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                              A Yeshua, 
Quem procura diligentemente as dracmas perdidas...
 
 
 



 

Quem não souber cantar não leia...
Quem não souber urrar não leia...
Quem não souber rezar não leia...
Versos não se escrevem para leitura de olhos
mudos. Versos cantam-se, urram-se, choram-se.
    
                      Mário de Andrade
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   "Ou qual a mulher que, tendo dez dracmas, se perder
uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca
com diligência até a achar? E achando-a, convoca as
amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já
achei a dracma perdida." Jesus (Lucas 15:8-10)  
 
   A parábola da Dracma Perdida conta a história de uma
mulher que procura  cuidadosamente  uma moeda  que
sumiu.    Essa  narrativa  faz parte de uma trilogia  de
histórias bíblicas:   a Ovelha Perdida, o Filho Pródigo e a
Dracma Perdida. Nessa última,  percebemos um detalhe
especial  —  a dracma se perdeu  dentro de casa, e não
fora.  
 
 Dentro desse contexto, a dracma perdida  pode
ser interpretada como o homem perdido, confuso, vagando
pelo seu mundo interior, deprimido em suas sombras. Essa
parábola nos traz uma mensagem  forte e bela: mostra o
amor de Deus por cada um de nós e sua alegria quando uma
pessoa, definitivamente, sai do estado de confusão, de
depressão, de inércia e percebe o valor que tem para
o Criador e para a ordem e harmonia do universo.
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    E falar da harmonia e ordem do universo é falar sobre o
equilíbrio e a organização interior. Uma máxima
do  Italo  Calvino, escritor italiano, resume bem essa
observação:  "O universo é o espelho em que podemos
contemplar apenas o que aprendemos a conhecer em nós."
E a poesia pode ajudar o ser humano a se compreender
melhor e até a se recompor nas fortes tempestades da
existência. 
 
     Mas o que significa "poesia"?  
 
   Um estudo etimológico das palavras nos revela que,
quanto mais voltamos à raiz de um vocábulo, mais
encontramos detalhes interessantes. Por exemplo, a
palavra “poesia” vem do grego antigo “poiesis” e significa
fazer, criar, gerar. Logo, poesia seria "criação".
 
   Curiosamente, na biologia, uma das características da
vida, talvez a característica central, é a  autopoiesis, que
significa autocriação, autogeração. Percebem a
similaridade?   Arrisco dizer que a nossa própria gênese
sugere a poesia como elemento vital. Talvez, lá no nosso
DNA, exista, além do código genético, um código
poético.
 
  Qualquer pessoa que se conectar e conversar com a
Elaine perceberá a sua paixão pela Literatura e
Neurociência. Volta e meia, essa escritora nos presenteia
com alguma informação preciosa, e isso ela faz de forma
natural. Nessa coletânea poética, iremos encontrar não só
poemas líricos e existenciais, mas também informações em
forma de poesia.
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    E quais são os benefícios da poesia?
 
  Neurologicamente falando, as funções da linguagem
estão localizadas numa pequena região do córtex cerebral,
divididas em dois hemisférios:
 
1) Hemisfério esquerdo, responsável pela linguagem
verbal analítica. 
2) Hemisfério direito, responsável pelo processamento de
informações de modo sintético e em termos sensoriais.
 
   O estado ideal de assimilação ocorre quando os dois
hemisférios trabalham em sincronia. Sendo assim,  a
linguagem poética tem a propriedade de conectar as
funções dos dois hemisférios cerebrais, enriquecendo a
nossa percepção sobre a vida. Quando lemos a poesia,
estamos trabalhando com os dois hemisférios do
cérebro, ou seja, com o corpo inteiro.
 
   A ciência comprova que a poesia é uma linguagem que
desafia nosso cérebro, conduzindo-o a uma infinidade de
experiências emocionais, biológicas e cognitivas. Ela, em
um sentido mais amplo, é um instrumento de aguçamento
dos sentidos. 
 
    Parafraseando o poeta Rabindranath Tagore,  o poema
nada mais é do que uma resposta da alma ao apelo do
universo.
 
   Foi nesse embalo que recebi o convite para prefaciar
este livro. A cada poema que me era enviado, um suspiro,
um deslumbramento. Como a Elaine pode escrever  tão
lindamente?
 



9
 

 

   E mais, em certos momentos, aqueles versos eram eu
mesma falando. Tudo o que lia era tão íntimo, tão meu!
Como recusar o convite de uma amiga que deseja retribuir
o carinho recebido de seus leitores, presenteando-
lhes com seus escritos?
 
