que faz a diferença

Traz esperança, toca o ser e todos sabem qual é...

Palavra que transforma, acolhe... E espera...

Todos sabem é a fé. 

  

NeivaDirceuSM - Meus pensamentos poéticos... 

Arquivos registrado de 2015
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 Oração: O poder da Presença

Ouça Senhor a minha voz

Permita que seja musica suave

Que sobe como fumaça ao Teu coração,

Enciumada fico

E prudente é o meu querer 

Amado Suave é o teu toque

Mas prolongadas são as dores

Até numa breve queda...

Sincero é o brilho do Teu coração! 

-Filha tu não és invisível

Mesmo com Tuas falhas

Apresenta-se

Diante de Mim

E Teu amor sobe como ornamento

Ao meu coração. 

  

  

NeivaDirceuSM

Meus diálogos poéticos com o amado de minha alma
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 Quero compeender

Quero compreender

Os sentimentos que me corrói

A alegria repentina

A essência dos dias vividos

O que vivo

O que vivi

O que viverei

O que vem e o que se foi

Quero compreender

O sorriso

As lágrimas

Ou simplesmente a verdade

Em meu viver

Quero compreender

Meus erros

Meus acertos

Minhas imperfeições

A força que me conduz

Quero compreender

A sombra

O milagre

A luz

A harmonia

Quero compreender

Quem eu sou

A palavra que brota

Em meus pensamentos

E todas as inquietações

Que repousa em meu

Coração

Quero compreender

O que ainda não fui

Neste meu mundo desconhecido
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Que em algum tempo será revelado

E que um dia

Todos serão... 

NeivaDSM

Meus pensamentos poéticos 

Arquivos Registrados de 2016 
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 Agradecer

Agradecer 

Estou chegando para agradecer

Agradecer o dia que foi me dado

O cansaço que me tomou

Agradecer...

Ao Deus da vida que me amou

Louvar o palco da vida

E por tantas pessoas que foi presença

Que foi doçura e esperança

Que foi doação

Mas também preocupação

Agradecer a chuva, que refresca.

E que trás consigo o sereno

E assim a bondade do pai se manifesta

Ensinando-me que a vida é renovação

Quero agradecer...

Pelos amigos distantes

E os de perto também...

Que sejam agradecidos por tudo que tem,

E diante da vida digam Amém!

E que quando pensar em mim

Apenas lembre-se de música, melodia, vida...

E tenha a serenidade e passeie por um lindo jardim

Lá poderá me encontrar...

No perfume das flores, no canto dos pássaros.

Em tudo que encanta no ar

No colorido de uma borboleta

No sol, na sombra,

No toque suave de uma brisa

Que passa despercebida...

E assim agradecer...

O milagre da vida,

O abraço, que é a mais bela invenção
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Que acolhe com a alma

Que encosta o meu coração

No seu coração.

Hoje eu só quero

Agradecer

Abraçar

E louvar! 

  

NeivaDirceuSM

Ação de Graças...2017

Arquivo de 2017
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 Sensação II

Primeiro fui tomada por impulso

E levada pelo amor

Amor que nasce de dentro para fora

E assim a palavra brotou

E minha inquietação apenas ficou oculta

Pois quem me via e me ouvia

Não sabia como estava a minha insegurança

Mas a palavra foi de vida , de amor , perdão e retorno

Aí ninguém mais me segurou, pois a brisa suave estava comigo

E não ocultei o que era preciso falar

Andei sentindo o gosto da fé

Pela noite após o por do sol

Fui guarnecida pela palavra

E derrepente já não era eu quem estava ali

Apenas a palavra

E sonhadora como sou

Deixei a brisa banhar-me

Pois o amor infinito invadiu minha alma

E só poderei caminhar , falar , pensar

Se esse belo amor continuar em mim

E assim em sua companhia...

Irei longe, bem longe

Apaixonada cada vez mais

Pelo inexplicável

amor que não se explica

E não faz sentido...

Apenas me faz SENTIR. 

  

NeivaDSM

Meus pensamentos poéticos

Arquivo de 2017
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 Por que a flor nos fascina?

Vejo flores em você

Descansa, é primavera.

Não se lamente

A manhã é bela

A humanidade numa timidez

Recebe de presente a alegria dos céus

É tempo de florescer, de renascer

Vejo flores em você

A vida é linda

A esperança já permanece na esquina

E a vida vai passando

É preciso abrir os olhos e ver

Quão belo é o céu

Quão lindo é o sol

Mas vamos caminhando

E tudo vai passando

Ainda vejo flores em você

Para onde vamos nós após a primavera?

Vamos indo...

Vivendo e fascinando pela próxima estação

Mas as flores me fascinam...

E ainda assim...

Vejo flores em você. 

  

NeivaDirceuSM

Pensando a primavera... Pensamentos poéticos!

Arquivo registrado de 2019

UMA POESIA POR DIA... 
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 SUSPIRO SILENCIOSO

Decidi...  

Eu não vou falar Nem pensar em nada,  

Mas o amor infinito Fez morada em minha alma  

E assim num registro,  

Como um toque,  

Deixei-me levar Pelos tesouros encontrados  

O dia amanheceu  

Já era um dia diferente  

Aqueles dias que são separados  

Por Deus  

E num tempo precioso  

Acabei de sair  

Houve um suspiro silencioso  

Em minha vida deserta  

O jardim As árvores  

O Vento  

O Frio  

Um raio de Sol  

Entre as árvores  

Um caminho  

Quis dividir com alguém  

Aquele Céu  

Aquela cor  

Mas me vi como num drama  

Senti vergonha  

Encolhi-me...  

E escolhi contemplar Sozinha...  

Mas... Não me sentia só...      

  

NeivaDSM 

ARQUIVOS REGISTRADOS DE 2017  

Meus pensamentos poéticos...  
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 Como a Fenix...

Nos mistérios do meu ser

Vou renascendo todos os dias

Mesmo sem pressa

Caminhando a passos lentos

Somente querendo

E sabendo onde quero chegar

Mesmo tendo ciência

Da finitude deste mundo

Mas crendo com toda a força de uma alma

No infinito, no que o me é revelado pela fé.

Sou assim... Às vezes triste

Mas não me deixo abater

Vou morrendo e revivendo todos os dias,

Lutando, renascendo das cinzas.

E assim será...

Até o dia em que aqui, minha história não finda.

Mas recomeça...

No presente que me espera

De outra forma... Com novos olhares

Sendo desvelado

Não por mim...

Mas pela essência

Pela serenidade

Pela força

Pela coragem e pela fé

Que sinto transcender em minha alma. 

NeivaDSM

Meus pensamentos poéticos 

UMA POESIA POR DIA... 
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 Pra não dizer que não falei das estrelas....

O céu hoje aqui está nublado

Mas, onde estive tudo foi diferente...

Foi um misto de tantos sentimentos

Foi convivência de pessoas que são estrelas

Que brilham na vida da gente

Existem pessoas que brilham de todo jeito

Algumas brilham mais e outras menos

Mas brilham...

Mas há aquela estrela que é muito especial

Parece enfeitar toda a vida da gente

E quando não está presente

Falta brilho, falta presença, nada fica igual...

E assim o espetáculo da vida não se cumpre

Pois falta um pedacinho do céu

Aí a gente fecha os olhos e

Sente o perfume, o cheiro, o sabor e a expressão.

E tudo é cor, é vida...

E você percebe que essa estrela é somente sua...

E Ela vai estar lá...

É só fechar os olhos...

Mas, elas não brilham quando você quer.

Elas brilham quando tem que brilhar

E então será como um abraço forte e silencioso

Que sempre vai fazer falta

Mas você nem sequer sabia...

Pra não dizer que não falei das estrelas....

Quando preciso de alguém especial,

Fecho os olhos e encontro você.

Vejo você brilhar! 

  

NeivaDirceuSM

Arquivos registrados de 2018...
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 A cor do meu silêncio

O silêncio é próprio do coração

É um mergulho na verdade

de si mesmo

é encontro de mares

Com ondas calmas

É o mais belo azul do céu

É a brisa suave

No silêncio não há tempestades

Mas há inquietações

Das perguntas não ditas

E das respostas não ouvidas

No silêncio há dor...

Mas também há maestria

Na observação

Na compreensão

Do outro, quando não sabemos dizer.

O silêncio

É uma fera que adormece

É uma cor que pode ser de fogo

Mas que pode apenas ser a cor de uma lágrima

O silêncio é a cor da alma

Que pulsa tranquila

Mas, também

De um universo que estremece

A cor do meu silencio

É a cor de uma paisagem

Enquanto silencio

É a cor da minha vida.

E pra você qual a cor do seu silêncio? 

NeivaDSM

Meus pensamentos poéticos

Meus arquivos registrados em 2016
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 Desejos

Meu desejo de sucesso

É para todos, mas...

Vi nos olhos

De alguém,

A raiva e o ódio

Como foi feio...Até arrepiei

Que pena, não me incomoda

Mas me incomoda ver o outro

sofrer por tão pouca coisa

Tem gente que se perturba

Ao ver pessoas felizes,

Bem resolvidas, que sabe o que quer

E que cuidam da própria vida!

O segredo da vida é tentar se superar

E faço isso todos os dias

Só quero ser o que sou

E valorizo o que faço,

E faço com amor e por amor,

Não quero ser o que não sou

Pessoas que guardam raiva, rancor, que invejam

Sofrem muito e suas vidas são tristes,

Seus semblantes pesam demasiadamente,

E porque em si não encontram a si mesmas,

É lá no outro que procuraram existir.

Jamais nadarei nas lágrimas de ninguém

O meu maior desejo é que todos tenham seu lugar ao sol

O único motivo de alguém não gostar de mim

não é a inveja, é a falta de coragem

De se superar e me superar também

Pois antes de me odiar tente me superar

Por que, o seu sucesso pode ter certeza

Será o meu sucesso...

E assim cresceremos juntos
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Numa velocidade assustadora... 

  

NeivaDirceuSM ...  

Arquivo de 2014...  

Desabafo em vista da vida profissional

(direitos reservados)
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 Belezas do Montes de Judá

Poetizando os Montes de Judá (Montanhas Sagradas) 

São notórios os montes de Judá

Monte Sião , Monte Moriá

Monte das oliveiras e Monte da tentação

Entre eles formosos vales

Que no deleite da criação

Há beleza igual?

Onde riachos correm

E deságua no mar morto e mediterrâneo 

És Sião fortaleza natural

Para a cidade Santa, Jerusalém

És o Monte da Santidade

Pois lá está tua habitação

Montanha do Nosso Deus

Monte Sagrado, Monte Sião. 

E no Monte Moriá

Monte de sacrifício e abnegação

Monte que em hebraico significa temor

Mas foi lá, que Abraão deu a Deus,

Quando foi ordenado, uma prova de amor

Monte considerado por Deus

Em versões antepassadas

Moriá que dizer luz

Disse Deus "Haja luz"

E sobre a humanidade

Nos primórdios se cumpriu

Por ordem do todo poderoso

A luz surgiu... 

E nos montes da Oliveira... foi lá

Que Jesus enfrentou
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Um dos mais dolorosos momentos

Envolto na sombra da noite, clamou.

Pressionado pelos nossos pecados, chorou. 

E no monte da tentação... foi lá

No profundo terreno do vale do Jordão

Terra de ingrata aridez

Que Jesus sofreu e lutou

Numa batalha decisiva

Foi nesta elevação

que teve fome e sofreu solidão. 

  

NeivaDSM

Pensando e poetizando as Montanhas Sagradas

Arquivos de 2016
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 O amor, o tempo e a alma

O que digo a você?

Que tudo passa?

Mas a esperança não

Ela existe para que tenhamos

Um melhor amanhã

Nem que seja dentro da gente

Se hoje sou flor

Há sempre o desejo de ser Luz

Se não sou ninguém

A tristeza nunca foi sombra

Ela é a própria sombra

Mas não há dúvida

Se nem sei quanto tempo tenho

Mas nesse tempo que tenho

O que tens para me falar?

Nosso tempo passa

Não estou a esquecer-me de ti

Porém, não vou dizer-lhe...

Nada... A não ser que venha a mim

Não para lhe falar somente de:

Fé, amor e dor,

Mas pra te mostrar meu silêncio

E deixa-lo falar de mim , da vida,

O que eu digo a você?

Não quero e não peço nada...

Não tenho pretensão

Mas de uma coisa tenho a certeza

Tudo pode acabar

Mas desligar da eternidade

O sentir que veio do alto, um amor ágape.

O amor da verdade

Que não se pode obscurecer ...

o sentir de uma verdade eterna
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Não se acaba em um instante.

Como um vidro fraco

Tudo pode acontecer

A vida é breve

Mas, a alma é eterna...

E ninguém, nunca poderá desligar o que foi ligado pelo ETERNO! 

  

NeivaDirceuSM

POESIA DE OUTRORA ... TEMPOS QUE NÃO VOLTAM MAIS
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 Sementes

A vida

Me trás muitas surpresas

A vida devolve,

Troca

Partilha

E no toque da alma

Provoca os sentidos

Provoca sensações

Vejo amor e poesia em tudo

Mesmo no sofrimento e dor

Mas, a vida

Me trás muitas surpresas

E espero por cada uma delas

Nem que seja na eternidade... 

NeivaDirceu 

Meus pensamentos. 

  

  

Sentir... Sem ti

A intensidade dos sons

Do barulho do meu coração

Enche-me de dor

E de um triste abandono... 

  

NeivaDirceuSM 

Créditos de Neiva - Pensamentos poéticos... 
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 Lágrimas

Uma lágrima cai

Na face tento esconder

Tento secar, para não ser percebida.

Uma lágrima cai

É uma saudade

Que abrasa na solidão

Minha solidão.

Na saudade de quem cativou

E deixou presença em mim... 

  

NeivaDirceuSM

Pensando saudades

Arquivos de 2017 

  

  

Lágrimas 

  

As lágrimas resolveram ser minhas companheiras hoje.

Como dizia Mario Quintana:

"Chorar é lindo, pois cada lágrima na face

são palavras ditas de um sentimento calado".

E o tempo todo foi assim e está sendo...

As lágrimas não doem

E muitas vezes a dor não é motivo

Para que elas possam cair...

Mas, uma respiração e um pensamento.

Faz-me lembrar de que tenho que ser forte

E esperar... Até que um dia as respostas venham... 

  

  

NeivaDirceuSM

Arquivos de 2015

Meus pensamentos 
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 O silêncio II

Nunca foi pequeno

Nem tão pouco frágil

Aqui

Dentro de mim 

O silêncio

O silêncio

O silêncio 

Quero escutar-te

Nem que seja

Apenas o sussurrar

De um suspiro 

Sinto tua presença

Silenciosa

Não quero nada

Apenas continuar te amando

E vagamente

Encontrar-te no silêncio

De minha mente

Onde fizeste morada

Minha memória carrega

Seu nome

E minha alma clama por tua presença...

