Editora Pragmatha
PortoPorto
Alegre,
Fevereiro/2009
Alegre,
Abril/2009
Ano 01. Número 15
13
Circulação gratuita

Caderno Pragmatha
literário
Amor

Amore

Aimer
Rakastaa
Love Liebe
Meilé Armasius
Ljubezen
Szerelem

Caderno
literário

Editorial
Nobre, profundo, delicado, passional, intenso... O tema de abril do Caderno
Literário não poderia ser mais múltiplo em suas manifestações. O amor, ao mesmo tempo em
que incompreendido, é prenho por natureza e essência, constituindo, ao longo da história e
no cotidiano de cada um de nós uma incomparável fonte de inspiração.
Nas artes, o amor sempre encontrou um terreno fértil. O caderno literário deste mês
é prova disso. Dor, entrega, paixão, carinho, ternura, medo, compreensão, desejo, saudade,
impulso... Essas são algumas das facetas e nuances retratadas nos poemas que seguem, que na
verdade também poderiam ser fotografias ou pinturas, da mesma forma que melodias ou
formas esculpidas na madeira ou no mármore.
Se é verdade, como cantam os escritos sagrados, que mesmo falando a língua dos
anjos, os homens nada seriam sem amor, existe algo de humano e de divino neste que pode
ser considerado o mais nobre dos sentimentos. Por amor agape, os mestres conduzem seus
discípulos; por amor erótico um casal se une, por amor fraternal uma família se constrói unida.
Existem ainda o amor à sabedoria e o amor à humanidade, entre outros.
Uma das frases que mais me marcaram, em se tratando de amor, se refere à deusa
egípcia Sekmet, do carma. Segundo ela, por amor, nenhuma falha deixa de ser punida,
obedecendo a uma das mais poderosas leis universais: a de causa e efeito. Não se trata de
punir ou castigar, mas de reconhecer em cada ser humano a capacidade de fazer mais e
melhor a cada dia que passa. As reprimendas, na forma de dificuldades na vida, seriam assim
simples ferramentas para nos lembrarmos do potencial evolutivo que não estamos utilizando.
Em essência, o amor é isso: força propulsora, motivadora para frente e para o alto.
Mesmo que não passível de conceito, enquadramento e qualquer explicação, que por si só o
limitariam, ele é fluxo, é movimento. Cabe a cada um de nós honrá-lo e torná-lo presente em
nossas vidas, do nosso jeito, que é único em cada um, mas que todos compreendem,
entendem e querem viver, para além de qualquer código através do qual possa ser
expressado, seja na arte (tendo como canal o belo), no serviço humanitário (tendo como canal
o ato de servir), no desenvolvimento da espiritualidade (tendo como canal a fé) ou nos estudos
sobre a arte de viver (tendo como canal o conhecimento).
Fica um agradecimento especial à poeta Carolina Mancini pela sugestão de capa.

Boa leitura!
Sandra Veroneze
Editora
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Uma lembrança
Eduardo Amaro

Pulsando a flor nasce menina
no âmago do meu eu inconsciente.
Crescendo vai a pequenina,
vermelha, vermelha, vermelha
e quente.
Pelos tempos, pelos ventos,
pela eterna e meiga primavera,
o amor, a flor aquecia
e tudo o que o sonho poderia
eternizar.
Pelos tempos, pelos ventos,
pelo passageiro e jovial verão,
do amor a flor se esquecia
e de tudo o que poderia
passar.
Azul, azul, azul
o mar.
Meu outro eu a navegar,
em outro mar, em outro azul,
meu outro eu a naufragar.
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Por amor
Regina Bertoccelli

Por amor a ti, meu querido,
transformo as palavras
em singelos e meigos versos...
Por amor esqueço de meus ais,
abafo as dores e o pranto,
só pra ver teu sorriso,
só pra te fazer feliz...
Por amor, somente por amor,
desnudo meu pensamento,
exponho minh'alma...
Por amor entrego-me sem vacilos
aos apelos de teu corpo,
aos delírios de tua paixão...
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Amor
Bibiana Lubian

Amor, amor.
Sou eu o teu Amor;
Esse nosso doido de dois loucos,
(uma ideia louca: Duas árvores de encontro.)
E se debatem no imensamente verde dos meus olhos.
Amor meu “amor“,
Esse é o nosso.
O que fere mesmo na dor,
A única cura:
Nossas palavras de Amor.
Amo como ama o meu Amor,
Não sei qual razão para amar,
Se queres que diga:
Que te amo demais!
Em mim dói a resposta que dizes,
Não o meu Amor.
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You and me ou Bolero para
um violoncelo e lápis
Marcelo Moraes Caetano
Você foi fraco.
Eu não fui brasileiro.
Você quis dinheiro.
Eu enchi o saco.
Você foi contundente.
Eu fui sublime.
Você detesta crime.
Eu odeio gente.
Você foi um.
Eu me multiplico.
Você nunca tem dúvidas?
Eu sou filho d´Oxum.
Você não soube ser rico.
Somos crianças tão estúpidas!
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Ciúme
Valquíria Gesqui Malagoli
“Agonia de amor, agonia bendita!
- Misto de infinita mágoa e de crença infinita.” (Augusto dos Anjos)

Como se me tocasse a mão de Midas,
de repente, se fez de ouro, em meu peito,
chagado coração de tantas lidas,
e que delas trouxera só defeito.
E, ah, como à fragil ostra, em sua vida,
é dado por milagre esse direito,
tua mão - grão de areia - a mim trazida,
fez-se a pérola com que, ora, me enfeito.
Ouro e pérolas são mui caras joias!
Se te guardo nas grutas do meu ser,
a tua rutilância faz-se ver;
nos mares de meus olhos, fulges... boias...
Se espanto mil bandidos e piratas,
tu, novos sempre atrais e, assim, me matas.
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Do amor
Martha Galrão
Por muitas noites e luas
em uma garrafa de náufrago
deslizou nas águas do rio
a promessa que lhe faço.
Você respondeu com música
batendo forte os pés no chão.
Você quer leitura
na palma da minha mão.
Cantei em sua língua cigana
É pela cintura, rapaz,
que você deve me enlaçar
nessa dança.
Cigano,
será contra o vento
se acontecer à beira do mar.
E se for à beira
do precipício do mundo
será tontura e estrelas
o céu de suas palavras.
No abraço,
escutarei em meu peito
a desordem do seu coração.
Um desgoverno danado
Em meu peito,
dois pandeiros
E a porta aberta pro sul.
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Amor!
Alessandra Cezarini Araújo
Eu e você
Encontro de almas!
Constelação de paz
Amor verdadeiro!
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O silêncio do amor
Antenor Rosalino
O amor surge na Terra, com essência
de ternura sob diversos aspectos.
É paciente, como o olhar materno,
a acalentar o frágil filho
no seu colo de açucena!
Não se apega aos laços da fúria
incontida do egoísmo e da dor inútil.
Não é o primeiro, nem o último,
é simplesmente amor...
Espelhando brandura pelas veredas da vida!
Assim como as flores, que enfeitam
tanto os terrenos íngremes como
as vinhas férteis, o amor floresce
no bem, mas compreende o mal e perdoa,
silentemente, os deslizes mortais.
Reflete os seus aspectos numa palavra amiga,
na doçura de um sorriso apolíneo,
no silêncio enternecedor dos corações,
onde as mais belas palavras são ditas
pela diadema luz de um olhar!
Como um mimo frouxel de ninho,
é leda espera constante e não perece,
nem mesmo na amplidão da madrugada triste,
quando deixa de ser espera
para se tornar saudade!...
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Maravilhosa ilusão
Gustavo Gollo
O amor é como catapora, todos pegamos,
Mas não se manifesta na pele,
O faz na mente:
Transforma o ser mais desprezível em uma fada,
A criatura mais reles em um príncipe,
Para, assim, amarmos nossa própria criação,
Imersos em dulcíssimo delírio,
Embevecidos com nosso invento;
Ah, maravilhosa ilusão.
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É o amor
Loveteia “Tei@”
Já não tenho mais como negar.
Esta escrito, na minha história.
Sem você, minha alma chora...
Sem você, ela quer ir embora.
Já não tenho mais como negar.
A alegria realmente existe.
Com você, meu mundo fica colorido.
Sem você, tudo nele é muito triste.
Já não tenho mais como negar.
Meu coração ta tomado de amor.
Eu sem você, não existo.
Eu, com você sou bela flor.
Já não tenho mais como negar.
Minha vida é você.
Eu, com você estou vivendo.
Eu sem você quero morrer.
É o amor!
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Ontem/Além - Lênin
Manoel Guedes de Almeida

