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Mulher
Cislaine Bier
Santo Antônio da Patrulha / RS
Mulher, um ser especial.
Tem o dom de gerar vida.
Quando necessário
Transforma-se em uma leoa
Para defender seu rebento.
É na mulher que se firma
A maturidade do homem.
Mulher é afeto, carinho,
Beleza e amor.
Mulher determinada,
Calada, resignada,
Inspirada, alienada,
Mas sempre abençoada
Por Deus.
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Ao largo da brevidade
Bernardo Almeida
Salvador / BA
Teus olhos transbordam
O azul dos céus
E em tuas mãos derretem
Os sóis de primavera
Quimera
Entre todas as feras Ela
Para a qual paraísos se descortinam
Fazendo jus à noção do infinito
Fluxo eterno
Sempre, sempre indo...
Findo
Em mim
Por ti aquinhoado
Sagitário alado
Um desertor
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Colateral efeito
Suzana Luna
Belo Horizonte / MG
Percebo que tudo foi feito
porém, na vida nada é perfeito.
E só quando dói o peito
é que eu mudo o conceito
para trocar o que já não tem jeito.
Nem tudo eu aceito
e nunca te respeito.
Emudeço e me deito
para no dia seguinte, por direito,
poder chorar no teu leito.
Não tô nem aí pro seu despeito
porque no final, eu sempre me ajeito.
Entenda que, nas minhas frases, serei sempre o sujeito.
E não se esqueça que para toda causa há um efeito.
.
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Livros
Janjão
Limeira / SP
Sofhia não se descobriu
Procura uma identidade
Em sua idade tenra
Encontrou-se com Harry Potter
E juntos seguiram em aventuras
Mágicas, assim se descobre
Na adolescência.
Drummond perguntou e agora
Vinicius, beleza é mesmo
Essencial? Não é a transpiração?
Ana C bateu um papo com Leminski
As Mulheres e as crianças jamais
Afundaram navios
O próprio Leminski, espiritualmente
Indaga sua linda Alice Ruiz
A Dor passou?
Antônio Conselheiro gostou do
Que Euclides escreveu sobre
Canudos e seu povo.
Mas adorou o Garcia Marquez
Ao viajar no cem anos de solidão.
Eduardo sofreu com as veias abertas
Mas se deliciou com os momentos
De amor de Chica e seu contratador
Peter não achou nada agradável
Os originais de horrores dos Grim
Mas gostou da criança crescida
Em Liliputh.
O Menino Maluquinho deixou
A bola de lado e viu seu criador
Dizer: Ler é fazer revolução
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Credo
Nilton Maia
Rio de Janeiro / RJ
Creio no corpo que me busca,
E que faz, do meu, ancoradouro,
No rubro cais do desejo saciado.
Creio no sorriso que me ilumina,
Farol-guia das velas de minh'alma,
Entre as vagas deste mundo insano.
Creio no teu amor de mulher plena,
Sopro de ar, fluxo de vida,
A fazer-me homem em toda a essência
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Feminina
Mardilê Friedrich Fabre
São Leopoldo / RS
Feminina
Frágil e dócil, entretanto segura
Forte e notável em sua doçura
Flexível e sólida aninha a vida
Firme e nobre na hora da despedida
Fêmea e companheira ajuda a vencer
Fiel e tenaz desenha o poder
Feminina mulher induz a sina

08

8 de Março
Carlos Leser
Montenegro / RS
Se eu te disser
terás teu dia
direi uma mentira qualquer.
Então te digo
teu dia é sempre,
teu lugar é agora,
Teu nome: mulher.
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Arisca
Valquíria Gesqui Malagoli
Jundiaí / SP
A face me pintas
Meu tronco rabiscas
E vai entre tintas
De cores ariscas
Revelando-se o rubro
Da minha tez
À medida que me descubro
E me descobres
A nudez
À vela luzente
Estendo-me em cruz
E eis que transparente
Minha aura reluz
Aura e auréola
Nem anjo nem mártir
Sou mulher mais bela
Seja por graça tua
Ou Arte
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Mulher
Valesca Pederiva
Encantado / RS
Mulher ama, chora e espera.
Mulher. É beleza, carinho e paixão.
Cabelos. Boca. Fragilidade e poder.
Um instrumento musical. A harpa dos anjos,
E somente um conhecedor de suas notas tocará nela, melodias.
Essência e néctar extraídos do mais puro elemento.
Chuva perfumada. Sol escaldante.
Mulher de segredos, conquistas e derrotas.
Pretty woman, de jeitos e trejeitos.
Belle femme, fatale.
Bella Donna, sexy.
