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Agradecimento

Em 2014, os poetas portugueses Carmo Vasconcelos e Henrique 
L. Ramalho tomavam conhecimento do nascimento do 
movimento das Mulheres pela Paz de Augsburg, cidade da paz 
da Baviera. Clevane Pessoa, poetisa brasileira radicada em Belo 
Horizonte, mestra e mentora, apresentou a ideia do Sarau da Paz 
para os portugueses que participaram no ano seguinte com a 
criação da antologia online Mulheres pela Paz. 

 Assim, em março de 2015 nascia a primeira Edição Especial das Mulheres 
pela Paz, uma colaboração da FÉNIX comigo e anos depois com a Associação das 
Mulheres pela Paz de Augsburg. Foram quatro anos de uma preciosa parceria. Por 
motivos de força maior, este ano Carmo e Henrique não puderam dar continuidade 
ao projeto, o qual foi abraçado por Ivone de Assis, exímia escritora e poetisa, a 
qual tive a honra de conhecer pessoalmente em 2017, durante o primeiro evento 
literário da Casa Brasil de Liechtenstein.
 Carmo e Henrique e a FÉNIX são homenageados nesta V Antologia Mulheres 
pela Paz, pois acreditamos na egrégora transformadora, na beleza e sensibilidade 
dos versos de cada participante, assim como mergulhamos nas cores que a 
sensível artista Nequitz Miquel nos presenteou. Arte e poesia estão, intimamente, 
entrelaçadas para que os sentidos sejam despertados por temas por demais 
preciosos: a mulher, a natureza e a paz. 
 Profunda gratidão poetisas e poetas que responderam nossa chamada. Sim, 
acreditamos na poesia, bálsamo para a alma, que nos traz PAZ, rainha soberana que 
desejamos para reinar na nossa casa, o planeta Terra. 

Alexandra Magalhães Zeiner
Curadora e coordenadora da Associação Mulheres pela Paz  

- Frauen für Frieden
Augsburg, Baviera, Alemanha



“O melhor remédio para os que sentem medo, solidão ou 
infelicidade é ir para um lugar ao ar livre, onde possam estar 
sozinhos com o céu, a natureza e Deus. Só então a gente 
sente que tudo está como deve estar e que Deus nos quer ver 
felizes na beleza simples da natureza. Enquanto isto existir — 
e certamente existirá —, sei que sempre haverá consolação 
para todas as tristezas, sejam quais forem as circunstâncias.  
Acredito firmemente que a natureza traz alívio a todas as 
aflições”.

(Anne Frank)
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Carmo Vasconcelos

 “Natureza feminina: V Antologia Mulheres pela Paz” nasceu para homenagear 
Maria do Carmo Fernandes de Vasconcellos Figueiredo Merca. Desse modo, a obra foi 
escrita e estruturada pensando nos traços poéticos de Carmo, esta portuguesa, residente 
em Lisboa.
 Era maio de 1938, plena Primavera. Um mês cheio de expectativas e muito 
desejado pelos portugueses. Maio vai acenando adeus ao inverno, enquanto troca os 
casacos pelas temperaturas mais altas. O calor do ânimo aquece sua poética. Os dias são 
mais longos, as cores são mais vivas, a natureza é mais florida. O vermelho das cerejas se 
mistura ao colorido das flores. É um convite ao campo, a meninada se diverte com gosto. 
É um mês de renovação, e foi neste renovo, neste cenário de encantamento e beleza, que 
nasceu a poetisa Carmo Vasconcelos. Ela veio poesia. Nasceu flor de Primavera e se tornou 
escritora, declamadora, tradutora e revisora Literária. Assim, pode levar a palavra a 
muitos ouvidos surdos e olhos cegos de cultura, descerrando-os para ver e ouvir a poesia, 
divulgando a cultura. Com o tempo, fundou a Revista eisFLUÊNCIAS e a LOGOS. Este seria 
o espaço do acolhimento da palavra. Por meio dele, Carmo amparou muitos escritores, 
sobretudo àqueles que temiam mostrar seus escritos ao mundo. Essa grandeza rendeu 
ao site a premiação “Mérito”, pelo Circle of Ambassadors of Peace – France & Suisse, de 
cujo movimento Carmo é membro universal.
 No campo literário, Carmo assina a autoria de 23 títulos que vão de romance, 
ensaios, poesia a traduções de romances. Também se imortalizou nos muitos prefácios 
que escreveu. É membro Vitalício da International Writers end Artists Association – 
IWA, Toledo, Ohio, USA; membro Honorário da Academia Pan-Americana de Letras e 
Artes (RJ, Brasil); da Associação Portuguesa de Poetas; do Cenáculo Literário Marquesa 
de Valverde; da Associação Fernando Pessoa, em Lisboa; e outras. É detentora de vários 
prémios e menções honrosas, dentre eles, estão: 1º Prémio Internacional de Poesia do 
GPL (Grupo de Poetas Livres de Florianópolis, 2012); Prémio Cultivo da Paz – Hiroshima 
70 – MUC; Comenda-Embaixada da Poesia-AVLAC...
 À página 21 desta obra, Carmo Vasconcelos apresenta “Mulheres-pombas”: 
“Mulheres ofendidas, vilipendiadas, são pombas sofridas, de asas cortadas!”