Falta.
Sinto falta dos teus beijos breves, do teu hálito de manhã
De teu vestido-musgo, de teu sorriso estranho
De teu olhar sem jeito sinto falta .
Sinto falta das promessas, das declarações de amor pra vida
inteira
Das fugas, dos filmes à noitinha, das fotos,
das frases sinto falta. Tantos fatos...
não há mais fatos no mundo. O mundo é o agora
e o agora são faces e tempo e muito. Tudo é hipérbole
e não há mais espaço no mundo – o mundo é pequeno
Passaram-se os dias. Os amores também passaram.
Passaram-se os objetivos, a garra, o grito sem explicação, o fastio
[o rosto sem barba, as mãos sem rugas
A coragem, a esperança também passou... e sinto falta.
Faço poemas, leio jornais. Os homens ainda protestam, cantam
se escondem nas tavernas de copo na mão; levantam bandeiras,
cercas eletrificadas, armas...
ainda matam, ainda morrem...são todos metade, são todos semi.
A vida ainda é náusea;
Cá, falta inda sinto das tuas mãos nas minhas, dos teus braços e
abraços nos meus
[de teus lábios que inspiravam poemas – diferentes deste, ferida.
das cartas, da troca de alianças, das tímidas mãos que se
enlaçavam.
da laranjeira no quintal; do vaso de flores vazio. Dos cactos.
Da tua face doce no sal da minha face...
Da filosofia ao pé da “Lareira de Sonhos Impossíveis”...
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Longe demais
Márnei Consul
Quando o sentimento terminou,
ela se sentiu derrotada,
quis se isolar na ilha deserta
de sua alma.
... e uma vez lá,
percebeu que nada ainda podia fazer.
Ela adentrou a sala em penumbra.
Por sorte ou não,
encontrou o porta-retrato quebrado.
Era como se sentia...
Passou a mão sobre os livros empoeirados.
Foi então que abriu o antigo diário,
aquele no qual escrevia quando triste estava.
Procurou, procurou...
Achou o trecho que refletia seu estado:
“O amor é como um livro
em dois volumes,
sendo que o primeiro foi perdido.
O amor é a incompletude
na ausência”.
Depois daquela noite,
enlouqueceu.
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Rompimento
Maria Helena Santini
Incrédulo você chega e me encontra indisposta,
Pede uma palavra, um som que eu possa proferir,
Mas sinto a garganta seca e a alma exposta.
Não quero falar, não vou chorar e nem te ferir.
Só peço que você não me ligue ou sequer apareça.
Que você entenda que o melhor é o afastamento.
Que preciso de paz para que eu não enlouqueça.
Que eu sequer vislumbre volta ou arrependimento.
Ninguém vai poder dizer que de fato não tentei.
Ninguém vai ousar me considerar desistente.
Ninguém vai me acusar de covarde porque sei
Que o tempo é inflexível e por isso sou impotente.
Minha decisão soa imprudente mas é acertada.
A pressa parece demência mas na verdade é amor.
O fato é que temos pela frente uma via bifurcada,
Cujos destinos se apartam pelo medo da dor.
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Amor, um doce veneno
Vanessa Soares
Amor o mais doce veneno
Que sobrepuja a alma
Encarecendo o sentimento
Doce e acrimonioso
Mais fartamente grandioso,
Que adoça e acalma,
Mas fere a alma
Um sentimento insólito
Que não se tem aclaração
Simplesmente penetra o coração
E demuda a tristeza em emoção.
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A sombra da lua
Ronaldo Campello
A febre em teus olhos profundos gelados
A sombra da lua que te tornam os lábios velados
Teu silencio sofrido imenso
Teu sangue lânguido e denso
Que cala atormenta e cria
Sombra de medo na noite triste e fria
Alma que esta morta e não sente
O coração que pulsa forte e quente
Eu desci do céu e toquei tua face pálida e nua
Beijo de amor, de perdão a sombra fria da lua.
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Leva-me contigo
Micheli Pissollatto
Sublime é a culpa,
De quem vive, vida tua.
Sonhos entorpecentes,
Olhos nus.
Inquieta escondi,
E percebi que só a mim me enganei.
Por te amar, te esperei.
Sonhando alto,
E sabendo que só estavas em minha cabeça.
Sonhos alvos, realeza,
Virtudes de sutil amor.
Rouba-me de meu mundo,
E convida-me para contigo viver um sonho.
Querendo-te mais que mais
Sem saber por que, sofrer
Se amar é tão bonito
Leva-me, leva-me contigo.
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Lenda da urze de Lina
Fabio Daflon
Través ilha de São Jorge de lés a lés,
o príncipe Romualdo dava em seu castelo
bacanais orgiásticos, mas sob cutelo
mantinha o povo pobre em imundos vales.
Um dia, bem no cimo das torres, trombeta
real soou, e à caça lançaram-se os fidalgos,
sob olhares do povo de quem era algoz,
o nobre cavalgava com espinha ereta.
Entre urzes, rochedos, Lina, sua amada,
em galope se perdeu de toda comitiva,
para ser reencontrada porém não mais viva
sob peso de corcel ao fundo de ravina,
onde lhe cortou a trança e atou-a em ramo de urze,
guardada em sua memória por homem sem luzes.
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A deriva
Rubens Lace
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Mergulhei nas ondas do amor
Sem temer o repuxo das águas
Agarrei-me ao frágil bote, sem temor
Sem medo de possíveis mágoas
Afrontei-me com o monstro dos mares
Querendo engolir minha preciosa carga
Da amada o coração pulsante
Mantendo mão firme ao leme da barca
Atravessei vagalhões de ciúmes
Esqueci meus sonhos profundos
Ergui vigilante, tapumes
Protegendo o amor moribundo
Atravessei os mares das dúvidas
Cheguei em águas mais calmas
Ciente da luta empreendida
Pra manter o duo das almas
Descansando da dura batalha
Não percebi que o sonho era único
Pois quem eu julguei me amava
Abandonou-me ao infortúnio
Olhando as águas paradas
Misturando-se com lágrimas vertidas
A fraqueza penetrando meu corpo
Após a dura batalha perdida
O barco sem rumo, a deriva
Empurrado e sem destino
Como se partido o leme da vida
Testemunhando todo o desatino
Do amor louco e cego por ela
Restou a dor lancinante
De um coração sem sossego
Tentando ainda ir avante.
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Hera
Tchello d'Barros
era
hora
do
amor
ora
era
eros
ora
era
Hhera
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Venha o meu Amado
para o seu jardim
Claudette Grazziotin
"Vistes por ventura aquele
a quem minh’alma" ama
o meu Querido, o meu Amado?
Em que perdidos sítios vaga
que custa tanto a me encontrar?
Por engano ou magia, queda-se encantado
em outros braços?
Por que não atende ao meu chamado?
Por que vacila e tarda tanto, o meu Amado,
eu sinto já, no cansaço da vigília,
que estou a soçobrar.
Qual encruzilhada confundiu o meu Amigo
e do meu caminho fê-lo desviar?
Por que não vê a minha porta aberta
e o lume que dia e noite, com azeite
santo e virgem, estou a alimentar?
Não sente o coração do Amado
que sem nunca adormecer,vigio
e o chamo, canto, oro,
porque a minha lamparina
não pode se apagar ?
Postada à porta, radiante e bela
velando e orientando o rumo,
o prumo, aqui, me saberá.
Rosa dos Ventos, Estrela do Oriente,
sua rota e passos, iluminando
estarei, eternamente,
porque o meu Amado
não tem hora para me chegar!
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A Mor Te
José Heber de Souza Aguiar
A
Mor
Te
Amo
A mor te
Amo
Amo-te amor
E toma-me amor
Toma-me a mor te
Amo
Amo-te
E toma
Amo-te
A mor te
Amo

25

Caderno
literário

Confesso-te
Vanderli Medeiros
Hoje far-te-ei minha confissão de intenções para contigo.
Confesso que tenho planos;
Confesso que nesses planos envolvem muitas coisas ocultas;
Confesso que nesses planos tens muito de ti neles.
Confesso-te e julgo-me culpada!
Culpada por muito te amar.
Culpada por não me policiar e deixar-te entrar.
Culpada, mil vezes culpada, por ceder aos teus apelos.
Culpada por querer fazer parte de teus dias.
Duplamente culpada por querer tuas noites só para mim.
Triplicamente culpada por querer todos os minutos de tua atenção.
Minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa.
Confesso que nas noites a sós meu corpo pediu o teu.
Confesso que não aceitaria ser tua esposa
Se, junto ao cargo não me oferecesses o papel de tua amante.
Confesso que tenciono tomar o café da manha entre teus beijos e...Algo
mais...
Por fim, confesso-te o que falta:
Meus planos são: não te deixar nunca mais,
São ocupar teus espaços,
teus braços, tua vida,
tua cama, teus dias e tuas noites...
Meus planos têm data de início, porém...
Por ser esquecida, esqueci-me de marcar a data do fim...
Quem sabe em 2100 resolva parar e pensar em marcar a data final!
Meus planos de encarcerá-lo em meu amor
está se esgotando em sua data...
Vem logo... Preciso de ti!
Teu tempo longe de mim, já venceu!!
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Eterno amor
Tereza Carrera
Te quero no sonho que cala os meus sentidos,
no desejo secreto que pulsa escondido,
na saudade que ronda as minhas noites
impregnadas da tua ausência.
Sinto a tua presença, ainda que não toques
no meu corpo tomado de calores,
quando te pressinto em pensamento
no apogeu dos nossos ardores...
Meus sentimentos já possuem dono
e se recusam a imaginar outros amores,
querendo na vida só a ti pertencer...
Espero-te num tempo indeterminado
na eternidade que só o amor concede,
ainda que o tempo seja breve e o eterno nos separe...
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Amor
Gabriella Slovick
O amor tem um nome:
O teu.
O amor é etrno enamorado.
E mora ao lado.
O amor é doce;
É como rapadura de tanto que dura.
O amor não tem tempo:
Vem que vem fervendo.
O amor tem um cheiro.
Cheiro de vento.
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Canção do fim
Júlio Saraiva
há um cheiro de adeus em tua voz
há um gosto de dor em teu olhar
há uma lágrima perdida em tuas mãos
há uma distância sem fim do corpo teu
há um gesto perdido em teu silêncio
há um luto no azul desta manhã
há um ponto final sangrando em mim
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Olhos de outono
Renata Iacovino
Meu amor tem os olhos de abandono
e não pede a ninguém este carinho;
este carinho só pede ao seu dono,
a este seu dono que é seu inteirinho.
É por ela que as flores caem no outono
e a primavera vê cada brotinho
esmerar-se, acordando de seu sono,
coa visita das aves - burburinho!
Meu amor tem os olhos que me abraçam;
Resisto pra não ter de me entregar.
Tão cheios de intenções que não se afastam!
Quero à cor desses olhos me somar
para que, então, jamais e nunca possam
outros olhos querer, assim, olhar.
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Prova de amor
Valdir Azambuja
Certidão de amor
Não dou
Nem peço
A única prova
E provador
É meu corpo
E meus versos

31

Caderno
literário

O amor é um bolero
(cheio de lero-lero)
Kastrowiski
Tantas são as distâncias entre mim e você
Físicas e metafísicas nos separam
Nesse complicado jogo do querer.
Eu te amo... mesmo sem você saber.
Às vezes tudo parece fazer sentido
Noutras o chão parece sumir.
Fico assim... de tudo perdido
Um herói derrotado... um vencido.
Quantas são as faces do amor...
Eu não seria capaz de dizer.
Reconheço apenas a dor
Causada por esse viver sem você.
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Fantasma
Carlos Eduardo Marcos Bonfá

Queria viver um Amor extravagante,
Excêntrico, delirante, extravasado,
Que me elevasse ao píncaro azulado
Pousado na altura mais distante.
E que explorasse o abismo da Perdição
Como um Tântalo, mas ao Prazer condenado.
Que fosse uma maldição e a extrema-unção,
E que me ofertasse Paz e Loucura num só chamado.
Mas esse Amor que penso não há existido.
A mulher que amo é uma alucinação.
De fantasma em fantasma serei iludido,
Se eu não for mais humano no coração.
Quero ser puro e ser corrompido.
Quero a tranqüilidade e quero a Dor.
E quando do mundo me houver despedido,
Suplicarei: “Confunda Céu e Inferno, meu Senhor!”