Mulher de sabor suave, agridoce,
De temperos e condimentos, a gosto.
Mulher, fonte da vida,
Mulher, simplesmente: humana.
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(Não) mulher
Gabriel Felipe Jacomel
Florianópolis / SC
do padre
que pariu
a puta
madre
vida
que não cobra passagem
ou entrada
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Doces guerreiras
Isabel C S Vargas
Pelotas / RS
Desejo falar sobre as mulheres de agora,
Mas que carregam em si muito daquelas de outrora,
Identificadas nos anseios,
Nos sonhos, nas dores.
Nas vitórias e nas derrotas,
Nos amores e desamores,
Na doação irrestrita aos filhos,
Na batalha constante pela sobrevivência
Para provar dia após dia,
Seu valor e competência.
Mulher forte, mulher guerreira
Ao mesmo tempo delicada como flor.
Prioriza o amor, sem ele não sabe viver
Capaz de suportar maior dor,
Sempre com sorriso aberto
Para cumprir sua grande missão
De ser a semeadora do amor
Em todas suas facetas:
Amor maternal, amor filial,
Amor fraternal, amor romântico.
Mulher de muitos amores
Mulher amor - perfeito.
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Capitu
Renata Iacovino
Jundiaí / SP
Oh! Flor do céu! Oh! Flor cândida e pura!
Que carrega a ressaca desses mares
Em tão dissimulada e vã candura
Mesmo assim é paisagem dos altares.
Dos males é o tormento e não traz cura
A dúvida e a certeza, tudo aos pares
Olhos que tecem velha iluminura
Você que traz mistério por seus ares.
Fatalidade que cerca o destino
Não sei se é minha ou sua a visão falha
Eu rememoro os tempos de menino.
Oh! Flor do céu! Oh! Que o meu peito entalha
O anúncio se faz pelo som do sino:
Ganha-se a vida, perde-se a batalha!
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Princesa, Deusa,
Musa, Senhora
Leonardo Andrade
Rio de Janeiro / RJ
Minha princesa mais que perfeita
Musa unanimemente eleita
Por todos os meus sentidos e pensamentos
Para todos os mais improváveis momentos.
Minha deusa mais bela que Afrodite
Ou qualquer musa que no olimpo habite
Traços magistralmente esculpidos
Sentimentos doces e enternecidos.
Belíssima de todas as formas e jeitos
Irresistível e inigualável em todos os leitos
Dona de palavras mágicas e voz encantadora
Sexy, provocante, deliciosa e sedutora.
Cada átimo sem você é tempo perdido
Algo a ser descartado e esquecido
Você, só você faz tudo ter sentido
Senhora do meu Amor e da minha libido.
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A Rosa
Conceição Hyppolito
Porto Alegre / RS
Eis que trago pra ti, a rosa;
A rosa do povo
A rosa das rosas
A rosa púrpura
A rosa dos ventos
Reciclada a rosa
de papel crepom
versos, prosa e canção
devaneios, pensamentos
A rosa política
pública;
- Da Santa,a rosa
Que não é mais rosa
Agora são contas
de outras tantas
rosas de luz...
Rosa e cruz...
Com mais de mil flores
Num arco-íris de todas as cores
Para todos os amores
Um mar de rosas
-Uma vida cor-de-rosa?!
Mesmo que feneça
Que lhe cravem os espinhos
Que vire cinzas
Ou que desapareça
Sempre vai ficar nas mãos
P´ra sempre a lembrança
do perfume
da presença
da ROSA...
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Mulher
Joaquim Moncks
Porto Alegre / RS
Prepara-se a mulher para o mundo,
nunca para um homem só.
Exige-se talento:
cinderela, pomba-gira
gata-borralheira
e princesa.
No corpo reside o milagre.
Nos olhos, o variado brilho.
Nos anéis, nada mais que os dedos,
à espera.
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Inútil-Ser (algumas
mulheres são assim)
Maria Luiza Falcão
Belo Horizonte / MG
Ser útil não é ser bom.
Nem é ser mau.
Na verdade, ser útil é só isso mesmo.
Estar presente onde se quer,
quando e do jeito que se pretende,
precisa ou espera.
Ser hábil, capaz, eficiente e eficaz.
É saber dar uma solução,
qualquer uma,
ou até mesmo a única.
Ser útil é dar a mão,
o corpo e até a alma.
É ser força ou esforço.
É ser insistente, incansável, obstinado.
É não desistir nunca.
Ser útil é dar um jeito, jeitinho, aquela mão.
Ser útil é estar pra rir ou chorar.
Ser útil é quase ser amigo.
