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O

s últimos seis anos foram bem significativos para

minha vida amorosa. Como uma libriana típica em
busca do parceiro ideal vivi três relacionamentos muito
importantes, que embora completamente diferentes
refletiram aspectos relevantes da minha personalidade
e foram determinantes para o meu amadurecimento
pessoal e espiritual.
Durante as diferentes fases dessas experiências escrevi
compulsivamente. Talvez por uma necessidade
inconsciente de curar insatisfações ou de compreender
os meus sentimentos e os dos outros.
É notório observar a minha expectativa juvenil em
alguns dos textos, principalmente nas fases iniciais
dos romances, onde não percebia a diferença entre
compartilhar a vida com alguém ou viver para alguém,
na loucura de imaginar que o outro deveria estar ali o
tempo todo para mim também, como um salvador.
Por vezes, achei esses textos clichês, bregas, mas
percebi que o amor é o fluído integrador de toda a
nossa existência, ou seja, por meio dele é que crescemos
[8]

e evoluímos. Revisitar esses pensamentos de antes,
portanto, me trouxe a compreensão das minhas
projeções e expectativas, além de amar quem eu me
tornei através do que o meu passado poético me
revelou. Percebo inclusive novas maneiras de me
declarar aos meus e aos projetos presentes com mais
harmonia e menos pedantismo.
Nesta publicação dividi essas experiências em seis
momentos: das primeiras elucubrações passando pelos
inícios, meios, fins e seus respectivos aprendizados
desses relacionamentos.
Ao compilar esses textos me vi amando cada momento
e cada fase do meu aprendizado amoroso, ao mesmo
tempo me permitindo a catarse quase simultânea de
todos os mal-entendidos e ressentimentos, traduzindo
as rimas em perdão e cura.
Escrevo desde adolescente e sempre fui apaixonada
por poesia e sua musicalidade. Minhas referências
poéticas que me trouxeram aqui passeiam por poetas
como Castro Alves, Tomás Antônio Gonzaga,
[9]
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Fernando Pessoa, Pablo Neruda, Carlos Drummond
de Andrade, Cecília Meireles e os poetas cantores
Vinícius de Morais e Renato Russo, escritores que
em sua maioria, propunham em literatura uma ultra
sensibilidade, buscando no outro ou no mundo exterior
a sua idealização de amor romântico e a busca da
felicidade.
Não muito diferente, no aspecto de literário sou uma
artista otimista, entusiasmada, delicada, porém intensa
e objetiva. Por vezes, foto cronista, noutras uma poetisa
de rima leve: escriba e intérprete do que foi vivido ou
imaginado.
Também sou aquela que escolheu olhar o passado com
gratidão agradecendo com carinho cada trabalho, cada
experiência e etapa do meu caminho até o nascimento
deste primeiro livro.
Por isso, espero que curtam essa narrativa e que essa
leitura possa de alguma maneira te ajudar a refletir
sobre suas próprias experiências amorosas, passadas,
presentes e futuras.
Um abraço!
Yve de Oliveira
[10]
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Desde janeiro passei a ler compulsivamente.
Estou mais tempo introspectiva também,
e ainda não sei, se isso é bom ou ruim.
O fato é que há muito tempo venho
diversificando tarefas, planos, projetos,
sonhos, de maneira a quase anular a
minha presença de mim; o que me faz,
contraditoriamente, querer estar comigo a
todo instante.
Fico comigo no quarto. Vou comigo ao
parque, ao trabalho, ao restaurante. Me
levo para curtir o pôr-do-sol em lugares
altos e de difícil acesso. Medito.
É que durante muito tempo sofri de fobias,
ansiedade, pânico. Monstros da infância
que conviveram comigo durante muitas fases
e que às vezes sentem saudades da minha
presença.
Muitas dessas sensações brotam no silêncio
da madrugada. De uma ausência-presença rara
de algo que não foi ou que pode vir a ser.
Ainda, há muitas coisas das quais estou
aprendendo a desprender. Esperanças vazias
de relacionamentos desgastados, surtos de
pânico, indisposição ao novo, talvez uma
ressaca do atual cotidiano.
Venho ainda pensando sistematicamente que
devo ir à Itália. Inclusive, já assisti a
todos os filmes que envolvem jornalistas
solteiras na Toscana! Tenho ainda, uma

[14]

coleção infindável de referências
culturais, gastronômicas e históricas
para aproveitar os dias e as noites na
bela Florença de Michelangelo.
Sinto também, que posso estar próxima de
querer me envolver em um relacionamento
estável.
Sério!
Fico pensando: Do que eu preciso? Quem
eu quero que entre na minha vida? Para
quem eu vou poder, sem ressalvas, abrir a
minha casa-coração?
Reflito ainda que deveria ter feito um
planejamento decente para este ano. Ter
estabelecido metas específicas, ter
contratado um coach para apoiar nos
desafios mais densos, mas resolvi viver,
dia após dia.
-Você precisa perceber a importância das
pausas, moça. Na espera. Reconhecer o
silêncio que antecede as conquistas.

