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1. Poesia I. Título



PREFÁCIO

Viver a poesia é muito mais necessário 
e importante do que escrevê-la.

Murilo Mendes

A poesia leva-nos à dimensão poética 
da existência humana. 

Revela que habitamos a Terra não só prosaicamente – 
sujeitos à utilidade e à funcionalidade – 

mas também poeticamente, 
destinados ao deslumbramento, ao amor, ao êxtase. 

Pelo poder da linguagem, a poesia nos põe em 
comunicação com o mistério,  que está além do dizível.

Edgar Morin

 Em nossa sociedade, de homens partidos e Terra 

devastada, a poesia  tem sido exilada. Este exílio é um 

dos sinais mais significativos do desencantamento do 

mundo. Neste nosso tempo, mais do que antes, preci-

samos da poesia – para a recriação de sentido, para a 

redescoberta de nossa voz própria. Precisamos do viver 



poeticamente, como experiência de esperança, como    

celebração da liberdade e da alegria de viver  e criar.

 Estas considerações, que me retornam sempre, 

são agora motivadas pelo convite amigo de Renata, 

para que escrevesse algumas palavras de apresentação 

de seu livro. Tenho pensado, cada vez mais, que poemas 

falam por si mesmos, apresentam-se a si mesmos, as-

sim como possibilitam inúmeras leituras diferentes, em 

uma grande diversidade de diálogos e de escutas.

 Como companheiro de viagem, escolhi algumas 

passagens para representar,  como metonímia e metá-

fora, a voz lírica, feminina e neo-romântica de Renata, 

que tem na espontaneidade das imagens , muitas vezes 

inquietas e questionadoras ,  e nos jogos sonoros – ali-

terações, parônimos, rimas internas – a marca principal 

de sua escrita:

Como Ana de Amsterdã

Sou hoje até o sempre

Sou hoje até o fim pós fim

*  *  *

Gosto da saudade que tenho de ti

Gosto do beijo que ficou em mim

*  *  *



Atiro pedras para revertê-las a mim mesma

E de tão áspera que sou

Cabe a mim somente amar...

*  *  *

É o lugar para onde eu vou partir

Para parir algumas frases

*  *  *

Deus eu vejo sua unha

Na fase crescente da lua

*  *  *

Neste meu mundo poeta cabe tudo e todos

Mas a solidão me basta

Questionadora de tudo que é dito e visto

Meu umbigo de poeta

É surrealista e modernista

*  *  *

Todo despertar é cheio de silêncio

*  *  *

Faz parte do amor

Esse instante de mãos atadas

Faz parte do amor a parte que se reparte



*  *  *

Quero ser pérola dentro da concha

Afundar-me nas areias submersas do mar

Sozinha comigo mesma

Eu irei-me encontrar

*  *  *

Somente Fernando Pessoa me basta

Somente uma lua distante me arrasta

Preciso encontrar meu outro eu

*  *  *

Minha flor quer você

Sempre por perto.

*  *  *

E por te amar te perdoo

Até setenta vezes sete

*  *  *

Algumas vezes ferida

Sinto vontade de ir para casa

Descansar minh’alma

Curar minha asa

*  *  *
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Renata Dias

Free em minhas escolhas

Partiu-me tamanha indignação

Sobre o ideal, o cabível, o concebível.

Que eu desisto de sonhos impostos

Decidi recriá-los à minha maneira

Porque sou humana e mudo a cada segundo

Como versos, versões e aversões.

Que dependem do humor do mundo

Então adeus à cansativa mesmice dos mortais

Porque agora sou free

Já não sofro mais

Descobri que estou viva

E nunca é tarde demais.
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Caminhos Di’versos

Faz parte do amor

Faz parte do amor

O ciúme que não consigo controlar

Faz parte do amor

A incerteza de um amanhã de mãos dadas

Faz parte do amor

Esse instante de mãos atadas

Faz parte do amor a parte que se reparte

Faz parte do amor:

Esperar

Sonhar

Terminar

Recomeçar...

Se fartar 

Com a ternura de um olhar
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