Só não é porque quem busca um ser útil,
não vê nele alguém.
O ser útil não respira, não cansa, não cessa.
O ser útil não tem sangue, nervos, coração.
O ser útil é um ente extra-humano.
Dele se espera tudo.
Um ser assim não é gente.
Atende aos chamados, prontamente.
Um ser assim é sempre só.
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Estranha forma
Rosalva Rocha
Santo Antônio da Patrulha / RS
Como puzzle
sou cortada em pedaços
Componha-me quem quiser
(que não haja surpresa)
com as peças principais - as das pontas que, como contas,
misturam-se ao vestido bordado
e, dependendo da luz,
brilham ou ficam opacas
Distraídas
abstratas
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Mulher, é mulher...
Eliana Wissmann Alyanak
São Paulo / SP
de fato
de foto
de estilo
de direção
direção da sua vida
condução de tantos destinos
companheira de seus amores
dedicada a tantos saberes
mescladora de tantos sabores
geradora de tantas vidas
gestora de tantos recursos
harmonizadora de humores
necessária e carente
nessa sociedade pós-moderna
de relacionamentos líquidos
e engajamentos sólidos
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S/título
Rosana Banharoli
Santo André / SP
Sei das bruxas
mas medro
vampiros e fogueiras
sou mulher
e sangro inquisições
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Mulher
Lin Quintino
Belo Horizonte / MG
Ser apenas mulher,
nada mais, nada menos,
que ser mulher.
Preencher todos os espaços,
ter todos os cheiros
que embriaguem,
toda a malícia que quiser.
Mas, ser apenas mulher.
Chorar, quando quiser,
emocionar, num olhar.
Ser aquela a quem se rende,
de quem se foge, mas se prende
em seus caprichos e artifícios,
em seu sorriso, mulher.
Aos poucos, se entregando
à loucura e ao prazer.
Aos seus encantos cedendo,
e revivendo desejos
sem limites e sem pudor.
Mulher, a você me prendo e me rendo.
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Sem título
Tchello d´Barros
Rio de Janeiro / RJ
tem
dia
que
tem
sol
tem
dia
que
tem
lua
tem
dia
que
ela
diz
não
tem
dia
que
vem
nua
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Carícia
Ricardo Mainieri
Porto Alegre / RS
mão errante em teu corpo
segue célere e adiante
e rasga em teu rosto
um riso aberto de prazer.
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Como definir mulher
Horacio Xavier
Vila Velha / ES
Mulher é, sem dúvida
O ponto de partida
A reta de chegada
Mulher é, sem receio
O início e o meio
O útero e o fim
Mulher é, sem estória
A pureza da joia
O amor e o carmim
Mulher é, acima de tudo
A comparsa e a amante
A beleza e sua fonte
É a coragem, que a fragilidade esconde
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Ser mulher
Terezinha Lanzini
Canoas / RS
Não é simples, mas é lindo
ser mulher!
Sentir que acima de tudo
é ser poesia, é ter sentimento.
É sair pelas manhãs
desafiando a vida,
afastando espinhos,
plantando roseiras;
desejando um sol diferente,
para dar mais brilho
às asas dos passarinhos.
É sair pelas manhãs,
absorvendo a delicadeza das flores,
a magia das cores e, depois
seguir seu caminho, com a pretensão
de alcançar o infinito...
Ser mulher,
é saber recolher palavras,
acalentar sorrisos;
juntar com as mãos
a luz do sol,
a brisa do mar,
o brilho das estrelas,
feixes de ternura e, depois,
oferecer ao seu amor
dentro de uma cesta
Enfeitada, simplesmente,
com margaridas...
Ser mulher
é ser o amor
na sua expressão mais sublime;
é sempre querer voar
Nas asas coloridas dos seus sonhos...

26

Em tua boca há mistérios
Carlos de Hollanda
Rio de Janeiro / RJ
São apenas lábios,
dizes de olhar surpreso
e dentro dos olhos guardas
a fantasia dos segredos.
Sugiro que são molduras
de adocicadas palavras
de beijos intermináveis
pelo sabor de prová-los.
São rubros doces de carne
molhados de morna calda
fontes de ideias palavras
música e encantamentos.
E digo que mais que lábios
mais que gerar desejo
fazem surgirem os dias
Antes que o Sol amanheça.
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Um ser ou uma maravilha
Maria Moreira
Belo Horizonte / MG
Muitos poderiam contestar
Mas não teriam razão
Melhor que espernear é...
Manter-se na observação.
Maravilha se escreve com M
Mulher também!
Melhoramento com M se grafa,
Maternidade também!
