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A poesia é o ar que respiro, nos bons e maus
momentos.
Martha Dumont me ofereceu estes desenhos
maravilhosos e fiz os poemas mergulhando nos
lugares que Martha inventa.
Como para mim qualquer azul vale a pena, o título
me veio de repente, quando terminei.
Realmente sou uma Viajante do Azul.
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Roseana Murray

Os traços  de Martha são a surpresa e a festa, onde cabem todas as brincadeiras
aprendidas entre as luzes das manhãzinhas claras quase azul hortênsia. Ela é capaz de
distrair o juízo da gente, saltar com pé-de-moleque a amarelinha mais estrelada de noites
em gris. Martha Dumont envereda pelas cores da vida em movimento, vivo e aprendo com
ela. 
Neste livro aproveitem do entrelaçamento entre a palavra de Roseana e os traços de
Martha.

Martha Dumont
Sobre Martha Dumont, seus traços e azuis
Martha é feita de fios d’água de nascentes
veredas, de corguinhos, rios e montanhas. 
Daí que suas cores sempre-vivas visitem tantos
azuis. Nos longes azulados onde os verdes se
divertem com as cores do não tempo em “azul
nattier”, Martha descobre lugares onde o anil
escolhe misturar-se à água purinha pra clarear
tecidos bons de bordar. Onde o verde-água vai
beirando o azul turquesa junto com o mais celeste
azul do céu de lá de casa. 

Marilu Dumont



Viajar pelo céu é fácil,
basta um pulo ou rodopio,

basta abrir os braços
para um grande abraço

em tudo o que a gente ama,
pessoa, bicho, árvore, flor
e logo já podemos colher

estrelas.
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Circos e castelos, 
cometas e palhaços,
tudo cabe na cidade

que as crianças inventam.
Suas ruas tão floridas

exalam esperanças
e perfumes.

As árvores espiam, escutam,
e uma história escapa

das suas folhas,
elas suspiram.
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A menina quer passear
no céu e leva 

todas as suas maravilhas:
a casa com tudo

o que tem dentro,
as árvores e seus frutos

e passarinhos.
 

O céu se agita de felicidade.
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Mas que redemoinho
é esse?

de vento ou de sonho?
Tudo gira, canta e dança:

ciranda mágica de alegria.
 

5



Para andar de balão
basta pedir ajuda ao sol,

claro que a lua 
também empurra.
Cada criança viaja

para onde o coração
queira ir,

por aqui, por ali,
é tanta imensidão!!!
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 Existe trem voador?
Passeia pela Via-Láctea?

Anda pra frente ou pra trás?
Será que um anjo cansado

vai pedir carona?
 

7



 Algumas casas,
enquanto dormimos,

em nossos sonhos,
se mudam para o céu

e nos levam .
Cheios de espanto

abrimos a porta
e caminhamos pelas ruas

de ar.
Nossa cidade ficou

lá longe
e cheia de paciência

espera a gente voltar.
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 Guarda-chuvas coloridos
fazem milagres:

a água que vem do céu
incendeia as crianças 

de maravilhas.
Elas rodam, rodopiam,

dançam
nos anéis de Saturno,

nunca se cansam.
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  Se a criança sonha
com barcos, 

se o chapéu é um barco,
tudo fica fácil:

viajar pelas estradas
celestes que viram mar
de estrelas brilhantes.
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  Mas cabe tanta coisa
na bolsa vermelha

que nem dá para acreditar:
pensamentos cor de fogo,

árvores que dão frutos 
de comer com os olhos

e o coração,
linhas de embaralhar e fiar

o tempo.
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  Carregar uma trouxa
de amor

é como semear
estrelas cadentes

e cometas
no azul do céu

e na terra
e no coração de todos.

O amor se derrama,
enche o mundo de cor.
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Às vezes o vento
traz notícias de amigos

distantes,
cada um pendurado

em seus sonhos.
De longe ouvimos

suas vozes, suas canções
que nos dizem

estamos chegando
de trem, de barco

ou de pensamento.
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Com um barco a vela,
de papel ou de espuma,

se pode navegar
e dar a volta no mundo.

E são tantas as maravilhas,
tantas línguas, tantos povos

coloridos, florestas, 
bichos de toda espécie,
que é preciso cantar.
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Lá vai lá vai
a menina voadora,

a menina sonhadora,
caminhando pelas cores

do céu.
Lá de baixo a cidade espia

espantada,
o que será que leva

na bolsa?
três beijos e um abraço

ou sementes encantadas?
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Passarinhos piam,
piu!

as árvores florescem
em corações abertos

e seus frutos são de amor.
Meninas e meninos 

dão cambalhotas no céu
e assoviam,

psiu!
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A menina sozinha
é rainha e seu reino
são os passarinhos

despertadores:
ao primeiro canto
ela pula da cama
e antes do café,

já vai correndo pro céu.
Abre os braços e voa,
joga um beijo pro sol,

abraça o ar,
dá uma volta 

e volta e meia vamos dar.
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Existe um brechó no céu
onde se vendem
estrelas antigas,

cansadas de brilhar.
A menina leva algumas

para iluminar o seu quarto
cheio de surpresas.

Nem adianta procurar:
ela não ensina o caminho.
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Crianças fabricam
um redemoinho azul

com os mais belos
pensamentos:

em volta da casa,
dos irmãos, primos,

amigos,
o ar é perfumado

de flores e alegria.
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