33

Caderno
literário

Anima & Animus
Ricardo Mainieri

Você
surge pelas manhãs
sorrindo
na tela do computador.

Num beijo virtual
vislumbra minha alma
aquece meu dia
espalha
aromas & presságios.
Amada minha
andarilha errante
das estradas da poesia
você é doce & agreste
ser da Natureza
arco-íris de contrastes.
Você é meu presente
semente de futuro
na eternidade
do encontro.
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Ex-eternos amores
Weliton Carvalho

O mundo parecia transbordar em sextas-feiras e sonhos.
Em verdade, o mundo era uma metáfora pungente do lúdico
e as tardes se desprendiam em brisas desesperadas ao mar.
Todos os pensamentos estavam ocupados pelo amor:
os negócios, os acontecimentos sociais, o homicídio,
[tudo era desprezível.
O que te importava se o Nepal havia sido ocupado?
Doses maciças de endofina arrebatavam teu ser:
e tudo simples, claro, como não amar?,
se as manhãs têm o hálito do desejo?
É como te toca, o modo de falar, de sorrir, de mentir e de jurar
que te fascina. E tentas dizer isso num cartão, num bilhete.
E percebes que a sintaxe foi inútil. As palavras pouco dizem:
estão paralisadas. Carecem de amor as palavras.
Descobriste o grande sentido da vida.
Deus não pode ser monótono à exaustão:
já não basta a morte? Então, continuas.
Pode-se construir um mundo perfeito:
a tua casa será ampla e terá um grande jardim,
onde crianças poderão correr ao vento de agosto.
E não haverá mágoas ou ressentimentos:
o lençol branco combina com teu vestido de noiva
e a alfazema em tua pele irá se eternizar na noite.
O mundo existe apenas como decoração da arquitetura de tua vida.
Ele será imóvel ou flexível, a depender de ti.
Só não podes dominar as estações. Mas que importa
se em todas elas podes ouvir Vivaldi?

Mas de repente, descobres que há acidentes de trabalho,
de trânsito e no amor. Então, quase morreste e prometestes matar
[o amor, em sobrevivendo.
Percebes que no amor não há impunidade nem desperdício.
E isso te apavora. Então, todos os homens são iguais.
E nenhuma mulher te compreende. E vais ao fundo do poço,
aos livros de auto-ajuda, ao analista, ao poema, ã igreja e te
[confortas e te curas, finalmente.
E curado, tomarás cuidado. No máximo, sexo ocasional.
Repetir jamais. Não telefonar. Não receber chamadas.
Não dormir no seu apartamento. Nunca, de modo algum
[trocar confidências.
Mas é que a solidão é tanta [...] Mas é que a vida é fugaz
[...]
E como suportar a vida sem alegoria? E como suportar a vida sem
[lirismo?
Ao menos se não houvesse a lua e aquela lembrança.
Aquela lembrança, sobretudo.
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Afinal, cedes. O amor sorri de soslaio.
O amor, na sua eterna lição de aprender.
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Dá-me tua mão
Coelho de Moraes

Ecoa nas trevas geladas
velada voz combalida
-- Ana
Ana dos mil anos
Ana irmã... Aninha
Dá-me a mão...
matéria magna de amor.
Ana Mariani das lembranças,
dos tempos do ontem escolástico,
das tardes de longa chuva esquiva,
dos livros e exemplos:
te lembras?
- Ana minha memória
Só vejo teu rosto alado
brilhando no alto do abismo.
Dá-me tua mão...
matéria magna de Amor.
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De verdade
Nilton Maia

Nosso amor é que nem tiro no escuro:
Resvala no muro antes de atingir o coração.
É que nem ferida sem cura.
Às vezes, corvos numa clausura;
Outras vezes, rock and roll na procissão.
É feito de brilho e de sombra.
Tem horas que amedronta;
Tantas outras, é doce alucinação.
Pode ter gosto de fruta,
Ou de veneno potente,
Mas, quando a morte é iminente,
Sempre vem a ressurreição.
Nosso amor vem no verso da bula:
Precauções e restrições.
Há que chegar à dose que cura.
A que nos tira da loucura:
Sonho, não ilusão.
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Sem você
Conceição Pazzola

É sempre assim
Quando a tarde cai
Ele vem devagarzinho
Como quem não quer nada
Vem sem ser chamado
Leva o calor, esconde o sol.
Protegido atrás das nuvens
É hora e vez do intruso frio
No corpo, na alma solitária
Vazios estão meus braços
Nesse grande mundo frio
Gelados ossos, arrepiados pêlos
De quem ainda não percebeu
O vazio e o desmantelo
Chega mansinho, vem devagar
Como quem não quer nada
Devolve ondas calorosas
Quando a noite se avizinha
Aparece envolto em luar
Deixa-me aconchegada
Esquecida de fraqueza, dou
Olhares suplicantes à lua
Entre nuvens sombrias
É só miragem, é mentira
Doce, embora efêmera
Antes que sumas
Aninhada em teu colo
No meio da noite escura
Nem a lua me responde
Onde estás agora
É sempre assim
Quando a noite vem
E a ventania murmura
Despeço-me
Dos belos dias de verão
Até quando devo aguentar
O longo inverno sem te ver
Sem meias nos pés a esperar
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Ouvidos atentos aos barulhos
Do vento que sopra e traz
Embalos dementes do amanhecer
Sozinha e sem você.
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Amor
Ligi@Tomarchio®

Pétalas se misturam ao ar
rodopiar de cores e odores
envolvem o espírito do amor
agora pleno, na surrealidade
de um momento saboroso.
Doce mel cresce no peito
coração explode em êxtase
não há fronteiras, nem céu e terra
apenas o sentimento maior que o ser.
E me calo, permaneço encantada
tal princesa adormecida de prazer.
Amor, agora sou sua
plena, entrego meu ser...
Quero voar com suas asas
ver com sua alma
sentir planar nossos corpos
nas nuvens róseas e floridas.
Deuses aprovam nossa união
anjos, das liras fazem sinfonia
murmuram as águas dos rios
chovem perfumes e pétalas
cânticos celestiais ouvimos
de pássaros errantes a nos observar
em coro nos juntamos a eles
na alegria e paz do instante...
Nosso momento de amor...
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Noturno
Carolina Mancini

És doce, na escuridão, chover indiscreto.
Tu que arrebata meu cerne e me fortalece
Coloca-me em repouso prazeroso no teu colo quieto,
Enquanto desfaleço meu choro e carinhoso me aquece.
E és como o vinho nesta noite pérfida e magoada
Embriaga-me e fustiga a minha mais tênue razão.
Faz-me tanta dor à alma fria e atormentada
Que me calo no leito da destruição.
Amarra meus braços diante a vidraça
Para perpetuar em minha anestesiada visão o luar aureolo.
Que assemelhando-se à tua pele me ameaça
Visto que tuas belezas se igualam sem prélio
Tempestade é tua presença em meu céu
Onde toda a escuridão soturna me convulsiona,
Após o crepúsculo e mais nenhum véu
É capaz de esconder o desfalecimento que aprisiona.
E de teu amor me enrosco taciturna e rimam
com tua face - quando na madrugada me procura o
espectro teu os longos vermelhos beijos que de meu sangue germinam
Sugando-te cada segundo no tempo de Morpheus.
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Pós-discussão
Glauber Nobrega

A distância é um modo perverso,
que amarga um sentimento!
Desposa o universo
do relento.
Quão formosa seria a companhia
de quem se ama e se quer bem!
Alma quente ou fria
saudades tem!
Padeceste ó alma servil! Talvez
longe, (sim!), de algum rancor
revela a pequenez.
Consigo a dor...
Em mim, talvez,
Vazio amor!
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Amor é eterno presente
Mário Feijó

Quero em cada estrela
Descobrir resquícios teus
Seja no brilho que produzem
Seja na luz que irradiam...
E para todas as razões
Encontrar motivos
Para não querer te esquecer
E para cada reluzir
Encontrar uma razão por te amar...
Quero em cada raio de luar
Abastecer os meus átomos de energia
No sentido de te esperar
Mesmo que seja pela eternidade...
Não me importarei com o tempo
Porque o tempo não existe quando se ama
E se tem a esperança de que o eterno é presente
E o infinito caberá dentro do meu coração apaixonado...
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Amor
Jorge Alarcão Potier

Espero dos teus olhos deslumbrantes
a luz que falta no meu caminhar
a estrela reluzente que ao brilhar
aos poucos ilumina os meus instantes
Das tuas mão espero só carinho
pois delas nada mais é de esperar
e que os teus sejam lábios de beijar
pra demonstrar que nunca estou sozinho
Quero também saber que ao esperar
vou construindo sempre o que desejas
pois mais que receber, te quero dar
tudo aquilo que para ti almejas.
A esta troca quase sem valor
damos nós, mortais, o nome de Amor!
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Renovar meu coração
Fabiana Fraga da Rosa

Tento te encontrar
Ainda não sei o lugar
Vago sem rumo
A espera do outono.
Passo nas ruas vazias
Encontro apenas o que ficou nas calçadas:
Eu te amo, é contigo que quero ficar
Sonho e nada me fazem te encontrar.
Perdi-te, te deixei escapar
Vago a te procurar
Diz-me onde está
Quero te ver, quero te amar!
As dolorosas noites de luar
Vejo somente teu olhar
Pergunto às estrelas
O que faço pra te fazer voltar!
Me espere onde quer que esteja
Não desapareça, não fuja
Vem de volta pro meu coração
Me amar e renovar meu coração.
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A mais linda canção de amor
Marcial Salaverry

A mais linda canção de amor,
é aquela que traz intenso calor
em nosso coração,
dando-nos essa doce sensação...
Sinto que teremos
muitos momentos felizes,
e que este amor assim viveremos...
É isso o que queremos,
e o resto, depois veremos...
O amor assim vivido,
dessa emoção nascido,
é o melhor que se pode viver,
com essa emoção que nos está a oferecer...
Estamos simplesmente sentindo o carinho,
sendo esse o exato caminho
para que se possa sentir a total felicidade,
num ardente amor vivido em reciprocidade...
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Dois canários
Roseli Busmair