Mestra em fazer de um tudo
Mulher é sempre um repente
Manuseia a lã no fuso
Mantém-se em tudo presente.
Manifesta sempre o controle
Mesmo estando distante
Mas não perde nunca a doçura e as
Mãos estendidas avante!
Mimos e afetos se misturam, na
Magia de todas as mulheres
Mas quando precisam serem duras
Mudam tudo pro que der e vier
Metem medo fazem loucuras
Montam guarda, e teem fé!
Marias são das bem aventuras, e
Melhores do que os Jozes!
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As mulheres no mundo
Antenor Rosalino
Araçatuba / SP
Em suas luminescências de beleza e docilidade,
As mulheres transformam circunstâncias
E momentos adversos e dúbios
Em suavidades que se eternizam
Nas mais profundas fontes da memória!
São como as flores perfumadas
Que fazem com que os jardins da existência
Sejam encantados em arrebóis de matizes
Em todas as auroras!
Não fossem as mulheres com seus encantos divinos,
Como seria essa vida?
Somente sombras funestas
Em continentes perdidos!
São assim nossas mulheres:
Divinizadas no pedestal da história
Como fontes de amores eternos
Decantando o mundo com suas graças e glórias.
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Criação
José Nedel
Porto Alegre / RS
Com boa economia veio a mulher.
Seu criador no sexto dia foi erguê-la
Do pó, ou seja, de uma adâmica costela,
Sem materiais sofisticados despender.
Também por parcimônia a não poupou sequer
De alguns neurônios menos reservar para ela*.
Mais que teórica ele a quis bondosa e bela,
Para os homens enfeitiçar, jamais perder.
Todo artífice humano à imperfeição se dobra.
A finitude lhe seu alto preço cobra,
Nem que talento lhe sobeje e gosto fino.
Esculpir a mulher, segundo esse projeto,
Sem desperdício, inteira, com cinzel correto,
Apenas um artista o pode: o divino.

*Ver RIBEIRO, Filipe. Homem versus mulher, in
http://filiperibeiro.com/2007/03/03.
“E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor
Deus fez uma mulher, e levou-a para junto do homem” (Gn
2, 22).
“Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram
belas” (Gn 6, 2).
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Felicidade controversa
Liris Letieres
Salvador / BA
Ai, meu Deus!
Minha filha agora é "de maior"!
O neném que vi nascer
Vai caminhar por si só
Já caminhava, é bem verdade
Mesmo com bem pouca idade
Mas caramba! São 18 anos!
E eu aqui, fazendo planos
De levá-la pra escola
De escolher os seus amigos
De dizer que horas volta
E não cortar o umbigo
Quer saber?
Sou declaradamente
Uma mãe meio demente
Que leva a filha pra faculdade
Só para ter um gostinho
Do tempo que a levava
Para estudar no prezinho
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Que embora não escolha
Os amigos que ela tem
Vive dando opinião
Que não vale um vintém
Que fala olhando o relógio
- Chegue cedo, minha filha!
E ela muito obediente
Chega-me às seis da matina
Tem dois lados meus, de Mãe
Um que me deixa feliz
E um outro lado que deixa
Meu coração por um triz
Num “salve-se quem puder”
Pois agora sou a mãe
De uma linda MULHER!

Mulher da minha vida
Maurício Duarte
São Gonçalo / RJ
Mulher da minha vida...
Mulher que me grita
quando na menopausa.
Mulher que me beija
quando amando.
Mulher que me envolve
quando em doces abraços.
Mulher que se pinta.
Mulher que se veste.
Mulher que se despe.
De quais encantos é feita
a sua magnificência?
Estaria eu destinado
a morrer em seus braços?
Morreria no melhor
dos mundos então...
Mulher das minhas paixões,
mulher dos meus amores.
Simplesmente ser mulher
é sua maior qualidade.
Mulher da minha vida...
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Eu mulher
Ligia Lacerda
Caxias do Sul / RS
Acaso pensas devassar-me a alma
apenas lendo os versos que escrevi?
Engano.
O que ora mostro, que revelo,
são somente aparências.
Eu sou aquela
que todos julgam conhecer:
mulher comum, nada a esconder,
prosaica,
fala sobre o tempo,
comenta a notícia do jornal,
prepara um bolo,
tricota um casaquinho para o neto...
A verdadeira ninguém vê.
A que guarda na alma
um mundo que fervilha de emoções
entre lembranças, saudades,
frustrações, esperanças,
mil desejos contidos...
A que tanto sonhou,
mas nada ousou,
sempre em nome da razão.
Esta vive escondida,
guardada a sete chaves,
bem no fundo da alma.
Não é assim que mandam os costumes?
