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Apresentação

Em toda a minha trajetória de vida, sempre fui muito persistente e esperançosa naquilo que faço. Entendo que cada ser humano
faz a sua própria história. Cada um é aquilo que acredita e faz acontecer! A sua verdadeira essência sempre está pronta para fluir, basta
apostar no seu potencial, no seu talento e no seu dom.
Por mais remota que seja uma vida, sempre haverá um melhor caminho a seguir, o importante é agir com sabedoria e personalidade. Momentos de descrença e desesperança sempre aparecem na
hora da dor e da angústia, mas quem carrega um verdadeiro sonho
dentro de si jamais se deixa abater e não foge da luta.
Talvez essas palavras não teriam sido pronunciadas se não
fosse o sonho que sempre permaneceu em mim durante todos esses anos. Motivos para deixar de acreditar? Tive muitos. Contudo,
aprendi a ter amor e perseverança desde que me reconheci como
pessoa no mundo.
Sei que devo tudo que sou aos meus pais que, mesmo em meio
à pobreza e falta de estudos, não deixaram de cumprir o seu papel, o
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que para mim foi primordial. Prepararam-me para saber enfrentar a
vida de frente, sem medo de recomeçar, sem medo de levantar quando tropeçar e sem desistir de um sonho diante do primeiro obstáculo
encontrado.
E, assim, sempre tive em mim o desejo de realizar o que realmente me preenche e me deixa feliz. Este trabalho representa toda a
vida de uma menina e mulher que muito sonhou, acreditou em um
amanhã melhor e, principalmente, acreditou que para uma história
bonita nunca há um ponto final.
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Prefácio

"VIDA, MINHA VIDA!" não é apenas um livro de memórias, muito menos um relato com perspectiva autobiográfica, mas a
trajetória de uma vida narrada por um coração aberto com palavras
simples e serenas. Uma história de luta, um desafio superado com a
confiança em Deus e com muita persistência e entrega!
Neste livro, a autora, de forma simples e sensível, narra o
percurso vivenciado e interpreta, de forma consciente, os revezes
de uma vida caracterizada pelo amor, fio condutor de aventuras e
desventuras, emoções e dissabores que alicerçaram a superação de
desafios e a perseguição de sonhos!
A coletânea de poesias autobiográficas "VIDA, MINHA
VIDA!" revela um amplo leque de sentimentos em que a autora recorda determinadas passagens de sua vida, revividas com palavras
simples, e apresenta o esvair das trajetórias percorridas por lágrimas
e solidão, mas também por muitas esperanças e acalentar de sonhos!
A poética não se isenta da emoção e a poesia nem sempre é
só síntese, sendo também capaz de ilustrar uma trajetória de vida,
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como ocorre nesta coletânea: a autora discorre sobre sua vida, de
forma corajosa, e desnuda-se dos mais profundos sentimentos, demonstrando singeleza e serenidade enquanto se conta através das
palavras.
Ao ler estas poesias, tendemos a acreditar em finais felizes e
a pensar que as "pedras do caminho" são apenas pequenos obstáculos
que retardam a felicidade, de modo a torná-la mais desejada... Podem
também representar cicatrizes que exercem um papel importante na
construção da identidade da autora, cujas poesias são marcas de lembranças expressas em versos que demonstram o fato de a poeta ter
sobrevivido a todos os seus naufrágios e conseguido, enfim, ser feliz!
Boa Leitura!
Marine Moura
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Dedicatória Aos Meus Pais

MINHA MÃE
A rainha mais bela
Quero homenagear
Mulher doce e singela
Digna de ser rainha do lar.
Mamãe acalma o coração
Traz aconchego na hora da aflição
Acalenta nossa alma
Transmite ternura e paixão.
Nem todas as palavras do mundo podem dizer
O valor que uma mãe tem
Pessoa que mais conhece o amor
Que mais sabe fazer o bem!
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CORAGEM E BRAVURA QUE MUITOS
NÃO TÊM
Coragem de um lutador
Coragem e bravura que muitos não têm
Meu velho pai, um agricultor
Que tanto admiro e quero bem.
Sua luta árdua de sol a sol em demasia
Todos os dias a trabalhar
Para trazer o pão de cada dia
E a seus filhos sustentar.
Bravo, bravo, meu querido lutador
Que luta e não se cansa
Um homem cheio de amor
Carregado de esperança!
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VIDA, MINHA VIDA – I
Nasci num interior
Num pequeno pedaço de chão
Meu pai era agricultor
E minha mãe a rosa do lar e do sertão.
Cresci vendo o céu aberto
Não tinha medo de nada
Aquele mundo em que vivia
Mais parecia uma floresta encantada.
À noite sob a luz do luar
Num recanto eu me via cantar
Fazia canção da família
E daquele lugar que vivia
Mas ainda faltava algo para a minha alegria.
Numa casa isolada
Em meio aos aromas florestais
Brincava com os passarinhos
Que tinham lindos corais
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