[15]
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O meu amor é do tipo que acolhe,
que ora se encolhe, pra não se machucar.
Meu amor é do tipo intenso:
Profundo,
inebriante como a noite.
Quente,
Iluminado como um dia de sol.
Meu amor cultiva jardins por dentro,
Plantando sementes, colhendo flores.
Meu amor é do tipo que não abre mão das asas,
mesmo tendo raízes.
Meu amor é do tipo que espera,

[18]

Que ousa,
Que acredita.
O meu amor é do tipo que às vezes sente
medo do inexpressível,
Do invisível,
Do silêncio.
Meu amor às vezes me cansa,
Me irrita,
Me reflete as incoerências,
Me desdobra.
O meu amor é do tipo que transforma.

[19]

A
G
A
P

Eu tenho medo.
O amor me dá medo.
Tenho tanto medo!
Medo de não ser aquilo que você espera,
Medo de você gostar de mim agora e não depois,
Medo de você voltar para os braços do mundo.

E

Medo.

F

O amor me dá medo.

O
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Como uma pétala de flor perto de uma rajada
de vento
Eu sinto é medo.
Um medo enorme de nunca mais me ver inteira.
Medo.
Ah maldito e bendito medo,
Que me faz querer você e só você
Toda hora e agora mais e mais.
E eu nem sabia que era tanto
quanto é.

[20]

[Um

gato]
Um gato

De bigodes e olhos astutos,
assustados com medo de se
machucar.
Um gato macho,
boêmio,
arisco para as bemaventuranças dos sentimentos
profundos.
Um gato
Que mia alto,
Rodeando o meu espaço,
ronronando para a lua.
Um gato
Espaçoso,
distraído aos meus chamados,
curioso pelas novidades do
mundo.
Um gato,
Esnobando o meu amor.
[21]

[Despertar]
É como uma brisa fresca que chega
sem avisar.
Um sopro leve que arrepia a pele e
a nuca.
É a sinestesia do encontro da tarde,
com a quase noite, que ilumina o
meu olhar e pensamentos.
Que clareia o peito e alivia as
costas.
Destaca a minha tatuagem:
Um falcão peregrino, na eterna
busca por si mesmo.
Enquanto escrevo, dois pássaros
voam alto,
distraem a intencionalidade das
minhas rimas.
Também escolho voar.

[22]
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Qual a sinfonia, sintonia da vida?

R

Por onde caminha a nossa alma, essência em
construção?

E

Por qual trilha encontrar, a nós mesmos, mesmo,
entre tantos paradoxos emocionais?

N

Por onde cintila a vida,

U

a doçura dessa tarde azul clara?

V

Só sei, que para o dia é quase outono.
Por ora, é brisa leve e colorida.

E

Por dentro é luz que transborda plena.

N

E no peito é viço, que faz sonhar.

S

[23]
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E então, fez-se dia,
Como a alma dos recém amantes,

S

meu corpo transborda alegria e encantamento.

E

Elevo meu pensamento e me sinto verdadeiramente em paz.

R

Enlaço as intenções de forma serena,
plena das possibilidades universais.

M

Agora tenho certeza: A M A R É S E R M A I S !

A
I
S
S
S
[24]

[Poetizando com
teus sentidos]
Buscando emoções.
Poetizando intenções.
Desvendando os sentidos que
nascem das entrelinhas do teu sorriso,
Das fagulhas do teu olhar.
Do líquido que escorre do teu peito:
Suor.
Das vontades quentes, que perpassam e se
entrelaçam, pelos caminhos da pele,
Dos braços,
Das costas,
Das pernas,
Dos lábios,
Das línguas que dançam,
Ritmadas,
Em uma trilha infinita
de gostosas e intensas sensações.
[25]

[Aqui
Um dia.

Um descompasso.

Uma vez.

Um ar cansado.

Um de cada.

Um zunido.

Uma escada.

Um funil.

Uma porta,

Não esqueço.

Uma ponte,

Desapareço.

Uma janela aberta. Entonteço.
Um começo.

Escureço.

Uma estrada.

Dá um nó em mim.

Um teto.

Apareço.

Uma história.

Amanheço.

Um destino.

Re [começo].

Uma asa aberta.

Ilumina o dia.

Um tropeço.

Teço,
Você em mim.
[26]

]
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Saí da caverna.
Saí das trevas do meu medo.
Me expus
Nua.
Como em uma vitrine
Sem ilusões.
Rendida ao destino.
Eternamente
sua!

[27]

[O

INFINITO

[28]

ESTÁ

ATRÁS

DOS

OLHOS]

O infinito está atrás dos olhos:
Do peito nasce o que eu sinto.
No rosto só mostro o que é.