Um branquinho, outro amarelo
São a minha visão dioturna;
Me encantam em seus duetos
Que replicam-se em cortejo,
Um ao outro, lado a lado!
Há uma fonte d’água pura
Que escorre a água que espirra
A molhar este cantinho:
É o lugar dos passarinhos,
Meu lugar de amar sozinho...
O amarelado canário
Fica triste olhando ao léu
Vem o branquinho e o consola:
- Diz que o amor não é esmola!
- Diz que sonha o mesmo céu!
E, vivem no mesmo cenário
Canarinhos companheiros
Num trinar sempre tristonho
Muita vez alto e medonho,
Que me parecem dizer:
- Nós te amamos, Poeta!
Nunca mais tenhas pressa
D’encontrar teu novo dono.
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Meu corpo é seu
Sávio Assad

Te levo gravado em meu corpo,
em milhões de pontos ocultos,
que a visão, não verá jamais, mas
o sentimento, sente a todo momento.
Na minha cabeça ressoa seu nome,
que de tão constante, já esqueci o meu
e neste vendaval de pensamentos,
esqueci, quem eu sou ou onde vou.
Meus braços, te carregam, para grandes
bailes da vida, e faz palpitar meu coração
de saudade e paixão. relembrando dias
de loucuras de amor, numa cabeça, vazia.
Meu peito ainda te abriga, embora você,
já tenha me abandonado e me tornando
um prisioneiro do destino, sem parada,
sem destino, sem porto e sem carinho.
Minhas pernas , já cansadas de andar
a sua procura, e sempre retornar ao
mesmo lugar, no vazio, que me deixaste.
E tristemente me calo sentindo frio.
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Girassol
Leon Scaravello

De repente surgiu teu sorriso
Sem aviso.
Que me esvai de amor como vela que queima,
E teima.
Ilumina meu dia,
Me traz alegria,
Me faz delirar
E amar.
E o teu olhar
De beleza invulgar
Que atravessa os meu olhos até o coração,
Uma canção.
Que me enche o peito
E ainda no leito
Te chamo, te clamo.
Te amo.
Aquela voz rouca
Que sai da tua boca
Me dá a esperança de um dia voar
E levitar.
Que me beija a boca
Numa festa tão louca
Que dentro me explode
Me sacode.
Quando toco o teu corpo,
Que corpo!
Um arrepio profundo me corre nas veias,
Me incendeias.
Coquetel de prazeres
Que não tenho dizeres
Para definir, julgar,
Explicar.
O sol que antes somente nascia
Todos os dias
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Que às vezes tardava
Ou faltava.
Agora aquece, ilumina e brilha.
Que maravilha!
Depois de ti
Eu realmente nasci.
O céu que outrora era azul,
Pálido azul.
Hoje me cobre como um manto celeste
Desde que tu vieste.
É de um azul liqüefeito,
Perfeito.
Tu mudaste o universo
E habitas meus versos.
O mar no qual me banhava
E às vezes nadava.
Se encheu de flores
E de amores.
Agora, a vida é em prosa
E virou um mar de rosas.
Quando falo teu nome
Sou um novo homem.
A estrela preferida,
Querida.
Como uma flor brilhando no céu
De mel.
Um girassol virado pra mim
Assim.
É a estrela mais linda e serena
Da boca pequena
Que depois de rezar
E de muito esperar
Deus disse sim
E mandou pra mim.
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Compra-se amor
Osvaldo Heinze

Tantas lojas e ruas
com todo tipo de gente
de corpos presentes
cabeças na lua
olhares ausentes.
Em roupas belas ou cruas
pelo lado de fora
e por dentro? Ora... ora...
Igualmente nuas.
Mais lojas e ruas
menos a que preciso.
Procuro onde venda
um largo sorriso
um abraço apertado
um olhos nos olhos
meio envergonhado.
E se por força do acaso
quem nessa loja atender
não quiser me vender
mas sim trocar isso tudo...
me deixarei flutuar
num beijo longo e carnudo
no grátis de se amar...
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Poesia na morada do aluno
Luiz Filho de Oliveira

aMOR
HUMmm...
A MOR ação!
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Minha vida sem você
Natália Alves

O amanhecer em seus lábios
Minha vida sem você!
O desprezo em seu olhar
A dor em minha alma
Minha vida sem você!
Meu canto de tristeza
Sua voz em minha mente
Minha mente não descansa
Sua imagem está grudada no meu coração.
Quero me libertar de você!
Não consigo tirar você de mim!
Você é a música que não acaba
A música que domina o meu ser
A vida que brilha no amanhecer
Minha vida sem você.
Me sinto vazia sem a música
A música que não acaba
A música que me liberta
A música que me prende
Minha vida sem você.
Escondo o que sinto
Porque sei o que você sente
Sinto o que não posso sentir
Sou o que não posso ser
Amo quem não posso amar
Minha vida sem você.
Não consigo sentir
Sem ter sua alma dentro de mim
Não posso ser livre
Sem ter o seu amanhecer em meus lábios
Não quero sentir o que você não sente
Não quero tocar você
Se você não pode sentir minha alma
Olho dentro de você,
Mas você não se permite me olhar.
Minha vida sem você não existe
Não existo sem o seu ser
Minha vida sem você
É um abismo sem fim
Minha vida sem você
Não é vida.
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Elas decidem, sempre!
Rubens Costa

Desejei,
Ardentemente,
Poucas
Mulheres
Na
Minha
Vida.
Tive,
Todas
As
Que
Me
Quiseram.
Sempre escolhido.
Sempre preterido.
É a Lei,
Elas decidem, sempre!
Mas, quando decidem...
É pleno.
É inteiro.
É mulher.
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O amor nas caixas de chocolate
Luciano Machado Tomaz

Não há dúvida.
Está nas caixas de chocolate:
O amor bombom.
O amor passa,
Desfila pelas ruas,
Está nos pés:
O amor sapato.
O amor embriaga.
Ébrio, vagueia sem rumo
E chega ao vinho:
O amor uva.
O amor é caos,
É arma: fere, mata
E destrói cidades:
O amor guerra.
O amor apaixona,
Cheio de luz e desejo.
Personifica:
O amor mulher.
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Poeminha antigo
(da década de 50)
Gerci Oliveira Godoy

Amor pequena palavra
para dizer, escrever
porém emoção encerra
as letrinhas que se faz
quando entra em um peito
quando chega ao coração
é sentimento perfeito
de duas almas união
traz força e alegria
é sonho é fantazia
é da vida maior razão
e o coração não se cansa
por mais que sofrer o faça
de amar
amar sempre o amor
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Simplesmente amor
Artur Pereira dos Santos

Centro vital da inspiração
Sentimento explosivo e
Irracional da emoção.
Sofrimento certo ao partir
Incerteza no permanecer
Impossível viver sem ti
Lado oposto da dor.
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Amor
Pepper
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O pulsar do coração apaixonado
cora tanto as peles próximas
quanto de quando tudo era sol, Deus Tupã quem o diga,
quando também deu as nuvens e névoas
tantas do suor de suas adjacências.
No intervalo de vôos infinitos
a verve ferve entre as estações,
a ponto de desaguar relâmpagos
de prazer insuperável sobre o húmus,
gerações da brasa viva de amor.
Ainda neste meio tempo,
do líquido ao sólido, do quente ao querente,
corpos condensados do plasma endurecido
aterrissaram seus pés sublimes
na abundante flama chama da vida,
puros resplendores de crostas petrificadas
para um aconchego em comum,
feitos à retas formas e curvilíneos
membros abstratos. Cabelos de fogo
verde contrastados do resto em pêlos
escuro-torrados e adornos de mucosas
paternais -, faz-se então ação
perceptiva dos instrumentos belos
de corda e arranjos ecoados no âmago
do divino aparato transcendental.
Olhos mesclados em violáceo crepuscular
e azul oceânico, captados na veste
de maciço jambo dourado, enfim
refrescar por todos os orifícios
passivos para, sob a tenda no coqueiral,
comprovarem a salinidade com areia
da excitante flor desabrochada.
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Minha amada
Ricardo Santo

Sangra por ti, meu coração!
É-me tão difícil estar feliz diante de tudo o
Que ocorre comigo e contigo, conosco!
Sabe, tenho vontade de viajar para as estrelas.
Sei que é fuga, é querer abreviar minhas dores.
Como você, não tenho palavras para explicar
Este nosso amor, que é gigantesco e imaterial.
Nesta vida, o amor é tudo, o contrário é engano.
Pai, como dói viver afastado do meu grande amor!
Enquanto estiver aqui, espero encontrar alento para
As dores que sinto no coração e n'alma...
Amada minha, eu não quero que compartilhe
Comigo essas dores, afinal, elas são minhas.
Pai, humildemente, eu lhe imploro: condoi-te de mim
Que permiti que o erro me seduzisse e agora expio por ele!
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Um encontro de amor
Marcelo Belini
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Esta é a história de uma bela jovem
Que apesar de muito inteligente, do amor pouco sabia.
Possuía um coração puro e nobre,
Mas para o amor pureza e nobreza pouco bastaria.
De repente para o mundo ela se abriu,
Deparou-se com alguém lhe despertaria
Como numa singela noite de abril
Aquilo que nela adormecido jazia.
A poesia fazia parte do enredo
Como uma prosa boa de ouvir.
Os dois se entregavam sem medo
Como a saudade do amigo que acaba de partir.
Sua mão trêmula tocava a mão do rapaz,
Neste momento de singular encanto mágico
Era sinônimo de calma, serenidade e paz,
Seria a suma felicidade se não possuísse um tom trágico.
Entretanto as tarefas do cotidiano não a deixavam sozinha,
Pelo rapaz guardava grande afeição e respeito
Mas não se desfazia das obrigações que tinha
Embora soubesse que o caminho entre o amor e o dever é
áspero e estreito.
Como se fosse uma história narrada por Shakespeare,
Uma escolha ela optou por fazer…
Com lágrimas e tristeza ela decidiu partir.
Deixando o jovem num alheio sofrer.
O final da história qualquer um poderia prever,
Dois corações separados pelo destino que não perdoa.
Uma entre tantas histórias de amor e querer,
Que em demasia à paixão se entrega e se doa.
Afinal, o que é a solidão?
Mas que estes dois prossigam em paz…
Carregando um sonho e uma dose de lamentação,
Pois a solidão ainda é o brilho que restou no olhar do rapaz…
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Quando o amor te chamar
Lu Purple