Ivone Gomes de Assis
Escritora brasileira





Sexo feminino

Ser mulher...
Diferente e igual umas das outras.
Corpo, alma, gostos e atitudes.
Sendo gêmeas ou não. 
O amor é o limite do sentimento da mulher.
Elas já nascem amando intensamente.
Assim é a mulher, casada, solteira, menina, mãe, tia, 
avó, filha, prima, amiga, irmã...
Nunca deixa de ser Mulher. 
Sempre sonhadora a procura de um príncipe 
encantado para ser seu amor e de mais ninguém.
Não desiste jamais!
Mulher com M Maiúsculo de Maravilhosa, com final 
R de Rainha. 
Parecem frágeis,
Mas são poderosas!
Enfeitiçam seus Reis e Príncipes para serem seu 
amor eterno,
Formando um só coração no lugar que eles criaram!





Nós, pescadores Sapiens

Um Dia Atrás do Outro

Um dia atrás do outro
e no outro pendura-se
uma fieira de peixe
pescado por um pescador.

Eles não falam,
são imóveis:
trazem simplesmente
nas escamas cenas
como as paredes de Lascoux.

O pescador carrega-os,
se passados ou não:
dobra todas as esquinas,
sem olhar sua fieira.





Coragem Divina

Na noite sem lua, 
Despediu-se da dor,
Jamais revelada, do mundo escondida...
Em morada escura, sombria...
Onde prisioneira sofreu,
Com amarras ilusórias, aterradoras!
Conduzida pela luz 
Corajosa lutou, do pesadelo despertou.
O feitiҫo acabou, o espelho quebrou!
Processo de busca, reencontro de si,
Anunciando o amanhã, novos caminhos,
Renascendo das cinzas, a Fénix divina,
Indomável Rainha, Senhora de espadas,
Impiedosa justiceira, ressuscitada cangaceira,
Vingando injustiças, degolando falsidades, 
A golpes firmes e certeiros,
Colocando de joelhos, 
Egos gigantes de falsos amantes!





Mulher 

Mulher traz nas agruras 
rima de poesia 
Olhos de rezar 
abraça quem chegar 
Maldizem suas raízes 
que amanhecem fortes e profundas 
enquanto caminha 
por ruas de esperanças destruídas. 
Mulher sementeira não deixa o solo secar. 
Mulher de voos longínquos e colo ninho 
Quebra-cabeça dos dias 
transforma em obra prima 
as artes de ser mulher. 
Mulher de escolhas e acolher 
Ressignifica o acreditar. 
Abastece e acende fagulha n’alma. 
Acalma e transcende corações 
contrariando todos que obstruem sonhos. 
Mulher que do impossível faz possível 
o desejo de paz. 





Renascida

Cansou da ditadura,
do peso, da beleza, da altura…
Jogou fora a revista,
que a classifica como feia,
se não for consumista...

Parou de sonhar com o tapete vermelho,
dentro da alma olhou,
fez as pazes com o espelho,
e como mulher se reafirmou…

Deu voz ao coração,
e disse bem alto,
que não aceitaria mais a opressão…

Estava disposta a lutar,
sua feminilidade ao mundo gritar…
enfrentar as batalhas que vier,
seus sonhos realizar,
renascida, feliz, humana... mulher!





