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“Não sou pretensiosa. Escrevo para mim, para que
eu sinta minha alma, falando e cantando, às vezes
chorando.” (Clarice Lispector)
“Se escrevo o que sinto é porque assim diminuo a
febre de sentir. O que confesso não tem importância,
pois nada tem importância. Faço paisagens com o que
sinto.” (Fernando Pessoa)
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Dedicatória

Dedico mais este projeto à obra divina de um Ser que nos
protege de todos os males e nos dá todos os dias o privilégio do nascer do sol, da imensidão da galáxia, do brilho das estrelas. Dedico
este livro a Deus. Também aos meus pais, meus filhos, meu neto e
aos amigos que, em cada reflexão cotidiana, me enriquecem com o
aprendizado e interação.
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Prefácio

Conheci a escritora e poetisa Sílvia numa dessas madrugadas insones, quando, talvez por intuição, acessei o site em que
ambos somos confrades. Consultando as obras recém-publicadas,
chamou-me a atenção uma poesia cujo título me causou uma forte
impressão.
Naquela madrugada, li não só a tal poesia, mas todos os textos
por ela publicados, movido pela minha curiosidade. Aí, como dizem
os bons poetas, foi amor à primeira vista. Não perdi nenhuma de
suas próximas postagens.
Sílvia tem um jeito de expor suas ideias, seus conceitos e seus
amores que revela uma personalidade forte, mas também nos mostra
uma alma sensível, meiga, graciosa e amorosa.
Seu talento é inquestionável. Quando escreve, ela se revela por
inteiro, sem nenhuma preocupação ou pudor em mostrar-se, sem meandros, e com curvas por vezes misteriosas, sempre necessárias.
Agora, Sílvia nos apresenta Leveza da Alma, uma coletânea de
pensamentos e fragmentos de tudo de melhor que emana do seu rico
coração, enfim, de seu talento para a criação, para as Letras.
Esta é uma obra para ser lida, relida e posicionada como companhia frequente nas nossas cabeceiras, pois, em suas linhas, Sílvia
nos leva a sonhar, a refletir e a entender o que de melhor podemos
vislumbrar na vida.
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Amiga Sílvia, parabéns por este lançamento, por mais um filho querido! Saiba que é uma honra estar na abertura desta majestosa obra.
Sucesso sempre!

Wramos – colaborador do Recanto das Letras
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Apresentação

Sinto-me aprendiz da vida, das relações e das experiências.
Delas, sempre abstraio o que me é de melhor. Das adversidades,
procuro tirar o máximo de proveito. Escrevi certa vez que “escrever
é catarse”. Sendo assim, ao menos para mim, quando escrevo, exorcizo meus medos e inseguranças e alivio meus anseios.
Não tenho uma rotina de criação ou regra. Escrever é momento, é instabilidade; no controverso, é sabedoria, entendimento,
é reflexão de momento. Se “de perto ninguém é normal”, imaginem,
caros leitores, para escrever! Há normalidade?
Sartre foi grande em seus ensinamentos e reflexões. Disse ele:
“O outro é, por princípio, aquele que me olha”. Assim, com olhar de
quem enxerga no outro e em si mesmo aquilo de mistério e definível, procuremos a troca sempre como aprendiz e com humildade e
apreciação às Letras.
Boa leitura!

A autora
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Poesias
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A costureira

Que, entre rendas, fitilhos e passamanarias,
ela deposite em fileira
toda a sua sensibilidade em cada retalho,
e que, entre sedas e cetins,
o amor se multiplique em pencas,
em cada peça, em cada arte,
a demonstração da mulher-rendeira, arteira,
a costureira.
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