Quando o amor te chamar
Com uma chama no olhar
E o sorriso mais bonito
Segure sua mão, entre no carro,
Viaje no infinito
E esqueça o que os outros podem falar.
Quando o amor te chamar
E te tirar da rotina por um momento,
Não perca a magia, esteja atento.
Tire os óculos, abra o coração
E desligue o celular.
Desconfie da perfeição
Mas não deixe de aproveita la
E de amar com ardor
Seja quem for seu par.
Pare os relógios do mundo
Prolongue cada segundo
E não deixe o tempo passar.
E embriagados de encanto
Descubram os jardins um do outro
Cada parte do seu corpo, cada recanto do seu ser
Como se descobre novas terras,
Ou como se aprende a ler.
Queria ter sabido que aquele encontro era uma despedida
Pra saber viver numa noite
O sonho de toda uma vida
E me inundar do seu prazer.
Queria ter me perdido em seus braços,
Te amado sob as estrelas
E esperado o sol nascer.
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O amor
Ed Carlos Alves de Santana
O amor é assim,
Perfeito
Perdoa, incentiva
É adorável, compreensível
Planeja
Junta dois em um.
O amor é belo
Rico em sensações
Energia para a vida
Motivo maior para existir
Dos sonhos meus tema constante.
O amor domina os batimentos de meu coração
Quer sempre o melhor
Faz sorrir à toa
E sofre na ausência.
Amor se faz de presença do ser amado
De abraços demorados
De beijos intensos
De entregas completas
De êxtases
É o amor perfeito e único
Que não vê falhas ou defeitos.
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A dor de amar
Pollyanna Gracy Wronski
Sonhava todo dia com o amor
Almejava seus segredos conhecer
O esperava com intenso furor
Em alguns olhos seu brilho perceber
Sonhava em plena luz do dia
Debaixo da luz do luar
Idealizando o momento em que poderia
Nos braços do amor se lançar
Tamanha insegurança sentia
Quando deixava-se do amor aproximar
Agoniado do amor, fugia
Com grande medo de se machucar
Assim, em dia cinzento
Tomado de rancor e desilusão
Desistido do amor em um momento
Sem querer descobriu a paixão
Forte e pleno, tal sentimento
Aos olhos vez o mundo colorir
Maravilhoso foi dividir cada momento
Foi exatamente o que imaginava sentir
Do amor não quis fugir
Somente deixou-se levar
Deixou aquela historia florir
Que muito veio a lhe ensinar

Porém, um poeta uma vez falou
O amor tem diferentes medidas
Diferenças que o coração apertou
E trouxe profundas feridas

Um coração triste e perdido
Desejoso do amor encontrar
Viu-se desolado e perdido
Com inúmeras dúvidas a calar
Hoje o coração sofre sozinho
E guardou o amor em seu olhar
Prefere seguir seu caminho
Até as feridas cicatrizar
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Quem sabe se o amor
Virá de novo lhe acariciar
Se permitir, trazer um novo calor
Isso só o tempo poderá falar
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Um grande amor
Neuza Pinto Nissen

62

Que fiz por este amor?
A cada encontro acariciava-o lentamente com o olhar
Ao senti-lo triste, contrariado, cobria-o de mensagens de estímulo
Emprestei-lhe meus olhos para que pudesse deliciar-se
Com as belezas da Mãe Natureza
A linda pintura do amanhecer, o dourado avermelhado do entardecer
A delicadeza da flor, o perfeito planar do beija-flor
Pedi a brisa do amanhecer para inundar de frescor a sua vida
Pedi as cascatas que desaguassem prosperidade em sua estrada
Quantas flores despetalei formando um tapete para suavizar seu caminhar
Reuni pássaros, formaram uma orquestra e cantaram-lhe uma linda sinfonia
Orei ao Pai do Céu para protegê-lo dos perigos, dos assaltos, dos acidentes
Clamei aos anjos que estendessem sobre ele seus escudos protetores
Que protegessem também seus filhos, seu bem maior
Poesias, ah! Tantas escrevi em seu nome...não as leu
Não soube da existência das mesmas
Ao vê-lo inseguro e confuso, temerosa de ser por minha presença, retirava-me
Através da música, muito nos encontramos, o amor por ela nos aproximou um dia
Trouxe a sua lembrança muitas delas que gritavam sentimentos
Retratavam meu interior
Tentava adivinhar o que lhe faria feliz
Ficava horas e horas embevecida, estática admirando-o
Ofertei-lhe o cafezinho mais surpreendente de tanto amor que continha
Sempre que me foi permitido, prestei-lhe simples homenagens, bobas para outrem
Verdadeiras e valiosas para mim
Teria feito muito mais...
Levei-o aos passeios mais emocionantes e naturais
Peguei-o pela mão, como se fosse um menino e voamos para o céu
Como a Sininho e Peter-Pan
Deslizamos no arco-íris, deitamos em almofadas de nuvens
Dançamos de mãos dadas com os anjos
Acariciamos anjos crianças, nos banhamos na luz do luar
Com as estrelas fiz colares para nos envolver
E foi lá, na perfeição do céu, com a proteção dos arcanjos
Que nos amamos intensamente...
Teria dado minha vida por ele
Mas ele nunca soube da grandiosidade deste amor
Não teve perspicácia, ou não foi importante para ele
Esta é a essência dos poetas, puro sentimento, loucura ou bobagem como diriam os
leigos
Um homem pode até negligenciar o amor de uma mulher
Mas nunca desmerecer sua inteligência!
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O amor
Mateus Machado

Finalmente encontrei o Amor
mas o Amor comeu os meus sapatos
o Amor comeu os meus poemas mais
apaixonados
o Amor comeu as minhas tristezas e as minhas
alegrias
o Amor comeu a minha vida inteira
então compreendi que nada pode enjaular
esse estranho animal onívoro
Dói a vida
mas antes que me esqueça
Toda Dor é uma metáfora.
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Quero-te
Carla Ribeiro

Quero sonhar com a tua voz plantada dentro do
eco
E acordada em mim
Como um sopro que renuncia entre as cintilações
do ser
E a noite do além.
Quero-te na espera de todas as contemplações
Onde o sonho espera o luar
E os silêncios são fantasmas plantados sobre os
teus lábios
Na dispersa ânsia de um beijo.
Quero o amor da tua voz
Na suave sedução das esferas ancestrais
Revolvendo o pó dos séculos com a canção do
absoluto,
O incêndio da paixão.
E o sonho,
A palavra na voz da união transcendental
É também um hino traçado nos nossos corpos
Fundidos numa só voz.
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Amor nunca tem hora
Priscila de Loureiro Coelho

Sempre é tempo de amar
Não existe regra não
Basta que se proponha a doar
O que há de melhor no coração
Jovem, adulto, idoso
Qualquer tempo é apropriado
Amar é sempre gostoso
É sentir-se apaixonado!
O amor nunca tem hora
Faz parte da natureza
Se machuca ao ir embora
Sempre volta, com certeza
Não há um só ser humano
Que deixe um tempo de amar
Comete enorme engano
Quem nisso acreditar
Paixão, desejo, loucura
Não importa o conceito
O fato é que ele perdura
Pois vibra dentro do peito
Assim que ninguém se esqueça
De se deixar encantar
Para que o amor aconteça
Basta estar vivo e amar!
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Centelha divina
Adriana Pavani

Onde está a centelha divina,
célula-mater da criação?
Ela está em tudo que nos rodeia,
que se encaixa e se aglutina.
Está na natureza que se encadeia
incansavelmente no seu eterno labor.
Quem foi que ensinou a abelha a tirar o néctar
da flor?
E a aranha a tecer sua teia com tanto primor?
E o sol que nos desperta diariamente,
docemente nos dizendo: “Acorda, você é
gente...”?.
Gente crescendo e que deve andar p'rá frente!
Quem poderá nos dizer que isso não é amor?
Amor do Criador pela sua criação?
É esse amor que nos reflete o coração,
que se transforma em sua pulsação.
Ele pulsa, pulsa e vibra a centelha.
A centelha divina que te ilumina,
no longo caminho da evolução!
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Acorde!
Laura Guerra

Cansei
O Amor Romântico não é para mim
Sei...
“Não é desse jeito, não tô a fim”
Quantas vezes mais ouviria isso se
Não me contentasse com a Realidade
Se a tal pessoa especial para sempre esperasse
Ela já apareceu, acredite, é verdade!
Mas o que eu tenho não é suficiente
O que posso oferecer - meu Amor, meu tempo,
minha vida
Não faz diferença, ah, se eu fosse mais
competente!
“Respire, situe-se, deixe fechar a ferida!”
Esse fogo que tudo consome
Que faz que se esqueça de tudo relevante
E que se danem os compromissos, destinos,
nomes
E um rosto para sempre imprime na mente
Faz que de mim o ser amado tenha fome...
Ai de mim, nunca conhecerei esta fúria:
A doença chamada Amor Romântico
De mim, dou o que tenho de sobra no peito, mas
bem que eu queria!
“Sossegue, pelo menos lhe restam seus cânticos!”
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O amor
Cislaine Bier

O amor é uma dor
O amor é um fogo
Que arde sem se ver
O amor é sofrimento
O amor é alegria
O amor é angústia
O amor é paz
O amor anima
As vezes desatina
O amor é luz
O amor é a grande
Essência da vida
Que todo ser
Deseja ter
Para feliz viver.
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Aquele amor
Ricola de Paula

Aquele amor máximo
foi louco d ácido
foi sem sentido
foi tão rápido
Sem o menor tempo
de ser água fresca
sobre as avêncas
de ser quem sabe
seu melhor orgasmo
Poderia ter sido cálido
Poderia ter sido cáctus
Foi sim sua derrota
e por isso basta!
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Sazonal
Karla Hack dos Santos