Mulheres-pombas

Mulheres ofendidas, vilipendiadas,
são pombas sofridas, de asas cortadas!

Penas maltratadas nos lares sem carinho
falseiam sorrisos chorando baixinho...
Inventam estrelas nas paredes podres
de sangue pintadas
pela alucinada fúria malvada
do homem que um dia lhes jurou amor...

Mulheres humilhadas, mártires de dor,
são pombas moídas, sacos de pancadas!

Silêncios de medo nas bocas cerradas
quando além das mãos do vil agressor
lhe doem na alma ferinas palavras de ofensa e rancor.
Mas quando o carrasco se finge cordeiro,
babando desculpas, joelho no chão...
As pombas, doídas, dão-lhe o seu perdão!
E ao vilão se entregam, perdida a razão,
fingindo orgasmos... na cama... sem chama.



Mulheres resignadas, usadas, cansadas,
são pombas castradas, asas pelo chão!

Denúncia??? Jamais!!!

Que a vergonha impera e a vingança espera
como um abutre sedento de sangue...
E no corpo exangue
a vítima teme de novo mais dor.
E o carrasco, impune, alastra o seu lume...
Rompe-lhe as veias, macera-lhe a carne, suga-lhe o fulgor.

Terrível dilema... dolosa dormência... insano torpor!
Mulheres desvalidas, laceradas vidas,
como mortas-vivas, simulam a paz na alma que jaz!

Acordem mulheres que sofrem caladas,
pombas caídas, de asas cortadas...
Mulheres humilhadas, mártires de dor,
sacos de pancadas...
Mulheres sofridas, caladas, castradas,
pombas que fenecem sem pingo de amor!

Acordem mulheres dessa sonolência!
Não deixem que vença
do macho opressor a feroz violência!







Sobre as marchas das mulheres

As mulheres marcham desde tempos imemoriais,
catadoras das oferendas da natureza,
para as primevas necessidades de cuidar do alimento.
Colhedeiras de vegetais, legumes e frutas, antes mesmo
das hortas e pomares...
Carregavam muitas vezes, os filhos, numa tira, nas costas,
na frente do corpo ou de lado
- o que ainda hoje, é costume em alguns países.
Mudanças de espaço físico, fugas de guerras,
entre aos fronts, para acudir aos feridos de guerra,
ou reencontrar maridos, noivos, amantes.
Na luta pelo direito ao voto, caminhavam as precursoras,
nas primeiras greves, essas evas primevas,
marchavam juntas para ganhar força
e suas vozes fossem unidas...
Vi uma poetisa, em antigo filme
o qual perdeu-se nos desvãos da memória,
história, onde uma única mulher, sabendo que seria assassinada
pelo marido cruel, caminhou na neve em inverno rigoroso,
Para entregar seu caderno de poemas-e estes fossem preservados...
E depois de sua morte, foi lida e reconhecida.



Deméter (ou Céres), a deusa da agricultura,
caminhou muito até ao Hades,
para resgatar a filha raptada, Perséfone, que presidia
as estações das flores e seus perfumes, das ervas e dos frutos.
A Terra então, ficou seca, sem plantações, quando essa filha de Zeus
foi raptada...O poderoso deus não desceu para resgatar a filha.
Mas a mãe, andava e andava e andava buscando a filha amada...
E as estações de plantação e colheita somente retornaram
por causa da persistência maternal de Deméter.
Quando a filha foi devolvida – a cada seis meses,
passando um tempo na terra e outro no
inferno, com seu esposo das trevas
voltou o equilíbrio à terra.
Na verdade, ela teria voltado de vez,
se as mulheres não se sentissem tão compromissadas
com seus companheiros.
Talvez por isso, que o amor tem suas próprias razões e explicações,
ela come seis sementes de romã, quando deveria voltar
sem nada levar, sem olhar para trás ou se alimentar.
E por tal ato, é condenada a passar seis meses com Hades.
Talvez para ela, fosse a medida do equilíbrio amoroso...



Durante guerras, as mulheres da resistência,
das mais jovens às mais velhas,
caminhavam longe para entregar comida, remédios, cartas,
a pé, de bicicleta, com fome ou sede se necessário,
aos que se escondiam...

