


  2 

Poemas 
Amiel Vein 

 
SAGA BELA ADORMECIDA 

ADORMECENDO NA ESCURIDÃO 
Livro 1 

 

 
K. F. Zacharias 

 

 

1ª edição  

Cuiabá 
Edição do Autor 

2014 



  3 

 
Copyright © 2014 by Karen F Zacharias 

All rights reserved. 
 

 
 

Edição 
Daniel Rondon 

 
Revisão 

Alessandra Angelo 
 
 

[2013] 
Todos os direitos reservados 

KAREN FORNAZARI ZACHARIAS 
www.SleepingBeautyBegins.com 

Cuiabá MT Brazil 
Registro n˚ 595094 26/03/2013 Biblioteca NacionaL 

 



  4 

 
 

DIA 83 DE VIAGEM 
 
 
 
No redemoinho de minha alma sou-lhe realmente agradecido 

Pela infância permeada de cores mesmo em dias desvanecidos  

Mas no fundo há em mim uma sombra que desejaria ser um estranho 
qualquer 

Pois não sentiria com tamanha profusão que você não é apenas mais uma, 
mas a única mulher 

 

Atiro-a a todos os meus demônios tentando sua imagem macular 

Tentando não ser esse ridículo apaixonado 

Em que a razão não tem nenhum significado  

Perto do imenso amor que vem a me alumiar 

 

Mas cada vez que uma simples fagulha do seu cheiro me atravessa 

As duas realidades caem numa difusão inversa 

Escancarando meu coração e expondo-o à completude que é você 

As asas crescem e eu então me permito voar 

De olhos fechados temendo que o destino não me permita te amar 
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DIA 127 DE VIAGEM 

 

 

 

Impassível silêncio deste quarto, me deixe 

Invadam esperanças etéreas 

Entrem com o brilho sinuoso do luar 

Encantado e pasmo com a novidade do mundo 

 
Num sorrateiro instante toda minha vida passa 

O som do mar atravessa e molha meu coração de sangue 

Então sei, quero ser mais do que seu amigo 

Quero ser o seu eterno amante 

 

Abra meu coração, luz indiscreta 

Invada meu âmago e revele 

Os sentimentos encobertos que me empenho em dissimular  

Mas deixe escuridão onde o difuso caminho 

É aquele que me guia ao inocente sonhar 

Porque é lá que a minha bela donzela encontro 

E realizo a infinita vontade de amar 
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O QUE É O AMOR 
 

 

“Se comecei a te amar quando nem ainda sabia de onde soprava o amor 

Se comecei a te querer por perto quando mal conseguia equilibrar as minhas 
velas para ir mais longe  

Se comecei a te proteger quando a imaginação nem ainda trazia à minha 
praia a ideia de te perder 

 

Agora que sei o que é o amor  

Agora que sei o quanto te quero bem perto 

Agora que sei que jamais poderia ficar sem você 

Quero me entregar a você com toda minha alma  

Quero navegar em seus mares  

E na mais intensa felicidade  

Amá-la a todo momento  

do fugaz ao permanente 

Na tempestade e na calmaria  

Sentir cada arfar do seu hálito doce 

Ouvir seu canto afinado e suave sussurrar ao meu ouvido 

Contemplar das sutilezas curiosas às extremas e densas reações de sua tão 
espontânea personalidade 

 

Quero desse modo completo e imperfeito 

Ancorar-me a este sentimento profundo 

que reluz faíscas a cada arrebentar da intensa marola 

enquanto aporta à minha mente a todo instante sua imagem 

Esbraseando a impreterível urgência 

Que somente sua sublime presença satisfaz.” 
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DIA 133 DE VIAGEM 
 

Pela quentura de teus lábios acredito em meus pensamentos 

Ser capaz de cruzar mundos e vencer monstros, com uma coragem pueril 

A imaginação vagueia e o desejo me incendeia por dentro 

Ansiando cada momento contigo com uma aspiração febril 

 

Amor tempestuoso que me incandesce 

Raios percorrem todo o meu corpo e me fazem perder o leme 

Não sabendo quando retorno, a realidade me entedia e me enlouquece  

Em meus devaneios ouço tua voz sussurrando em meus ouvidos e meu corpo 
todo treme 

 

Admiro o horizonte e a distância me consome  

No esplendor poente teus olhos cristalinos a mim aparecem em fluidas 
chamas 

Acalentando meus dias frios neste mar gelado e revolto 

Fazendo das lembranças, centelhas que iluminam meu cais do porto. 
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DIA 3 DE PRISÃO 

 
Na lucidez demente minha alma enlouquece 

Preciso esquecer, porque meu sentimento não basta 

Em meu leito a imagino e qualquer tolo devaneio me apetece 

Mitiga por um instante meu desespero inútil neste deserto de esperança 
casta 

 

Não, realidade! Por hoje chega de imposições e regras mesquinhas 

Não me interessa o que o há no mundo nessa existência pérfida 

Meu peito arfa arrependido pela decisão extremada e me desatina 

Teus olhos de ressaca atordoam minha vaga lembrança infundindo a morte 
onde era tudo vida.  

 

Num desejo impreterível minha alma suplica 

Desistir de tudo e cessar o sofrer 

Minha ligação com o mundo é fraca e meu coração anseia o momento em que 
irá parar de bater  

 

Para tentar seguir em frente me ludibrio e acredito no falso aforismo 

De que o tempo irá curar e caio num imenso abismo 

De verdades mentirosas que se revelam abrindo toda a escara 

Uma dor lenta dilacera meu peito, eu imploro de joelhos, mas ela não para.  
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A m i e l  V e i n  
É um personagem fictício e seus poemas fazem parte de obra “Saga Bela 

Adormecida – Adormecendo na Escuridão” 

 
 

SINOPSE: 
 

     Um dos contos de fadas mais 
conhecidos no mundo é recriado por 
K. F. Zacharias e transformado na 
Saga Bela Adormecida, uma trilogia 
que se inicia com o livro 
Adormecendo na Escuridão e envolve 
o leitor com uma trama repleta de 
ação e suspense.  
    No meio de uma noite sombria, 
depois de um ritual de magia, a 
princesa Aurora, predestinada a 
possuir um grande e indestrutível 
poder, é levada para longe do castelo 
para ser protegida de Radassa, 
conhecida pelo povo como Rainha 
Malévola. A viagem por Valescia é 
cheia de perigos, enigmas, 
perseguições e locais amaldiçoados. 

   Anos depois, quando a jovem retorna ao castelo e conhece os 
outros eleitos pelo poder, ocorre uma grande reviravolta. A princesa 
precisa ser coroada e tomar decisões sob extrema pressão para salvar 
seu reino. 
    Em meio a conflitos de guerra, amor e poder, Aurora se depara 
com uma revelação final surpreendente e imprevisível que a leva a 
entrar em um estado entre a vida e a morte.   

 

 

Acesse o site  www.SagaBelaAdormecida.com.br para mais 
informações. 

 