Quando o inverno atormenta,
Alguns afirmam que o amor nasce para aquecêlo.
Um fogo brando e seguro.
Esquenta, não queima.
Quando o outono desponta,
Uns insistem que o amor é folha.
Que cai, que dança,
Que permite a beleza envelhecida.
Naquele dourado, cada qual com sua cor.
Quando a primavera floresce,
Eis que os doces divagam,
O amor é cheiro, perfume,
Único, entontecedor e frágil.
Quando o verão vira a página,
Dizem que o amor é quente.
Vermelho da volúpia do desejo.
Do calor refém,
Em meio a corpos sinceros.
Eu digo que o amor não tem estação.
É a flor
Que por entre as adversidades do ano, adapta-se.
Ela é feita conforme seus portadores.
Ou forte, levemente embrutecida, e rústica.
Ou suave e adocicada.
O sentimento é flor.
E você,
Só a sua semente.
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Renascer
João Júlio

Vai seguindo
Passo leve, fluindo...
Passar-ela delicada
Platéia sorrindo.
Eu aqui sou teu
Orfeu de sonhos velhos
Criança de olhos claros...
Aqueles que você me deu.
Te espero agora
Sem pressa, não importa
Seja o que for
Repousa em mim.
Deixa de lado o que passou
Reviver o esquecido
É o acontecido renascer.
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Encontro de amor
Rosimeri Coelho Pinheiro

Estava só a pensar,
Por que fui te amar?
Logo veio a resposta,
Foi porque fui te encontrar.
Encontrando-te, me encontrei,
Agora sei....
Foi te amando que me amei.
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Desistindo de amar
Valdeck Almeida de Jesus

Quero um namorado
Sem compromisso e sem respeito
Um namoro em que os pares
Façam sexo pelos ares
Traindo e sendo traídos
Mentindo e acreditando
Um namorado promíscuo
Mentiroso e dissimulado
Que me traia todo dia
E desfie uma “Ave Maria”
Para ser abençoado
Quero a infidelidade
Quero a hipocrisia
E como tema do amor
A mentira todo dia
Quero a verdade humana
O amor que me engana
Que me deixa com saudade
Um amor dissimulado
Mas que eu saiba a verdade:
Não tenho um amor puro
Apenas uma falsidade.
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Agonia do amor AscÉtico
Coelho de Moraes

Do sabor de uma ou outra contingência
Do perigo / medo
Da mágoa / medo
Do abandono / medo
As angústias lá estão como um veneno preparado
Móveis e lâmpadas estúpidas
Onde se aquecer não havendo
como Sócrates
o frio da cicuta escorrendo pelo vidro?
O crivo da escuta surtindo o efeito da pura angústia?
E se eu fizer uma promessa?
O aniquilamento já foi
já ocorreu
Desse aniquilamento / o medo agora me ocorre
e eu não percebo que ele já foi
A angústia do amor
de um luto que já ocorreu / o medo
Anulemos a amada
com o próprio peso do amor
Objeto grotesco colado no centro do palco
por minha culpa
O meu desejo transferido
para a imagem que parece empalhada de tão medíocre
A amada / sempiterna / como um agente
Para que eu ame o meu desejo transferido
nada mais
mudo meus modos para que a amada note
Ascendo a outros planos já que sou culpado
Que venha / então / a punição febril
Corto o cabelo
Uso lentes escuras forjando a reclusão
Estudo a ciência arcaica e inútil
Será forma de punição
excluir a mim mesmo do convívio?
Serei mais amado? Serei mais digno?
Meu sofrimento será notado?
Sentirão pena de mim?
O luto histérico que me imponho
será um doce martírio
será um retiro doce
paciente / triste / digno
como convém
O luto que suponho histericamente
retiro necessário de bom funcionamento
patético... discreto... pálido
Veleidades!
A vaidade no sofrimento
sofrimento de amor
-veja o que você faz de mim!ergo diante de você
a figura do meu desaparecimento
Veja como sumo...
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Despretensioso
Michel Cuzmovas Perlin

Onde estou,
Estou desencontrado,
O silêncio me ensurdece,
Estique seus braços,
Os afogados não sabem nadar,
Acenda a luz!
A escuridão me faz ensandecer,
Estou perdido!
Leve-me para perto de você,
Segure minhas mãos,
Fique parada!
Consola-me querida,
Enxugue minhas lágrimas,
Vire seu rosto para o céu,
Deixe as estrelas caírem,
Fique comigo!
E preencha o meu coração com amor...
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Amor
Débora Villela Petrin

Bordo o seu rosto,
Em lençóis
Emaranhados
Pelo brilho
De uma saudade.
Sentida,
Sem rancor.
Apenas,
Manchada pela
Esperança
Da renovação
De um beijo.
Envolto,
Em cenas
Entrelaçadas
No olhar cristalino
Da pintura de um anjo.
Que esvoaça,
Sua singularidade.
Sem deixar o amarelo,
Do passado
Desfazer
A perfeita
Coloração
Do presente com o futuro.
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Mergulho
Alessandro Reiffer

sussurro líquido de água em cristal
em correntezas de sangue
ao sol dos desejos...
eu mergulho...
canto doce-oculto de ave em mistério
flutuando em distâncias
de nuvens de sonhos...
eu mergulho...
violino psíquico em magia férvida
em sonatas de alma
por luares de beijos...
eu mergulho...
mar de música refletindo sinos
em laringes de arcanjos
pelos teus braços
a sós...
eu mergulho
na tua voz...
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Composição sobre a
frase do filho
Priscila Miraz

quando escuto os seus pés
colando e soltando em estalidos
da madeira do chão
(soluços descalços)
quando abre a água do banho
chuva da casa no meio da tarde
forja o tempo preciso;
contrito
ultrapasso o trópico do corredor
no canto da sala junto à mesa
estendo o corpo no mosaico dos seus coloridos
pequenos pedaços da imaterialidade que é você
secreto te componho e me aposso:
seu mundo faz festa comigo.
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Meu jeito de amar
Lin Quintino

Eu não sei dizer te amo
Porque as pessoas que amo
Não cabe na palavra amor.
Mas eu amo de um jeito diferente,
Amo o aconchego do lar,
A maneira de dispor os móveis,
Amo o raiar do dia,
O anoitecer,
O aroma do café,
O som de água caindo na pia,
O cheiro de chuva,
O motivo do riso, não a risada.
O perfume das flores,
A inocência do erro,
Do engano,
A busca pela perfeição,
O desejo de acerto.
Amo o tédio de não querer nada,
A ânsia de querer tudo,
O cheiro de bolo no forno,
Amo o jeito de falar,
A maneira de olhar.
Eu só não sei dizer te amo,
Porque as pessoas que eu amo,
Parecem não caber na palavra amor,
Mas eu sentir te amo.

79

Caderno
literário

Distância
Marco de Andrade

Ah! Fatalidade,
A distância, o medo...
Segredo do mundo.
Distância onde estás
Que meu senso não vê?
Haverá distância
Onde se vive
Em comunhão de pensamentos,
Numa sintonia invisível?
Ah! Fatalidade,
A distância, o medo...
Segredo que desvendo.
Estamos juntos
Em todos os espaços,
No tempo e no infinito.
Não há distância
Entre corações
Que se amam.
Ah! Felicidade,
Esta tão presente distância.
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Amor incondicional
Matheus Paz

Amo tua estrela,
não importa quantas pontas
ela tenha.
Amo tua igreja,
não importa quantos santos
ela tenha.
Amo-te, incondicionalmente.
Ao brilhar, ou não.
Amo-te, na minha condição
de simplesmente te amar.
Amo-te, sem maneiras.
Seja em pedras o que creias.
Amo-te, à minha maneira...
simples
incondicional.
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Sintomas de amor
Marta Rodriguez

Dizem que o coração não dói
então, que dor é essa que sinto no peito?
Sinto-o inflado, ofegante,
comprimindo-me o peito
quando a saudade se faz presente!
A sensação que tenho
é a de um grande coração inflamado
pulsando latejante a cada movimento meu...
Cada suspiro é como um punhal
perfurando-me alma!
Tão afiada é a dor que,
paralisa-me os movimentos
toma-me o ar sufocando-me o choro
e os lamentos!
Que sintoma é esse,
que quanto mais nele eu penso,
mais o coração inflama?
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Lembranças*
Rosana Banharoli

Desço a escadaria
de suas vertebras,
em caracol.
Me arrasto
entre arrepios
e, lentamente,
me engasgo.
Corri mãos
amparadas
no desejo.
Saltitante arrombando
vidas entreabertas.

Todos os códigos,
decifrados
em corpos
Esparramados
Calados
Suados
Entregues.

Fundidos no
encaixe
das auras
insuspeitas,
em vibrações
orgásticas,
despertam-nos
em cotidianos
roubados.
Afogada
nas cinzas,
químicas, de
tuas narinas,
nego-me
a enterrar
as lembranças
de nosso
DNA
embebido
em amor e sexo.

** Ao Alexsandro de Grandis
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Renascer
Ligia Lacerda

Ó amor tão sonhado !
Não me chegavas nunca !
Louco, louco, meu coração á tua espera...
Dentro da noite eu te buscava,
Rotos os sonhos,
Gastas as ilusões...

Chegas
E tudo se transforma :
A pedra faz-se relva,
O espinho faz-se flor !
Trevas são auroras
E a vertente um caudal !

Ó amor tão sonhado !
Chegas
E revivo !

