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à janela

Tuas mãos, mamãe, não escreveram poemas,
não pintaram, não bordaram,
mas esculpiram sonhos e esperanças,
desenhando projetos,
ensinando dar graças e louvor à vida!
Delasnieve Daspet in Tuas Mãos

n Para participar deste espaço, envie sua poesia (até 30 versos), ou um texto com 
até 2.200 caracteres, sobre assuntos que estiverem ligados à literatura, à poesia, à 
cultura, a políticas culturais, e à educação –sem envolvimento ou conotação político- 
-partidária ou religiosa. Enviem pelo e-mail literatura.delasnievedaspet@gmail.com

Felicidades...
sementes de suas benignidades,
divulgando palavras,
mais de mil corações.
Relógio adaptando,
sua energia maternal,
e o céu que brilha,
em determinação bem especial.
Nossas queridas mães...
apontam seus caminhos,
semelhantes às verdadeiras flores,
rosas e violetas.
Histórias crescidas,
protegidas na beleza,
desde nossas existências,
assim conhecidas,
pela sua dedicação.
Desejamos um
FELIZ DIA DAS MÃES...

Erechim–RS

Ando inebriada
De ideias servis
Lotada
De pensamentos bons, febris
Vontade de doar
Percebo-me sorridente
Ao cofre espreitar
Porco gordo ricamente
Com estômago de moedas
Quero quebrá-lo
Para dar ao mundo, consertadas.
Destruir para uni-lo
Rasgar para emendar
Cortar para cerzir
É contagiante
Eletrizante
Explosivo
O tempo passa
A vontade aumenta
Quase transborda
Como água que pinga da torneira
Vagarosamente
Enchendo o copo na pia
Assim como o porco
Engordando com moedas.
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Era noite de inverno o vento rugia,
A noite era longa e o frio também. 
Minh‘alma coitada de tanto sofrer...
Chorava e gemia com saudade de alguém.

Esse alguém que no passado...
Estava ao meu lado e sorria feliz,
E dizia me amar, foi embora sem deixar um 
adeus...
Desapareceu para nunca mais voltar.

E o tempo passou rápido e veloz,
Meus cabelos encaneceram.
E as rugas em meu rosto mostram isto também.
Que envelheci por dentro e por fora,
Mais o que mais me devora...
É  a saudade daquela que eu sempre amei.

São Paulo-SP

Mulher, um anjo diferente.
Desde menina delicada doce, 
feita e preparada
para  amar, saber com todos 
lidar, e tornar-se
o sonho de muita gente.
Mulher, quando moça, pronta 
está, para amar.
Desse amor outras vidas ao 
mundo dar.
Como mãe, o amor que 
protege, alguém que a vida
dá, por aquele que é seu, a 
sua razão única para viver.
A esta altura, não é mais a 
menina delicada e linda,
agora algumas rugas, foram 

pela vida bordadas em
seu rosto, mas mesmo assim, 
o sorriso doce,  os
olhos mansos, transmitem 
paz.
Mulher, realmente és um  
anjo , mas não tão desigual,
desses que nos céus há.
Penso eu, pode até ser que  
não,  Deus talvez tenha em
alguma mulher pensado, para 
que o mundo fosse livre
de pecado, por um anjo, igual 
a ela, só carinho, só amor,
só perdão.

São Paulo

Tão cedo e tão tarde nos encontramos.
Era tão grande a necessidade de pertencermos
A alguém...
Tu procuravas braços cálidos
Que te aconchegassem sem questionar,
Que se abrissem sem complicações...
Eu buscava a partilha a dois, absoluta.
Precisávamos do silêncio
Para termos saudades um do outro 
A insegurança era fruto da solidão
Em que vivemos...
Não podia dar certo...
Tu querias uma mulher
Talhada numa peça só;
Eu me apresentei como fragmentos,
Pedaços estilhaçados..
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