Que ora em mim... O seu nome! 

  

NeivaDirceusm

Meus pensamentos em poesia

Arquivos de 2017 
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 O que é existência?

O que é existência?

Hoje, assim como ontem, eu lhe pergunto

Há algo no mundo que pra você é o ideal?

Ou a lucidez de Tua alma

A cada dia vai se desligando.

Dificilmente minha mente cansada

Dará lugar ao desânimo e a morte dos meus sonhos

O que é existência?

É um juramento que dá vida a minha alma?

É amor, é luz, é clarão...

É um eco que se perde...

Tempo, horas chegando...

E logo... Logo se vai...

Desligando a luz ...

O coração. 

  

NeivaDirceuSM -  UMA POESIA POR DIA! 

Arquivos de 2019
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 Eu canto a felicidade

A felicidade eu canto

Canto os meus sonhos utópicos

Canto sim, mesmo os meus sonhos não realizados;

O coração inquieto em todos os tempos

Canto minha vida separada

A expressão, o sorriso e...

A companhia que demora

Eu canto o corpo, a alma, o ser.

Canto todas as saudades que transborda

Minha alma.

Que o canto sejam palavras ditas

E faça ecoar na eternidade

Que esse canto

Cure meus medos

E sejam abraços e laços

Que se entrelaçam

O meu coração

A minha felicidade

E a minha esperança

Eu canto para que o amor não seja apenas

LEMBRANÇA. 

  

NeivaDirceiSM

Meus pensamentos poéticos...  Arquivos de 2016 (POESIA REGISTRADA)
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 Sonhos de Poesia

Este ainda é o meu tempo

A inspiração ainda existe

Não foi levada pelo vento

Mas ainda assim me sinto triste

Num poema que você recitou

Vi a esperança nas palavras ditas

Mas a tristeza me alcançou

Quando percebi que minha escolha me aprisionou

Vamos ficar bem,

Pois a fé e a vida vão além

O orgulho nunca triunfou

Pois no sentir que não se realiza

Sempre haverá dor

E na memória

Jamais morrerei

E assim é a vitória

Esse amor preservarei

Pois serei testemunha

De você eu não esqueço

Sem você, a vida não tem cor.

Mas o sol vai nascer

E nem sabemos do amanhã...

O que desejo é vê-lo

Florescer... SER

Fortalecer

Fortalecendo sua fé

Abraçando a vida como ela é...

E Em você vou caminhando

E fortalecendo a minha fé... 

NeivaDirceuSM

Sonhos de poesia

Arquivos de 2017
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 Jesus, nossa Páscoa

Nestes dias de muitos sinais, é preciso despertar. 

É tempo de renascer, e no amor santificar. 

Tempo de sentimento fecundo 

E com imenso amor aplacaste a dor deste mundo 

  

É tempo de vivermos, entender e fazer brotar. 

Dentro de cada um de nós o porquê deste amor se entregar 

É compromisso de um DEUS que na aliança 

Fez nascer nos corações humano a esperança 

  

É tempo de fortalecer e na vida do amor que nos acompanha 

E a exemplo de Cristo ser mais humano diante de tal façanha 

Que a cada dia, em todas as passagens Jesus seja nossa companhia. 

Ele Ressuscitou e está conosco nas dores, tristeza e alegrias. 

  

NeivaDirceuSM 

Meus pensamentos poéticos 
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 Ponte II

Se neste dia

Pudesse mudar alguma coisa

Mudaria minha existência

Talvez atravessasse uma ponte

Ponte que une , mas também separa

Quero chegar do outro lado

Afinal por que houve a separação

Estou do lado de cá

Enquanto isso

Do outro lado

Está tudo que desejo saber

Oh! Sabedoria

Quero conhecer-te

Quero adentrar-me

Nas profundezas do teu

Caminho

Toma-me

E Permita-me

Chegar do outro lado

Com o mesmo desejo de conhecer-te

Quem sabe, assim.

Encontrarei as respostas... 

  

NeivaDirceuSM 

Arquivosde 2016
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 Aviva a vida

Avivar é tornar-se vivo 

Portanto quem aviva é aquele que dá a vida 

E no clamor, no fortalecimento revivo. 

A sede do amor é busca... É pura ida. 

  

É vida, é fé que se mantém aquecida. 

É colocar lenha, fogo em nossa vida. 

Permaneça Senhor, faça nossa fé mais ativa. 

Mantenha acesa, fica Senhor aviva. 

  

E é voltando às raízes, é escutando o chamado. 

É ter fé, é arder em ti... É querer ficar 

E com a graça divina aclamar 

É silenciar o coração, é sentir-se amado. 

  

Avivar-se é orar juntos, é batalhar. 

É vencer lutas, na graça. 

É ser constante no amor, é orar. 

E Crer que no Deus vivo  e que tudo se faça. 

  

NeivaDirceuSM 

Arquivo de 2017 
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 Vocação

Na existência

Muitas interrogações

Que todos e cada um de nós

Têm como missão

Uma verdade

Que vai de Encontro

Com o coração

A bússola da história

Não se desfaz

Não é Diferente

Uma missão?

Onde escutar?

Que seja primórdio no coração

Na intimidade

Deus nos fala

E o coração

Esse sim...

Sabe onde está a paz

Ser e ter vocação

É ir ao encontro

Com o Infinito...

A liberdade

O sonho e o ideal

Potencializado pelo sonho do eterno 

NeivaDSM

Arquivos de 2015
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 Hoje  - Um poeta

COMPARTILHANDO DOIS POEMETOS QUE GOSTO MUITO...  

  

HOJE 

  

Hoje já fico triste,

Amanhã talvez não

Hoje já é o que tem

quem sabe um dia alegre

Fico também

E todos os dias,

por mais amargos que sejam,

Eu quero dizer

Amanhã não quero ficar triste,

Hoje também não.

Para Hoje e todos os outros dias que virão... 

  

NeivaDirceuSM 

  

Um poeta 

Um poeta é aquele tem que

Um coração enorme e

Os sentimentos triplicados,

Que faz das palavras luz e melodia,

Que transforma, dá vida aos pequenos versos

E trás alegrias na simplicidade

De uma existência humana

Não mais doce e sensível como outrora. 

  

NeivaDirceuSM
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 Meu possível...

Meu possível... Meu instante 

Meu possível... Presença viva, mas distante. 

Meu possível... Meu encontro 

Meu possível... Tu és amor, é centro. 

Meu possível... Meu carinho 

Meu possível... Meu amor 

Meu possível... Meu silêncio 

Meu possível... Meu acalento 

Meu possível...  Minha liberdade 

Meu possível... Minha verdade 

Meu possível... Minha canção 

Meu possível... Minha inquietação 

Meu possível... Meu coração 

Meu possível... Sintonia 

Meu possível... Sua voz 

Meu possível... Seu aconchego 

Meu possível... Meu jardim 

Meu possível... Minha cura 

Meu possível... Minha saudade 

Meu possível... Meu começo 

Meu possível... Meu fim.... 

  

NeivaDirceuSM 

Poetizando o possível 

Arquivos de 2018
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 Amor - mais do mundo - Perdoar (POEMETOS)

Amor 

  

Sentimento profundo 

Força sutil 

Sintonia que liberta 

Amor 

Essência perfeita 

Que poucos conhecem 

E muitos dizem conhecer... 

  

NeivaDirceuSM 

  

  

Mais do mundo! 

  

Nem sei o que pensar 

São tantos pensamentos 

Alguns, não me permitem 

Nem falar de amor 

Pois num mundo de tanta dor 

Às vezes, murmuro em oração 

Onde está o amor? 

  

NeivaDirceuSM 

  

  

Perdoar 

 Os retratos da dor

 Para que não se revele

 Fotos e fatos do desamor 

Perdão! Bom seria

 Se ao invés de amargura
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 Ofensas transformasse 

No amor que leva à cura

 Menos sofrimento  e dor,

 Perdoar, gesto do mais puro amor! 

NeivaDirceuSM
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 Divagando

Ora entender

Meu cotidiano é fácil

Difícil é entender meu interior

Fácil é saber que aqui tudo passa

Difícil é viver essa passagem

Fácil é dizer eu te amo

Difícil é ser amada e correspondida

Fácil é proferir palavras de gratidão

Difícil é ser grato

Fácil é ver um mundo que vale a pena

Difícil é encontrar quem vale a pena nesse mundo

As vezes nem sei o que é fácil ou difícil,

Apenas vivo um dia de cada vez

E muitos desses dias

Nem decisões posso tomar

A vida não me permite

São os frutos das escolhas

De quem tem compromisso com algo maior

Sempre me dei ao luxo de perceber essa efemeridade da vida

De perceber que nem o tempo existe

E que um dia tudo se resolverá

Claro que existem as dores, os dissabores e as decepções

Mas existe uma esperança que não tem limite

É fácil e é difícil viver...

Por isso existem as lágrimas e os sorrisos

Uma janela para cada momento

Estou à espera, quem sabe até na eternidade

De uma realização sem limite

De uma felicidade que se completa

E nos fazem ser cada vez melhores

Esperança de poeta ou de quem tem fé?

Eis a questão... 
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NeivaDSM

ARQUIVOS DE 2015

Meus pensamentos...
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 Desistindo 

Complicado 

Confuso 

Não entendo nada 

Estou irritada 

Diante de tudo 

Já chorei por besteira 

Por contradições existentes 

E até por conexões divinas 

Mas na maioria das vezes 

A vida só me reserva 

Decepções insuportáveis... 

Silêncios infinitos 

Sonhos inadiáveis 

Mas sem realização 

Neste mundo confuso e  injusto 

Ultimamente nada me surpreende 

Não desejo mais resposta da vida 

Meu tempo está chegando ao fim 

Essas contradições dolorosas da 

Existência  não mais serão removidas. 

Pelo viver, pelo sentir... 

Já não serão mais respondidas. 

Complicado 

Confuso 

É o meu existir. 

  

NeivaDirceuSM ? Arquivos de  2015 

Pensamentos meus...
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 Lua

Lua 

Noite silenciosa

 E de repente

 Como fases

 Sou lua

 Pretensiosa

 Às vezes calada

 Lua 

 Breve refúgio

 Dos amantes

 Encanto dos solitários

 Sempre se despede

 Breve lua

 O amor 

 O abraço

 Pura magia

 Culpa da lua

 Desse amor indisciplinado

 Numa fase

 De amor

 Predestinado

 Noite silenciosa

 E de repente

 Como fases

 Sou lua

 Pretensiosa

 Às vezes calada

 Lua. 

 NeivaDSM

Arquivos de 2015 

Foto by: kemal Sonmez - Uma noite em istambul - Turquia
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 Viagem

Viagem 

  

Qual é a maior aventura do Ser humano? 

É viajar 

É empreender 

É buscar 

É se emocionar 

É realizar 

É  observar 

Com os olhos e  

Com o coração 

É caminhar 

É sentir a distância 

O desabrigo 

Na saudade. 

Viajar 

Para dentro de si mesma 

Revelar que a maior  

Leitura, o maior livro 

De todos que existem  

Está nas entrelinhas 

Das palavras não ditas 

Na maior aventura de  

Todas...A vida. 

  

NeivaDirceuSM 
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 Tempos II

Tempos em que permito 

E Sou permitida 

Que a Fé me transforme 

Mesmo que seja pela dor 

Pela incompreensão 

Pela perda 

Pelo silêncio da minha alma 

E do meu coração  

Quero saber mais 

Compreender mais 

Quero pelo amor 

Enfrentar o inimigo 

Que por vezes 

Insiste em perturbar 

Mesmo que minha fraqueza seja longa, 

Que minha compreensão seja limitada 

Eu me agarro nas promessas 

De quem pode me ajudar 

E no caminho encontrar... 

Encontrar ... "Eu Sou" 

Eu Sou... Caminho, verdade e vida!     

  

NeivaDirceuSM Arquivos de 2017
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 Desafios

Não tenha medo de viver  

Sempre há incertezas  

Quando há tentativas  

Cada dia tem seu segredo  

Mágico  

Cheios de transformações  

Experiências  

Emoções  

Medo do certo  

E do incerto  

Seja feliz  

Na intensidade  

Do seu desejo de viver  

Programe-se  

Todos os dias  

Deixe a vida acontecer.    

  

NeivaDirceu
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 Meu mistério

Sonhando, é verdade! 

Quem? A minha alma 

É o mistério que invade 

Com  alegria 

E também com a dor 

Alma que a noite sussurra 

Que nas lágrimas 

Se derrama 

E de justiça, murmura. 

Numa noite que de vida é nula 

São impulsos de um sentir 

Como essência silente 

Que nem esperança tem 

Que não entende, mas sente. 

Que vive na solidão 

Às vezes das lágrimas 

E na maioria das vezes no silêncio 

Eu suplico aos Céus 

Qual é a minha verdade? 

Acaso terei resposta na eternidade? 

Nesse mistério que me invade, Dia após dia 

E que só eu sei, só eu sinto. 

Ciência em paciência 

É um suplício, 

Que se achada à verdade 

O mistério me invade 

E me toma por inteira 

Quisera eu entender 

Cada lágrima que insiste 

Em brotar dos meus olhos 

E numa saudade incontida 

Rogar ao meu maior mistério 

Toma-me 
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Faça-se 

Consuma-me 

E me deixe compreender 

Teu mais doce mistério nesse querer... 

Minha alma tem sede de ti...     

  

NeivaDirceu 

Arquivos de 2016 

              Pensamentos meus...                 

Página 96/209



Antologia de NeivaDirceu

 Solidão

É metade

Às vezes é refugio

Mas, ainda não é meu maior medo

E, nos meus pensamentos

Busco força nesta solidão

Neste mundo moderno

Cheio de tudo 

E de nada

De liberdade

De independência

De medos e egoísmos.

Solidão às vezes é bom

Aguça nossos pensamentos

Mostra algo que antes não enxergava 

O avesso de algo que está apenas dentro de nós

Desembaraça o absurdo sonhado

É surpreendente perceber o quanto a Solidão

É benéfica... 

Ser solitária é algo que vai além 

Da multidão

Solidão não é ausência do outro

São momentos, que nos dá a capacidade de pensar.

Só não podemos nos abandonar

Pois, assim se torna indecifrável está só...

Não desejo que me tirem o estar só...

Sem me oferecer presença verdadeira,

Sentida com o coração e vivenciada na fé. 

  

NeivaDirceu - Arquivos de 2015
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 Tempo de desencanto...

São dias duros e tristes

Ninguém esperava por um tempo assim

Sinto, vivo na terra que o humano joio feriste

Por vezes os meus pensamentos voam

Ainda assim meu coração subsiste

Entre um pensamento e outro, num devaneio sem fim

Quisera pousar meus pensamentos, meu coração 

Num lindo jardim...