   Ela lança seus poemas tão sensíveis, belos e vitais no
mês da campanha de prevenção ao suicídio, o
"Setembro Amarelo".   Nesse momento, no qual todos os
veículos falam sobre as doenças psíquicas, encontramos,
nesta obra, um conteúdo rico sobre a depressão e as
angústias da alma. 
 
  A poesia pode, sem dúvida, ser uma ferramenta
terapêutica. Quando nosso interior está ferido, ela  pode
ser um antídoto valioso na reconstrução e criação de si
mesmo. Ninguém fica indiferente depois de ler um bom
poema: há sempre algo que nos cura, que nos identifica,
que nos liberta, que nos desperta para a vida.
 
    E com sua lírica existencial, arguta e profunda, a autora
deste livro nos faz viajar por mares incógnitos, e encontrar
o valor e o sentido nas lutas que conduzimos diariamente,
as nossas guerras íntimas, e nossas solidões universais. 
Portanto, aproveite a leitura, Brasil! Aprecie, sinta,
comemore, deguste calmamente cada poema.
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                   ESTE LIVRO
 
 
                                                   Poema de Florbela Espanca,
                                        uma das melhores escritoras  portuguesas

 
 
Este livro é de mágoas. Desgraçados
Que no mundo passais, chorai ao lê-lo!
Somente a vossa dor de Torturados
Pode, talvez, senti-lo… e compreendê-lo…
 
Este livro é para vós. Abençoados
Os que o sentirem, sem ser bom nem belo!!
Bíblia de tristes… Ó Desventurados,
Que a vossa imensa dor se acalme ao vê-lo!
 
Livro de Mágoas… Dores… Ansiedade
Livro de Sombras… Névoas… e Saudades!
Vai pelo mundo… (Trouxe-o no meu seio…)
 
Irmãos na Dor, os olhos rasos de água,
Chorai comigo a minha imensa mágoa,
Lendo o meu livro só de mágoas cheio!…
 
 
 



 

       A DRACMA PERDIDA
 

                Poemas 
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              A DRACMA PERDIDA
 
                           SENHOR Deus da minha salvação, diante de Ti 
                           tenho clamado de dia e de noite. Porque a minha     
                           alma está cheia de angústia... Davi (Salmos 88:35)

 
Eu era uma pessoa livre.
Pensava o que queria.
Sentia o que devia.
E minha alma era leve.
 
Eu não andava insegura,
Minha mente era estável,
Meu coração, equilibrável, 
Sentia-me forte e segura.
 
Como candeia acesa eu brilhava,
Como fonte límpida eu jorrava,
Água para minha sede matar,
Luz para o caminho iluminar.
 
Mas de repente tudo se turvou.
Dúvidas tomaram as certezas,
As forças viraram fraquezas,
E aquela liberdade cessou.
 
Perdi o controle do pensamento,
Não entendi mais os sentimentos,
Agora sou escrava a todo momento.
Socorro! O que está acontecendo?
 
Esquadrinho todo o meu íntimo,
Tentando a desordem entender,
Fazendo perguntas a esmo:
Por que comigo? Por quê?
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Fito o céu nublado à toa,
Inquirindo a minha pessoa,
Todavia não acho resposta,
Para minha loucura exposta.
 
Alguém me viu por aí?
Procuro-me. Onde caí?
Estou perdendo a razão
Em lágrimas de confusão.
 
Vivo como um eremita,
Trilhando tantos desertos,
Escrevendo inúmeros versos,
Para aliviar minh'alma aflita.
 
Outra vez estou escondida,
Nos meus dias escuros,
E nas noites em claros,
Como a dracma perdida.
 
Senhor, ache-me aqui! 
Debaixo de meus escombros,
Tire o fardo destes ombros,
E nesta angústia ponha fim.
 
Dá-me o poder de ser nova criatura.
Voltar à liberdade, ter a mente pura.
Peço com desespero de criança:
Faça comigo, Senhor, nova aliança.
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             ESPALHEM POESIA
        
                                A alma sensível é como uma harpa,                               
                                que ressoa com um simples sopro. 
                                Beethoven

 
Ó doce poesia!
A ela muito recorro
Pedindo um certo socorro
Nos dias de melancolia. 
 
Ó suaves versos!
Que tantas vezes distrai
As dores que me contrai 
Nos momentos incertos.
 