Então, por atavismo, caminhamos juntas, em uníssono,
Protestamos, cantamos, gritamos, reivindicamos.
Por causa das pioneiras, é que votamos...
Somos sentinelas de nosso tempo, criativas e incansáveis.
O ativismo entrelaça-se ao pacifismo
Mais que desejado, necessário!

Deixamos de ser estrelas solitárias,
Para sermos constelações!

As marchas das mulheres são herança, orgulho, alertas, missão!
Caminhemos!
(...)





Pobre árvore

Tuas folhas lacrimejam sedentas
Os teus galhos aos poucos se rendem
E tua vida se esvai lentamente
A natureza empobrece na suavidade do tempo.
Os lúgubres dias se passam
Na tristeza que antecede a partida
A brisa te toca penosamente
E as folhas chorosas desmaiam
Aos pés da mãe dolorosa
Que também chora copiosamente.
Os dias se passam tristonhos
O fim se aproxima sutilmente
As poucas folhas que restam
Resistem à força da morte
A mãe é um porto seguro
Mas não resistirá muito tempo.
O homem a faz insegura
Mas muitas irmãs já se foram
Pela força do braço e da foice
Da ignorância e da ganância
E com ela não será diferente.
Uma ou duas ainda resistem
Ainda tão belas e frondosas
E suas folhas são lágrimas
Que caem vagarosamente
Sinônimo de despedida
Um adeus suave à vida.





Mulher

Mulher ‘efeito’ flor
Uma alma sensível que se revela feito uma rosa.
Buscando carinho, intenção romântica.
Sua beleza é atraente.
Sua pele tão suave.
Tão linda e graciosa.
Sua vida é preciosa.
Como flores em um jardim.
Ou como uma doce rosa,
em um vaso sobrevivendo 
por conta própria.
Mulher ‘é feito’ flor
diversos aromas em busca de amor!





Prece da Paz Ambiental 

 
É nesta Floresta aqui, 
onde me ajoelho, 
e para me unir, 
também eu, 
modesta criatura do meu Planeta, 
edificando minha Prece Universal. 
Onde calco com meus joelhos todas essas folhas mortas, 
que se acumulam, 
de geração em geração, 
umas sobre as outras, 
para servirem de humidade sobre a terra, 
cedendo lugar às suas novas e majestosas folhas. 
São as folhas verdes do alto de seus ramos, 
que cantam a canção da vida, 
que não repousa nunca! 
E as folhas secas debaixo, 
e sobre as quais pousam os meus pés e os meus joelhos, 
murmuram ao meu ouvido a PRECE DA PAZ AMBIENTAL... 





Uma gota de orvalho 

Noite chuvosa e fria, 
suando a vidraça calada... 
Noite fria orvalhada, 
às gotas de chuva grudada! 
Noite a se derramar em silêncio e mesmo assim, 
como incenso, 
à luz do fugídio luar em névoa se derrama... 
E uma gota na vidraça do meu olhar, 
em saudades se esparrama!





Paz- Lugar de Mulher/Marias

Lugar de Mulher/Marias
É em todo lugar
Onde mora a Paz/Poesia
Onde ela quiser ser e estar
Passarela de sonhos,
Vigilante ao luar,
Da realidade, cria.
Lugar onde nada a intimida, 
Circula calma pelas ruas,
Leve, livre atua 
Em todo tipo de luta.
Seja assédio ou preconceito,
A Paz é seu direito, 
Alimento de ir e vir,
Em anônimo movimento.
Oculto, aliadas, conectadas 
Todo lugar é seu Lugar/Mulher/Marias.
Silenciosa revolução se espalha
De dentro para fora, Consciência e Beleza é sua Escola.
Em conspiração do espírito 
Células de força e afeto
É de guerra, seu grito.





Quando Transbordo Paz

Eis que falarei de uma paz diferente
de todas as outras que já senti.
Não é uma paz de momento.
Falo da paz que me embala,
que me envolve além,
invade – permanentemente,
ultrapassa quem sou
e me sublima.

Mesmo quando parece ir, fica!
– Pois que não é passageira –

É aquela paz artesã de minha vida
que harmoniza a alma
sendo um ponto de equilíbrio.
E me dilata os silêncios
– me curando até de mim –
tecendo as palavras mudas
que repousarão no infinito.