Mas as perdas me leva a outro patamar

Será o erro da humanidade que nos levou ao caos

E já não nos permite sonhar?

São perdas...

Parece que tudo está chegando ao fim;

E aqui estou com meus pensamentos e devaneios,  

Pensando que nada mais fará a diferença

E adormeço...

E num piscar de olhos

Resplandece mais um dia...É um recomeço!

Com gosto de esperança! 

Uma nova manhã

Gosto de uma nova vida

E neste desvelar, me apego à confiança

Que não é somente ida

Podemos evitar o mal que assola a humanidade?

Somos tão indefesos...

Somos rosas 

E somos espinhos

Mas ainda assim frágeis

Até parece que somos perseguidos

Pelo invisível mal, 

Pelas tempestades da escuridão

Podemos evitar o mundo lá fora

Mas nunca o nosso mundo interior
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 Ajustemos nossas histórias

Vamos cuidar do nosso coração

Que possamos está no caminho

E mesmo que não seja de mãos dadas

Vamos unir nosso coração.

Vamos vencer as perdas, as tristezas,

Os vales e as tempestades

Não importa , o tempo ou a idade...

Resignar-me , não, lutemos! 

Entre as lágrimas, as perdas

O que desencanta

Vamos pegar uma carona 

No vento , na brisa suave

No que não nos destrona...

Vamos ficar em casa

Nos devaneios diários

De máscara, 

Para o enfrentamento

E rogar aos céus 

Entre um dia e outro

Livramento...

Dicernimento...

Neste tempo de agora! 

NeivaDirceuSM

02/12/2020 

Só pensando, neste tempo...Pandemia! 
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 NATAL

Neste Natal

Vamos ressuscitar 

O sorriso 

Aquecer os corações 

Que cada estrela, 

Brilhe em nossa alma 

Que os desejos do nosso corações se realizem 

Deixe que este ano 

A nossa alma seja a manjedoura 

Onde nasceu o menino Jesus 

Manjedoura de amor e paz 

Que sejamos o céu para o outro 

Que possamos iluminar a vida dos outros 

É tempo de experimentar 

Nestes dias e recuperar a humanidade em nós 

E mudar o rumo da nossa história 

E nos dá uma melhor perspectiva de nós mesmos! 

Que a magia do natal possa nos tocar 

E nos dar o que precisamos para ser feliz. Feliz Natal ! 

NeivaDirceuSM 

POESIA JÁ PUBLICADA EM UMA ANTOLOGIA POÉTICA DE FIM DA ANO
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 Estações

UMA POESIA POR DIA 

As estações que estão em mim

As estações estão implícitas em meu SER

As memórias, a ternura...

Os sorrisos, os abraços...

O amor que me move...

O céu no meu desejo

As surpresas que me comove

Os sinais que elejo

As estações estão implícitas em meu SER

Os sorrisos, a fé e as incertezas...

O silêncio, os Medos,

A solidão... A tristeza...

E um após o outro vai desde cedo

Nascendo como primavera em mim

Desabrochando como flores em um jardim... 

  

  

NeivaDirceuSM

Poesia na infância do sentir... Sou humana demais! 
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 Despertar

Hoje eu inclino meu coração 

 Para dentro

 Quero ver

 O Céu

 O Sol

 O mar

 A fagulha...

 Numa estação que é só minha

 Eu tenho dentro de mim

 A cor

 A flor

 A vida

 E o amor

 Sou lâmpada acesa

 Já no primeiro raio do sol.

 Não gosto da escuridão

 Mas vejo-a necessária

 Assim vejo quão importante é a luz

 Estremeço todos os dias

 Num amor que não se traduz

 Sinto-me fraca e forte ao mesmo tempo

 Supero-me todos os dias

 Entre as sombras, as luzes e as dores.

 Estou viva

 Respiro

 Pensativa, não me despeço.

 Apenas digo:

 Sunshine, Bom dia! 

  

NeivaDirceuSM

 Meus pensamentos poéticos 
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 O crepúsculo

O Crepúsculo  

Faz-me pensar!  

Aqui estou a observar à tarde  

O sol brando  

A luminosidade decrescente  

Que ao final do dia  

Dá lugar a noite  

A escuridão  

Sentei-me aqui tão somente  

Para pensar em mim  

E em especial na ação da vigília  

Da observação de minhas ações  

Dos meus sonhos  

Dos meus desejos  

Da minha fé  

Vigiar...  

Como me é necessário!  

Como sou um ser irrequieto  

Tomei o Crepúsculo como ponte  

Para pensar  

Na partida, na luz e na escuridão.  

E ao mesmo tempo  

Em contra partida  

O crepúsculo  

Fez-me observar em memória  

E lembrar-me da aurora  

Uma luz fraca e branda  

Que antecede o nascer do SOL  

Sendo a luminosidade intensa,  

Senti-me dentro desse mistério  

O Crepúsculo  

E vejo neste mistério  

O período antes que algo se acabe  
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Ou algo que nasce  

Trazendo-me força, luz intensa e esperança.  

Decidi ficar na aurora  

Mesmo tendo uma forte admiração  

Pelo crepúsculo da tarde...  

O Ocaso!  

Esta me aprisionou na palavra meditada  

VIGIAR 

E em oração estou a clamar  

Por socorro diante dos impulsos  

Que não controlo  

Do sentir, das emoções...  

Do amor, das inquietações... 

 E das crises existênciais  

Que de certa forma é crepúsculo  

Nasce do ocaso e não passa despercebido  

Pois é marca em potencial  

Assim como é necessário o crepúsculo...  

Vigiar é essencial...    

  

NeivaDirceuSM 

Pensando poesia - Vigiar  

Arquivo de 2017
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 Crepúsculo II

  Artedourada 

A luz e a sombra 

O esboço 

O crepúsculo ... 

Reflexão... 

Mais uma página da vida... 

Sigamos! 

Haverá novos crepúsculos... 

E será sempre uma novidade. 

  

Créditos:Poesia de NeivaDirceusm
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 Avesso

Sinto que em mim  

Há o avesso  

Levo comigo  

Os pensamentos  

As decepções  

E as transparências  

Que vejo nos outros  

Confesso 

Vivo despida de recordação  

Numa multidão de pensamentos  

Que é um processo  

Não é um argumento...  

O avesso Aqui é vazio  

É silêncio  

É dor que cala  

É regresso no pensar  

É sentir com alma...  

Expressar...  

Esse avesso as vezes cansa  

Adormece 

Permanece 

E continua no descompasso  

Do tempo... 

Do espaço!      

  

NeivaDirceu 

Pensamentos meus  
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 Indagações 

O simples me atrai  

Uma flor  

Um sorriso  

Um aperto de mão  

Vem à noite, o tempo se vai.  

Os dias passam  

E as minhas indagações não tem fim  

Por que me sinto assim  

Às vezes triste  

Apenas observando  

No silêncio e no barulho do outro  

E aqui estou eu  

Como um turbilhão de sentimentos  

E como a água corrente que segue seu curso  

Tudo se vai  

A vida passa  

E dentro de mim o amor  

Mas não é tão simples amar  

O amor às vezes é sereno  

Mas também é tempestade  

Aí nasce a esperança  

Nessas inquietações  

Do poder fazer algo  

E a serenidade renasce  

Por isso...  

O simples me atrai  

O sorriso  

Um toque na mão  

Uma palavra amiga  

Quão poderosa é a esperança que nasce  

Vem à noite  

Os dias passam  

E aqui estou eu  
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Ainda com minhas inquietações  

E pergunto 

- Que queres Tu de mim Amado meu  

Tu és o inexplicável do meu ser  

Tu és minha inquietação  

E também por completo meu coração. 

  

  

       

NeivaDirceuSM 

Meus pensamentos poéticos          
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 Brisa suave em minha alma

Brisa suave em minha alma  

Às vezes penso que a distância trás um esquecimento lento  

Escreva-me, desenhe-me em sua memória.  

Na memória do silêncio  

Para que as lembranças não cheguem para a paz do esquecimento  

E para que a morte de cada sonho  

Não se perca em nossas realidades  

Mas sejam nossas realidades infinitas de sonhos  

E que nada possa excluir a cor da alegria  

Nada de murmúrios, de suspiros...  

Nada é o suficiente, para tomar e destruir...  

O que de melhor há em nossa alma  

O AMOR!      

  

  

NeivaDSM 

Meus pensamentos poéticos  
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 Certezas

Certezas...

Quero SER luz

Não quero escuridão

Não quero

Ser mais uma na multidão

Não quero

Ser dor na companhia

Não quero

Ser aquela que não tem coração

Quero sim

Ser a diferença que vale viver

Ser som e silêncio...

Ser sentimento que vale descrever

Não quero

Ser instante

Nem Ser esquecida, assim...

Nem ser apenas ilusão

Quero SER sim...

Seu coração e...

Ser flor em seu jardim

Este é o GRITO de quem não quer ser multidão.

NeivaDirceuSM

Pensando e poetizando

Arquivos de 2018 
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 Caminhos

Guarda Senhor meus caminhos

Antes de Ser

Deixe-me florescer

No jardim do Teu coração

Quero Ser flor

Bem discreta

Para Ti , Jesus

Quero estar aberta

E caminhar

No único caminho

Presença

Verdade, vida... Minha esperança!

NeivaDirceuSM

Poetizando a fé... 

Arquivos de 2018
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 CRIANÇA

Criança, Você pode...  

Ser flor e "Ser" 

Você pode florescer 

Espalhar alegrias, semear e plantar 

O que de melhor há em você 

Jardim em flores 

Brincar é o seu direito 

Ter sorrisos sinceros 

Olhos transmissores de amor 

É riqueza e pureza, é alma pura. 

É essência divina 

Aprecio-te criança 

No amor das coisas simples 

Na oração que faz com  um abraço 

Na oração que faz com teu olhar 

Na oração que fazes com tua sinceridade 

Na oração do amor 

Que é presença do reino dos céus...   

  

NeivaDirceuSM 

Parabéns Crianças...  

Homenagens aos meus alunos que de um abraço  

E dos gritos , e carreira em minha direção , é pura oração!

Página 112/209



Antologia de NeivaDirceu

 Quem sou eu?  (SAUDADE)

Participação no programa microfone aberto com Roberto Nogueira 

  

  QUEM SOU? 

  

Sou o Lápis,papel e pensamento 

Sou teclado de computador... 

Sou tristeza, alegria e solidão... 

Sou vida e amor... 

Sou tudo, sou nada ou apenas ilusão... 

Sou neste momento palavras no microfone... 

Poesia... ESTE É O MEUNOME 

Na rádio Educadora... Por que não? 

    

NeivaDirceu ...   

Arquivos de 2014  
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 0 AMOR

 Já não quero entender  

Nem mais clamar  

Quero só o amor  

A parte que me cabe  

O amor que nunca é enganoso  

E nem tão pouco mesquinho  

O amor não se pode inventar  

Se já não queres sentir  

A existência não tem muito sentido  

O amor vai onde quer  

E faz pousada onde o eterno permanecerá  

De que adianta fugir?  

Se o amor está dentro e não fora  

Amor que inunda uma vida  

E que não se sabe por que Inquieto, vivo...  

Ele está dentro e não quer sair  

E nos acorda todos os dias  

Num sonho, num mistério, e em oração...  

Já não quero entender  

Se somente em mim este amor clama  

Presença, diálogo e verdade...  

Um amor do tamanho do universo  

E na extensão dos meus sonhos.  

Ele está dentro e não quer sair  

Como uma oração, o amor permanece Para sempre!!!      

  

NeivaDirceuSM 

Meus Pensamentos poéticos amor...      

  

Direitos do texto reservados e protegidos pela lei do direito autoral n 9610 de 19 de fevereiro de
1998
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 FELIZ NASCIMENTO /JESUS EM SEU CORAÇÃO

"Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e
se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da
Paz" (Isaías 9, 6).     

  

  

E assim a profecia se cumpriu 

E o amor se fez presença 

Derramou-se no coração do homem 

Um Menino Nos Nasceu, um Filho Se Nos Deu 

O Governo Está sobre Seus Ombros 

Maravilhoso  

Conselheiro 

Deus Forte 

Pai da Eternidade 

Príncipe da Paz...     

  

O próprio Salvador declarou: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna" (João 3,16). 
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 Sementes

A vida  

Me trás muitas surpresas  

A vida devolve,  

Troca 

Partilha 

E no toque da alma  

Provoca os sentidos  

Provoca sensações  

Vejo amor e poesia em tudo  

Mesmo no sofrimento e dor  

Mas, a vida  

Me trás muitas surpresas  

E espero por cada uma delas  

Nem que seja na eternidade...      

  

  

NeivaDirceuSM 

29.07.15  

Meus pensamentos...
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 TEMPO ...

Tempo... 

  

Tempo, tempo, tempo... 

Diria a Te, ó Tempo: Vale agora os cuidados  e a paciência; 

Triste dizer-te , ó tempo: Aos pés dos mortos não vou ignorar os lamentos. 

Há aqueles em que as dores roem corações num remorso lento 

  

Quando passares por mim, ó Tempo ingrato 

Em meu leito, me deleito nas tristezas e dores 

Exausta me encontro em pedir tantas resoluções 

Acaso tens um refúgio senão um triste deserto em mentes e corações? 

  

Aos céus me entrego numa busca incessante 

De  um  tempo , no qual sinto-me em abandono 

Numa prisão pandêmica, estressante 

  

A pandemia, caminho triste e sem guia... 

As noites são longas, e nos foge o sono. 

Mas o meu sagrado descanso está em minha poesia. 

  

NeivaDirceuSM 

28/12/2020
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 Nossos Tempos

Difícil é o nossotempo 

São tempos de vigiar 

São tempos de tirar a corrente 

E diante do vale  se refugiar     

  

Será que iremos nestes tempos viver... 

Terremotos de ignorância? 

Que sejam lançadas as redes, 

Para selecionar e prover...     

  

E assim buscar o que é correto, 

E não o que causa intolerância e  ignorância... 

E num ritmo profundo encontrar a sensatez   

  

E não na morte, imagens borradas de uma distância. 

E na explosão do amor e da vida não viveria... 

Só a nostalgia... Sim, agiria... Viveria...      

  

  

NeivaDirceuSM
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 SILÊNCIO III

Preciso aprender  

A emudecer minhas emoções 

Calar meu sentimento 

Silenciar meu pensamento 

Evitando que se transforme 

Em lamento, desalento, tormento! 

Permito despir  

Tudo que aflora e flui em mim! 

Resgato a solidão. 

O silêncio faz-se 

Perfeito em mim 

Entrego- me 

Protejo- me 

Escondo-me 

Preservo - me 

Sobrevivo! 

O silêncio... 

Torna-se refúgio 

O meu porto seguro! 