[29]

[Dois sóis]
Dois sóis
E entre nuvens, hoje o céu me apareceu mais claro.
Os ventos também mudaram com movimentos lentos e
calmos.
Até os assobios entre os prédios nas noites de lua clara
Transportavam a língua das metamorfoses para o etéreo.
Trazendo uma vida com mais sabor, mais amor, mais paz.
Era um mistério.
Um elo entre o visível e o intangível.
[30]

Fazendo com que tudo me parecesse
interessantemente renovado,
Inclusive o brilho dos faróis abertos.
O ente, o entre e o meu ventre.
A linha tênue entre o antes e o durante.
Uma forte e incessante alma amante.
Envolvida, magnífica,
Pela pura imensidão das horas errantes.
[31]
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Psicodélico o som,
o movimento dos braços,
os passos.
Eu e o corpo exaustos:
[Ainda te trago no espaço áureo?].
Eu,
Interligada por todos os poros à tua luz!
Azul,
Amarelo,
Branco,
Lilás;
A paz
Que só você traz.

[32]

Quero você.
Quero que você venha.
Sinto sua falta.
Ah, e que falta faz!
Venha,
Mas, lembra:
– Quando vir,
Fique um pouco mais.
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A cor,
A forma,
O jeito,
O gesto,
A sombra,
A vida,
A morte está ali.
Em tudo,
Em nada,
No alto,
Abaixo,
daquilo que era tronco,
copa,
viso,
visco
e sol!
Tem luz que clareia braço,
Abraço,
Concha,
Aninha,
(Onde
Amar.
a
Tem rede,
cor
Parede,
encontra
Inverso,
o
No verso,
De tudo o que virá. dia)
[34]

[35]

Rasguei as culpas inventadas e todas aquelas justificativas para terceirização dos problemas.
Amadurecimento é amor em movimento.

Ultrapassei os discursos prontos e o velho resmungo do cotidiano.

Lancei um novo desafio para as minhas crenças limitadoras.

[Marte em
Sagitário]

[7

de

julho]

A natureza transnudou o dia.
Transfigurou a noite.
Transformou a carga horária.
Fez nó na minha alma, amante,
cálida e apaixonada.
Me inspirou uma pergunta.
Me abriu um campo infinito de
respostas,
Portas e janelas semicerradas.
Reflito: A noite anuncia a
madrugada, o novo dia, mas
continua a ser noite.
A alma denuncia as intenções da
persona, do corpo, mas continua
sendo alma.
Longe de tudo isso que pensam da
nossa experiência amorosa escolho
estar perto do dia claro,
da manhã azulada,
e da vontade tênue da sua presença
restauradora.
//
[36]

[37]

Conspira

O

respira
pira
ação.
Sem
noção
som

Ç

do

Ã

do
sim
do
não.
Coração,
paixão
sem
razão.
Oh, não!
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Tudo flui no invisível.

U

Na nudez das palavras,

D
O

no afeto expandido,
no destino alinhavado, mesmo que a distância.
Quem saberá ao certo de onde vem essa presença tão...
Transborda o dia,

F
L
U
I

as horas,
invade as estações.
E mesmo desengonçado ilumina, sem me cansar.
É tudo invisível.
O abraço,
o olhar e o sorriso largo que eu gosto de olhar.
Impre(visível)

[38]

...p o d e r o s a ! ?
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[Babel]

[Babel]

Você fala com os olhos.
Eu falo com as mãos.
Meu filho ‘pelos cotovelos’.
Minha vizinha, mais do que o ‘homem da cobra’*!
Falar.
Falar.
Mas, falar para quê?
Falar é dizer?
É revelar?
É de fato desnudar?
Permitir aos outros nos ver.
Comunicar de fato o que há?
Falam,
Falam.
Muitos falam por falar
Outros falam quando deixam de falar [falam pelo silêncio]

[42]

E quantos, ainda, falam sem pensar, não é mesmo?
Falam
Falam
Falam um grande falatório e seguem falando
Falando
ando
ndo
do
o
num ‘imbróglio’ sem fim.

[43]
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Da guerra;
Do sonho turbulento;
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Da bandeira levantada;
Da realidade que amarga;
Da melancolia cor de chumbo;
Do grito entalado na garganta;
Do ódio vociferado;
Da máscara arrancada à força;
Da voz sufocada;
Um olhar,
Um abraço acalma.

[44]

[Esfinge]
Num vácuo.
Assim, estabeleceu-se o anti-diálogo.
Onde tu pensas que vai assim tão rápido?
Perto ou longe,
Por que não costurar as palavras?
Emendar as ideias,
Incentivar a fluidez.
Agora, tudo virou mudez!
Você: uma esfinge.
Um leão estendido no seu próprio deserto árido!

[45]

[Veneno]
Ve nen
o
Ele está triste.
Ressentido pelos últimos fatos.
Quer se afastar do passado, mas todas as lembranças
insistem em permanecer ao seu lado.
Ele está mal-humorado,
Introspectivo.
Não percebe o quanto fica bonito quando sorri
aberto para o dia claro.
Ele está magro,
um pouco mais calvo,
retraído ao afeto dos mais próximos.
Ele está intranquilo.
Esqueceu de viver o lado mais incrível deste mundo:
o inesperado.

[46]

Desperta Narciso!

D

Saia da borda,

E

O lago transborda o teu penar.