Paz em minha mente,
em minha alma
e em meu coração.
Paz que ocupa os meus vazios 
e transborda.
Paz no que transbordo
Quando transbordo.
Silenciosamente.





Natureza

Fogo, terra, ar ou vento,
Água, Tao – vazio ou cheio
Na natureza e no meio
Ambiente, como elemento
Ao homem a ter assento
No panteão dos eleitos
Em equilíbrios perfeitos
Benéficos à natureza,
Qual penhora da certeza
Que não seremos rejeitos.

Tão doce uma mata amena,
Um riachinho dourado
Com um arbusto ao lado
Ou uma plantinha pequena
Dando vida e alma à cena
Do ambiente natural,
Quer vegetal ou animal.
Faz parte da raça humana
O tal meio, donde emana
O equilíbrio ambiental.

As folhas caem no outono
Para dar mais luz a terra.

A natureza não erra,
Deixando o Sol ser o dono
Do solo no inverno, em sono
Que acorda na primavera,
Antes do verão, à espera
Das folhas, flores e frutos
Saírem dos galhos brutos...
E volta tudo ao que era.

Mas se o homem desmatar?
Se não cuidar do ambiente?
Se for com o meio, imprudente?
Se poluir todo o ar?
Vai deixar em seu lugar
O caos. Se o planeta aquece,
Que restará de benesse?
Poderá vir o castigo
Natural, e o Deus amigo
Não ouvirá nossa prece.

Será o homem um predador
A devorar a si mesmo,
Usando o ambiente a esmo
Como dele, sem pudor,
Achando-se superior
Ao meio que o rodeia
Como dono da cadeia
Alimentar e do mundo?
Pobre homem moribundo,
Vai colher o que semeia!





Nação da Paz

Contiguamente ao mar;
Contemplo o horizonte;

Essa noção de utopia que me faz caminhar;
Se dois passos avanço, o horizonte dois passos se desloca em fronte…

Pois bem, assim o pacifismo;
Romperá com o paradigma vigente;

Alicerçado num projeto educativo, onde não mora o facilitismo;
Somente o atributo do humanismo magnificente…

Podemos ensinar a amar;
Como podemos ensinar a odiar;

O atroz dilema entre competir ou cooperar;
Nos arrasta para um instável hangar…

Dúvida paradoxal possa parecer;
Mas a história não deixa mentir;

Todavia com amor, podemos empreender;
A nação da paz que fará a humanidade convergir...





Cerrado Arco-Íris Terrestre

Erva de Santa Luzia
Festa todo dia

Que alegria!

João Bobo do Cerrado
Em flor ou bordado

Campo adornado!

Marmelada de cachorro
Esconde o ouro

Um verdadeiro tesouro!

Flor de Porcelana
Nunca engana

Enraíza a fama!

Um arco-íris achado
Como falado

Legado rebuscado!

Veludo arremedo
Degusto sem medo
O seu segredo!

Mama cadela
Verdadeira capela
Delícia na gamela!

Murici do Cerrado
Encanto adoçado
Sabor consagrado!

Mangaba leitosa
Rica e saborosa
Fruta deliciosa!

Corda de viola
Formosura corola
Encanta sem esmola





Natureza e sua essência

Do solo que se faz o pão 
Do serrado ao sertão
Somos todos filhos deste chão

A água que faz brotar
É a mesma que faz renovar
Germinar, reflorestar

O verde da mata densa 
O ar puro que nos sustenta
O fruto que nos alimenta

Não há bem maior que a riqueza da natureza
O sustento e o bem-estar
A árvore nossa fonte de ar

Dos rios a água pura e cristalina
O banho nos sertões
Emana o perfume da terra molhada

Quanta beleza, quanta perfeição
Não existe nada em vão
Cada planta uma experiência
Cada ser uma razão

Às vezes, tudo se confunde
De uma imensa vegetação
A mais beleza e perfeita Criação.





Paz urgente

O esperançado menino
Compôs um tocante hino
Para quem lia sua mensagem
Inscrita perante imagem
De romaria na curiosa passagem
Só religiosa em contagem
Da gente por viagem
O sentido procurando
Do que se estava regando
Para o crescer no tanto
Que ao menino adicionava sorriso
Quando via seu aviso
Na plantada árvore
«Para que saudável paz
Se desenvolva bem capaz
E para sempre dure»

Concordando na melodia
Que o menino já sentia

Na altura da semente
Que foi simultânea
À musicada poesia

Por fim, crescendo na mente
De quem ali passava

E, de imediato, reflectia
No muito que pensava

Continuando o que poema dizia:
«Tal paz é apenas urgente

E que só nos contente
Quando estiver bem assente

Perante governos todos
Nos seus adultos modos

Como preciosidade que fica
Numa globalização pacífica.





