Os Sons de Minh’alma
Poesias

Editora Recanto das Letras

Os Sons de Minh’alma
Poesias

Os Sons de Minh’alma
Poesias

© Lúcia Margarida Santanna Santanna
Editora Executiva: Cássia Oliveira
Projeto gráfico: Estúdio Caverna
Impressão: Forma Certa
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Andreia de Almeida CRB-8/7889
Santanna, Lúcia Margarida Santanna
Os sons de minh’alma / Lúcia Margarida Santanna Santanna. –
Sorocaba : Recanto das Letras, 2017.
72 p.
Bibliografia
ISBN: 978-85-69943-51-8
1. Poesia brasileira I. Título

17-1105

CDD B869.1

Índices para catálogo sistemático:
1. Poesia brasileira

EDITORA RECANTO DAS LETRAS
Rua Laura Barbero Shimmelpfeng, 260 ‑ Sorocaba ‑ São Paulo
www.recantodasletras.com.br/editora
editora@recantodasletras.com.br
Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida
ou transmitida por quaisquer meios (eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e gravação) ou arquivada em qualquer sistema ou banco de dados sem
permissão escrita da autora.

Os amigos falam...
Ao viajar pelos poemas e poesias da poeta Lúcia Santanna,
percebe-se a singeleza de sua alma, que consegue tão bem expressar-se através de tão linda escrita.
Seu livro reflete um amor incondicional generoso, o amor sem
limites, onde a Lúcia Santanna, apresenta uma obra bela e tocante
em poemas e poesias.
Em meio ás turbulências, sentimos ao lê-la instantes de Paz e
plenitude.
O livro é iluminado por inspiradores poemas e poesias, uma
verdadeira dádiva!
Ela alcança o recôndito dos nossos corações, onde tão somente uma alma sensível e cheia de amor pode alcançar!
CARMEM HADDAD
PROFESSORA E POETISA

Surgiendo de la tradición e culturas mediterrâneas, la poetisa
Lúcia Santanna, añade un valor próprio de la riqueza y diversidad
que su esencia tropical estala en cromatismo, pasión, arraigo tetúrico,
antropológico de una persona cultivada en las artes plásticas, una
extraordinária pintora de las emociones y la gran pasión humana,
como um torbellino de los sentidos y del afecto que precisa la
humanidade Bravia y sensual, alcanzando cotas de idílica beleza
clássica.
JUAN JOSÉ ESCANDELL GENEVÊS
ESCRITOR E MÉDICO CARDIOLOGISTA-ESPANHA

A vida é repleta de sonhos e sentimentos, os quais a poetisa
Lúcia rima em suas poesias na intenção de criar um mundo em harmonia.
São traços, imagens e muitas outras que nos encantam, e
agora nos são oferecidos nesta obra. Os leitores podem sentir em
cada palavra, cada frase, o sentir da poetisa que quer deixar sua
marca, seu legado.
ANTONIO JORGE DOS SANTOS
POETA DA AVL – Academia Virtual de Letras

Dedicatória
OFEREÇO ESTE LIVRO AOS MEUS PAIS.

Luz da minha vida
Se é pra falar de amor...
falo deles... amores da minha vida!
Luz que conduziu meus passos...
ternura, amor, afeto que convida!
Paixão primeira do meu viver!
Minhas estrelas guias, meus amores!
Deram-me vida e saber...
curaram sempre minhas dores!
Amo-vos com imenso amor!
Agradeço-vos pela minha vida!
Tuas ausências deixaram feridas!
Eternamente serei grata a vós!
Sois nobres, donos do meu coração!
Meus pais, minha maior paixão!
DEDICO ESTE POEMA AOS MEUS AMADOS PAIS.
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1. A Leveza de Amar

Se tens um amor em teu coração
se sentires que é algo intenso... forte,
não continues a guarda-lo só para ti
não sofras inutilmente!
Contes sobre este sentimento lindo!
Desta ânsia de amor que tens n’alma
da vontade de chorar que sentes...
só ao pensar na pessoa amada!
Contes tudo. Não escondas nada
acerca desta sensação linda de amar...
estar amando de sentir, de esperar
que já não consegues mais ocultar!
Fales da ternura que sentes
do carinho que tens pra dar...
da vontade louca que sentes de amar!
Digas que viver sem este amor é triste!
Que teu coração não pode mais guardar...
este amor tão lindo que sentes!
Não guardes mais este amor só pra ti!
Divida-o com quem tu amas...viva!
E terás contigo... o maior milagre da vida!
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2. A Sensualidade do Meu Anjo

Dentro de mim mora um Anjo!
Ele é celestial, puro e lindo!
Mas mora também a sensualidade...
que traz o fogo do amor infindo!
Adoro a ternura do amor...
mas amo também a loucura que o domina!
Gosto da ternura que o envolve...
mas sou louca pelo êxtase que o anima!
Amo o carinho, a doçura do afeto
e dos conceitos estabelecidos...
mas... adoro o fogo que queima
e incendeia os meus sentidos!
Adoro sentir amor, carinho, afeto!
Mas... amo a inquietação do desejo
daquele toque de mãos incerto!
Gosto da tranquilidade do amor, da paz
da candura da alma, e sua ingenuidade...
mas... fico louca com o fogo que ele traz!
Anseio a suavidade, a ternura do amor!
Mas... não sei ficar sem o êxtase
e o fogo da paixão... que traz calor!
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3. Aleluia... Ele Vive