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Cinema mudo
Jusberto Cardoso Filho
Ouro Preto / MG
Cinema mudo
(anjo do amor)
Fotografia de mulher,
um olhar de Capitu na tela
(antigo)
& uma orquestra pegando fogo no fundo...
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Filha da noite
Hernany Tafuri
Juiz de Fora / MG
trazes em tua boca
beijos ácidos e fúria,
conservaste doce perfume
que corrói feito lamúria.
trazes em teus seios
pura e louca tentação,
levando a pique homens
que procuram comunhão.
trazes em teu corpo
o mais ancestral segredo,
corrompes o alheio
impondo ódio e medo.
oh mulher, filha da noite,
trazes contigo triste véu,
destilas mortífero veneno
transmudado em doce mel.
madrugadas adentraste
sugando amor, desatino,
vives sempre errante
a encantar sem destino.
quaisquer palavras se calam
dos que não te conseguem esquecer
em tuas veias corre o desejo
daqueles que te tentaram prender
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Ter e ter
Adilson Roberto Gonçalves
Lorena / SP
Tens os olhos, brilhantes,
de menina.
Tens a boca, sempre,
que fascina.
Tens uma pele, dourada,
que ilumina.
Tens um amor, fechado
em uma mina.
Ah, o que não tens
é o meu desejo.
Não vês, não mesmo
o amor como vejo.
Poderias ter o prazer
com meu beijo.
Mas te fechas em carapaça.
Por que não me abraças
e rompemos com essa sensação
de eterna solidão?
E materialmente passemos a ter
o sabor, o amar, o ser,
o sofrer... enfim o viver?
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Melodia
Clarisse Rozales
Porto Alegre / RS
Teus dedos passeiam na madeira
Cordas tinindo o som que me embala
Ao longo deles perco o olhar e a razão
Ensandecida no anseio do contato
Entrego a ti o corpo nu e a alma em fogo
Me fazes mulher, não pelo descortinar de um véu,
Mas pelo despertar da feminilidade
Entregue, louca, arfante
Meus olhos refletem teu próprio prazer
Tange meu corpo, retira dele o som
Na melodia que me reduz ao extremo máximo
Da revelação de ser MULHER.
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Mulher, tal qual
Isiara Mieres Caruso
Buenos Aires / AR
sou verso,
sou prosa,
poesia.
Menina formosa,
mulher madura,
Mãe, irmã, avó.
Sou busca, sou estagnação
sou sala cheia,
sou desesperança só,
sou amor, olvido, sou perdão,
sou início, sou meio e fim.
Memória viva, deslembrança,
sou morte e vida
corpo e alma,
beijo que adormece e acalma,
que incendeia e excita,
palavra muda ou dita,
bem e mal
terra
sal.
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Ela
Tchello d'Barros
Rio de Janeiro / RJ
ttem
dia
que
tem
sol
tem
dia
que
tem
lua
tem
dia
que
ela
diz
não
tem
dia
que
vem
nua
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Um poema derramado
docemente para enaltecer
a musa
Gustavo Gollo
Rio de Janeiro / RJ
Quando você caminha descalça,
A onda branca se quebra na praia,
E as estrelas brilham no céu para emoldurar seu corpo;
Seus cabelos balançam com a brisa,
E seu sorriso ilumina a areia,
Enquanto os coqueiros que ondulam com o vento,
Assim como o mar e as estrelas
Compõem sua moldura.
E os meus versos se repetem como mantras,
Pobres, mas instilados por sua doçura,
Para revelar tudo o que importa no mundo:
Praia, vento, onda, coqueiros,
Céu luminoso repleto de estrelas:
Todo o universo existe apenas para te emoldurar.
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Dona doida,
andarilha urbana
Antonieta Araújo
Montenegro / RS
Dona doida pinta o rosto
Faz maçãs em tons de rosa
Nas bochechas que colore
Sombras nos olhos, vários tons
Como num céu azul.
Na boca, um coração carmim
Ajeita os cabelos desgrenhados
Põe um laço de fita
No pescoço mil colares
Pulseiras. Um relógio parado
Ajeita o vestido estampado
Que vai até o tornozelo
Escondendo a meia, desfiada
E o sapato branco, encardido
Gola alta, manga comprida.
Como convém a uma dama antiga
Pega a bolsa, põe a tiracolo
Ri pro espelho, passa perfume e sai .
Dona Doida anda a cidade toda
Todo dia, pra lá e pra cá, sem parar
Anos a fio a andar
Sol, chuva, calor, frio
Andarilha Urbana.