  

NeivaDirceuSM 

30/01/2016
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 Saudade todo dia

 De que são feitas as saudades?  

De pequenos momentos Observados...  

E sentido com o coração  

Saudade  

É uma teia que se tece  

Com lembranças  

Momentâneas  

Com enlaces  

E alianças  

São encantos guardados no coração  

Saudades 

São as mudanças  

Das alegrias  

Em lágrimas  

Da felicidade  

Em tristeza  

Quando se sente saudade  

É sinal de um tempo bem vivido  

De gente que marca e faz a diferença  

De esperança no reencontro  

De gritos internos  

Do desejo de voltar no tempo  

De um futuro que insiste  

Saudade é vida de um sonho  

Que ainda não acabou 

 Mas antes de tudo  

É o desvelar  

Da essência  

Mais pura...  

O amor...      

  

  

NeivaDSM 
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MEUS PENSAMENTOS POÉTICOS NA SAUDADE  

DIREITOS RESERVADOS.  

30/01/2015        

  

IMAGEM : Art by Loui Jover  
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 Ausência

Ausência     

Enquanto sou, quando sou... 

Minhas lembranças esquecidas 

São como labirintos de ausências 

Que foges e se perdem 

Meus pensamentos são muitos 

Sementes plantadas, a germinar... 

Futuro de tudo, a espera, 

Do que desejo 

Do que serei 

E do que ainda não fui     

  

NeivaDirceuSM 

Meus pensamentos poéticos 
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 Incertezas

Nunca houve certezas  

Desde o tempo da juventude  

Naqueles dias de decisões  

Sentadas em diálogos  

Vazios, naquelas tardes tórridas.  

Às vezes, deixando a vida...  

Se encarregar de tudo  

Mas o vazio era minha melhor companheira  

Nos passeios, às vezes agradáveis.  

Mas que escondia uma tristeza  

Dentro de mim  

O calor de um sol árido  

Mergulhei no desconhecido  

Num mundo de um SIM  

Sem pensar em mim  

Apenas queria sair daquela realidade  

E sem apressar...  

Hoje vejo...  

E chego ao fim  

No percurso, muitas coisas aconteceram.  

Houve transformação...  

Num dócil e belo dia...  

O vazio se dissipou  

Mas já era muito tarde...  

Mas, mesmo assim hoje me sinto completa.  

Me abandono como uma criança  

Sentindo o gosto da vida  

Em minha memória  

Há uma infinidade de lembranças  

Inclino-me e deixo-me...  

Amar 

Mas deixo o sol bater sobre o meu esquecimento  

Há uma hora para tudo  
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Calor intenso  

E quem sabe um dia ...  

Como um relâmpago de verão  

Haverá mudanças, transformação.  

Na tempestade que é meu coração.      

  

  

NeivaDSM 12.09.16  

Meus pensamentos poéticos  

Foto: Internet
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 Tudo que temos... O tempo!

Tudo que temos...  

O tempo! 

Quanto tempo ainda temos? 

Quantos sorrisos nós teremos? 

Quantas lágrimas ainda vão rolar? 

E quanta saudade será impressa em nossos corações? 

Um caminho, uma vida, nossa verdade... 

Nosso sentir, nossa fé, nossas cores... 

A maiorias das pessoas discordam. 

É tudo uma história. 

Estamos todos no mesmo lugar. 

Achas que é uma longa viagem? 

Um refúgio temporário? 

Quantas horas, quantos minutos? 

Ainda temos?   

  

  

  

NeivaDSM 

29.10.17 

Imagem da Internet
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 POESIA

Poesia 

A poesia do poeta desconhecido 

Das alegrias e tristezas 

Das idas e vindas 

Do vai e vem 

A poesia 

Sem limite 

Dos pensamentos 

E devaneios 

Da casa, do trabalho 

Da vida e do amor 

A poesia 

Colorida do poeta desconhecido 

Das observações 

Da praça, da rua 

À noite a melhor poesia 

A lua 

A poesia 

Das estradas 

Das estrelas 

Das férias 

Do retorno pra casa 

Pra rotina e o trabalho 

A poesia 

Da luz 

Da fé abandonada em mim 

Do abraço 

E do passeio no jardim. 

  

NeivaDirceuSM 

09/02/2021 
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Página 127/209



Antologia de NeivaDirceu

 Des\' animada

  

Desanimada 

Não por convicção  

Nem por desilusão  

Nem tão pouco por incertezas  

Mas pelo tratamento que por vezes recebemos  

Os desânimos se dá pela frieza do outrem  

Nas indiferenças dos "Bom dia"  

Pela covardia de julgar o sentimento do outro  

Sem ao menos ter a sabedoria  

De compreender que todo sentir perpassa  

Para além da compreensão humana  

Não quero está sempre desanimada  

Não quero ser uma vida sem alma...  

Uma vida cujo fim é instantâneo ou indolor não é vida.  

Estou desanimada ,mas não quero que a saudade me sufoque  

Que a rotina acomode,  

E que as cobranças do meu interior me deixe morrer aos poucos  

Quero acreditar em tudo que me foi revelado...  

No mais intimo do meu ser.  

Não é só utopia...  

Mas esperança de momentos melhores.  

Estou encontrando ânimo...       

  

  

  

NeivaDSM 

30.09.15 

Pensamentos meus    

  

Foto: Internet
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 GRATIDÃO

Oh, gratidão  

Afetado 

Está o afeto  

Que consome  

Aqueles que sabem amar  

Que os corações  

Possam ser pescadores  

De bondade transbordante  

De sorrisos verdadeiros  

De agradecimentos sem fim  

Mesmo na tristeza  

Pois, tudo aqui é efêmero.  

Mas, cada ser só pode compreender 

 Aquilo que vive,  

Ou que viveu... 

E compreendendo pelo menos  

Um pouco do que viveu... 

Possa ter um afeto  

Afetado de gratidão  

Consumindo de amor  

Aprendendo 

E reaprendendo amar...      

  

NeivaDSM 

Meus pensamentos poéticos...      

  

Pintura: Anna Razumovskaya

Página 129/209



Antologia de NeivaDirceu

 A dor da ausência

Eu terei que me reconstruir  

Neste tempo de tantas perdas  

Tempo de pandemia  

Espelho do agora  

As ausências me cercam 

Todos os dias neste tempo  

Terei que me reconstruir  

Hoje me banho na memória  

Não quero ver a ausência  

Daqueles que amo Sendo vencido pelo dano  

Da covid, plantada pelo homem.  

Luzes do dia,  

Tardes benditas  

Músicas  

Palavras de outrora  

Terei que me reconstruir  

Onde esconderei minha alma?  

Não quero ver as ausências  

E como a luz do sol  

Que cada amado meu permaneça  

Nesta tenda da história.        

  

  

NeivaDirceuSM 

18/07/2020  

Série perdas e ausências      

  

Direitos do texto reservados e protegidos pela lei do direito autoral n 9610 de 19 de fevereiro de
1998

Página 130/209



Antologia de NeivaDirceu

 Amor II

Mas , o que importa? 

Importa só a presença 

O amor não precisa de promessas 

O amor apenas existe 

A Felicidade na presença é porta aberta 

O amor compreende 

Não aprisiona 

O amor nos eleva, 

Pois é estado de Graça 

É presença do eterno 

É um fluir na alma 

É o Espírito Santo nos comunicando 

Edificando-nos, 

Ajudando-nos Fortalecendo-nos 

Para os caminhos da vida... 

No amor reconhecemos o sorriso, carinho... 

Mas também o medo de não ser compreendido. 

O amor não precisa de sinal 

Não precisa ser aceito pelo outro 

Apenas se ama e pronto 

No amor carregamos o olhar 

Carregamos a distância 

E a saudade... Que dói 

E as boas lembranças 

O amor também é sonho... 

O amor é a melhor parte de nós 

O amor não é só sentimento... 

É amor concreto... 

É amor que cuida que age e interage 

O amor é enfrentamento 

E diálogo também 

No amor há comunicação, 

Seja nas palavras ou nos silêncios 
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No amor levo quem quero dentro do meu coração 

Quisera eu no amor arrancar-te somente sorrisos 

Mas sei que no amor também fluem as lágrimas 

No amor não há ausências 

Pois o amor preenche, transborda. 

E permanece 

No caminho e na verdade...     

  

  

NeivaDirceuSM -  

Poetizando o amor 

  

02.02.2020 Direitos autorais ...
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 UMA POESIA NO CÉU

O Céu também é poesia...  

Esta Fotografia foi feita durante uma viagem para a Bahia, nas férias de Janeiro...    

Fotografia de: NeivadirceuSM - Foto registrada      

  

  

Uma poesia no Céu    

  

  

Eu fotografei um poema no céu  

Eu lhe dei um nome  

Uma poesia nomeada "O amor, o céu e o sol"  

Quero continuar escrevendo esta poesia  

Oferecendo a quem ler e ver  

Algo infinito  

O Sol  

O amor  

E o encontro...  

Eu fotografei um poema no céu  

E ofereço a cada pessoa que ler e vê  

Algo infinitamente lindo  

Não o que é lido, mas o que se vê também  

E que fala através do amor, do coração e do sol  

E onde quer que eu vá, em todo o universo,  

Eu sempre acho,  

Fora de mim como em mim,  

A poesia insubstituível,  

O amor invencível e que está  

Em Todo verso  

E em todo o Universo  

Eu fotografei um poema no céu.      
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NeivaDirceuSM 

22/02/2021  

Imagem/foto: NeivaDirceuSM
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 Lágrimas

As lágrimas resolveram ser minhas companheiras hoje.  

Como dizia Mario Quintana:  

"Chorar é lindo, pois cada lágrima na face  

São palavras ditas de um sentimento calado".  

E o tempo todo foi assim e está sendo...  

As lágrimas não doem  

E muitas vezes a dor não é motivo  

Para que elas possam cair...  

Mas, uma respiração e um pensamento.  

Faz-me lembrar de que tenho que ser forte  

E esperar...  

Até que um dia as respostas venham...        

  

  

NeivaDirceuSM 

Meus pensamentos              

  

  

imagem da internet
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 Confesso

 Confesso 

Aproveito todos os dias  

É fato  

Aproveito para pensar no que não está correto  

Fico com os pensamentos revoltos  

Tentando identificar onde está o caos  

Mas a tranquilidade impera em minha alma  

Penso demais  

E meus pensamentos tem efeito sobre mim  

Onde acerto?  

Onde erro?  

Aí estão meus pensamentos....  

É fato  

Tem dias que desejo entender...  

É muita quietude, pois sei que incomodo.  

Eu escuto...  

É fato!  

Mas, aceitar tudo que dizem isso é desejos de muitos,  

Mas respeitar e silenciar são minhas melhores armas...  

Aproveito todos os dias  

É fato  

O que de mais belo o dia me oferece  

Coloco no coração...  

Não existe pausa  

Apenas faço somas de rimas, e de razão.  

Um minuto de atenção  

Por favor  

Num diálogo poético  

Não perdemos tempo  

É fato  

Um minuto de alegria  

Ao ouvirmos nossas lindas canções  

Mas a vida também é ruído...  
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É silêncio, para sonharmos,  

Em longos dias, que nunca se concretizarão.  

Perdemos nosso tempo?  

Acredito que não...  

Sonhar, sempre...  

Confesso 

Aproveito todos os dias  

É fato  

Para pensar e refletir sobre a vida  

Assim meus caminhos  

Como num mau tempo  

De longos e às vezes dolorosos  

Tornam-se laços, sem embaraços.  

E vejo...  

A tranquilidade  

Meus pensamentos  

Meus sonhos, meus amores.  

Meus encantos...  

Em mim cobranças...  

Mas acima de tudo...  

A esperança!      

  

  

  

NeivaDSM 

22.06.16  

Meus pensamentos poéticos  

(Direitos reservados)      

  

  

Art - Internet - Desconheço o autor        
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 MULHER

Feliz dia das mulheres....Que esse dia seja ...Todo dia pra você!   

  

  

Mulher 

  

Somente hoje 

Não quero ser forte 

Quero ser somente 

Invisível 

Como sempre fui aos olhos 

Daqueles que fazem questão de não me enxergar 

Não quero mudar nada 

Pois independe do dia de hoje.   

  

SERmulher 

Sedutora 

Sensível 

Delicada 

Romântica e frágil   

  

Quero colo, um abraço 

Como aquela que luta 

Defende, conquista 

Consola e abriga 

Quero um abraço 

Que me envolva e me proteja.   

  

  

Quero uma mão que toque meus cabelos. 

Olhos que me vejam, mas não me julgue 

E que enxergue a minha fragilidade 

E que entenda o mistério 

Dos sentimentos Inexplicáveis 
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Que só um coração pode entender.     

  

  

NeivaDirceuSM - 

08.03.15 

Pensamentos meus..
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 Procura-se alguém

Procura-se por alguém...

Não precisa ser só sentimento,

Mas precisa sentir...

Basta ser humano,

Precisa saber falar, ouvir e calar,

Tem que amar poesia,

Deve ter um grande amor por alguém,

Ou sentir falta de não ter esse amor..

Deve guardar segredo sem se sacrificar.

Pode já ter sido enganado

Não é preciso que seja puro,

Nem que seja impuro,

Deve ter um sonho

Precisa ter harmonia

E compreender o vazio dos que se sentem só.

Procura-se alguém

Que sinta saudades de instantes de separação

Que saiba dialogar e compreender

A realidade do outro...

Que goste das gotas de chuva

Do cheiro da terra molhada

Procura-se alguém...

Que grite junto Viva a vida!

E que não busque as memórias do passado

Que surpreenda com um gesto de carinho

Que guarde sentimentos como um tesouro

Que sejam adornados com pérolas de amor e bons sentimentos

E que deixem a vida mais bela e mais feliz

Procura-se...Quem seja assim...

Cadê você?

Procura-se por alguém...

 NeivaDSM - 24.02.15
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Pensamentos meus
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 POESIA II

Poesia 

  

A poesia do poeta desconhecido 

Das alegrias e tristezas 

Das idas e vindas 

Do vai e vem 

A poesia 

Sem limite 

Dos pensamentos 

E devaneios 

Da casa, do trabalho 

Da vida e do amor 

A poesia 

Colorida do poeta desconhecido 

Das observações 

Da praça, da rua 

À noite a melhor poesia 

A lua 

A poesia 

Das estradas 

Das estrelas 

Das férias 

Do retorno pra casa 

Pra rotina e o trabalho 

A poesia 

Da luz 

Da fé abandonada em mim 

Do abraço 

E do passeio no jardim. 