Ele é vida... Ele vive!
É paz nos corações!
Luz que ilumina o mundo...
Senhor de nossas ações!
Por amor doou-nos a vida!
Amor que reina e salva...
Paz amor sem fim!
Espírito que aquece a alma!
É Rei... Deus e Senhor!
Pai todo poderoso!
Ele... é o Primeiro Amor!
Ressuscitou como disse!
Ele vive... está aqui!
Doce JESUS, mestre e Senhor!
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4. Amor Antigo

Benditos e maravilhosos amigos...
de todas as horas e momentos,
companhia sadia, amável e culta!
Magnífica chave de ensinamentos!
Quantas e quantas vezes
os procurei incessantemente...
em sebos, livrarias e bibliotecas!
Sempre os trago na mente!
Livros... amores de longo tempo!
Minha vida, minha luz, meu ardor!
Contigo encontrei companhia, amor!
Encontrei o caminho certo, a luz
a abertura da mente... do viver!
Encontrei sempre... o saber!
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5. Amor e Cicatrizes

Trago o corpo marcado
surrado pelo desamor!
Mas trago comigo o que tenho...
de mais sagrado no amor!
Trago nas costas feridas...
meu suporte, meu louro!
O meu ser precioso...
o mais rico e puro tesouro!
Trago meu filho, minha vida!
Que cura os padecimentos...
angústias, descasos, maldades
açoites e sofrimentos!
Trago marcas, cicatrizes, feridas...
mas trago também...
o amor da minha vida!
Trago junto a esperança...
de poder viver num mundo melhor!
Num mundo de paz e mais amor!
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6. Amor Verdadeiro

O amor verdadeiro é lindo!...
Ele admira e se deixa admirar...
é suave... atencioso, cuidadoso,
respeita e se deixa respeitar!
É tranquilo... amigo... sedutor!
É luz que se deixa brilhar!
Doação suave de emoção...
numa entrega dócil que se faz amar!
Ele é manso... forte e gostoso!
Cuida e se deixa cuidar...
faz deste amor uma dádiva!
É atencioso porque sabe amar!
O amor verdadeiro é sólido!
É verdadeiro porque sabe aceitar...
É atencioso porque sabe amar!
O amor verdadeiro é delicioso!
Implícito... a alma é o seu lugar;
Majestoso... porque o coração, é seu altar!
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7. Beijo Inesquecível

Delicioso... doce é recordar
daquele beijo, daquele olhar... lindo!
Daquele toque suave...
fico a recordar sorrindo!
Você parado à minha frente
olhando-me com imenso carinho!
Suas mãos suavemente tocando meu rosto...
afastando fios de cabelos de mansinho!
Seus olhos lindos fixos em mim
sua testa ternamente tocando a minha,
magia... jamais vi tanta ternura assim!
Meu amor naquele dia estava lindo!
Cheio de ternura e brilho no olhar...
beijou-me a testa sorrindo!
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8. Bem-Vindo Amor

Ele chegou como um raio de luz
como o orvalho que cai ao amanhecer,
a brisa que sopra a beira mar...
como o sol que aparece pra aquecer!
Veio trazendo a força dos ventos
a beleza das águas azuis do mar...
a força do vulcão soltando lavas
que chegam como fogo pra queimar!
Chegou pra clarear a escuridão...
para sanar os vazios da minh’alma
para preencher a falta dos abraços!
Para restabelecer a minha calma!
Chegou forte como as ondas do mar!
Trouxe a força das marés pra contornar...
veio para fortificar os nossos laços!
Chegou pra realizar sonhos e desejos!
Trouxe consigo paz e calor,
e esperanças de um eterno amor!
Trouxe a beleza como um céu estrelado!
A luz da lua que ilumina o eterno enamorado!
Ele chegou... seja bem-vindo meu amor!
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9. Convite

A tarde está linda... o sol me chama...
a brisa que passa de leve me refresca!
O som vindo de fora forma uma canção...
a tarde tranquila é um convite a vivê-la.
A tarde está linda... céu muito azul
nuvens formam um desenho lindo!
Pássaros povoam o céu e cantam...
pessoas passam alegres sorrindo!
A tarde está linda... gostosa, parece sorrir!
Um convite para belos passeios...
um encontro ali no barzinho da esquina
ou... uma ida ao clube para rever amigos.
A tarde me chama, ela me quer vivendo-a
sentindo-a , é um convite amigo...
Mas... eu não quero ir, prefiro ficar aqui
sinto-me feliz, estou bem aqui comigo!
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M

uitas foram as pessoas que me incentivaram
neste meu caminhar através dos versos,
deste meu versejar.

Sou grata a cada uma delas, pelo carinho,
apoio irrestrito aos meus poemas e aceitação.
Ser-lhes-ei eternamente grata!
Nestes poemas pude demonstrar o lirismo de uma alma
e a coragem de uma mulher em busca de um sonho!
Ofereço-lhes: OS SONS DE MINH’ALMA!
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