Luta de Mulher

Num ato tresloucado
Aquele que se diz apaixonado
Perde a noção do errado,
Agressão, ódio, relevado,
A mulher sofre 
Até por ter amado, 
Quem a gente deveria
Ter maior cuidado,
Flores em Ramo
Maltratado.
Atormenta a mulher,
Apaixonado.

O coração se abre,
Como a flor, regado.
Se engana com o homem,
Ao ter engravidado,
Luta, sofre, aceita
Seu destino, realizado.
Com todo egoísmo,
Ela ainda sorri e vence,
Com a fibra 
De uma grande mulher,
Que queremos ter para sempre
Ao nosso lado.





Mulher 

O que você é? 
Eu sou a beleza que encanta 
O charme que atrai com o perfume 
Que exala deixando no ar 
O aroma delicado da meiguice 
Que espalha amor e faz sonhar 
Sou também a luz que ilumina 
O desejo com o fogo da paixão 
Que estimula meus sentidos 
Em busca de uma criação 
Sou uma, mas tenho em mim 
Um conjunto de possibilidades 
Que me tornaram única 
Na minha confecção 
Tenho grande número de virtudes 

Posso grandes coisas realizar 
Mas também tenho defeitos 
Que se usados podem aniquilar 
Sou transparente e sou opaca 
Sou rasa e sou profunda 
Muito poderia falar do que sou 
Mas vou deixar para você 
O trabalho de complementar 
O restante do que me foi dado 
Durante o período da minha criação 
Mas quem é você? 
Sou aquela que foi dado o poder 
Da reprodução do ser humano 
De geração em geração 
Sou filha de Deus 
Sou Divina sou MULHER





Paz

A paz que eu quero ter
não provém de perdas ou solidão.
Nem detém diante dos obstáculos da vida,
ou me contém, distorce, denigre.

A paz que eu quero ter
é oriunda da imersão de pensamentos,
não dos descasos, dos casos banais, rituais...
Que povoam quase toda humanidade.

A paz que eu quero ter
é uma questão de vida, sentida...
uma distração de sentidos omissos,
a disparidade de opiniões, sensações.

A paz que eu quero ter
Não se desfaz com pouca coisa...
ela é firme, fremente, semente forte
plantada em terra firme, não oprime.

Enfim, a paz que eu quero ter
todos querem...  é complacente, clemente
Só dignifica e clarifica a alma da gente!





A natureza é um santuário 

As flores crescem no campo
Vegetações
Árvores
Frutos
Tudo embelezam a natureza.

Florestas
Matas
Matos
Serras
Montanha
Vales
Verdes
Rios
Córregos
Lagoas
Minas
Filetes de águas
Trilhas

Oferecendo a tudo
Um ar ameno

Que é embelezado
Ora pelo sol

Ora pela chuva.

Tudo é tão grandioso
Salve a natureza

Viva a vida
E tudo acontece

Com a sublime autorização de Deus

A natureza é um santuário
Os pássaros a tudo ornamentam

As borboletas voam
Tão belamente

Na retina dos meus olhos
E nos corações sensíveis!





Mulher Etérea

Diz-me! Por que a tua sublime luminosidade vem esculpida 
nas brumas? Grávida dos mundos Celestes, surges no ermo do 
Universo, Chegas Divina no ventre da Eternidade, agradeces soltas 
fluidos, estremecida de harmonia, escrita silenciosa num manto 
de Céu. Deusa de tantas idades como estrelas perecíveis, distantes, 
dançando entre vulcões ventos boêmios sobem gritantes, e em 
óperas musicais caem lavas quentes em sonhos feridos. Aquela que 
explode intensidade e fogo, serenamente queima plumas, volátil, 
delicada, distinta, segues o vazio do mar sem trilhos, morres, 
renasces, partes no idealismo, melancólica ilusão de todos os dias, 
mas na pureza intensa do passado, no futuro fonte da luz eterna, 
abres sacrifício das correntes, gritas dor, libertas raízes, teus filhos.