  

NeivaDirceuSM 

09/02/2021 
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 A Felicidade

A felicidade é uma dama, a nos saudar 

É um desejo em toda vida 

É um sentir que inspira 

Sem sua presença por vezes nos falta o ar 

  

Quando a felicidade vem, Ela nos move 

E pelo respirar, pelas emoções é revelada 

E num desvelar diário não há quem  a reprove 

E por todos quando ela passa é a mais amada 

  

Tão amável é a felicidade, que é pura doçura 

Só quem a  conhece sente quão grande é o prazer 

Pelos olhos, lábios e coração transmitem tal fulgor 

  

E só quem  a sente pode compreender 

É como um despertar de uma aventura 

Num encanto, numa magia de puro amor. 

  

Neiva Dirceu -  Meus sonetos em pensamentos (Direitos reservados) 

23/03/2021
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 Foi por ti...

Proposta de Ema

Foi por ti... 

Não era teu, o pecado

E por nós morreste, foste condenado

A todos deste, chance de recomeço

Olhando-o na cruz, Senhor

Ante tantos pecados, teu sacrifício, não sei se mereço... 

(Ema Machado) 

Ah! Bendito filho de Maria e José

Venceste a morte 

Então fortaleça a minha fé

Sou tão, tão, falho e pecador

Me disseram, que,Tu és Amor

Então deixa-me tocar suas chagas

Retire de mim as mágoas

Que no rancor cultivei

Ainda entoarei louvores

e flores semearei

(Shimul) 

Em meio ao pecado do mundo 

Num abismo profundo 

Em carne, sendo Deus 

Se fez irmão, nas dores 

E no jardim de perdição

Plantou flores 

Em forma de perdão 

Ensinando o amor

Com a vida, eterna lição 

Bendito o verbo que se deu

Por todos e por mim 

Suportou açoite e cruz

Venceu a morte, deu-me vida

Mesmo não sendo merecida 
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(Edla Marinho) 

Prova de amor

Tão grande e sublime

Desinfeitou de sua Glória

Ficou feio de dor

Como o que se oprime

E se expõe na história

Do amor do Criador

Por todos nós, sem exceção

Entregou-se à paixão

Pela Humanidade obscurecida

Pelas maldades da vida

Libertando as almas cativas

Do diabo e seu legado

Imoral.

(Lucita) 

Páscoa!

Sacrifício, dor

Sinais de sangue pela liberdade

Sinais de glória da verdade 

Ascensão do amor

Ascensão do espírito

Mostra-se o caminho

Segue-se a estrada

Continuo perdido

Mas sigo de mãos dadas

Ele segue comigo

Ainda incompreendido

O Cristo

(Hébron) 

E a Ele que se imolou

e nossa alma salvou

Injustamente padeceu o martírio numa cruz 

Sua vida findou.

A Ele devemos ser gratos

Seguir- lhe os passos na simplicidade e no Amor.
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Nosso irmão é nosso espelho

ajudemos nosso igual. 

Tenhamos simplicidade e generosidade 

com todos ai nosso redor. 

Façamos jus ao Ser superior 

que por nós morreu na cruz. 

Louvemos Nosso Salvador.

(Maria Dorta) 

Mensageiro de paz e de amor, peregrinou!

Revolucionou com fé o mundo inteiro

Aos homens de boa vontade ele ensinou

Os caminhos que levam ao Pai, o Criador

Multiplicou pães, água em vinho transformou

Encheu de peixes a rede do pescador

Modificou comportamentos plantando verdade e amor

Cegos enxergaram, leprosos com suas mãos ele curou

Multidões de esperançosos pela Galileia o seguiam

Os ricos e tiranos, com sua bondade incomodou

Traído! Preso, julgado e condenado ele foi

Judiado em seu calvário o levaram a cruz

Nos libertou! Só por ele se chega ao Pai

É o filho de Deus! Nosso irmão, Jesus.

(Claudio Reis) 

Jesus, o Filho de Deus 

Por amor disse sim ao Projeto do Pai...

Veio com amor e por amor

E através de sua morte,

O Pai nos dá todo seu Favor

Morte de Cruz 

Para nossa Salvação 

Assim por amor

Peçamos a Deus

Que por Jesus

Sejamos seus filhos por 

Adoção 

Ele ressuscitou, e em todo tempo, guarda-nos em seu SAGRADO CORAÇÃO.
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(NeivaDirceu) 

Páscoa,

ELE cumpriu profecias, 

Para que este espírito fortaleça,

e a cada um de fato convença

possamos banir os males presente,

vencer com força resiliente.

Deus onipotente e soberano,

Apresentou ao mundo tirano

Um filho humilde e muito poderoso.

O bem e o amor propagou orgulhoso,

Mas seres humanos,

Conduzidos pelo engano

o ultrajaram,

e mataram ,

A morte Ele venceu!

Jesus rei Imortal ressurgiu,

E com a ressurreição,

Vai presentear.

Para quem até o fim

Lealdade mostrar.

(Corassis) 

... Domingo Paschoal! 

Eis a vinda do senhor 

E o verbo se fez carne... 

Paz, esperança e amor! 

Foi por ti...

Deus amou o mundo 

E deu o filho como o salvador

Pregou a paz por onde passou...

Muito antes o profeta falou!

Eu batizei com água, mas 

Aquele que vem depois de mim

 Vai batizar com o espírito santo. 

Foi por mim... Foi por você... 
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Domingo de Páscoa 

Dia da ressurreição de Cristo 

E o começo da vida. 

Pai, Filho e Espírito Santo.

(Ernane) 

  

GRATIDÃO AOS POETAS COLIBRIS 

AMOOOOOOOOO
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 Há momentos

Há momentos  

Que sentimos tanto a falta de alguém 

Que a felicidade parece distante 

Há momentos... 

Que dá vontade de tirar dos nossos sonhos 

Alguém que nos deixa com saudades e abraçá-la 

Há momentos... 

Em que as emoções duram uma eternidade. 

Há momentos... 

Em que pessoas mais felizes são aquelas 

Que não se importam tanto 

Há momentos... 

Em que a esperança é suficiente para fazer alguém feliz. 

Há momentos... 

Em que a felicidade está nos pequenos momentos 

Que é uma fração de segundo... 

Há momentos... 

Que a felicidade está no sorriso...  

E no abraço...     

  

NeivaDSM 

Meus pensamentos poéticos  

21.04.16       

  

Imagem da Internet: Arte de Helena Wierzbicki

Página 149/209



Antologia de NeivaDirceu

 Beijos

Beijos.. 

Beijos , inspirações e sentimentos 

Beijos impressos na face, na boca, no corpo e na alma 

Beijos dia após dia num desejo sem fim 

Beijos que atravessam o tempo nos corações de quem amam 

Beijos de tempos de criança, de infância inocente 

Beijos de mãe, numa singela ternura 

Beijos verdadeiros e falsos 

E como saberíamos o verdadeiro e o falso? 

Beijos de somente desejos carnais 

Beijos sem alma 

Beijos na lama... 

Assim como o beijo de Judas 

Que numa ternura, fratura ... 

O que de mais belo seria 

O beijo amigo, que para ele seria abrigo... 

Beijos... Beijos...Beijos... 

O beijo é canção 

Que penetra o coração 

É beijo nascidos na alma 

E colhido na calma 

Das faces, da boca, do corpo e do ser 

Beijos notórios... 

Beijos, que faz renascer... 

  

Arte by Andrius Kovelinas graduated from high art school in Kishinau, Lithuania in 1978 
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 MEU NADA

  

Onde estou? 

 Atravessando o vale  

Num grito de amor, ao dono da vida.  

Que a minha vida não seja somente ida  

Mas não seja retrocesso  

Também Rogo em pensamento que vai além  

Seja presença sem rejeição  

E um caminho que se desenrola  

E encontra o mais belo coração.      

  

  

NeivaDirceuSM 

Meus pensamentos poéticos UMA POESIA POR DIA... DO BAÚ DE POESIA
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 SEM MEDIDAS

Meu dia de ontem... 

Sem medidas 

Qual a sensibilidade de uma pessoa? 

Como se mensura uma pessoa? 

Através do envolvimento, 

Da imaginação. 

O sentir com o pensamento 

Viver, se colocar no lugar do outro 

Viver, sentir e alimentar 

O pensamento em relação ao outro 

A sensibilidade, a imaginação 

Mexe com nosso viver, com nosso pensar 

Quando se é tratada com respeito 

Quando se olha o outro e fala 

O que pensa, com a certeza do que é certo 

O falar a verdade não é egoísmo 

Mas, ter a certeza de ir de encontro, com o mais fraco 

De defender, certezas de injustiças 

Um ser só é gigante, só é vitorioso 

Quando se interessa pela vida, 

Quando busca crescer, 

Quando sonha em ver o que é justo acontecer 

É pequena quando desvia do assunto. 

Uma pessoa é de DEUS quando perdoa 

Quando compreende, e se coloca no lugar do outro 

Quando age não como os outros querem 

Mas quando expressam a sua verdade sem medo 

Uma pessoa é pequena quando se deixa reger pelos outros 

Quando não anuncia e quando não denuncia 

Erros que podem prejudicar os outros 

Em um relacionamento alguém pode aparentar grandeza , poder 

Assim ele pode crescer ou decrescer...  

Num espaço pequeno 
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Quais são as medições que se fazem em relação ao outro 

Só pelo fato de não concordar com tudo que se faz 

É melhor não ser querido, mas ser justo 

Do que simplesmente dizer amém, para as injustiças da vida 

Somente dizer esse falso amém para agradar o outro, que se sente 

Em sua mensuração GRANDE. 

É difícil conviver, as pessoas se agigantam e se encolhem 

A mensuração do ser é feita de ações e reações 

De expectativas e frustrações 

Um ser é único, ele pode estender a mão 

Mas também recolhê-la inesperadamente 

Pelas ações, que nada mais é do que reações 

De ações que outrora viveu...  

E se decepcionou amargamente 

Não se mede o ser humano com fita métrica 

Mas, se mede pela sua sensibilidade sem tamanho.     

  

Autoria: NeivaDSM -    

Poesia escrita em 26.11.14   

Fotos: Net Tumblr    
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 A MARCA DO AMOR

  A Graça é estar em comunhão 

E Deus é comunhão 

Sendo Comunhão,  

Ele é amor 

É essência 

Toda a criação tem a marca do amor 

É preciso estar atentos ás marcas 

Marcas que deixamos na vida do outro 

É preciso deixar marcas de amor 

Marcas profundas 

Ouvindo, respeitando e amando. 

Palavras podem ser esquecidas 

As lembranças podem ser destruídas 

Mas o amor eterniza na vida e no coração 

Que as marcas do amor estejam em nós. 

A melhor marca do amor é o próprio amor 

Marcas que proclamam o evangelho 

Com uma ação, com uma atitude... 

É do plano de Deus que sejamos... 

Marcas do amor, que contempla... 

Em nosso coração...  

O próprio amor!     

  

NeivaDirceuSM 

Pensando nas marcas do amor  

17.04.18
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 MEUS OLHOS

Gritos de um dia  

Pandemia 

Dia de ressuscitar  

Numa luta incansável  

Que só eu sei  

Dia de rever meu olhar  

Que tento alegrar com um sorriso  

Mas, os olhos não mentem  

Diz a verdade  

O olhar é a janela do sentir  

É o desvelar da alma  

Se a alma se entristece  

Os olhos falam  

Hoje é dia de ressuscitar  

Meu olhar  

De buscar dentro, nas profundezas d'alma  

Lá há de haver alegrias guardadas  

Para quando eu precisar  

Vou resgatá-las para meus olhos se alegrar.  

São as lembranças,  

Que por vezes me ressuscita 

Me dá vida, tempo, ânimo e esperança.      

  

NeivaDirceuSM 

Pensando meus olhos... Assim poetizo! 

01/05/2021
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 Uma poesia para mim...

Eu Não saberia escrever um poema para mim... 

Entre normas e regras 

Intensificaria os sentimentos 

Veria meu interior de uma forma que ninguém imaginaria 

Audaciosa como sou, muitos me julgariam 

Digno são meus versos, pois nascem na alma 

Isso posso escrever, um poema singelo, doce e as vezes amargo 

Recitaria em alta voz, juras de amor sem fim, 

Coração de dores e alegrias, 

E nem sei por que o "Amor maior" veio meu coração surrupiar 

Uma poeta que fala de amor eterno 

Sabe e aprende todos os dias, observa, o amor em todo lugar 

Amor nos olhos, na alma, nos jardins, nos silêncios, no rio e no mar 

Não saberia decifrar os silêncios, mas procuraria no luar 

Tetos que silenciam a alma, o céu, as estrelas, o pensar 

Assim seria, diria o que vem em minha alma, em meu ser, mas talvez... 

Não saberia um poema escrever... 

Apenas me jogaria nas palavras, como se fossem o mais intenso e belo jardim 

Maiores são meus sonhos, tragados pelo tempo, mas ainda vivem em mim. 

Alçando voos e se jogando por vezes em mar de lágrimas 

Clamando compreensão por tanto sentir 

Hoje não me compreendo, em tristeza grito em lástimas 

Andando passo a passo entre as pedras, não posso omitir 

Dentro de mim existem mil poesias, 

O mar teria inveja, como um rio, a poesia desagua em minha alma todo dia.     

  

Uma poesia para mim... (Direitos reservados) 

NeivaDirceuSM 

24/04/2021
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 ESPÍRITO SANTO

Espírito Santo É fogo que aquece... Ilumina-me! 

É amor que cuida... Restaura-me 

É o desejo, a liberdade e o encanto... Levanta-me! 

Meu amor, presença que renova, aponta-me novos caminhos... Converte-me! 

Unguento, que penetra e purifica cura e serena... Pacifica-me! 

É o amor, a expansão e o constante transbordar... Alegra-me! 

Amor verdadeiro, força, unção e encanto do meu Coração... Amoriza-me! 

Presença de brisa suave,não sei de onde vem nem para onde vai... Guia-me! 

Espírito Santo harmoniza as minhas experiências e a minha humana vida... Integra-me   

  

NeivaDirceuSM (direitos reservados) 

Domingo dia de Pentecostes -  

23/05/2021 

Escrita e publicada em maio de 2021
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 Caos em meu sentir

Sou ser infinito 

Dentro de mim há Sentimentos diversos 

Ora de alegria 

Ora de tristeza 

Pelas decepções. 

Ora de raiva 

Pelas injustiças 

Que em meio a este mundo tenebroso 

Insiste a cada dia entrar ferozmente 

Na vida, rasgando o véu das verdades, 

E tentando tirar preciosidades da fé. 

Dentro da infinitude da vida 

Os sentimentos às vezes 

No meu desejo 

Quero que seja vazio 

Assim seria mais fácil 

Não sentir 

Apenas viver um dia de cada vez 

E deixar esses sentimentos diversos 

Longe do meu ser 

Mas é pensamento impossível 

Viver, amar, sofrer, se decepcionar 

É um desvelar constante 

Sendo ser infinito 

Ainda sonho 

Não como sonhos em labirintos 

Mas, sonho real 

De uma felicidade sem fim...   