S

Vem, deixa eu te levar
Prum outro mundo, pruma maneira mais leve de ser
Sem dor, sem culpa, sem abandono
Desperta Narciso!
Teu reflexo não é maior que o teu sorriso
Vem, deixa eu te mostrar
Um mundo de esperança, de alegria verdadeira
Daquela que só a consciência e a liberdade podem te dar
Desperta Narciso!
Deixa-me chegar até a sua alma
Nua,
Plena,
Transparente
Desperta Narciso!
Deixa o amor te tocar!

[47]
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I

Olhou nos meus olhos,
disse que não tardaria,
Mas a espera segue longa como uma noite de domingo:

N
plena calmaria.
As horas passeiam anos pela nossa história,

T

memória;
como os rumos, sem rumos de outrora.
Quem fomos?

E
Prá onde vamos?
Quando será o nosso agora?

R

V
[48]

A

L

O
[49]

[Em

exposição]

[50]

Em exposição
Nós!
Nus!
Expostos nas linhas e circunferências
em uma liquidação.
Nós!
Corpos sem rosto, expressão, cor ou
gênero sem interrelação.
Nós
Estamos vivendo assim ou não?
Nus
Seguiremos presos?
Romperemos o vidro?
Vestiremos a pose e o sorriso?
Nós
Estamos em promoção!

[51]

Q

A realidade é dura como a madrugada.

U

Sem luminescência alguma só cascata.

A
S
E

A vida, essa nostalgia da existência ingrata.
Um vago despautério da estrada.
A lida, o assombro da chegada.
Essa incrível força que se vê no nada.
Como a alma calada,

N
A
D

Torpe como uma síncope na caminhada.
Amar?
É quase nada!

A

[52]

[Sem

máscaras]

Entregues à verdade esvaziada por tantas
interferências, pensamentos, desejos e
suplícios, encaramos, enfim, os vazios; as
lacunas da nossa trajetória.
Espaços domesticados, que dentro da minha
‘cachola’ teimam em anunciar o recomeço.
Entre o ir e vir de sinapses, como tantas
outras do cotidiano entre nascer e morrer,
reflito:
- Qual o espaço que eu posso te dar? Qual
a parte que você merece? Nosso vazio é
indolor?
Sem nenhum lugar para poder fugir,
tampouco para disfarçar o sinistro
incômodo dos olhares e entreolhares da
fantasia, eu decido:
Retiro a alegoria, desnudo a intenção dos
murmúrios das noites densas, dos dias de
alegria, da trajetória entrecortada pelas
coincidências;
Dia após dia, eu sigo respirando e
inspirando esse vir a ser.
Destino incerto.
[53]

[Dilemas]
Fui buscar um copo de chá.
Chá de cadeira.
Chá de esperança.
Chá para aliviar a dor.
Pois é,
Eu fui buscar um chá para aliviar o cansaço,
Pra elevar o mormaço da intempestiva
vontade de ‘ser mais’.
Nessa caminhada, eu te levo comigo;
Da mesa, até a máquina que me entrega o
tal líquido
Quente, adocicado, com gosto de limão.
Sem mais nenhum tostão, ao menos, já
posso dormir em paz
Sem tantos ‘ais’.

[54]
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O sono me deixa sem novidades.

O

O murmúrio vem da pele que teima avançar na

C
A
N
S
A
Ç
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Os neurônios demoram a realizar conexões.
O relógio segue seu trabalho e bate, e toca, e
indica o tempo do mesmo jeitão.
Tudo é igual, ou não?
A porta se abre, o vento respira outro clima,
seria a próxima estação?
Atenção!
Menos uma hora = menos um montão.

contramão.
Mais Atenção – Menos Tensão,
Coração.

[55]
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[57]

E

mais

e

mais

s

p
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Querendo mais,

ç

o

!

Um mundo que dança no peito e me assanha,

É a lembrança,

Querendo mais: Espaço.

É a vida correndo, atropelando a incerteza,

Querendo mais: Espaço.

Uma brisa nos cabelos molhados, um vento no peito,

[Mindfullness]

full

[58]

Entrei em um silencio profundo; aquele da não
adequação.
Aquele da insatisfação.
Era um enigma, eu mesma.
Era o fim e o começo de uma história intensamente
criativa, poderosa, capaz de mover céus para
acontecer.
Tinha uma necessidade de tirar o peso que estava na
frente da minha visão, emoção, sensação.
Faltava sair dos modo mecanicus operandis.
Sentir o tesão.
vencer as células rancorosas do passado.
Mover verdadeiramente os impulsos por deleitar a
experiência da vida.
Aniquilar os medos infantis e deixar ser.