Ó amado poema!
Bendita seja a tua inspiração,
Que toca em meu coração,
Trazendo a alegria suprema.
 
Ó palavras de encanto!
Do homem simples ao letrado,
Da música ao texto sagrado,
Espalhem poesia em todo canto.
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              SONETO DA DOR
    
                              Dai-me, Senhor, a perseverança das ondas do 
                              mar, para fazer de cada recuo um ponto de      
                              partida para um novo avanço. Gabriela Mistral,
                             Nobel de Literatura de 1945.

 
 
Escrevo do fundo de um abismo sem fundo.
Estou em queda livre, caindo dentro de mim.
Aqui, tudo é escuro, e o gemido não tem fim.
Grito! Quem me ouvirá neste poço profundo?
 
A minha voz falha, e os meus versos choram.
Tentando compôr o soneto da minha dor.
Enquanto estou perdida em meu interior,
Um filme passa em mim, memórias afloram.
 
Traumas, perdas, medos, doenças, dúvidas, dores.
Vida cortada, moída na máquina da existência.
Quem poderá transformar pedaços de horrores?
 
Olho para o alto, do abismo grito: Jesus! Jesus!
Minha fé está rasante, mas brado por Tua presença.
Ouça-me, Senhor! Leia estes versos. Dá-me Tua Luz.
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              TRANSITÓRIA
     
                      Esquecer é uma necessidade. A vida é uma lousa, em    
                      que o destino, para escrever um novo caso, precisa  
                      apagar o caso escrito.  Machado de Assis

 
 
Eu sou gente transitória,  
Ora sumo, ora apareço,
E de mim não sou senhora...  
 
Meu amor é como taça, 
Se trincar, vira desapreço,
E tudo passa...  
 
Feito fogo é minha amizade, 
Ou eu queimo, ou aqueço,
Depende da reciprocidade...   
 
Fico intensamente irada!
Passam dias, logo esqueço, 
Eu não me prendo à mágoa...  
 
Tal qual nuvem passageira, 
Vezes me formo, outras esvanesço,
Mas retorno sempre inteira...  
 
Sou palavras e reticências,
Ora escrevo, ora emudeço,
Temporária é minha presença...
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                 MIRAGEM
 
                             Eu gosto dos doidos porque eles são iguais aos 
                             escritores: veem as coisas além das aparências.  
                             Ariano Suassuna

 
 
Quando olho no espelho,
Eu enxergo uma miragem,
Meu rosto parece alheio,
Sou além desta imagem.
 
Atrás dos olhos brilhantes,
Minha alma busca seu rumo,
Apressadamente inconstante,
Ora conserto, ora desarrumo.
 
Por que viver de aparências?
Pensando o que vão pensar?
O mais importante é a essência.
É da alma que devemos cuidar.
 
O visível é apenas roupagem,
O que somos são os bastidores.
Para além do corpo-miragem,
É que estão as piores dores.
 
A imagem que ninguém vê
É quem você é de verdade
Para que tentar se esconder
Se Deus ama a sinceridade?
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             COMO TANTOS OUTROS
 
                       A poesia pode nos dar uma consciência mais ampla 
                       do substrato que forma nosso ser, o qual raramente 
                       aceitamos, porque a vida é uma contínua evazão de 
                       nós mesmos e do mundo sensível.  T. S. Eliot 

 
Hoje estou como tantos outros,
Buscando um ponto de equilíbrio,
Como quem quer um abrigo
Para estabilizar um coração aflito.
 
Hoje estou como tantos outros,
Caminhando um pouco perdido,
Fazendo perguntas sem sentidos
Sem respostas, sem destino.
 
Hoje estou como tantos outros,
Mergulhado em confusão,
Procurando uma razão,
Para uma vida em erupção.
 
Hoje estou como tantos outros,
Desejando me acalmar
E ar puro encontrar,
Para minh'alma oxigenar.
 
Mas estamos sufocados,
Machucados e cansados
Procurando significados,
Neste mundo tresloucado.
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             MÃES DE ANJOS
 
                          Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de 
                          alegria colherão...  Davi (Salmo 126)
 
Esta é a triste elegia
De todas as mães de anjos,
Que passaram pela tragédia
E perderam seus sonhos.
 
Elas não viram crescer
Os seus filhos amados
E sem razão, sem porquê,
Do ventre, foram levados.
 