Em súplicas disputas, dormes na angústia, sentes falta. Deslizas 
nos seios cansados, perdição da noite densa, puros de marfim, 
brilhantes leitos, sensível emoção de Jesus, Belos apóstolos, anjos 
elevam-se em labirintos das florestas, deixam cair para ti ouro 
puro, sensibilidade das suas asas, para que em batalha, não sejas 
cruz, cobaia, arestas do desejo, cárcere, lampejo do Inferno, ataque, 
veneno em muitas casas. Beleza da peste, aventura, fantasia, olha-
me o medo do adeus, levam-te na escuridão, secreta prosa, perigosa 
e mundana cilada, armadilha negra oferecida, depósitos em tacss de 
amor ardente, na caverna do ventre, reprimes atenção, pica espinho 
poético da rosa, alma da resistência amorosa, guerra interna, pétala 
ferida, abandonada.



Quem te fere o coração mente, nem dorme na tua cama, 
romance de algum Presidente, és lótus da gelada lama, e 
no pantano nocturno, adormece a poetisa entrelaçada. 
Ser mulher com demônios no peito, vozes, cicatriz 
latente, mãos selvagens, mereço miragem do olhar? 
Será a mesma coisa, com sorte evadem-se, agradeço, 
descem dos teus lábios luzidios, carícias perdidas, 
ganhas beijos, afectos do amanhecer. Entre cálices 
frios da morte, entristeço, sei que vou dormir, sofrer, 
ser solitária no desinteresse, exploração de homens 
amantes, onde o cio egoísta, altivo, genuíno pecado 
saliva como cães, sentes muito, invólucro materno, luta 
a mulher sentimental, feminilidade sexual, declaração 
feminina de todas as mães.

Senhora do Inverno só enamorada amas. Mulher da 
Paz eterna. Porque fui criança destino infantil, menina 
pequenina, Primaveril, pernas abertas, tortura, medo 
retraído, escorreu doloroso sangue, rachada e sem 
astúcia meu corpo puro, solitário seria veludo? Hoje, 
gostaria ter confiança ser como o teu, feliz, volátil, 
ser Deus, estremecendo, respiro-te, flui cálido raio 
sol, relâmpago de paixão. sentindo violência cerrei 
a porta, puz barreiras e arrastada pelo chão, não 
procuro ou perco nada, não serei nada, nem caminho, 
nome do amor, desperto louca poesia, dificuldade 
do dia, permanentemente receio ser flor. Seria outra, 
amada, querida, por ti sempre morreria sem escudo, 
triste identidade, sou resto, coragem de vida, termino 
livre, vou de vez, e só tu mulher etérea és para mim, 
maravilhosamente, tudo. 







Clamor de paz

Não!  Elas suplicaram!
Eles não ouviram
Debaixo das suas tumbas ouvia-se   um canto Gregoriano de dor! 
Foi só a parte que lhes coube neste latifúndio? Que horror
Rita Lee já tinha cantado: ...”não provoque ... é cor de rosa choque”

Era uma cantiga de roda infantil 
“O Cravo brigou com a Rosa ...”, só brincadeira pueril
Eles esqueceram: “Em mulher não se bate nem com uma flor”
Só porque nasceram lindas Evas do gênero: feminino 
Na morte foram vítimas do hediondo crime: feminicídio

Inconformados, lá no céu juntaram-se em círculo na prosa:
Mario Lago e Ataulfo Alves
Mandaremos um buquê de camélias 
Não podem matar as nossas Amélias,
Sentou-se cabisbaixo, sem fala: 
Benito de Paula
Ela jurou desfilar para mim 
Era a sua mulher brasileira em primeiro lugar e que triste fim



Amigo, não bata! São mulheres empoderadas
Merecem ser bem tratadas
Agora só nos resta rezar 
Chico Buarque só pediu para que elas se mirassem no exemplo das 
mulheres de Atenas
Olha no que deu: mataram as nossas Helenas
Sobrou um cálice de vinho tinto de sangue 

No país do samba
Bem devagar, devagarinho:
Martinho da Vila 
Mulheres de todos os tipos de todas as raças querem carinho
Assassinaram até você que foi o meu bem querer .... Madalena ... Madalena

Entre as nuvens surge um anjo:
Dalva de Oliveira
Ela vem na frente e agita a sua Bandeira Branca 
Joana Dárc por um momento em silêncio estanca
Atrás de todas elas em procissão
Seguem na luta as MULHERES PELA PAZ em oração!