[59]
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Sinto tua presença de uma forma maciçamente rara:
O olhar e entreolhar nos olhos, o corpo,
almas que se deliciavam carinhosamente sem medo.
Como no outono passado,
quando avançaste em mim além, apenas no olhar e no
tocar das mãos.
(Sinais de quem sabe a transcendência da paixão material
e transborda para o amor infinito!)
Penso nisto muitas vezes, principalmente pelo
distanciamento físico, atualmente imposto.
Fico refletindo nos caminhos e descaminhos dos
sentimentos, que ao invés de promover as pontes devidas
para os encontros, as repartem, como dividindo as partes
em mais partes e os amores em dissabores.
Às vezes, abrimos as janelas para o mundo e passamos
a viver vislumbrando outras histórias, outros olhares,
outras fontes.
Serão em qual medida a vontade de nossa alma fugir?
Quando chegará o dia que, enfim resolveremos
corajosamente nos enfrentar?
O que a gente não vê, mesmo quando se olha no espelho?
Reflexões de alma que não maturam a constelação inteira
de neurônios que habitam nela.
[60]

A cabeça?
Células inteiras em
dinamismo pleonástico, indo e
vindo, em busca dos processos
racionais!
O coração,
compassa ritmado em busca
de compreensão,
A alma
ilumina os caminhos dos nãos;
Traz o sim;
Abre os braços,
Saliva os lábios,
Lacrimam os olhos,
Acarinham,
Ampliam os sentidos.
Sentidos que caminham,
Enfeitam,
Alinhavam,
Acalmam,
o tanto tempo que demora,
A nossa hora.
[61]

[Da busca e
vastidão do

[62]

da
ser]

É na ondulação do mistério a razão da nossa eterna
busca pelo sentido da existência.
O que há de vir?
De onde vim?
Por que estou aqui?
São sentidos sem limites, sem direção como flechas de
permanentes questionamentos
É a busca do sim e do não
Dos ponteiros do nosso tempo,
Do tempo que vivemos aqui.
E de onde partimos?
Do nosso nascimento material?
Qual o início?
No começo ou no fim dos ciclos?
Ciclos muitos expostos ou ocultos da nossa justa ou
larga imensidão?
[63]

E
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Afinal, depois de algum tempo recolhida,

S

começo a desfazer os nós que me atavam às suas
asas.

A
S

Essa nossa asa com asa coçava, amassava,
amarrava a possibilidade do voo;
Dos nossos!
Quero é uma asa com asa, que enlace,
abrace,
que acolha e acarinhe de graça,
com graça e ternura.
Que me ensine a voar um voo novo,
Um voo junto na mesma estação, no mesmo rumo,
prum mundo completamente renovado,
ampliado,
sem receio nem do sol, nem da chuva que
embrulha.

[66]

Tão bom sentir essa brisa que bate no peito,
por dentro, sem aperto, nem tensão.
Bom poder sentir essa emoção passear novamente,
livremente pela casa que é dela e que é minha.
23:45h,
na beira de alguma janela, olho pro infinito que me
espera e me deseja.
Sei que já estou pronta
Agora é só dizer sim!

[67]

[Destempero]
Decido levantar.
Não há possibilidade para o sono.
Da janela, posso ver o céu repleto de estrelas e penso
em você.
Penso em nós.
Dos passos e descompassos.
Das nossas escolhas, ausências, silêncios, tormentos.
Um dia, eu quis voltar no tempo;
Quando tudo era propício, no início.
Mas, sempre foi assim: descompromisso.
Vida a empurrar a alegria com a barriga cheia de vento,
inventos, palavras e desejos jogados no tempo.

[68]

E eu queria me alertar desse desconforto.
Voltar para um minuto antes de tudo ter sido, a fim
de evitar o teu olhar e corpo quentes naquela noite
estrelada.
Enquanto a madrugada avança, uma luz cruza o
trânsito das minhas lembranças.
Me escondo em vão da tua ausência-presença.
Agora, já não faço questão de esconder de mim o
desconcerto; enquanto os segundos da exposição e flash
congelam a memória da vivência, ora recriada.
Penso: Talvez as estrelas um dia façam chover a
esperança.

[69]

É

TARDE

É tarde amor, vem deitar!
O nosso tempo jaz rápido demais!
Ao longe escuto teus últimos sussurros
gritando:
Mais,
ais,
is,
i...
e
Já não dá mais!
É tarde!
A luz apagou,
Meu olho cerrou,
Te u c o r p o s e d e s c o n e c t o u d o s m e u s
sentidos
Sem desequilíbrios.
Nossa alma carece de mais

[70]

É

TARDE

Paz.
Ah, não se apraz!
Desfaz,
Os murmúrios,
As insatisfações,
As amarras das nossas solidões.
Não tenha medo dos uivos e dos trovões.
Va i !
Mas,
Antes, deita aqui,
Já é tarde!
Um último abraço.
Já é tarde!
Eu sei...
Já é tarde,
É tarde
Demais!

[71]

[Game

Over]

A sutileza das entrelinhas
Os olhos castanhos
As nuvens que pairavam no teu rosto
O cansaço
As noites intermináveis de tédio e mormaço
Era o fim, ele disse,
era o fim.