Dona Doida, doida, sumiu
Não vejo mais Dona Doida
Com seu pisar mansinho
olhando em todos os cantinhos
procurando...
Quem me dera saber o quê.
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Dia Internacional da Mulher
António Boavida Pinheiro
Lisboa / Portugal
Quando o mundo Deus criou,
Fez as flores para ela
Que com graça se enfeitou,
Para assim ficar mais bela.
Adão, para adorná-la,
Um buquê todo colhia,
Pois queria agradá-la
E causar-lhe alegria.
Eva sorria feliz,
Sem pensar no amanhã,
Até que a Serpente lhe diz
O segredo da maçã...
Expulso, o casal então
Teve de esforçar-se
A fim de ganhar o pão
Que aos filhos sustentasse.
Tornou-se ajudadora
Para ter tudo o que pensa.
Também administradora
Da fartura da despensa.
Hoje ela vai mais à frente,
Chegando até ser Rainha,
Senadora ou Presidente,
Além de tudo o que tinha...
Ela ainda é vaidosa,
Exercendo o mandato.
Elegante e charmosa
Ela governa de fato.
Nesta data, a mulher,
Merece louvor obter,
Seja onde ela estiver,
Cumprindo o seu dever.
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Ode à mulher
Bilá Bernardes
Taquara / RS
Tu que já foste menina,
Com os teus sonhos de infância,
Cresceste bela e ladina
Neste mundo de ganância …
Consciente e genuína
Marcaste p'la discrepância.
Tua presença mui fina,
Distinta…, sem arrogância,
Mesmo sendo sofredora,
Em circunstâncias incríveis,
Com gentes tão insensíveis…
Sempre serás vencedora
Numa situação qualquer...
Tua força é ser MULHER
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Mulher urbana e rural
Zenilda Silva Silveira
Viamão / RS
Musa inspiradora dos sonhos de amor
Universal expressão da ternura
Lua orvalhada do mais puro afeto
Humana versão de Anjo candura
Encanto natural dos nobres sentimentos
Retrato perfeito da própria formosura
Uma idealista de um mundo mais justo
Representante fiel da classe feminina que é
Batalhando sempre para ser respeitada
Advogada defensora dos seus direitos de mulher
Namorada, esposa, amiga e parceira de luta no
Apoio certo para o que der e vier
Enigma vital; Fragilidade e coragem, suavidade e força
Refúgio delicado da rudês campeira
Única capaz de amenizar as agruras da vida
Rainha do lar que, na roça, ainda é mais trabalhadeira
Aconchego sincero pro peão cansado da lida
Leal aos seus princípios de mulher campanheira.
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Para você
Brenda Marques Pena
São Paulo / SP
Onde estão as pregas de sua garganta...
Quando vale só o que está exposto
Por mais que você tente não adianta
Há como disfarçar as marcas do rosto
Mas os traços no pescoço não
E nem mesmo as linhas da mão.
Onde estão as pregas da sua garganta
Agora que já não podem mais lhe calar
Você gritou quando quis apenas falar
E quando uma mulher ativa se levanta
No pedal da estrada ela pisa fundo
E sua força começa a mover o mundo.
Até hoje você não gozou por não descobrir
A força do teu ventre é capaz de te levar além
Continuar inventando desculpas não faz bem
Nunca é tarde para cair na real e de fato se abrir
Não é necessário consultar vidente ou advinha
Quando você aprende pela estrada que caminha.
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Meu café da manhã
Dimytryus Padilha
São Paulo / SP
De manhã, quando o sol desperta
Já me encontra a sorrir e a passar o café.
O galo ao cantar
Já não mais estranha
Sabes que é a manteiga a derreter ao pão.
Ao estender a toalha
Ainda alva, estática na mesa
É meu rosto que vejo.
É a ela a quem pergunto:
Pelo o quê mesmo que me apaixonei?
Olho-me ao espelho
Meu cabelo sem brilho
Preso a grampos enferrujados
Apresenta minha alma
Desbotada e esquecida junto à louça.
Mais um pouco, eles levantam apressados...
Meu bem, você viu minha gravata?
Mãeee, não acho meu caderno!
O leite esparrama ao fogo
E acelerados todos se vão
E junto às migalhas encontro meu sorriso.
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Bem aventuradas
Jania Souza
Natal / RN
Bem aventurado o ventre que povoa a terra!
Bem aventurada guerreira indomável
que com sangue e suor
transforma a face da terra.
Bem aventuradas essas mulheres
incansáveis que curam
com lágrimas com beijos com sonhos de santo e desejos
as chagas da terra cravadas em espinhos cruéis.
