
Editora Penalux
Guaratinguetá, 2015



  

EDITORA PENALUX

Rua Marechal Floriano,  39 –  Centro
Guaratinguetá, SP | CEP: 12500-260

penalux@editorapenalux.com.br
www.editorapenalux.com.br

EDIÇÃO 
França & Gorj

REVISÃO
Jurandir Rodrigues

CAPA E DIAGRAMAÇÃO
 Ricardo A. O. Paixão

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

   
M827Q          MORAES,  MARISTELA DE. 1964 -

DA QUIETUDE DO SER E OUTROS SILÊNCIOS/ MARISTELA

DE MORAES. - GUARATINGUETÁ, SP: PENALUX, 2015.
       
84  P. : 21 CM.

ISBN 978-85-69033-48-6

1. POESIA  I. TÍTULO. 

  CDD B869.1

     
Índices para catálogo sistemático:

1. Literatura Brasileira

Todos os direitos reservados.
A reprodução de qualquer parte desta obra só é permitida 

mediante autorização expressa do autor e da Editora Penalux.

EDITORA PENALUX



19

Maristela de Moraes

Introdução à Poesia

Sejas azul
em dias claros

Verde claro
em águas mansas

em tons de vermelho claro
Descansas.
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Da quietude do ser e outros silêncios

Feliz idade

A felicidade pousa
e repousa

em nossos olhos
Caminha em trilhos precisos

Atravessando o tempo
E pela janela, pela vidraça

Ela não tem pressa
Desliza suavemente
Alcançando a noite
Celebrando a vida

No pão, no vinho, nas canções
O silêncio se faz veemente
 E o amor se faz presente

Em nossos corações.
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Maristela de Moraes

Composição

O melhor da poesia
Em verso ou em prosa

Vem com cheiro de rosa
De noite
Ou de dia

Em valsa ou em salsa
Embala-me

Embrulha-me de alegria
E nas notas musicais

Faz-me sua companhia.



22

Da quietude do ser e outros silêncios

Serenar

Em favor da poesia
tudo que se cria

há de ter encantamento
e magia

Das tarde doces
Flores vivas

Dos rios mansos,
Alegria

Que a Lua alcance o Sol
Incansavelmente em

Perfeita sintonia
Até que possa

lhe dar
Bom dia.
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Maristela de Moraes

Da despedida de um poeta

Os poetas têm vida longa
Penso

Não querem se despedir
da poesia

Ou é a poesia
que de seus poetas

não se esvazia?
Com licença para prosear

Parafrasear
Sonetar e 

Cantar
Na partida de cada poeta

A última linha
dos meus humildes versos

silenciosamente
em sua reverência

não vou versar.
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Da quietude do ser e outros silêncios

Horas leves

Aos poetas
de que são feitas

as tardes de domingo?
Das frases soltas
dos versos leves

Do pensamento livre
Que os inspirem

Aos poemas breves.
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Maristela de Moraes

Ainda meninas

Há uma estrada
onde as flores

de todas as cores
Contornam as curvas
perfumam as colinas
Indicando o caminho

A melhor direção
São tão pequeninas
Que ainda meninas
Nunca souberam 
O que é a solidão.
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