  

NeivaDSM 

Meus pensamentos poéticos 

13.07.16   

Imagem: Desconheço o autor da arte - Retirado da internet
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 Divagando II

Foram os meus olhos que te olharam 

Com meus olhos consegui sorri 

Posso lhe garanti que eles também choraram 

No momento em que sua dor também senti 

Não eram sentimentos que te tocaram 

Era sim, dor de alma que nunca vi 

Mas foram apenas sentimentos que te geraram 

E que em ti faz morada, mas queres fugi 

Não sei o que bem me aconteceu... 

Desde que senti a tristeza e as dores, em minha alma... 

Já não canto Não entendi, não quis assim... 

E assim sou eu 

Mas em mim não permito morada do desencanto 

Sei que sou única, em muitos sentimentos... 

E quero Com tudo isso, dizer: não quero pranto. 

A voz que clamo é somente o amor... 

E assim venero... 

O direito que me dou...   

  

NeivaDSM 

Meus pensamentos poéticos 30.11.16
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 ENCONTRAR

Encontrar 

  

Estar enamorado 

Enamorar 

Gostar 

Encantar 

Desencantar 

Todo abraçar 

É um enroscar 

Um desenroscar 

É um enlaçar 

Todo amor 

É um desvelar 

E um velar 

Um revelar 

Num zelar 

Para selar 

E não haver 

O tagarelar 

O debelar 

Um duelar 

E nenhum 

Praguejar 

E se acautelar 

Para não haver 

Neste encontro 

O cancelar. 

  

NeivaDirceu 

10/06/2021 
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 UM TRIBUTO AOS POETAS CONSAGRADOS 

  

De mãos dadas com Manuel Bandeira 

Resolvi ir embora pra Pasárgada

Foi um tempo que me trouxe muitas memórias

E no meio do caminho encontrei o poeta mineiro

Carlos Drummond de Andrade

Num tempo que é preciso saber  viver 

Como Cora Coralina com seus doces e poesias

Num tempo em que Quintana se transformou num verbo

E  Quintane-se todos neste tempo de pandemia

E que o retrato da vida

Seja o de Cecília Meireles

E que a canção mais ouvida seja

A canção do Exílio de Gonçalves Dias

Quero um pouco do amor que se  

Vive em plenitude. 

E não somente de promessas de amor eterno

Quero  viver o soneto da Fidelidade

Do poetinha mais amado 

Quero o soneto proveitoso

Do poeta da Garota de Ipanema

Quero Vinicius de Moraes na parceria com toquinho

E Neste tempo viver 

As memórias de Cecília, de Drummond, de Gonçalves Dias

Desejo neste tempo  perceber  o sagrado na poesia

Quero tudo de Vinícius de Moraes, Mario Quintana e Cora Coralina 

E ver como a poesia desvela nos poetas , inspiração Divina.

(Poesia de Neiva Dirceu)

                                                                                                                                                        

De Assis herdei o Machado, mas, seria gratificante, o dom da brilhante escrita ter herdado...

Gullar e sua poesia social, é um poeta fenomenal.

O que dizer da Carolina, que é Maria, e também é de Jesus, mostra em seus poemas, que também
carregou uma cruz...
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(Ema Machado)

                                                                                          

Quando a missão é agradável

Não se torna incumbência

Falarei destes imortais,

com zelo e veemência

Cada um no seu estilo e grandeza

Com Olavo contemplei e aprendi 

a ver estrelas 

Ah, mais ainda há tantos, bem sei!

Com Casemiro descansei, 

na minha infância faceira, 

ainda sinto o frescor da sombra, 

e o sabor do fruto da saudosa bananeira 

Dos feitos destes poetas, 

jamais me esqueço, 

e nem me afasto

Vou falar do jovem Alves,

cujo primeiro nome é Castro, 

e para a família, Cecéu, 

fora tão cedo para o céu

O nosso poeta primeiro

Ainda choro no convés

do seu Navio negreiro 

Ainda há tantos por vir

O poeta do porvir, 

e suas Folhas de relvas, 

A canção de mim mesmo

Alcançaram o infinito, 

Comoveu uma nação

Saudemos Withman

Oh, meu Capitão!

Saudemos todos os poetas

Oh, meus amados Capitães

Vós sois minhas inspirações 

(Shimul)
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Assistindo ao enterro da última quimera de Augusto, chorei!

Dei_ me conta da sua tristeza. Orei.

Apesar de Anjo,ele rastejava na Terra,constatei.

Não te convido portanto, a escarrar na boca de quem falsamente te beijou.

Melhor exemplo seria perdoar.

Tem sido frequentes minhas noites insones.

Noites escuras,vazias.

Sigo no abandono ,vou como Torquato Neto fazia,renunciando aos sonhos de menina.

Resolvo entao,como ele,ir embora para longe,sem ter onde morar,vou caminhando...

Sem destino,sem roteiro traçado,me deparo,por puro acaso com Bráulio Bessa.

Ali está o poeta,singela mente sentado a' porta de sua morada.

A casa tão simples,singela,imita seu morador.

Ali ,em simplicidade,ele vive com seu amor.

Às paredes da casa,ele mesmo pintou.

Aprendi com ele a valorizar o cachorro.

Esse animal dá aulas de perdão,de amor,de amizade e  é mais leal que o homem.

O cão parece ser mais evoluído que seu dono. Vamos com ele, então,com humildade aprender.

Não estamos aqui para evoluir, crescer?

Para isso não tem idade.

Estou sempre sozinha

mas,como Ferreira Gullar,uma parte de mim é multidão.

Às vezes,como ele, parte de mim é só vertigem,a outra linguagem.

Com a linguagem busco criar outro mundo para desenfeiar esse em que vivo .

Pudesse eu criar algo belo. Talvez uma poesia?

Só uma poesia bela,perfeita,far_ me_,ia ser permanente na magia de corrigir o dia _a _dia!

(Maria Dorta)  

 Penso... Logo existo

Luto e com "Camões"

Por amar resisto

Vivo no vôo das borboletas do jardim de "Cecília"

E não desejo acertar sempre, pois sou como "Clarisse"

E como "Machado" disse:

"A perfeição no amor consiste  no sacrifício dos desejos do amante que deseja somente agradar a
pessoa amada."

Pena que há "Pedras no caminho". De Drummond e no nosso também.

Página 163/209



Antologia de NeivaDirceu

Ainda bem que "Cora" ensina:

"Eu sou aquela mulher

a quem o tempo muito ensinou.

Ensinou a amar a vida

e não desistir da luta,

recomeçar na derrota,

renunciar a palavras

e pensamentos negativos.

Acreditar nos valores humanos

e ser otimista."

Paulo Coelho também opina:

"Os que te odeiam são admiradores secretos que não entendem por quê tantos te amam."

Com esses e com outros concordo, pois Poeta Falou, Tá falado! 

(Lucita)                             

  São nomes, nomes consagrados

Há muitos romancistas poetas

Assim como Jorge Amado

Há muitos poetas romancistas

Magia dos poetas, são artistas

Podemos citar e dizer de um mago ou outro

De um Paulo Coelho, o alquimista

Dos coelhos retirados do gênio de Cartola

Da esperteza felina nas letras de Mia Couto

Da colorida poesia da Coralina, nos Cora

Dos versos em canções, em fantasia

A sublimidade e o esotérico afã

Do espiritual Gibran Khalil Gibran

De lá ou daqui

De onde Deus possa nos ouvir

Poemas e canções do Vander Lee

Poemas de Chicos, de alto quilate

Seja Chico César ou Chico Buarque

Eu vi, veja também Vinícius de Moraes

São escritores, artistas, ícones imortais

São nomes, nomes consagrados

(Hébron)                       
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... E Clarice falava com Deus! 

"Meu Deus, me dê a coragem de viver 

Trezentos e sessenta e cinco dias e noites" 

... E sua alma andava triste! 

Mas Deus sabia que sua alma era plena 

Seu coração um ninho de poemas  

... E Manuel testemunhou um fato! 

A morte de João Gostoso... 

Aquele que morreu afogado na lagoa 

... E Manuel Bandeira nunca desencantou 

Um poeta crítico literário e professor 

Pernambucano que nunca se ausentou 

... E Vinícius cantou garota de Ipanema 

Ressaltando sua amada... 

Moça do corpo dourado do sol de Ipanema 

... A garota era Helô Pinheiro, a musa eternizada 

Que nas praias do litoral deslumbrava 

A quem inspirou o poeta Vinícius de Morais.

(Ernane)                             

Foi então que pudemos compreender o lúdico da vida, as belezas do planeta nele inseridas

Foi com a gota da chuva caindo do telhado que o poeta fez o conto!  D'uma flor que colocou nos
cabelos da morena cravo e canela fez uma novela

Pôs a rocha no caminho para nos seus versos nos fazer entender que e posivel transpor o
obstaculo e vencer

Já com idade avançada, sertaneja, nem sabia escrever! Aprendeu o abecedário para compor
sensíveis versos, colocando a prostituta e a mulher bem parideira respeitadas como Sêr

Colocou um arco íris no ar, mostrou um Mar que não tem tamanho, musicou seu poema pra nós
dizer como é bom vadiar

Ah! Esses poetas e poetisas que em suas inspirações nos fazem viajar!

É Sol, é pedra, é o fim do caminho, é a Lua e as estrelas, o vento e a montanha

A paixão do ébrio, o pescador e seu anzol

O amor por eles colocado em versos estimula em nós a sinestesia, fazendo-nos sentir o doce
cheiro e o sabor da cor

Muitos de seus poemas perpetuados teremos, como também a saudade de suas pessoas que
admiraremos para sempre, como nossos amigos seus nomes serão poesias: Manoel, Machado,
Olavo! Cora, Cecilia, Clarisse! À todos vocês que se foram, aos de agora e aos que virão! O que
seria de nós sem seus versos? De coração meus poetas, nossos irmãos, vamos poetizar!
Gratidão. 

(Cláudio Reis)                      
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O poeta da morte,  monstro de escuridão e rutilância,

Escreveu a sua vida e dor

Considerado  também sem valor em sua época :

"  Fez bem morrer, não perdeu-se grande coisa"

Afirmou um outro  poeta e principe sem coroa !

Mas foi com apenas um livro,  o poeta da Paraiba

Augusto dos Anjos ,  nas salas de aula ainda reina sendo analisado  e estudado ,

Coralina, poetisa que bem mais tarde a todos comoveu ,  deixando grandeza e nobreza

Deixou poemas para que a dor não possa vencer, o ser obstinado sua fé perder! 

(Corrassis)
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 CREPÚSCULO  (UMA POESIA DE NEIVA DIRCEU E

LIZ(POETA DE ARACAJU)

 

Arte dourada 

A luz e a sombra

O esboço

O crepúsculo ... Reflexão...

Mais uma página da vida... Sigamos!

Haverá novos crepúsculos...

E será sempre uma novidade.

(Créditos: NeivaDirceusm)  

  

   

No crepúsculo me deito

Reflito sobre a vida em questão

Um pensamento solto

As vezes revolto

Cheio de imaginação

Pois sempre haverão novidades

Que anseio em meu peito  

  

   

E neste anseio, os desejos...

Os sonhos em cada levante solar

No crepúsculo os sons são deleite

Minha alma já feliz deseja

O novo, a novidade do porvir

É o novo chegando, avisando

Na graça do canto a ouvir

Pois, esse crepúsculo

Estar a se despir...  

  

   

No crepúsculo descanso
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Escuto a voz da minha mente

Que me faz pensar

E repensar constantemente

Sempre me lembrando

Que não importa o que aconteça

Eu sempre siga em frente  

  

   

Vou continuar admirando

Esta arte dourada

A maravilha que me faz enxergar

E ver os passos,

A obra de quem também nos criou,

Reverencio aqui o Criador.  

  

   

Que em sua magnitude enfeitou

Céus e a terra com todo esplendor

O Criador que pintou com as mãos

O crepúsculo e toda sua criação

As maravilhas que Ele nos entregou

Gratidão grandioso Criador! 
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 Sentir Sem ti

Por vezes sou consolo, mas também agonia 

Arde o meu peito em dor quando distante está 

Preciso pensar e ser em mim sintonia 

Que a distância seja somente mais motivo para amar 

  

Por vezes, ou revezes, de tudo quero me afastar 

Já não suporto o grito de minha alma 

Desejo sempre que o céu seja meu lugar 

E choro,  e peço, nessa minha existência, Calma 

  

 Não quero viver de lamento 

Quero que tudo em mim seja transparência 

E que em meu ser, quero o mais belo sacramento 

  

E continuar a viver da essência num só clamor 

Buscando dentro, no mar de minha existência 

A essência, a vida, o céu, o encontro, o belo amor. 

  

NeivaDirceuSM 

26/06/2021
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 Tecendo versos, construindo poesias

Quem aprende

Tece, borda, cria

Uma colcha de retalho

Em seu interior e fora dele

Dá sentido a vida

Não se deixa viver de feridas

Não se ausenta das dores

Nem guarda rancores

Faz sentido

Sentir

Viver

Ter razão

E coração

E vai tecendo  vida

Num  pulsar d'alma

Buscando a calma

E vivendo a toda hora

Tecendo o retalho do agora.

(Neiva Dirceu)          

Não importa quantas quedas na vida 

Vamos levar ...

O que cura as feridas e o breve   levantar !

Vamos na vida ensinamentos remendando 

E de retalho em retalho

O mais lindo lençol da vida 

Vamos formando ...

Não importa quanta tristeza

Vão ainda  nos desapontar !

Mas pense positivamente em Deus 

Que toda essa lágrima vai passar!

Quando sentirmos a falta do amor deste  mundo ,

De imediato pense:  que Jesus continua a nós amar !

( Corassis) 
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Quem aprende, entende

É preciso bordar os dias

Cerzir feridas, seguir em frente

Há caminhos e costuras divergentes

Não importa, sempre haverá novas rotas

Quem aprende, leva nos lábios o sorriso

Tem sempre uma palavra de conforto

Ouvidos atentos, afeto e colo preciso

E assim segue, tecendo seus dias

Costurando aprendizados

Unindo forças, com quem caminha a seu lado.

(Ema Machado)   

Quem aprende

Às vezes ensina

Quem não aprende

Vai tocando a sina

Não raro,desatina

Só dá tiro no pé!

Nem é questão de fé

Mas de saber valorizar

O estudar e aprender

Quando aprende,o homem se supera

E em sabedoria vai crescendo.

E terá capacidade de ir além

Muito além do imaginário.

Quem aprende não é refém.

Fica alerta e se liberta!

(Maria Dorta) 

Vamos aprender decifrar sorrisos

Aprender com os mestres

Sempre tão precisos

É preciso aprender a dançar

Sorrir ou Rir! Nesta aula um palhacinho eu vou chamar

E sobre amar?  