Conciliação

Uma luz ainda nos resta
Luz criada pelas circunstâncias
Que motivam os homens e mulheres
A entrarem em órbita que expresse verdade
A paz na terra é o centro das atenções
Que fortalecem o espírito do amor fraterno
De enobrecidos e pulsantes corações
Cujas reações ultrapassem as galáxias
Verticalizadas pela excelência da benignidade
Natural, explícita e companheira
Respeitando-se a clareza da Força Divina 
Confidência planejada e mantida
Porque Deus é a Luz do Mundo
Porque Deus nos deu a vida
Com a sua bondade infinita
Tudo isso em favor da humanidade 
Deus é mais!





As esquecidas

A estrada é a terra
nas trincheiras estendidas
banhadas pelo suor do entardecer.
Vidas que passam anônimas
atrapadas em cativeiros
tatuadas pela insensatez,
mas que tudo são mulheres
que outrora lutaram
pela liberdade de seus países
deixando suas lágrimas nas batalhas
de um dia qualquer.
Metralhadoras ecoam sob os campos
bombardeios caem na terra prometida.
Elas estão submersas
hospedeiras
esquecidas
caladas
submissas
exploradas
de sua própria vida.
Sentimentos abafados
mutilando seus corações,

na luta pela sobrevivência.
Surge uma esperança

Liberdade! Liberdade!
Pura imaginação!

Assim elas seguem esperando
em seus sonhos pelo dia

da rendição.





O ser mulher

Na mente,  
o grito incessante

do inconformismo!
Um ser sempre atuante,

é minha natureza,
aquele ser que contesta

com rigor e presteza...
Sou rios de emoção!

De sorrisos, me farto,
sou filha da ingratidão! 

Do paraíso não desisto...
A fé é meu alimento!

Dia a dia, ouso sonhar, 
sei que a vida

é feita de momentos,
feitos de felicidade.

Sou tempestade!
A dona da criação! 

Vento leve, ventania,  

Sou menina faceira... 
Madura,
como as folhas no outono;
verde,
feito grama rasteira,
sou rocha e flor!
Sou o que dizem 
ser o certo...
Brisa, 
em noite enluarada...
Sol,
em meio ao deserto!
Sou fera e serena,
sou mulher...
O poder da terra fértil!
Meu ventre
abriga a paz do mundo... 
Nos embates 
luto pra o que der e vier.

bendita seja a calmaria!





Natureza

 
A natureza tão linda e perfeita,
exuberante em sua essência,
criativamente toda feita
de belas cores em harmonia!

É tanta beleza neste planeta
que tudo transparece perfeição!
É muita sintonia nesta infinita
vida que reflete toda a criação!
 
A natureza tão perfeita e linda
nesta terra tão rica com certeza,
traduz a alegria de ter a vida
manifestada na pura beleza!





Vale quanto a vida?

E quanto Vale uma vida?
E quando a Vale destrói
tantas vidas, quão me dói!...
Sou só lágrima contida!...

Vale, beco sem saída:
a lama desceu o vale.
Que a Justiça não se cale,
por empregados sem vida!

São corpos de muita gente,
Milhares de animais mortos!
Vale derramou rejeitos...

Cravou dor em nossos peitos...
Tantos sonhos, ora abortos...
Mataram! Crime indecente!
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“Natureza feminina: V Antologia Mulheres 
pela Paz” traz a poética de Nequitz Miquel, que 
ilustra a obra, bem como os poemas de vinte 
e nove poetas de diferentes lugares, porém a 
escrita tem em comum a temática Mulher. Em 
tempos de sentimentos áridos, como os atuais, 
faz-se emergente que se escreva, anuncie e 
denuncie sobre a realidade feminina, a fim de 
que o mundo acorde e note que a mulher assim 
como a Natureza são criações divinas, feitas para 
serem amadas e respeitadas, pois é delas que se 
extraem novas vidas.

Ivone Gomes de Assis
Escritora brasileira