[72]
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Houve uma nota só.
E um ponto na imensidão das horas.
E um tempo que não havia mais como tanto gostavas,
as tantas conversas de longas horas.
O movimento repentino do coração que gemeu,
Ardeu.
Doeu numa forte e incoerente consciência que abstraiu
Os tontos caminhos das gentes
Que mentem e sentem que nada vai mudar.
As constantes dobras do teu rosto
Revelavam as angústias dos desprezos de ontem, de antes
Dos nãos sentidos pelas noites infames.
Da intensa tristeza que chorava do teu peito entre a
[des]comunhão das horas,
Tortas e dissonantes.
E então há esperança.
Na curva que já foi drama, hoje, fez-se outra cama
No fundo do teu peito que vivia a dor,
a cura sôfrega chega e encanta.
E de uma anestesia insana
Grita,
Clama uma nova chama.
[73]

N
Ã

Você ainda passeia por todos os meus poros.

O

faz parte da minha respiração.
transborda nas minhas lágrimas de saudade,
sossega no meu tesão.
Quando é que a gente se liberta?
Quando é que a gente volta a pisar no chão, coração?
Eu te peço, volta!
Você, diz não,
agora não!

[74]

[Fuga

n9]

Um dia inteiro,
Um sol,
Uma lua,
Uma nuvem,
Uma estrela,
Um universo.
Um ser transverso, avesso às paisagens da
simplicidade.
Que sente,
Ressente,
Reflete, dispersa a trilha do suposto destino.
Alma que com nada se encanta nem canta pro
dia voltar a sorrir.
Sabe,
Ele quis fugir.
[75]

[Vênus

em

Virgem]

Não era o idioma a diferença.
Era o mundo desta língua o grande abismo para o
entendimento.
Cada registro afetivo parecia uma dimensão do não
compreendido.
Ela dizia:
- Venha!
Ele dizia de lá:
- Para qual lugar?
Ela nem sempre dizia o que sentia. Parecia
desconfortável com expressões sentimentais. Ele
também queria mais. Porém, ninguém sabia como
continuar.
Os universos pareciam diferentes, mas eram permeados
igualmente pela dor do abandono recorrente e falências
dos ex relacionamentos. Os dois tinham um ao outro,
mas não sabiam.

[76]

O sexo era maravilhoso. Era ali que percebiam outro
idioma: o dos sentidos. Naquele espaço não havia
qualquer obstáculo. O corpo era o espaço onde ambos
fluíam sem dificuldade.
Ele pensava muito. Há anos estava determinado a ser
sozinho. O amor para ele era uma linda teoria, possível
apenas aos filhos. Pensou em telefonar. Desistiu. Não ia
saber o que dizer.
A distância física seria realmente uma dimensão tão
petrificante? Tinha vontade de chamá-la para ver o mar
e a imaginava dizendo sim, enquanto a tocava.
Ela ousava pouco e de palavras soltas. Percorria
quilômetros infinitos em assuntos corriqueiros, mas
sonhava com a possibilidade de vivenciar um romance
verdadeiro. Tinha vontade de chamá-lo para ver o mar
e imaginava que ele dizia sim, enquanto a tocava.
Tinham quase 40. Acreditavam terem passado do
tempo para um bom relacionamento. Mal sabiam que o
tempo é sempre agora.

[77]

[Radical]

Radical

Desisti de me iludir.
Curei a gula.
Parei de bater de frente com a ignorância íntima e alheia.
Dei de ombros para os tabus e culpas ancestrais por ser
mulher e ter tesão.
Abdiquei da subserviência.
Parei de vestir discursos alheios só porque são de gente
fodona.
Perdoei traições.
Fugi de trovões.
Ah, continuo falando palavrões e rimando.
Nos poemas e na vida sigo harmonizando as sílabas.

[78]

IMAGINÁRIA
DR

Olha,
não me leve a mal, mas eu desapaixonei de você.
Talvez tenha sido a constante repetição de padrão,
a sua autoconfiança na minha dedicação.
Quem sabe a insistência na impermanência?
Ah, pode ter sido a construção de uma filosofia e/ou
autoestima independente da sua presença.
Não sei, só sei que desapaixonei.
Ó, mas veja bem, isso não faz com que eu te goste menos.
Também não impede de manter a sua amizade.
Sabe,
É que as vezes, simplesmente acaba.
[79]
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[80]

Limpei as janelas do meu quarto.
Esfreguei com palha de aço cada canto,
ranço,
poeira,
germes e famílias inteiras de bactérias.
Da vista embaçada nasceu um brilho diferente,
texturas que há anos não imaginava rever.
Todas as metáforas do externo refletindo
dentro de mim como uma máquina de lavar na
centrifugação.
A digestão ácida liberou os excedentes que há
meses teimavam em ficar.
As dores ocultadas pelos corticoides já não
tinham mais lugar.
Estou pronta para me recomeçar.

[81]
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[Reflexões

para

Como a gente obstacula os caminhos fáceis, né?
Bobeira guardar o melhor que a gente tem para
compartilhar.
Para ser e estar.
Besteira deixar o tempo dizer quando está nas nossas
mãos resolver.
Que é o tempo?
Que é essa vida que habita no tempo, marco da
transformação, que muitas vezes esperamos, mas não
buscamos.
Ou buscamos, mas não enfrentamos?
Seguimos no vento, no equilíbrio das asas, das nossas.