Ainda temos

Muito que melhorar
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Nesta disciplina

Amar, verbo transitivo direto, meninas!

Alguém me fale sobre

Respeito

Temos muito que aprender

Faça o dever de casa bem-feito

E sem alguém colar!

Fica com zero

Bem redondo e perfeito

Já falamos sobre empatia!

Recomendo esta lição

todos os dias

Amanhã revisão

O conteúdo, adivinhem...

Proteção

Todos de máscaras

E álcool gel nas mãos.

(Shimul)   

 

Quem não se surpreende

Vendo que se é capaz

Que se aprende

Que se inventa... ou se reinventa

Quando do erro se desfaz?

Quem tece a vida

Costurando começos

No ponto de partida

Ou em cada chegada, recomeços!

Não importa tudo que virou passado 

Tudo que ficou atrás da porta

O que vale é o que, transformado,

Vira lição, e no fim, aprendizado

Tudo que tivera na vida

As mazelas como alerta 

E as alegrias como troféu 

Deixando sempre a porta aberta 
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Como se fora entrada do céu 

(Edla Marinho)         

A vida é essa tecitura

Uma colcha cingida 

Com linhas diversas 

De diversas cores

Com remendos e reparos

Com alegrias e dores

Uma colcha de retalhos

Que aquece e enternece

Que sempre se conforma

Se renova, se transforma

Alinhavada em emoção 

Em registro de história 

Bem escrita na memória 

Alimentando o coração 

Aprendendo que a vida

É oportunidade bendita

Para expandir em criação

Uma colcha cingida 

Com linhas diversas 

De diversas cores

(Hebron)                      

Vou tecendo simplicidade 

Abrir meu coração para a humanidade 

Sem receio do que a vida pode ofertar 

Ofereço toda forma de amar... 

Cores vibrantes, pela rama vão passar. 

Assim vou tecendo 

Projetando sua grama 

E na leveza da gramatura 

Vou pro-criar belas textura 

Vou tecer retalhos de fina arte 

Alto-relevo, dá um destaque 

Texturas de girassóis faz-se florir 
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Faz a alma sacudir 

Vou tecendo em linhos 

Várias categorias de passarinhos 

Tecer a natureza 

Mostrar ao mundo toda sua beleza 

De retalho em retalho 

Vou pró-criar, um novo mundo

Vou resetar, o submundo.

( Ernane)                  

Como linha de carretel que costura o pano, o tempo veio estendendo a vida por sobre os dias e
noites nos mostrando: 

Céus e mares compõem as paisagens trazendo as belezas peculiares, juntando às serras e
campos floridos para o bem do perfeito da grande obra completar. 

Tecendo vamos junto ao tempo o nosso ideal, descobrindo os valores dos sabores e das cores em
meio as pessoas que chegam e que vão, e com elas sempre experimentando alegrias e tristezas,
sim,  cerzindo ou rasgando vamos seguindo com as batidas de um sensato coração. 

Como bom costureiros que somos então  devemos retirar deste tempo o melhor

De tudo aquilo que tecemos buscarmos pedacinhos que a vida fez compreender

Uma bela colcha de retalhos vir costurar

Fragmentos de emoção vividos no tempo. E nela mostrar como se aprendeu a amar.

(Cláudio Reis)   

                 

Tecer qualquer coisa

É bem fácil

Difícil é tecer primazias

Preencher deserto com flores

Combater dor com alegria

Ser grato 

De fato

A Deus, pelo ato

De nos conceder mais um dia

Confessar nossas falhas 

Perdoar canalhas

Renovar energias

Sem depender de orgias

Com simplicidade
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Com honestidade

Com a simetria

De aplicar novas cores

À vida  seus sabores

E SERMOS gratos

Pelas alegrias e pelas flores...                     

(Lucita) 

  

Foto ilustrativa dos poetas colibris é de Autoria do poeta Ernane Bernardo
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 Eu rio

Eu rio 

Do rio que deságua em minha face 

Do rio que por um fio salva-me da tristeza 

E do rio que deságua em mim 

Rio até o infinito 

Nas estações de minha vida 

Nos rios da primavera 

Do outono 

Do inverno 

E do verão 

Eu rio com os rios que são encontros 

São margens 

Mas também são pontes 

Eu rio do rio que deságua  no abraço 

Do braço forte do mar 

Suportando a maresia 

E permitindo que a vida seja 

Sempre poesia... 

  

  

(NeivaDirceu) 

03/05/2021
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 Sonhos utópicos

  Não estou triste, Nem solitária, 

Apenas obervando o meu tempo 

Sento-me para sonhar 

E deixo que meu grito silencioso 

Seja levado pelo vento 

Sonhos que florescem 

Luto para não mais encontrar ecos... 

E todos os sonhos suavemente desaparecem 

Desses sonhos utópicos, 

Não consigo renunciar 

A vida é uma eterna descoberta 

Fico fascinada... 

Maravilho-me 

Deixo meus pensamentos florescer 

Mesmo sabendo das tempestades internas 

Aceito essa minha fragilidade, essa ingenuidade. 

De ter esperança... 

E lentamente olho para minha vida 

Coloco o pé no chão... 

Tento renunciar, aos pensamentos silenciosos. 

Para traçar a minha rotina, a minha realidade. 

Olho mais uma vez para mim 

Natureza frágil 

E percebo que os sonhos me fortalecem 

Mas internamente... 

O sentir que floresce todos os dias 

Esmaga-me dolorosamente 

Como uma tempestade 

Que vai tomando conta 

Cresce, está sempre á minha frente, 

E lentamente vai tomando conta da minha vontade... 

Não estou triste, 

Nem solitária, 
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Apenas obervando o meu tempo 

Sento-me para sonhar 

E deixo que meu grito silencioso 

Seja levado pelo vento...   

  

NeivaDirceuSM 

Somente pensando versos e palavras... 

Nov/2020
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 AGORA... O SEGREDO É VIVER..

Eu prefiro pensar 

No que posso fazer, ou não 

Talvez não compreenda tudo da vida 

Por isso não deposito totalmente a minha confiança 

Em nada nem em ninguém, apenas tenho fé 

Simplesmente levanto-me a cada manhã 

Com meus pensamentos envoltos 

Nos acontecimentos diários 

Naquilo que é meu cotidiano 

Nas pessoas que fazem parte dela 

E naquelas que estão em meu coração 

Peço a DEUS por todas, sem exceção. 

E ainda debaixo do chuveiro 

Meus pensamentos estão em oração 

Rogando aos céus intervenção 

Onde não posso ir 

Visto-me 

Tomo café 

E saio de casa 

Ao encontro da vida profissional 

Sou ser de muita expectativa 

Às vezes fico observando 

E vejo que a vida não é tão ruim assim 

Mas mesmo diante das durezas sofridas 

A vida vale tudo 

Vale sonhar. 

Amar.     

  

NeivaDirceuSM 

Meus pensamentos ... É pura poesia!     

  

Direitos do texto reservados e protegidos pela lei do direito autoral n 9610 de 19 de fevereiro de
1998
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 Situações

Vivemos diversas situações que nos eterniza 

Nos corações de quem sabe doar, sorrir e encantar 

Enxergamos assim o que a vida protagoniza 

Sentimento, sensibilidade na arte de falar. 

  

Ensinamos e aprendemos a essência mais bela 

Contemplando os mistérios do sentir e do aprender 

E não se deixar prender por pequenas mazelas 

Gritar se preciso for, nos golpes nunca se render.   

  

Mesmo se julgamentos recair sobre você... 

E na confiança, na fé... No Deus da vida fortalecer.     

  

NeivaDirceuSM 

Situações em poesia Poesias de todo dia!
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 Sutil observação

Sutil observação 

Depois de tanta ansiedade

Ainda...

Não me encontrei

Ainda estou à procura

Mas aprendi a navegar

Em ventos tempestuosos

Não me irrito

Apenas me observo

E luto contra as dores

Que a vida me oferece

E não tem sido fácil...

E o maior detalhe

Não me sinto só

Estou mais do que nunca

Transbordando...

NeivaDirceuSM

01.08.16
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 QUERIA

  

Há! Queria que tudo fosse diferente 

Queria ter mais tempo, e mais saúde... 

Queria viver sem tantos medos 

Queria ser vista sem ser julgada 

Queria amar sem medida desde a infância 

Queria que o amor me encontrasse  

Mas que pudesse vivê-lo, incondicionalmente 

Queria dias felizes e sem sombras 

Queria andar de mãos dadas  

Queria sorrir, ouvir sorrisos e gargalhar também! 

Queria ter tempo para amar mais 

Queria não sentir tanto... 

Queria gritar aos quatro cantos do universo 

O sentir de minha alma 

Queria não viver de lembranças 

Hoje quero gritar em poesia 

Meus desejos de todo dia... 

Não tire de mim o que tenho de mais precioso 

Minha vida... Minha existência! 

No amor que só eu sei e vivo  

Transcendendo todo tempo. 

  

NeivaDirceu  

19/08/2021 
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 Déjà Vu

Déjà Vu 

  

Preciso reencontrá-la 

Em meus olhos a poesia 

O gosto doce e suave do tempo 

Preciso encontrar 

As coisas que pensamos encontrar por acaso 

E ter a certeza de não abrir a mão 

Não por egoísmo 

Mas pela certeza de que a poesia 

Está ali também nos olhos 

Na alma poética 

Onde há algo que temos a certeza 

De que tudo está certo 

Como se fosse um Déjà Vu 

Que ali estava marcado 

Um encontro, uma poesia, uma alma 

Mas como não acredito em acaso 

Penso! Foi Providencial tal momento. 

E aconteceu... 

  

NeivaDirceu 

Meus pensamentos poeticos /2020
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 A Porta

A porta     

Nas metáforas da vida 

A porta aberta pode ser o nascer do dia... 

A palavra que anima 

O amor que é cuidado 

A amizade como um jardim regado 

A fé que é ânimo 

E as metáforas continuam 

A porta fechada pode ser 

Uma noite sem fim... 

A palavra que derruba 

A falta de fé, 

Decepções fecham portas... 

E o tempo 

É a melhor porta... 

Porta aberta 

Para a compreensão da vida 

Para o conhecimento do outro 

E só uma porta se abre aonde a esperança não chega... O amor 

Só a porta do amor quebra barreiras intransponíveis. 

Só a porta da verdade faz o amor ser puro verdadeiro e forte.     

  

NeivaDirceuSM 12.02.19
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 Ausência II

Ausência   

  

E o Tempo se foi, 

A ausência permanece 

Talvez fossem as escolhas mal feitas 

Que me deram as ausências mais sentidas 

Os sorrisos distantes, 

A falta do brilho em meu olhar 

O meu sorriso silencioso 

Tu és a ausência mais sentida 

Mas presença constante dentro e não fora 

Meu coração sempre cheio de sonhos 

Sonhos de infância, de juventude 

Que clama dentro de mim 

Mas a ausência mais sentida é a sua 

E quão ingênua sempre fui 

Por pensar que a ausência jamais sentiria 

Que eu poderia ser presença em dobro 

Hoje meus passos e meus sonhos são lentos 

Já nem desejo pensar nas ausências 

Que dilaceraram minha existência 

Mas, não consigo, pois a ausência 

Está dentro da presença que habita em mim. 

Ausência Tu és presença sentida que dói...   

  

(NeivaDirceu) (ND) 

2021          
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 Primavera

Primavera 

Das estações do ano a mais bela 

Antes, a primavera. 

Hoje os ipês 

Depois, a primavera 

Flores, sempre Flores. 

Primavera. Primavere-se 

Primavera dos ipês amarelos 

Primavera dos ipês brancos, amarelos, rosas e roxos. 

Nuances das primavera sob água, em seus reflexos coloridos 

 Jamais deixar de se encantar com todas as estações 

Mas, a primavera, flores onde há mais flores; 

Primavera na memória colorida de tantas cores 

Viver nas flores vivas 

Entre a lembrança e o esquecimento da saudade 

Entre 

As fores em suas nuances. 

Primavera 

Alegria e cores. 

No coração e nos olhos se instalam 

A Fertilidade das cores 

Sempre a cor pela cor. 

Sempre o amor pelo amor. 

Primavera. 

Entre os horizontes da vida 

Nas manhãs das árvores coloridas. 

  

NeivaDirceuSM (ND) 

07/09/2021
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 Ando devagar

Ando devagar   

Hoje observo mais, 

Pois já não tenho pressa 

Ando devagar 

Até meus pensamentos são lentos 

E me observo mais neste tempo 

Uma lágrima que resolve brotar no silêncio 

As pessoas, eu as observo mais 

E as acho lindas, criação perfeitas do Criador 

Ando devagar observando 

As paisagens, o sol, a lua... 

Observo tudo sem motivo 

Não disfarço, as vezes estou até distante 

Mas é por que meu melhor encontro 

É comigo, no aconchego do meu coração 

Ando devagar... 

Penso no equilíbrio que me sustenta 

Nas traições e decepções 

Mas, nada disso me machuca mais 

Volto meu olhar para o belo amor 

Que é dono do tempo 

E me ensinou a ter paciência 

Mesmo nas tempestades, nos longos ventos 

E vou continuar a observar... 

Cada detalhe... 

Pois, não tenho pressa 

Ando devagar!   

  

(NeivaDirceuSM)
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 Encontro

  

Encontros se entrelaçam 

Amizade não precisa de comparação 

Nunca é cedo demais, nem tarde demais 

Quando na amizade, a voz mais forte é o coração 

Nos encontramos, nos saudamos 

Dá épica janela tecnológica, por um instante 

Não saímos de um conto 

E nem da poesia errante 

Encontro que trouxe alegria 

Pelos poetas que faltaram ficamos a esperar 

A presença, os versos de sua autoria 

Mesmo que distante atentos escutar. 

Foi um belo encontro 

Foram laços de amizade 

Em cada janela uma vida, uma poesia 

Uma viagem, uma escrita 

Encontro, sem alardes, confiança 

Somamos e multiplicamos 

E o melhor: dividimos esperança. 

  

Neiva Dirceu (ND) 

26/09/2021 
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 Saudade todo dia

  

De que são feitas as saudades? 

De pequenos momentos 

Olhados 

Observados... 

Saudade 

É uma teia que se tece 

Com lembranças 

Momentâneas 

Com enlaces 

E alianças 

São encantos guardados no coração 

Saudades 

São as mudanças 

Das alegrias 

Em lágrimas 

Da felicidade 

Em tristeza 

Quando se sente saudade 

É sinal de um tempo bem vivido 

De gente que marca e faz a diferença 

De esperança no reencontro 

De gritos internos 

Do desejo de voltar no tempo 

De um futuro que insiste 

Saudade é vida de um sonho 

Que ainda não acabou 

Mas antes de tudo 

É o desvelar 

Da essência 

Mais pura... 