Bravas mulheres parideiras, companheiras
sempre amantes de seus homens
de seus filhos, de seus pais, de seu mundo
no abraço ao mar do seu oceano
profundo silente de todo seu pranto
em busca do bem maior
luz esperança na vela que sempre é nosso mundo.
Mulheres do dia a dia
seu nome jamais será desistência
persiste no amor, embora durma na guerra
rega flores na cama da violência
busca paz na enxada cravada no sulco da terra
seu sol é chuva de amor nos caminhos de pedra.
Bem aventuradas são essas mulheres
conscientes ou inconscientes do seu papel
pétalas de rosas a perfumar passos inseguros
na incansável jornada de descobrir o finito
desse infinito que é nosso mundo.
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A ti, mulher
Gildo Oliveira
Rio de Janeiro / RJ
A ti, Mulher…
Que negados vês ainda alguns direitos
E te oprimem da suma liberdade,
Como se fosses serva fiel da sociedade
Neste mundo sujo em preconceitos…
A ti, Mulher…
Que pela natureza tu és bênção querida…
E em teu peito tens o leito e dás guarida
À ternura, ao carinho e ao amor…
A ti, Mulher…
Quero exaltar o teu real valor…
Não hoje simplesmente, aqui, agora!
Mas…que o Dia da Mulher o seja sempre:
- Hoje, amanhã, e a toda a hora,
E te libertes das garras do furor
Desta sociedade incompetente e corrompida!
A ti, mulher…
Baixa, alta, branca, negra, magra, obesa…
Flor, fruto e semente que dás vida à própria vida;
Que és do carinho e do amor rainha de beleza
Obra-prima e divina da própria Natureza…
Mulher, filha, esposa, mãe ou avó querida…
A ti, Mulher…
E sem favor … Eu quero exaltar
Nos versos que declamo em teu louvor:
Curvo-me perante ti, Mulher, por seres quem és!
Deixo estes humildes versos a teus pés!
E neles… em cada palavra uma flor!
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Mulher!
Debora Novaes de Castro
Araçatuba / SP
A terra
a folha
a fonte
a relva
a abelha
a flor
a espuma
a estrela
a prece
a neve
a brisa
a cor
a bolha
a gema
a nuvem
menina
donzela
Mulher!
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Do casamento
Valdir Azambuja
Itabuna / BA
Nos amamos.
Agora, só falta um test drive
Sob o mesmo teto
Para trazer à vista
O nosso melhor e o nosso pior
Se depois disso
Ainda estivermos do mesmo lado
Não terei dúvidas, estamos casados.
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Óvulo
Graça Carpes
Niterói / RJ
Os cães ladram
atrás de todas as
portas
mulheres
mortas de
medo
sangram
sobre panos
quentes!
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Impetuosidade
Ed Carlos Alves de Santana
Salvador / BA
Estátua grega
De beleza infinita
Cuja palavra bonita
Passa a ser termo pejorativo. Não há sentido
Não há conceito
Ou se quer cânone subjacente
Não há explicação
Para o que se sente.
Ternura transpassada palidez
Longos e belos cabelos pretos Rosto escultural
Nos remete ao passado
De beleza obras de arte perdida
Grécia Antiga.
De formato fenomenal
Côa distâncias
Languidez patriarcal
Insensível ar que respiro
Nem um aroma se quer a oferecer
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Gata de beco
Rita Velosa
Belo Horizonte / MG
Você era tão altiva, gata!
Desprezando quem te amava,
Desviando o olhar dos pobres,
Desprezando os humildes,
Ignorando os desvalidos,
Morando na mansão encantada.
Como se sente agora, gata?
Preparada para a vida?
Jogada nas ruas,
Fuçando nas lixeiras para comer?
Sem ninguém, sem amigos e sem afeto,
Sem nome a zelar,
Sem família para te cuidar?
Sem ninguém para te apoiar, gata?
Você estudou nos melhores colégios, gata!
Os colegas te invejavam,
Sempre te procuravam,
Para as baladas e bebedeiras;
Mas você nunca estudava, gata!
Prá quê?
Você tinha tudo,
Mansão, família, rica herança,
Muito dinheiro, muitos amigos,
Destino garantido,
Muita farra e diversão,
Só pensava em si mesma,
E na roupa da ocasião.
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Como você se sente agora, gata?
Usando roupas doadas,
Tomando sopão nas madrugadas,
Transando com desconhecidos,
Levando sopapos e chutes,
Com medo de ser queimada,
Ou mesmo executada,
Embaixo de um pontilhão?
Vivendo assim,
Como uma a mais na multidão?
Como você se sente agora, gata?
De gata chique para gata de beco...