[84]

dias

nublados]

Seguimos ao encontro também das asas do outro,
porto do abraço e da troca amorosa e parceira.
Do aprendizado pelo compartilhar da experiência e
do reconhecimento do potencial de existência, pela
experiência da existência do outro.
Do desejo do olho no olho, do abraço que encaixa
prazeroso os caminhos da calma, das nossas emoções
e desejos.
Se é simples a vontade, ao mesmo tempo é frágil essa
construção: o vir a ser.
E como acionar os comos destas esquinas que farão
dos encontros essa potencialidade de realização?

[85]
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TEMOS

Sinto que estou vivendo um dos momentos

TODO

Pode soar engraçado, mas é muito bom sair

raros em que tenho certeza de quase nada.
daquele nível de controle mental em que

TEMPO

temos de saber tudo.
O que eu sou, de onde vim, e para onde vou

DO

já não são respostas elaboradas.
Agora, sinceramente elas pouco me importam.

MUNDO

O que me importa é senti-las vibrar em mim.
Estou sentindo
Sentindo o ritmo da vida pulsar no tempo
dele.
Bebendo dela o néctar da paixão por existir!
Eu sinto estar em falta com muitos, mas, sinto
estar em paz comigo.
(Como numa renovação do politicamente
correto, da simpatia vazia ou obrigatória!)
Minha percepção está mais aguçada, mais
conectada com a minha natureza, com o que
me alimenta o fôlego e renova tudo!
[88]

Feito uma fênix revisitada, venho triunfando
nas minhas construções e desconstruções, mas
ainda burilando sentimentos que me são por
vezes pedras no caminho como no poema de
Drummond.
Sabe, o que eu tenho para te falar eu nem sei
como começar.
Porque às vezes, o tempo vai desfazendo as
situações que ora foram pesadas.
E muitas vezes na hora de tentar rever,
parecem se perder no limite da ficção.
É claro que por vezes, há vontade de reviver
situações, que outrora, foram delineadas no
campo dos desejos e aquela dor de barriga do
‘de novo’? Será? E agora?
Sabe, nesta perspectiva dos velhos novos
caminhos que se apresentam vivos no peito,
vou pé após pé, um dia de cada vez pra não
perder o prazer do momento. Afinal, para que
pressa, quando se caminha para o infinito?

[89]

[Lua

em

Libra]

Alguns amores são como sonhos. Projeções egoicas das
nossas expectativas: Só sobrevivem enquanto a ilusão
persiste. É difícil perceber o maniqueísmo da pessoa
ressentida lutando mais por uma ideia de romance do
que realmente por estar amando sozinha.
A libertação chega quando a máscara cai. A nossa.
Quando a modelo de príncipe/princesa encantada se
vai.
Quando assumimos o medo da solidão, quando vemos
no fracasso uma forma de redenção. Quando vivemos o
luto da separação.
Há vezes que idealizamos tanto o tipo ideal que o outro
se torna apenas um objeto que “tem que ser assim ou
assado” para atender a emergência da nossa ignorância.
E ai se não atender!

[90]

Muitas vezes deixar o outro ir é um ato mais amoroso
do que todo um tempão de relacionamento. Isso dói,
mas passa. O autoconhecimento afetivo derruba as
barreiras da frustração e cura as feridas.
Até que um dia, sem avisar, o amor verdadeiro resolve
dar as caras para o nosso ser desperto, e é aí, longe
das mágoas, ressentimentos, raivas e vinganças que o
verdadeiro aprendizado afetivo pode começar.
Existem ainda separações que fazem bem,
principalmente às mulheres. Afinam o corpo, trazem
leveza às rugas, trazem entusiasmo para atividades
físicas e chegam até a transformar completamente
vários campos da vida material da pessoa, incluindo a
sua prosperidade financeira.
Pois é, o verdadeiro feliz para sempre parece estar
mesmo além das formalidades, dentro de nós.

[91]
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Tinha deixado de usar o meu sobrenome favorito.
De fazer o meu trabalho favorito,
De falar sobre meus assuntos mais caros.
Tinha deixado de usar as cores que me agradavam.
Tinha deixado.
Tinha me deixado.
Desabado.
Era um Eu perdido;
Um não sei.
E tinha você;
Tinha segurado à laço o seguro.
Tinha exercido o controle de forma massacrante.
Tinha me exaurido.
Tinha engordado
Tinha sofrido;
Tinha castrado meu tesão.
Tinha me deixado
em um lugar escuro,
confuso,
duro.
Tinha me excluído, excluído
tudo.
Até
descobrir, que na verdade,
Tinha-me!
[92]

Quando esquecemos da causa do nosso sofrimento corremos
o risco de combater incansavelmente os inimigos errados.