Quando a morte era recente,
Ninguém pôde entendê-las.
Dizia: "Seguem em frente!"
Silenciando a voz delas.
 
Choravam bem baixinho
Um sofrimento indizível,
E viviam em seus cantinhos
Um luto incompreensível.
 
Ó mulheres fortes! 
Damas da dor! Mães sem filhos!
Que mesmo depois das mortes,
Recomeçam com seus colos vazios.
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                     DANCE!
 
                  Se a música é o alimento do amor, não parem de  tocar.     
                  Deem-me música em excesso. William Shakespeare
 
Enxugue as lágrimas de seu rosto,
Deixe a música embalar seu corpo,
E dance!
 
Dê um salto desta melancolia,
Aumente o volume de uma melodia,
E dance!
 
Dançar é remédio, a medicina provou:
Libera serotonina e melhora o humor. 
Hoje você já dançou? 
 
Porque dançar combate a depressão,
Eleva a autoestima e alivia a tensão.
Vamos! Ligue o som! 
 
Sabia que dançar retarda o envelhecer?
E, de quebra, te ajuda a emagrecer?
Dance! — está esperando o quê?
 
Em casa sozinho ou na festa com os amigos,
A música ao vento ou nos fones de ouvidos,
Dance! — E seja pelo som envolvido.
 
Quer desenvolver sua inteligência?
Ou evitar os riscos de demência?
Dance! — diz a ciência.
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         APRENDENDO A SOFRER
 
                            O mundo quebra todos nós, e depois, muitos                      
                            ficam mais fortes no lugar onde foram partidos.     
                           Ernest Hemingway, Nobel de Literatura (1954).

 
"Mulher, aprenda a viver!"
Ditaram-me essa missão,
Mas eu aprendi a lição
De como saber sofrer.
 
Quando esperei a sorte,
Recebi tragédia, apenas,
E aprendi a duras penas
A tirar vivência da morte.
 
Quando à beira da loucura,
Perdi o chão, a razão e a fé,
Foi remando contra essa maré
Que refiz minhas estruturas.
 
Quando traumas de infância,
Sepultavam minha mente,
Eu orava ardentemente
Avivando novas esperanças.
 
E assim pude compreender
Que a existência é feita de dores,
Que há mais espinhos que flores,
E temos que aprender a sofrer.
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                A DEPRESSÃO
 
                            Neste mundo, vocês terão aflições; mas tenham 

                            ânimo! Eu venci o mundo. Jesus  (João 16:33)

 
Meu nome é Depressão, sou a Íntima Tortura,
Mas muitos preferem me chamar de frescura.
 
Abstrata, genética, química e persistente,
Sou a dor da alma. Sou a doença da mente.
 
Há quem pense que sou moderna,
Mas sou velha, vi Elias e Platão na caverna.
 
Fui tema dos salmos e temi a harpa de Davi,
Conheci Adão e Aristóteles, eu sempre estive aqui.
 
Sou capaz de criar potentes empecilhos,
Estresse e ansiedade são meus gatilhos.
 
Eu causo alteração nos neurotransmissores,
Abalo o sistema imunológico e provoco dores.
 
Posso gerar graves problemas cardiovasculares,
E a sociedade vê meus sintomas como bobagens.
 
Sou a tristeza profunda e a intensa incerteza,
Mas os desinformados dizem que sou fraqueza.
 
E quanto mais crescem o preconceito e a psicofobia,
Eu vou ceifando vidas todos os dias...
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         A SENSIBILIDADE DA FELICIDADE
 
                        Falta-nos rir saudavelmente de nós mesmos. O não 
                        nos levarmos tão a sério pode ser a cura.  Mia Couto

 
A felicidade é muito sensível,
Ora se tem uma excelsa paz,
Passam minutos, e não tem mais.
Ela se esconde no Invisível.
 
Como um pássaro solto ela é:
Não se aprisiona em gaiolas,
Não se restringe às fórmulas,
Mas voa e pousa onde quer.
 
A felicidade você já alcançou,
Mas deixou que as preocupações
Contaminassem suas emoções,
E quando viu, ops! — ela escapuliu!
 
Ser feliz é tão simples,
Nós é que complicamos,
E na felicidade não acreditamos,
Por isso, vivemos tristes.
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                        LIMITES
 
                          Tenho meus limites. O primeiro deles é 
                          meu amor-próprio. Clarice Lispector
 
Ouvi-me, todos vós!
Atentai aos vossos limites,
Não cedais ao dedo em riste
Que aponta o mundo atroz.
 