De beco sem saída,
Vai confiar em alguém?
Vai continuar enrolada em papelão?
Ou vai se jogar do pontilhão?
Como você se sente agora, gata?
Como você se sente agora, gata?
Vivendo sem nada
Desamparada, solitária, desajudada.
Só, completamente só!
Como uma a mais na multidão.

Mulher é espanto
Rubens Jardim
São Paulo / SP
Das poucas mulheres
que conheci, nenhuma
deixei de amar.
Todas me conduziram
Aos espantos,
E aos espantalhos!
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Grave
Al Reiffer
Santiago / RS
gravaste-te em mim
o resultado em graça
de tua gravidez em espírito
ao contrário
sou grato
com vozes graves
é a tua gravidade
que não é tua
(pesada
como uma Sinfonia de Brahms)
que faz
que eu tenha sempre os pés no chão
grava o que te digo
com as graves
Paixões de Bach
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Ao largo da brevidade
Bernardo Almeida
Salvador / BA
Teus olhos transbordam
O azul dos céus
E em tuas mãos derretem
Os sóis de primavera
Quimera
Entre todas as feras Ela
Para a qual paraísos se descortinam
Fazendo jus à noção do infinito
Fluxo eterno
Sempre, sempre indo...
Findo
Em mim
Por ti aquinhoado
Sagitário alado
Um desertor
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Balada para as meninas
Flavio Machado
Cabo Frio / RJ
impossível não lembrar de Manuel Bandeira ao vê-las
tão alegremente cúmplices
não são as mulheres do sabonete Araxá
são as mulheres do poema escrito solidão da madrugada
tentando em vão recuperar o improviso da poesia
a promessa não cumprida de letras e
versos embalados pelo mote inebriante da lembrança de
outra balada
as três mulheres
três meninas
reais heroínas.
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Sem título
Martha Galrão
Salvador / BA
Eu gosto mesmo é de usar vestidos
e saias.
As palavras me fascinam,
por isso brinco com o fogo
das palavras.
Daquela tarde eu lembro
que mordi sem querer
minha boca
e das mãos em brasa.
Nossas mãos,
em silêncio,
criando segredos
e intimidade.
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Poema sem face
Fábio Daflon
Vitória / ES
cabelos
derramados ao chão,
corpo
em posição fetal,
é uma mulher com rosto
de quem
nenhum ser vê a face.
seu orgulho
esconder sua dor
na nudez
de uma humildade
como sol
da manhã ou do crepúsculo,
quando
a luz não tem tarefa,
interregno
de beleza cálida,
causa
de vida e também de morte
da dor,
coisa finita, tão quanto
a mulher aflita.
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Margens do desejo
Teócrito Abritta
Rio de Janeiro / RJ
Por aveludadas texturas, cores que se atraem, que se traem
Na imaginação do ensejo a fruição de desejo
Romper rendas, atravessar teias
Escorregadias margens
Aveludadas texturas
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Mulheres felinas
Douglas Fantinelli
Porto Alegre / RS
Miam,
Arranham,
Mordem.
-Não necessariamente nessa ordem.
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O banho
Isabel Máximo Correa
Lisboa / Portugal
é silenciosa a água quando escorre pelo teu corpo
morna a tua pele
maravilhosa a visão de te olhar
o corpo
colocas o gel na esponja
passas a espuma
fechas os olhos
porque fechas os olhos?
já sei!
para sentires as mãos na passagem pelo teu ser
a revelar a sedução da tua sombra
estás na penumbra do Sol
a porta está aberta
vejo-te a amaciares o cabelo molhado
escorrido escuro longo
a percepção de um piano a tocar no disco da aparelhagem
misturado com um violino vibrante
nas cordas dos teus braços
confundidos nas pernas
num mundo só teu…
juro que só vim a tua casa
para te devolver a tijela emprestada
parei somente para te amar de longe
tocando a minha alma na tua
sorrindo perante o impressionismo do vapor a exalar o espaço
vou-me embora
andando na nuvem do chão alcatifado
sinto-te em mim
quando nos falamos por telefone
e fecho os olhos
para te ouvir no banho…
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Vênus
Waullena de Oliveira
Lisboa / Portugal
Cada pedaço de mim te pertence
Quando me fazes vibrar
tremer, esmorecer me entrego por inteira
e não penso não posso pensar.
Só sei te sentir,
Te amar...
Tua voz me chama . . .
Pedes para que eu tenha a iniciativa ?
Não sei. Sou Vênus - apenas terra
me deixo povoar e semear.
Tu és Mercúrio domínios do ar
imaginas e sabes o que fazer ...
Meu corpo te espera . . .
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