[93]

[Sol em Gandhi]
Existe um silêncio dentro de nós.
Um silêncio agradável.
Ausência de dor,
de pensamentos,
de saudade.
Ausência de terror,
de medo,
ansiedade.
Existe um silêncio feliz,
prazeroso,
intenso,
infinito:
Nós.

[94]
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O vento leva a tempestade pra longe.
Entra pela minha janela.
Refresca meu rosto.
Bagunça meus cabelos.
Passeia pelas frestas da minha roupa.
Leve.

[95]
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Sou uma pessoa.
Sou gente.
Individualmente, uma alma humana.
Sou fóton espalhado pelo espaço-tempo.
Também forma e pensamento.
Sou ípsilon imperfeito na lógica do transcendente.
Mas, sou gente.
Gente que gosta de outras gentes.
Das que buscam a cada dia, viver e sobreviver às
indignidades produzidas por outras mentes,
Que ainda mentem
Em nome do amor.

A

[96]

[A gente só enxerga
aquilo que está
preparado pra ver]
Ultrapassamos a barreira das impressões.
Das versões que fizeram e que fizemos de nós;
Do mistério que costurou silencioso os músculos
geradores do seu sorriso;
Da verdade estampada na cara, na alma e no peito!
Agora,
sem amarras,
nem traumas
a vida celebra a beleza do aprendizado na impermanência!
E que assim seja!
No fundo, é assim:
a gente só enxerga aquilo que está preparado pra ver!
[97]

[Transparência]
Foi verdade,
a verdade nua e crua
Você.
Era projeção,
Foi o início e o fim
O céu.
Era amor,
amor, sem ponto final

[98]
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Dizem que os olhos sãos espelhos que refletem o nosso
interior; espaço subjetivo que costumeiramente chamamos
de alma.

T
U
?

A incoerência do destino é não termos olhos duplos para
nos percebermos na mesma medida que valorizamos o outro
e o mundo.

Dizem ainda, que é na alma onde podemos encontrar a
essência, a nossa verdade na perspectiva de quem e como
somos, de forma multidimensional e poderosa.

E é por isso, que talvez busquemos sistematicamente algum
entendimento pelos olhos dos outros, a fim de encontrarmos
aquilo que nunca saiu de nós.
Muitas vezes estamos como a personagem mítica Narciso
nos admirando no espelho do olhar alheio, encantados pela
nossa própria imagem, ao mesmo tempo e ironicamente
desencantados pela nossa existência.
Em outros momentos parecemos petrificados, como
atingidos pela maldição da Medusa, cegos que estamos da
reflexão do para que estamos aqui.
Essa seria a importância dos outros?
Nos servir de guias para a reflexão de nossas incoerências e
qualidades no caminho do autoconhecimento?
Quem dera ter espelhos que pudessem revelar a minha
alma desnuda, a fim de refletir no mundo apenas a minha
plenitude sem qualquer depreciação.
Quem dera podermos olhar nos olhos, a fim de nos
encantarmos com a alma do outro, bela, porém, por vezes,
incoerente.
Estamos no caminho!?
[99]

Quando a luz brilhar sobre os grandes mistérios da
natureza humana e transpassar em si aquilo que
outrora estava esquecido,
(o amor próprio, único, mas puro como as águas
cristalinas desta terra infinita).
Quando do mar emergir a fonte da sua natureza
caótica e constante,
Quando puder resgatar de si a verdadeira beleza.
Quando emergir dos calabouços soturnos a cura
para as angústias emocionais ancestrais, dos
abandonos mentais, das ilusões, das criações, das
confusões infantis, há de emergir também, a paz e o
verdadeiro amor,
(sentido de tudo o que existe no universo).
Ao descobri-lo, siga sem medo para este destino
Deixe o amor ser seu farol.
[100]

DEIXE O AMOR
SE R S E U F A R O L

[101]

Um pouco mais de Yve de Oliveira...
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projetos autorais na Internet escrevendo,
entrevistando pessoas da área cultural e
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[Despertar]
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[Dois sóis]
Dois sóis

S

Yo Você We é o retrato da narrativa pessoal da autora Yve de
Oliveira em busca da excelência no amor romântico.
Uma catarse bonita e corajosa onde os versos detalham as
diversas etapas que passamos quando nos dedicamos a amar e
sermos amados por alguém.
É notório observar a sua expectativa juvenil em alguns dos
textos, principalmente nas fases iniciais dos romances, onde não
percebia a diferença entre compartilhar a vida com alguém ou
viver para alguém, na loucura de imaginar que o outro deveria
estar ali o tempo todo para ela, como um salvador.
Ao ler permita-se navegar em suas próprias memórias afetivas,
compreendendo a importância de todas as etapas. Da paixão,
ao tédio. Da ilusão, ao fim da relação. Das aprendizagens,
da importância do perdão e as curas possíveis que podemos
ter quando nos permitimos elaborar criativamente as nossas
experiências.
É um livro leve e repleto de belas fotografias em preto e branco
que corroboram delicadamente com os versos autobiográficos
da escritora. Uma narrativa poética que conta a história de
todos nós.
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