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Prefácio

L

indete Amorim Santos ou, simplesmente, Lindete, como me
acostumei a ouvir quando a ela se referiam. E isto me faz
rememorar os meus tempos de adolescência. Foi exatamente
ela, senão a primeira, mas com certeza uma das pioneiras a
despertar no meio estudantil de nossa querida Vila Nova - Neópolis
o orgulho de nossa gente, por sabermos de sua inteligência e de
seu destaque no mundo da cultura e do saber.
E agora, em tempos de maturidade sou tomado de súbito
com o seu convite para prefaciar o seu livro de poemas Visto Por
Dentro. E confesso, ainda não encontrei as respostas sobre quais
motivos levaram-na a recair sua escolha sobre mim. Tarefa esta que
tomei como um abraço e assim invoquei Brágui, o deus nórdico da
poesia para me ajudar a abrir as janelas e as portas das entrelinhas.
E emocionado, vi-me mergulhado em seu universo poético, rico em
nuances de gestos e emoções. Os seus poemas nos oferecem uma
visão desnuda de sua alma e põe em relevo a mulher nordestina
e ribeirinha, não somente por ter nascido, morado e residido
neste espaço geopolítico, mas principalmente por sua inteligência
arguta, sensibilidade franciscana e valentia obstinada. A partir da
leitura do primeiro poema, já se torna visível a sua singularidade
poética, na medida em que ela transgride as fronteiras do comum
e transcende por meio das palavras que libertam e sem nenhum
medo de expressar e sentir os prazeres de compor estes versos
que emanam de sua alma.
Visto Por Dentro é, essencialmente, um resgate ao romantismo, ultimamente tão descuidado e desconsiderado nestes
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tempos tão apressados. O seu conteúdo está perpassado por este
romantismo bucólico que o transforma em um verdadeiro convite
à reflexão e à comunhão, pois a sua linguagem é a linguagem do
coração e não pede ajuda ao intelecto, mas apela para as sensações.
Cada poema é um universo em si mesmo, pronto e acabado,
quando escrito, mas aberto e cheio de possibilidades para nós que
o lemos: onde o trabalho do autor termina, começa o do leitor. Foi
essa sensação que me ocupou ao terminar de apreciar sua obra.
Lindete compôs um universo em cada poema, deixando aberta a
perspectiva que só depende das emoções para serem atingidas.
Seus poemas pendulam entre a busca do entendimento de si
mesma, e o desejo da entrega e de posse do amor sem medidas,
deixando claro que o importante é a busca da felicidade. E isto ela
nos explicita, delicadamente, nos versos do poema Ilusão quando
nos diz: “Fogo de uma paixão que parecia durar eternamente, /
Juras de amor, momentos de emoção, / Sussurravam no ouvido
em forma de canção”. A escrita de Lindete se renova em cada
poema, sua alma se derrama em sensualidade, sem o excesso
da lubricidade, como no poema Enigmático, quando sentencia:
“Curvas fartas e pele queimada / Pelo sol abrasador / A morena
apaixona-se / Pela terra sem feitor”.
Por isto, deixo meu alvitre aos leitores desta obra exuberante
e sensível, e como o título assim sugere: permitam-se sentir e
receber a mensagem oculta de cada verso e deixem que a intuição
lhes fale como falou à autora. Belo, inspirador e singelo é este livro
que, agora, nos pertence. E para finalizar, ouso afirmar fazendo
minhas, as palavras do filósofo Hegel: “Nada existe de grandioso
sem paixão”.
Aderbal Bastos Barroso/ Betinho de Celina

Economista, Poeta e Escritor.
Membro efetivo e Presidente da Academia de Letras e Artes de Neópolis-ALANE
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Apresentação

É

com satisfação que faço apresentação do livro de poesias
Visto por Dentro da acadêmica e poetisa Lindete Amorim
Santos. Seus poemas revestem-se de uma fluidez literária
trazendo à tona reminiscências, lembranças e recordações da sua
infância, juventude e maturidade.
É acompanhando a espiral do tempo que percebemos quanto
cresceu a autora refletindo um conhecimento e aprofundamento
literário, que faz seu novo livro ter brilho próprio.
São das coisas essenciais de cada dia que se constrói os castelos
e as realidades do hoje e do amanhã. E com isso, abrem-se novas
perspectivas de sua ação literária. A simplicidade, a dedicação e a
abnegação são marcas do seu florir literário.
E assim, como palco de sua vida foi as margens do Rio São
Francisco que anteriormente era grande e caudaloso e mesmo
com a ação do tempo, continua descendo em busca do mar, seus
poemas fluem também em tamanha velocidade em busca do
oceano literário. Continue a nos presentear com suas criações.

José Arnaldo Vasconcelos Palmeira
Membro da Academia de Letras e Artes de Neópolis - Alane
Sócio correspondente
Escrito em28/08/2017
Falecido em 22/09/2017
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Oferenda
In memóriam
A ti que partiu
Prematuramente
Deixou um vazio
Infinito.
Onde estás agora
Na imensidão
Do universo?
És estrela cadente,
Iluminando e
Aquecendo
O meu mar
De solidão.
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És Tu
És tu passarinho
Que de galho em galho
Tu passas a vida cantando
Feliz e livre
Sem se preocupar
Sem se ocupar
Com o amanhã incerto.
Mas és tu ou tu és
Passarinho sem galho
Sem árvore e abrigo
Sem ninho e sem rumo
Natureza ofendida, destruída
E tu passarinho
Não és mais feliz.
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Desejo
Ai quem dera
Flutuar em águas claras
Como um peixe que desliza
Nas ondas espumantes
De um mar sem fim.
Ai quem dera
Alimentar o meu arcabouço
Da energia do sol
Que nasce a cada dia
E morre a cada noite.
Ai quem dera
Poder inebriar-me
Com o frescor da lua
Apaixonar-me por sua beleza
E me tornar inteira.
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