Não permitais que terceiros
Intimidem vossas atitudes,
Ofusquem vossas virtudes
Matando os puros anseios.
 
Ó concidadãos! Dizei a vossa opinião!
Porque se deixai-vos silenciar,
Temendo aos outros desagradar,
Nem vós mesmos vos ouvirão.
 
Jamais vos anuleis por alguém,
Nem por paixão ou por cólera,
Pois em breve chegará a hora
Que não sereis vós nem ninguém.
 
E livrai-vos de todos os pesos
Que impedem vossa evolução,
Que embaraçam vosso coração,
E respeitai mais a vós mesmos.
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               QUAL É O SEU RITMO? 
 
                   Saber interpor-se constantemente entre si prórpio e   
                   as  coisas é o mais alto grau de sabedoria e prudência. 
                   Fernando Pessoa

 
Todo o seu corpo tem ritmo:
As batidas do coração,
O processo da respiração,
E até o som do seu riso.
 
Há música em cada ação sua:
Nas expressões e nos gestos,
No olhar atento a estes versos
E até em seu caminhar na rua.
 
Sua alma é feita de cadência:
Ela alterna fases de alegrias
Com tempos de melancolias
E até as horas de carência.
 
Respeite as fases e tempos
Pelos quais passam sua alma,
Senão aquilo que era calma
Se transformará em terríveis barulhos.
 
Descubra o seu compasso
E sintonize-se com o som,
Não desarranje o tom,
Não acelere seu ritmo.
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                         PROCURA
 
                     Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a minha 
                     voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele 
                     cearei, e ele comigo.  Jesus (Apocalipse 3:20)
 
A vida inteira eu busquei
Nas filosofias e religiões,
Em dogmas e instituições,
Procurei-O, e não achei.
 
Dediquei-me às leituras
Dos mais famosos livros,
Para saber os caminhos
Entre Criador e criatura.
 
Em tantos templos vaguei,
Pisei em diferentes altares,
Frequentei muitos lugares,
E o Senhor não encontrei.
 
Quis senti-Lo nas canções
Mas elas eram inconstantes,
Duravam apenas um instante,
Não passavam de emoções.
 
E de coisa passageira,
Rasas de sentido e de brio,
Que só aumenta o vazio
Eu já estava cheia!
 
Por inúmeros disfarces e vias
Tentei o sofrimento esconder,
Pois quem poderia entender
Alguém cheio de coisas vazias?
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Então numa noite triste
Desacreditada de mim,
Desesperançosa de Ti,
O pensamento disse: "Desiste!"
 
Eu não via outra saída
Para esta decadência,
Pois a minha existência
Era um funeral em vida.
 
Não suportei tal exaustão,
Resolvi apertar o gatilho,
Cessar de vez meu martírio
De procurar a paz em vão.
 
No pico da íntima tortura,
Dentro do âmago disse:
Ó Senhor, se Tu existe,
Sara essa aguda amargura.
 
Decido sinceramente agora
Entregar todo o conhecimento,
Não seguir maus sentimentos,
Quero escrever uma nova história.
 
E assim encontrei o Eterno! Então,
Acabou minha intensa procura,
Não foi em templos ou literatura,
Mas na entrega total do meu coração.
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                 EU TE AGRADEÇO  
 
 
               O melhor modo de pedir é agradecer. O ingrato só pela 
               ingratidão perde o benefício.  Antônio Vieira
 
Ficamos todos gratos pelos dias felizes,
Mas quem agradece pelos tempos difíceis?
 
Por isso, hoje ao Eterno quero agradecer
Por todas as dores que me fizeram crescer.
 
Agradeço pela minha fraqueza,
Que me fez conhecer a Tua fortaleza.
 
Agradeço pelas ansiedades as quais vivi,
Elas me ensinaram a deprender mais de Ti.
 
Agradeço pelos dias de decepção,
Neles aprendi o poder do perdão.
 
Agradeço inclusive pelas tristezas,
Agora olho o outro com mais nobreza.
 
Agradeço até pela fase de depressão,
Na qual conheci a força da oração.
 
Por tudo que passei ao Senhor agradeço,
Porque sei que só cresço quando desço.
 
 
 
 
 



 

                     
                 
 
               
 

Elaine Rodrigues, escritora e professora,
autora do livro "Desfragmentos",
disponível na Amazon.
 
  
     Contato: eredigindo@gmail.com
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