O amor... 
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 O amor em tantos Títulos

O amor em tantos títulos 

  

O amor se fez mãe, amor de mãe agradecida 

No Título da Mãe aparecida 

Em todo tempo, em horas tristes e em oração 

Recorremos a Nossa Senhora, Imaculada Conceição 

Em comunhão, noite e dia 

Pensamos no amor da Virgem, mãe Maria 

Se me faço presente, em casa, na rua, ou na praça 

Minha melhor companhia, Mãe, da Divina Graça 

Que produz vida, encanto e alegria, Ela é presença 

É Mãe da esperança, do equilíbrio, é mãe que faz a diferença 

É estrela do mar, Rainha do céu, e Mãe do esplendor 

É mãe que acalenta, cuida, é a mãe do belo amor 

Mãe de tantos títulos, mãe aqui na terra envolvida 

Mãe do Rosário, do silêncio mãe que perfuma nossa vida 

A ti Mãe da medalha milagrosa, meu carinho, meu amor 

Gratidão, por ser presença e nos visitar em tantos títulos teus; 

Mãe Assunta aos Céus, Senhora de Fátima, Mãe de Deus. 

A ti hoje, mãe do Silêncio, minha homenagem: 

Nossa Senhora de Fátima que nos trás do céu a mensagem. 

Mãe da Piedade, Mãe e Senhora do Perpétuo Socorro; 

Senhora das lágrimas, e Das dores, a ti recorro; 

Nossa Senhora do Carmo; e Senhora Mãe da Defesa; 

Mãe e Senhora de Garabadal, eterna mãe da surpresa; Senhora da América Latina, Mãe de
Guadalupe, 

Senhora do Portão da aurora; minhas orações de te se ocupe 

Mãe, Senhora do Coração de ouro; Mãe e Senhora da Vitória; 

Rainha da Paz; que por amor eu possa fazer parte do teu sim... Da Tua história. 

  

NeivaDirceu (ND) 

POETIZANDO A MÃE DAS MÃES... 

08/05/2021
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 Imigrante

Imigrante 

  

Vejo a ponte 

Para o imigrante 

De uma nação 

Que lhe foi roubada 

Numa guerra, que não é sua 

Mas lhe foi dada 

Vejo o menino e a menina 

Sem rumo 

Sem pai ou mãe 

Vejo a nudez da alma sofrida 

Numa eterna ida 

Nas dores de todo dia 

Vejo a fome 

O grito 

Vejo o semblante da dor 

Ao ver meninos e meninas 

Ao ver a destruição do amor. 

  

Neiva Dirceu 

11/09/2021
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 Todos os dias

  Acontece todos os dias 

O cansaço tem sido intenso 

Como se estivesse saindo de um campo de batalha 

Respiro, me isolo Sinto-me como em guerra 

Entre o amor e os medos 

Entre a terra e o céu 

E nos dias exterminadas pretenções 

As vezes no cansaço , 

Um sono silencioso e profundo 

E sinto-me por todos extremamente esquecida 

Me curvo e choro 

A morte vêm todos os dias 

E velo sob as lágrimas do cansaço 

E não vejo sorriso em meus olhos 

Sinto-me em agonia 

Tantos quereres, em que grito não... 

Mas posso florir Devagar, e com devida distância... 

Deixando espaço 

Detendo-me diante de muitas coisas 

Mesmo que venha a tempestade 

Que a chuva venha 

E que a água lave-me e leve-me 

Para bem distante 

Para um lugar preparado 

Para a minha realidade interna e eterna...     

  

NeivaDirceuSM 

06.10.17 

Meus pensamentos poéticos...                
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 As horas e seus dias

O que são dias sem horas? 

Como Senhora de meia idade 

Nos dias sem horas 

De todos os meses que caminho 

Hoje em junho... 

 Em setembro primavera, 

 Em fevereiro e verão 

Dias que me leva,  me eleva até o coração 

Habitante de mim mesma 

Senhora, sem horas, num tempo pacato...? 

E, todavia elétrica e às vezes sem razão. 

Senhora, sem horas para tudo e para nada 

Senhora de dias sem horas 

Numa busca incessante por mais horas 

Senhora que busca hora na oração, na poesia, na leitura 

Em tudo que faz sem horas, 

Cem horas quero  multiplicado pelo eterno viver 

Com horas abundantes, e sem horas de cansaço 

E com horas para como Senhora amar o infinito amor que cura e liberta 

Desse medo de perder todas as horas... 

  

NeivaDirceuSM 

02/06/2021
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 POESIA I

  

Poesia, é tudo que nos cerca 

Poesia é ... 

Presença na paisagem 

Presença nas fotografias 

É presença na música 

Poesia é produção em arte 

Poesia é a expressão de significados 

Poesia são meus e seus sentimentos 

Poesia são nossos ritmos e rimas 

Poesia são as metáforas da vida 

Poesia é aliteração. 

Poesias são as cores e os sons 

Poesia é o silencio e o som do coração 

Poesia é a brisa suave, é o amor 

Poesia é a vida 

Triste pensar, mas a morte também é poesia 

Enquanto vivem ... Muitos sem saber 

É pura poesia todos os dias... 

(NeivaDirceuSM) 
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 SORRISO...

Sorriso... 

O que há no sorriso? 

Observando o sorriso de alguém 

Percebi um resquício do passado 

Das lembranças, das saudades 

Saudades de coisas boas 

De algo que ficou no interior do interior 

Há! O sorriso... 

O sorriso é o retrato da felicidade  

É estampa na face de alguém 

Que só os grandes artistas 

Monet, Picasso e Da  Vinci 

Em sua sensibilidade 

Poderia assim retratá-lo. 

O Sorriso às vezes tem gosto... 

Tem sabor da Mona Lisa de Da Vinci 

De tantas coisas que está dentro da gente. 

Gosto de uma grande amizade 

De um verdadeiro amor 

Do nascimento dos filhos 

Dos momentos únicos que não se explica 

De coisas lindas, como eu, como você... 

Há! Não tem como enumerar os gostos 

Isso realmente é coisa do interior do interior. 

É da alma... Sorrisos nascem na alma... 

E permanecem na alma... 

  

NeivaDirceu (ND) 

13/10/2021
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 Livre para a poesia

Sou livre para Deus; 

Para mim; 

Para a poesia; 

Nos encantos; 

Nas rotinas 

De todo os dias!
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 Finados

Finados

Data do silêncio

Das lembranças

Das saudades

Das lágrimas e tristezas

Mas que nos remete à esperança

Uma dura realidade

Afinal a morte, faz parte da vida

Uma parte doída

Dia de condolências

Dia de aprender mais,

De respeitar quem está do outro lado

De compreender que eles vivem

Em nossas memórias,

Ou quem sabe num mundo paralelo

Que não nos é permitido ver

Apenas sentir

... Em Cristo num lindo Crepúsculo

RESSURGIR.
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 Meus argumentos

     Querem calar a voz dos meus argumentos Não tenho muito ânimo, neste tempo São dias tristes,
de dores, não de sonhos A vida, o dia me surpreende, preciso de ajuda Neste tempo não me
oponho Sou toda coração, oh, vida não me iluda Não quero que meu olhar seja de pedra, sem alma
Quero continuar, sendo coração e calma Nas fraquezas da vida até a voz se extinguiu Como quem
ama a vida E da vida fugiu.     Neiva Dirceu SM (ND) 17/11/2021 
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 Meus devaneios poéticos

Hoje vou permanecer em minha cama 

Quero permanecer aqui 

Pensando e percebendo a essência 

Ouvindo as batidas do meu coração 

Sentindo e ouvindo o ar sair dos meus pulmões 

Meus olhos estão neste momento fechados 

Vejo a escuridão 

Mas também vejo a luz 

Não sei... 

Mas às vezes sinto o tempo 

Que roubam de mim 

Minhas forças se esvaem 

Ainda assim percebo a essência 

Percebo o amor 

Percebo a vida 

Sinto a sagrada presença 

E assim é todos os dias 

Mas hoje resolvi permanecer na cama 

Pensando, sentindo e refletindo 

Ou talvez buscando resposta em meu interior 

Numa reflexão que vem desde muito tempo 

Diante das coisas que vivi, senti e morri 

Pois morremos todos os dias também 

Ainda assim agradeço as dores, as tristezas 

As lágrimas... Agradeço sim, 

Os sorrisos, as alegrias momentâneas 

Os passeios, a família e os amigos 

Obrigada Senhor Tu que me fazes assim... 

Incompleta! 

Mas é em Ti que busco a Perfeição 

Para SER completa. 

  

Neiva Dirceu (ND) 

Página 200/209



Antologia de NeivaDirceu

  

Imagem: Wendy Ng
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 Reticências....

Sou poeta das reticências.... 

Estou tecendo meus versos ... 

Estou tecendo minhas ideias... 

Estou tecendo minha vida... 

Estou trilhando caminhos ... 

Nas reticências...   

Nas idas ... 

  

NeivaDirceuSM (ND) 

27/11/2021 
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 Tecendo alegrias

  

Vou tecendo o meu dia 

Para viver, o encanto 

De um dia que outrora pedia 

Sem dores, tormentos, nem pranto 

  

Para sentir com satisfação a vida 

E nas alegrias do coração ser absorvida 

Com calma crer e seguir meu trajeto 

E olhar pra meus sonhos como teto 

  

Sonhos que me abrigam como poeta 

E assim de tempos em tempos, lembrar 

Que tudo passa tudo se aquieta 

  

Em cada ponto vou tecendo uma rima 

Penso, assim, deixo os sonhos aflorar 

Vou tecendo e entro no clima... 

  

NeivaDirceuSM (ND) 

27/11/2021 
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  A Oração do poeta

A oração do poeta, 

São sonhos coloridos e em preto e branco 

É um misto de vida 

É uma taça de vinho 

É ato de devanear 

São versos que nasce da alma 

É fantasia sim, 

É letra que compõe verso 

São versos que adocica a vida 

A oração do poeta, 

É grafite, é tinta, é arte, 

Em preto e branco ou colorida 

É um arco íris que no céu faz aliança 

E na terra transborda a esperança 

Nas flores, nos pássaros, no céu e na natureza 

Na oração do poeta, Deus é presença 

Pois é ato de solidarizar 

É letra que se reparte, na arte de se doar. 

A oração do poeta é ato, atitude pelas letras...Amar! 

  

NeivaDirceu (ND) 

21/12/2021 
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 Ano Novo

  

  

Hoje desfaço  um pouco de mim 

Adentro  neste tempo um pouco cautelosa 

Eu já não sou a mesma 

Não faço mais planos 

Os meus sonhos, o tempo levou 

Tempos difíceis 

Nem sei se passo daqui 

Para outros sonhos 

Sonhos de Deus 

Que talvez sejam melhores que os meus 

Hoje desfaço um pouco de mim 

Ou quem sabe arquivo 

As dores que insiste em permanecer 

Mas, tiro de dentro a esperança 

Num desejo de alegrias e encontros 

Nos afazeres do cotidiano 

Na simplicidade dos gestos 

Quero acordar com leveza 

Abrir os olhos e ver as novidades 

De um dia que é presente e presença 

Desfaço um pouco de mim 

Para dá espaço ao sagrado 

Aos momentos de vida que me resta 

Para perceber o essencial 

E ter um olhar 

Que nasce do interior 

E rever o que e quem é importante 

Caminhar comigo 

Neste tempo que não é fim 

Mas é busca da essência 

Combatendo um bom combate 
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Na certeza da vida, 

Do sagrado que é presença. 

  

Neiva Dirceu (ND) 

31/12/2021 
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 O amor em tantos títulos

O amor se fez mãe, amor de mãe agradecida 

No Título da Mãe Aparecida 

Em todo tempo, em horas tristes e em oração 

Recorremos a Nossa Senhora, Imaculada Conceição 

Em comunhão, noite e dia 

Pensamos no amor da Virgem, mãe Maria 

Se me faço presente, em casa, na rua, ou na praça 

Minha melhor companhia, Mãe, da Divina Graça 

Que produz vida, encanto e alegria, Ela é presença 

É Mãe da esperança, do equilíbrio, é mãe que faz a diferença 

É estrela do mar, Rainha do céu, e Mãe do esplendor 

É mãe que acalenta, cuida, é a mãe do belo amor 

Mãe de tantos títulos, mãe aqui na terra envolvida 

Mãe do Rosário, do silêncio mãe que perfuma nossa vida 

A ti Mãe da medalha milagrosa, meu carinho, meu amor 

Gratidão, por ser presença e nos visitar em tantos títulos teus; 

Mãe Assunta aos Céus, Senhora de Fátima, Mãe de Deus. 

A ti hoje, mãe do Silêncio, minha homenagem: 

Nossa Senhora de Fátima que nos trás do céu a mensagem. 

Mãe da Piedade, Mãe e Senhora do Perpétuo Socorro; 

Senhora das lágrimas, e Das dores, a ti recorro; 

Nossa Senhora do Carmo; e Senhora Mãe da Defesa; 

Mãe e Senhora de Garabadal, eterna mãe da surpresa; Senhora da América Latina, Mãe de
Guadalupe, 

Senhora do Portão da aurora; minhas orações de te se ocupe 

Mãe, Senhora do Coração de ouro; Mãe e Senhora da Vitória; 

Rainha da Paz; que por amor eu possa fazer parte do teu sim... Da Tua história. 

  

NeivaDirceu (ND) 

POETIZANDO A MÃE DAS MÃES... 

08/05/2021
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 ENCONTREI

Encontrei um pouco de alegria; 

Em tempos de negras nuvens 

Encontrei aconchego e sorriso; 

No coração de quem tem compaixão 

Encontrei amor e sorriso; 

Em tempos de dores e resistência 

Encontrei abraços momentâneos 

Que durou uma eternidade 

Foi abraço presente 

E dentro dele tinha sorrisos 

Brincadeiras e receptividade   

Encontrei num encontro distante 

A maior aproximação 

Foi encontro que tocou o coração 

Encontrei no encontro, a saudade 

Que me ensina a paciência e a verdade 

Encontrei vida que anuncia 

Encontrei essência... 

Encontrei amor, amizade e eficiência  

Encontrei no encontro casual 

Uma amizade real 

Encontrei você 

Que celebra e anuncia a vida 

Que nasceu para amparar 

E a muitos amar 

Encontrei você crescendo... 

Em essência  

Na experiência 

Na resiliência 

Na existência que busca  

Parâmetros da não coincidência  

Para dar sentido a fé que move 

De dentro pra fora 
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Que ampara e não sufoca 

Que é recíproca 

É livre, não asfixia  

Não, não é fantasia  

É somente uma poesia 

Que digerida ou não 

Jamais será paralisia 

Mas somente nuances 

De um devaneio poético 

Que traz em seu cerne  

Amizade e romance.  

  

Neiva Dirceu 
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