


OS TEUS DEDOS

Não são teus dedos, amor, dedos vacilantes
Partes úteis de ti que foram minhas
Dedos com que inda me acarinhas
Hoje diferentes, mas importantes

São partes das minhas mãos, das tuas cativas
As carícias que em mim ficaram;
Os nossos dedos, como brincaram
Quietos, agora em nossas vidas

Hoje saberás que não são acarinhados
Pois só tu me amaste assim tanto
E sofrem, ao verem-se ignorados

Inda perduram as sensações
Dessas mãos que me amaram, em pecado
Delas ficaram as recordações!
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TEMPOS AMARGURADOS

São os campos floridos de mentiras
Pelos quais vou caminhando
Com o coração destroçado

PENSEI EM PINTAR O VENTO

Fui ao campo para o agarrar
Chegou, em mim poisou
Sublimei-o, voou…a cor nem a vi

NUM LUGAR CHAMADO PARAÍSO

Abro as minhas mãos para as estrelas
Há asas de esperança em mim
Luz cravada na alma

CHEGOU O VENTO DO NORTE
 
Soprou no meu texto
Divertiu-se, tudo confundiu
Reescrevo o místico sentimento
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HAIKAI I

Volta a chilreada
Bandos alegres de passarada
Chegou a Primavera

HAIKAI II

Colorido alegre
Começo da Natureza em flor
É o fim do Outono

HAIKAI III

Agora cai chuva fina
Folhas secas velam o chão
Odor de Outono

PERDOA-ME, AMOR

Foram tempos muito lindos,
Muito lindos os tempos em que juntos nos amámos;
Juntos nos amámos em completa loucura,
Em completa loucura, vivemos a nossa paixão...

Vivemos a nossa paixão como a fúria de um vulcão,
Como a fúria do vulcão que expeliu a lava,
A lava esfriou e transformou-se em pedras,
Em pedras, se tornou o meu coração...

O meu coração, agora, está frio
Acabou-se a emoção, perdoa-me, amor!
Amor, perdoa-me por não arder em mim a chama,
Em mim a chama se apagou,
Perdoa-me, amor!
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PALAVRAS
 
Diante do que é mais evidente
Ao rei Cécrope vos assemelhais; 
Na primeira metade, homem valente
Mas na segunda, a vileza arrastais 

Porque vós só viveis para a desmanda;
Da boca vos saem palavras viperinas
Como quem escreve uma triste ciranda
De estilo funesto, em páginas varinas

Sobre os ditos da maldade vocalizo
Caminhando de pé sobre a verdade
De seres que, como vós,  eu exorcizo

E assim, conto chegar ao doce Elísio;
Um lugar todo paz e felicidade
Levada pelo amor,  no sopro Alísio

A LÁGRIMA

Como é linda a rosa rubra do meu jardim
Pela manhã gosto de vê-la orvalhada
Cada gota é tão brilhante, que para mim
Assemelha-se a uma lágrima chorada

Cada lágrima parece uma estrelinha
Que brilha, e tem muitas cores
É tão semelhante à minha
Que teima em cair e desvenda as minhas dores

Mas esta lágrima tem a pureza do cristal
De mim vai tombando suave, e liberta
A alegria que hoje em mim é certa

Uma atrás da outra em forma suprema
Já são muitas, pego nelas e escrevo um poema
Que ficará a relembrar o quanto foi especial
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O livro Sentimentos Profundos tem uma 
diversidade temática incrível e, também, é plural 
na forma impecável. Trata-se de um livro de fôlego, 
altamente artístico, em que o lirismo ganha nova 
expressividade, revelando uma poetisa consciente 
do seu ofício de fazer Poesia, com letra maiúscula. 

Do prefácio do Professor Edson Gonçalves Ferreira

Escreveu o poeta francês René Char  o poema está 
sempre casado com alguém, e a poesia da autora 
mostra que está casada com o mais profundo e 
perene que existe na nossa alma, trazendo a poética 
de uma maneira simples mas que se acentua no 
coração de quem lê.

Do prefácio de Malubarni
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