84

Caderno
literário

Inexplicável
jjjLeandro

O cupido tem
Uma artimanha
Que me deixa
Louco.
Como consegue flechar
O coração sem ferir o corpo?
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Início, meio e fim
Janjão

Algo direciona os olhares
Eles são especificamente
De malicia, muita por sinal
Pernas bambeiam, parecem
Dores, mas na verdade,
È um calor, que toma, agora
Os dois corpos, que denunciam
O desejo de se tocarem.
Um frenesi, um bacanal a dois
Mil atos desavergonhados e libertos
Suores e gemidos, espalham
Tesão por todos os cantos dos
Locais do coito e o gozo
É a celebração de um festival
De entrelaçados que buscam
Ser um só até o The End
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Diferente
Otavio Reichert

Eu queria...
para ti uma poesia.
Que faltem versos e rimas
mas não a tua presença.
O pensamento vagueia
nesta busca intermitente
de sempre querer melhor
pra ti, pra mim, pra gente.
Eu queria...
algo novo; diferente.
O campeiro quer cidade
urbanos querem sossego.
Como árvores caducas
acordar na primavera
e desvendar nossos medos
misteriosa biosfera.
Queria também...
ter a fonte da esperança.
Despir modismos, vaidades
carregar tua mochila.
Mesmo sem saber teu nome
pés no chão andar contigo
tendo Deus por direção
o nosso... maior amigo.
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Entre pálidas descolores
Dimythryus

Vermelho Sol
Ainda que por instantes
Amarelo
Azul celeste
Tempestades de algodão
Vermelho ou negro
Entre pálidas descolores
O coração é dor
Vermelhidão
Tristeza enegrecida.
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Eu quero viver
enquanto eu amar
Isabel Amaral Martins (Bela)

Eu quero viver enquanto eu amar...
Amar a brisa
Amar o riso
Amar o canto
Amar o encanto
Amar o enquanto
Amar o agora
Amar o assim
Amar o aqui
Amar com carinho
Amar com doçura...
Bom amar com paixão
E tudo mais que seja mais
E que seja tanto
E que seja lindo...
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Quem
Sandra Veroneze

Deus, o acaso, tu ou eu
Quem é o maior culpado
Por este nós que já julgo meu
Sem nem ter do teu amor provado
O que faço com este sonho...
é ilusão? é breu?
Já está compartilhado
Ou será que a culpa inexiste?
por não haver pecado
ou por ser tão certa a possibilidade
de darmos adeus a este vale de espera
e de necessidade
Mas, enfim, chegaste
Já tem morada em minha intimidade...
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Overdose
Rosângela Carvalho

A cilada no sonho,
Lobos mastigam carnes,
Que se danem os amores perdidos,
A realidade é outra.
O ar as mãos não seguram,
Chorar é molhar a dor,
Melhor escutar Joplin.
Ver aves de rapinas
Comendo meus neurônios,
Picando cada idéia,
Ativando meu GNA.
Vou achar os arquivos,
Scannear todo o sistema,
Gritar por você:
- Vem, deitar contigo, fazer amor
E tudo esquecer.
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Canto ao amor
Nere Beladona

Rasgo as vestes
Do passado, passado.
Grito aos sons vibrantes
D amor alado.
Canto ao amor
Este amor fugaz
Como perfuma sagaz,
Íngrime,emoçõesde sagrador.
Canto ao amor
Dos amores.
Das lembranças e primores,
Dádiva de vida em Amor.
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Clara
Syl Signoretti

Clara, na noite escura
Mergulha sob lençóis macios
Arranha o assoalho encardido
“Guguna” com preguiça, nua!
Clara, n'alma que silencia,
Perpétua em matizes
No tom da areia
Da calma do mar, mareia...
Clara, ondas espumantes,
Na espiral infinita,
Um raio de sol,
Um pedido à brisa
Clara, manhã que principia
Acerta o alvo, o dia,
Navega em sonhos,
Acorda para a vida.
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Leigo amor
Marlene Kuhnen

Chega me assim e rasga me aos pecados
Incendeia o fogo laranja alimentado
De minha paixão
Vem como furacão e
Rodopia me
Velozmente
De forma a tonturar minha existência
Vem, como o vulcão
Que cospe sua lava quente
E úmida, inunda
Por terra, dando forma a forma
De meu corpo
Vem, da cor do sangue
Do vinho bento
Consagrado em tua boca
Escorre pela pele
Quente, abrindo os poros,
Escorrendo a água salgada
Das leves moléculas
Que me formam,
Mar
Vem ...
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Amo
Néia Pinto

Não precisa ser vidente ou profeta
pra saber que esse amor não acabou
meu coração vira, poeta.
pra te falar de amor
eu só preciso ouvir
uma palavra de perdão
você precisa ver o que te mostra
meu coração (bis)
amo, não tem como negar.
de onde vem chuvas
se não é, do meu olhar.
longe de você
minha alegria fica triste
com a saudade que insiste
em magoar o meu viver
me faz deitar e não dormir
acordado te sonhar e sentir
ao mesmo tempo o inverno eo verão
dentro de mim
Amo, não tem como negar.
De onde vem chuvas
Se não é do meu olhar
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Só amor só
Bento Ribeiro

Prefiro ser inocente e conhecer a dor
Do que ser desconfiado e não conhecer o amor
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Amar
Maruska Abreu

Amar é navegar sem afundar
É viver sem desatinar
É curar com um simples tocar
Amar é colecionar glorias e vitórias
É viver sem lamentar
É sorrir sem cessar
Amar é mergulhar em um lago sereno
É voar sem aterrissar
É sonhar sem acordar
Amar é cantar sem desafinar
É sorrir para o luar
É se encantar com o por do sol
Amar é namorar sem pressa de acabar
É beijar ate desfalecer
É dormir abraçadinho
Amar é agradecer pelo novo dia
É sonhar com o amanhã
É viver um dia de cada vez.
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Impossibilidade
Gerusa Leal

me pedem um poema de amor
e eu me pergunto se um dia qualquer já soube
do que se trata o amar tamanha a facilidade
que se canta o que seria
que me pego a imaginar que seja ato de fé
de paixão disso sei sim de corpos de bocas de línguas
de suores e calores de dores começos e fins
pedem-me que fale de amor
e não sei o que diria
diante da imensa certeza dos que falam com fervor
se me perguntas de lágrimas de sorrisos de saudades
sem que me obrigues a rimas com a tal felicidade
se não me pedes por ti por mim ou por mais ninguém
a jurar que é verdadeiro o céu que pinto de azul
se entendes já não espero mais por nada ou por ninguém
mas apenas pela vida que pela mesma vida vem
se aceitas que não me importo se vens, se vais ou se ficas
desde que estando sejas o meu leito e o meu porto
desde que escutes enfim não o que enfim te digo
então te falo de amor
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Amor
Silvia Pina

Coração, mente, alma.
Corpo que sente
O que revira a vida.
Num sem-sentido
Transpõe sentidos
Mexe na calma
Arrebata almas.
Mãos incisivas
Em corpos flamejantes,
Apenas vidas
Num não-mundo,
Único,
De versos soltos
Sem palavras
Correlatas.
Agonia em alegria.
Há de se explicar
Ou sentir?

99

Caderno
literário

O que há
Graça Brito

A essa altura, nem sei o que sinto
Não sei o fim do que guardo
Nem o que se vai de mim
Me banho de água gelada
Piso em brasas,
Mergulho no ar sem asas
Tudo que pedi aos céus
E que a vida de tão boa
Me ofereceu numa tarde à toa
Hoje me chega simples como
A junção do ar ao fogo
E a fusão do mar à terra
Parece que levito
Que transito pensamentos
Pelos nossos momentos
Não sei se sou sua, ou você me é
Não sei se isso é amar
Só sei que tudo ficou de pernas pro ar.
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Amor profundo
Tavinho Belladona

Amor é luz
No paradoxo da vida.
Mas acima de tudo
Nossos sentimentos
Muitas vezes nos confirmam
Mas como amar
É algo muito profundo
E com isto estou enlevado
Amo, amo acima de tudo.
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Juras de amor
José Nedel

Foi proclamado: “O poeta é um fingidor”.
Sentir o que não sente sempre afeta.
Responde-me: é com estro de poeta
Que juras: “eu te adoro, meu amor”?

“O poeta é um fingidor. / Finge tão completamente / Que chega a
fingir que é dor / A dor que deveras sente” (Fernando Pessoa).
“Oh! Bem-aventurados fingimentos” (Camões).
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O amor
Ed Carlos Alves de Santana

O amor é assim,
Perfeito
Perdoa, incentiva
É adorável, compreensível
Planeja
Junta dois em um.
O amor é belo
Rico em sensações
Energia para a vida
Motivo maior para existir
Dos sonhos meus tema constante.
O amor domina os batimentos de meu coração
Quer sempre o melhor
Faz sorrir à toa
E sofre na ausência.
Amor se faz de presença do ser amado
De abraços demorados
De beijos intensos
De entregas completas
De êxtases
É o amor perfeito e único
Que não vê falhas ou defeitos.
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Ternura exposta
Evanise Gonçalves Bossle

Eu quero me aconchegar no teu ombro
E chorar até dormir,
E depois acordar leve e livre
E talvez, feliz.
Eu quero desabafar em silêncio,
Quero que aceites meu medo
E me ajude a tirar a culpa
Do peito.
Eu quero me abrigar no teu colo,
E gritar, e chorar, e calar,
Em nuances de dor e amor,
Quero estar ao teu lado
Pra sempre.
Até que a morte
Me leve pra longe de ti,
E irei em sossego,
Calada e sem medo,
Porque estive contigo
Uma vez.
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Amar
Carlos Pina

Amar, amar, amar!
Gozar, ir fundo.
Beijar a carne em flor
Da mulher amada.
Amar!
Ser feliz, sonhar,
Ser completo.
Amar!
Viver o prazer e os desejos.
Amar!
Sentir a força criadora da vida
Bater dentro do peito
Cantar!
Ir em busca da palavra certa
E cultivar um verso.
Amar, amar, amar!
Tocar os seios em chamas
Da mulher amada!
Amar!
Somente amar.
Infinitamente amar!
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Para sempre
Carlos Vanilla

Eu nunca tive amor calmo.
Sempre amei no termo inconstante.
A minha vida o amor sempre foi um salmo.

Não poderia parar de pensar em você e nem abrir as janelas
da vida.
Tive tempo e no meu pensamento a calar...
Desejar-te foi comprar o bilhete apenas de ida.
Não tenho horas e na minha mente a falar...

Sempre para sempre e eternamente.
Para sempre e frequentemente.
Para sempre saí rapidamente.

O seu adeus na minha consciência.
O seu amor é a cegueira para os meus olhos carente.
É como vento que assopra as folhas demonstrando a sua
paciência.
Para sempre é uma palavra pesada aos meus lábios de
crente.

Para sempre te amarei...
Para sempre te adorarei...
Para sempre te criarei...
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Silêncio do amor
Laércio Moraes Lace

A graça de dizermos sem nos termos dito
O que se torna grito e chega ao infinito.
E se nunca dissermos que o amor existe,
Deixará menos o amor de ser o amor que insiste
Em dizer-nos o que nunca dissemos, por acharmos louco
Este amor que existe e que também não é pouco?
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Quase muriliana!
Hernany Tafuri

Não tenho rosas na face
mas uma no coração.
No lado esquerdo é que nasce
o amor que eu quero que passe
a todo o corpo então.
À minha namorada, meu amor, Vanete Oliveira, baseado no poema “amostra da poesia local,
do livro História do Brasil. Capa de Di Cavalcanti. Rio de Janeiro: Edição de Ariel, 1932.” de
Murilo Mendes.
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O amor
Rodrigo Cancelli

O Amor.... deixou-me pontos......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comeu minhas palavras.....
Deixou-me um desenho....
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Nau
Mateus Machado

Trago a lembrança do teu cabelo
tingido de entardecer e eternidade
misturado ao teu mar profundo
que acoitará o dorso azul do céu
com ondas de quatro décadas.
Talvez me aviste à bombordo
- eu nave corsária trazendo dentro de mim as cartas,
as tardes de espera, o vinho antes da vindima,
os mapas, o velho astrolábio, os livros
e os versos não declarados.
Tesouros que sempre foram teus
antes mesmo da invenção do adeus
antes mesmo da invenção da saudade
antes mesmo da fundação do tempo.
Prescindi o cárcere pela metade, a noite queixosa,
o vento salgado, o cavalo-marinho e o mítico oceano
porque a mim foi revelado o último arcano:
passada a ressaca de nossas mortes
renasceremos das ruínas de nossos corpos
- raça de novos deuses.
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Fenômenos da Paixão
Rodrigo Valverde Beitum

Ah como eu queria tua pele poder tocar
Como o sereno toca a terra fria
E a lua no horizonte toca o mar.
Sentir teu hálito doce que evade teu peito
Como o frescor da manhã em um dia de verão.
Pousar sobre teus seios, ouvir teu coração
Esquentar a água viva que corre em tuas veias
Desviando-as por entre os vales do destino
Até que no mar do meu amor venham desaguar.
Tornar os vendavais de agosto
Em suspiros românticos de satisfação.
Criar um terremoto em teu corpo
Apenas com a força devastadora de um olhar.
E depois, acalmar-te em meus braços
Com o tempo da eternidade
Para enfim poder te amar.
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Aceitacao-A100tuacao
Paula Valéria Andrade

Sempre tive pessoas
que me amaram
ou odiaram,
dependendo
dos assuntos
e interesses
em comum
que tivemos,
ou nao.
Pausas, crases, cedilhas e tils.
Acentuacoes a 100%
Enigma
de paixao imediatica
e nao-paixao,
ate hoje neuras
sem muita formula,
dependendo da pergunta
da questao.
Simpatia, empatia ou faz que bem
ou carisma qualquer
com ou sem explicacao,
da preconcebida leitura
da cara do cara
tanto faz o conteudo
prazer ou nao estar contigo
Absoluto raio X
sem sacar sua real
e + profunda
antropofagica natureza.
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O amor
Nêuquen Vanderlan

Amor rasga fronteiras
Levanta montanhas
Aquece corações,
O amor está na alma
Impregnado no Ser.
Amor, amar,
Deixar-se levar.
Amar tudo e a todos
Ter compaixão, misericórdia,
Doar-se, entregar-se.
Amar o amor,
O amor de Vênus, de Eros
O amor rejuvenesce,
Alivia o pranto
Verticaliza nossa alma,
Transborda flores
Aromas e sentimentos.
Voamos leves quando
Nosso coração irradia
O amor sincero e profundo,
O amor incondicional.
Ame a humanidade,
Ame seu inimigo,
Ame seus amigos,
Ame os animais,
Ame a natureza,
Ame seu amor,
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Doação
Janice Goulart

O amor é fogo e é serenidade
É a beleza interna
Que só encontra o brilho próprio
Ao se doar
Doar é amar
Amar é compartilhar
Sonhar, realizar
Comemorar
Conversar
Lembrar
Chorar
Cantar
e, sempre, Cultivar
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Gravação
Marivane Klippel

Busquei o amanhecer
Nas gotas de orvalho
Que cobriam as flores
chocadas pelo outono.
Busquei a chuva
Por entre árvores ao certo
Entre pinhais, savanas
Nas areias dos desertos...
Procurei a lua
Nas noites mornas de verão,
Nas noites cálidas de inverno
Entre estrelas
Da maior constelação
Busco teu olhar
Em todos os olhares
Por todas as ruas
Em todos os lugares...
Não me canso
Mas tenho medo da solidão
Não posso perder-te:
Teu olhar está gravado
Teu olhar é aprisionado
No interior de meu
Coração.

115

Caderno
literário

Espelho
Sarah Jorge

O espelho em que olho mostra alguém.
Será que sou eu?
Ou um ser com defeitos e qualidades, tristezas, remorsos, amores e alegrias?
Será que sou assim?
Que dúvida mais estranha?
Não são a mesma coisa, nem eu sei ou será que sei?
Esse ser que se olha com pálpebras rápidas, boca pequena, pele oleosa, feição sonolenta!
Sonolento por quê?
Será Insônia?
Será poesia?
Ao me olhar no espelho vi uma mulher!
Forte, decidida, insegura ás vezes, tentando ser sempre mais positiva, sensível e apaixonada!
Uma mulher melancólica, solitária por opção...
As mãos têm dedos compridos, finos, uma bela imperfeição eu diria;
Há essas mãos que falei, ela passa pelo rosto, esfrega os olhos, arruma o cabelo, fecha a torneira e em
alguns dias até escreve loucamente...
Então dentro do espelho ela vê alguém.
Ele
Ela e Ele se olham...
Olho no olho...
Imagem e reflexo...
Os seus olhos com os olhos do espelho!
Será outra?
Será outro?
Fixamente ali..
Os dois...
Os quatro!
Estagnados...
Quando de repente algo acontece e aquele momento é interrompido...
Ela percebe que aqueles olhos são dela mesma!
Aquela profundidade, sensibilidade também;
Nesse momento ela descobre o real sentido da felicidade!
Percebe que sempre conheceu essa outra metade, esses outros olhos, que juntos sempre estavam!
A cada dia se olhavam fixamente no espelho!
No espelho da alma!
Foi nesse momento que ela descobriu o Amor!
E descobriu que os dois olhos se fixaram para sempre e as duas almas sempre estarão juntas...
A dela..
E a dele..
Os espelhos!
O Amor.
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Amor, o sexto e supremo sentido
Leonardo Andrade

Ouça-me
Não comouma tempestade que destrói e arrasa
Mas como um córrego que te traz água fresca
E se mescla no mar dos seus pensamentos
Enxergue-me
Não como alguém que quer te dominar
E sim, como alguém que está te presenteando sua vida
E quer dividir com você cada segundo vindouro.
Toque-me
Tome posse de sua outra metade
Percorra seus novos domínios
E mapeie o que está se fundindo a você.
Prove-me
Tempere-me com seu toque pessoal
Misture nossas línguas e sabores
E banqueteie-se com a aurora da paixão.
Cheire-me
Sinta o perfume do desejo
O exalar de esperança das manhãs
O aroma do pecado das maçãs.
Ame-me
Sem limites,pudores ou bloqueios
De todas as formas, sem pressa, sem freios
Intensamente,totalmente,passionalmente.
Use todos seus sentidos e o supremo
O amor, o comandante, o antídoto e o veneno
O sentido da vida, a sua razão
Inteligentemente, sempre apresentado como emoção.
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Agridoce amor
Nanna Moraes

Tão únicos iguais
Teus gestos resumem,
Os meus concluem
Uma teoria louca
Naturalmente encaixam-se.
A tua gargalhada dentro da minha,
Os teus olhos passam a inquietação dos meus.
As palavras soltas,
Casando...
É engraçado
Simplesmente
Querer definir
Suas linhas
No teu rosto.
Porque inteiramente completam-se
Eu e tu
Nós.
Melado?O é,
Mas todo amor é doce
E eu sou uma formiga a tua procura.

118

Caderno
literário

Amor
Elisabete Antunes

Decidir o insensato de ser sensato
Nas teias do amor
É descobrir tarde de mais que se perdeu
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Só
Odair Ribeiro
Dentro de uma barriga:
Um feto
Esta só.
Dentro de um oceano:
Uma gota d'água
Esta só.
Dentro de uma floresta:
Uma árvore
Esta só.
Dentro de um deserto um:
Um grão de areia
Esta só.
Dentro de uma multidão:
Um homem
Esta só.
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Já sonhei
Isabelle Pais Ferreira
Já sonhei tocar a mais doce melodia
Já sonhei cantar a mais bela letra
Já sonhei dançar os mais oponentes passos
Já sonhei até em voar mais alto e livre
Como nenhum outro pássaro tão nobre ousou fazer.
Infelizmente, o mais doce acorde não pude tocar
A mais bela letra ainda não soube cantar
Nos passos de dança só sei escorregar
E quanto a voar, nada pude fazer
Pois antes que notasse as correntes em meus pés
Que me impediam de ser livre
Percebi que o mais alto que podia subir
Só me permitia calçar os chinelos.
É tão triste olhar para trás
É tão triste ver que de minha vida eu nada vivi
E que só pude calar
E que só soube chorar
E que só fiz morrer!
Queria tanto poder fazer algo
Mas não consigo!
Pois se algo fizer, alguém sei que vou ferir
E para mim já chega de ser a voz que só sabe brigar
E ser as lágrimas de outra face.
A face de meu bem!
Então, eu pego sonho por sonho
E os guardo bem dentro de mim
Bem escondidinhos, para que ninguém os saiba
E toda noite, antes de me deitar
Eu choro a pensar:
“Meu Deus, por que não posso sonhar?!”
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I am
Evanise Gonçalves Bossle
Eu sou o que existiu sem ser visto.
O que não foi retratado
em filmes ou fotografias.
Eu sou o que presenciou calado
todos os fatos da história,
o que assistiu em silêncio,
os prantos e as festas.
Eu sou o que com o passar
dos anos foi esquecido,
embora nunca tenha
sido, de fato, lembrado.
Eu sou o próprio reflexo
da história.
Um simples espelho quebrado.
O próprio palco da vida...
Eu sou o destino.
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Andando pela vida
Sandra Almeida
Só em loucos pensamentos,
amargo o desespero da solidão.
Na tela da vida, revejo momentos,
espreito egos e avanço com emoção.
Se sonhos dissipassem as incertezas,
seria uma grande proeza
venceria as distâncias ingratas.
Dançaria um tango em Buenos Aires,
sorveria agradáveis nostalgias
noutros ares.
Retornaria suave
Quem sabe?
Com visões coloridas
Quem sabe?
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Você se inspira, concentra, transpira
e escreve! Depois envia para o email
sandra.veroneze@pragmatha.com.br

