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EDITORIAL

Se você vier
Existem momentos no dia e na vida em que o ‘quando’
cede lugar para o ‘se’.
São momentos em que a certeza está em suspenso,
deixando que a dúvida reine soberana - muitas vezes
acompanhada de medos, inseguranças, ansiedades...
Quando o sol se por, tomaremos um café. Se você vier, meu
dia ficará feliz.
Quando o frio impuser sua força, será de novo um tempo
de aconchego. Se você vier, esse inverno será uma experiência
incrível.
Quando o corpo estiver preparado, um óvulo se
transformará. Se você deliciosamente vier, nada será como antes.
Sob o signo dos hiatos e das esperas, o ‘se’ mostra toda sua
força, e, quando disponível ao ‘você’, abre-se para infinitas
possibilidades que o ‘outro’ pode comportar.
Dois universos e uma multiplicidade de pensamentos,
sentimentos e ações, na beleza do ‘ser’.
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Editora

Editora Pragmatha
Porto Alegre, Maio/2014. Ano 07. Número 58. Circulação gratuita. Www.pragmatha.com.br.
Editora: Sandra Veroneze. Contato: sandra.veroneze@pragmatha.com.br.

Índice.............................................................................
5. Transe erótico
Ricardo Mainieri

19. Alegria na varanda
Salete Magalhães Alves

32. O blues que anoitece os homens
André Foltran

6. SMS
Márcia Abath

20. Se você vier
Lígia Messina

33. Renascer
Ligia Lacerda

7. Na Copa e cozinha do Brasil
Roberth Fabris

21. Se
Elaine Maria Goulart Nunes

34. Viesses
Ana Maria Gazzaneo

8. Se vier
Lin Quintino

22. Reencontro
Rosalva Rocha

35. Estarei aqui
Mauricio Duarte

9. Creia
Tatiane Antoine Ferreira

23. Recado
Jania Souza

36. Se você vier
Gerci Oliveira Godoy

10. Onde você mora?
Mário Borges

24. Se você me amar
Alexandra Magalhães Zeiner

11. Se vc tivesse chegado...
Franck Santos

25. Sem título
Jardim

37. Sem título
Dija Darkdija
38. Do amor
Martha Galrão

12. Nossa vida
João Evangelista Rodrigues

26. A primeira noite do resto das nossas
vidas
Carlos Antonholi

13. Nem vem
Tchello d´Barros
14. Se você vier
Isabel C S Vargas
15. Onde é o mundo?
Luciano Machado Tomaz
16. Se você vier
Mardilê Friedrich Fabre
17. Se você vier
Valesca Pederiva
18. Procuram
Robinson Silva Alves

27. Na dor está o êxtase
Francisca Raquel Queiroz Alves Rocha
28. Se você vier
Vanessa Soares
29. Por amor, por dinheiro
Roberto Prado Barbosa Júnior
30. Olhos de Cecília
Antonio Cabral Filho

39. Asa a asa
Karen Waechter
40. Está tudo pronto!
Jackson Franco
41. Recado
Jania Souza
42. Se vieres
Maria Terezinha Lanzini
43. Felicidade, ela veio
Celso Oliveira
44. Se você vier
Célia Victorino

31. Profundo mistério
Artur Pereira dos Santos

Segue

Índice.............................................................................
45. Rosas e sonhos
Vivian de Moraes

58. Rápido
Jacques Cigarra

71. Se você vier
Danilo Anastáncio André Mucambe

46. Asas
Ricardo Santos

59. Vem comigo
Marcio Viana

72. Perdeu tempo - volta
Frederico Romanoff

47. Somas
Luciano Alves Nogueira

60. A Copa é nossa!
Gabriel Bocorny Guidotti

73. AH, se você vier...
Graça Campos

48. Se você vier
Cleia Drose

61. Poema do encontro
Clevane Pessoa

74. De mal a pior
Otavio Reichert

49. Surge da língua, Ana?
Adilson Roberto Gonçalves

62. Sonhando manhãs
Agenor de Mello Coelho

75.Feliz
Carmen Marinho dos Santos

50. Soneto de Retorno
Al Reiffer

63. Filipinas
Ana Cristina Fraga

76. Pulsar de anjos
Graça Carpes

51. Recomeço
Léris Seitenfus

64. Se você vier
Amélia Luz

76. Pulsar de anjos
Graça Carpes

52. Se você vier
Adriana Pavani

65. Churrasco de Amor
VAlQuiria Imperiano

76. Pulsar de anjos
Graça Carpes

53. Sonhos meus
Solange Grandini

66. Reflexo
Karla Hack dos Santos

77. Ah, se você vier!
Maria Moreira

54. Flores
José Heber de Souza Aguiar

67. Se você vier
Ricola de Paula

78. Lúcifer
Gabriel Felipe Jacomel

55. Moça Bonita
A. Zarfeg

68. Se você vier
Waulena d´Oliveira Silva

79. Pulsar do Amor
Maurício Collar

56. Se você vier
Rosa Ramos

69. Se você vier
Rita Velosa

80. Se você vier com amor
Cristiano Messina Pereira da Silva

57. Novembro em flor
Marcos de Andrade

70. O arco-íris
Salete Magalhães

Transe erótico
Ricardo Mainieri
Porto Alegre / RS
se você vier
vestindo seu cheiro
& seu sabor
estarei servido
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deixarei minha boca
sorver este néctar
que escorre de seu corpo
seiva agridoce que alucina
depois saciado
deitarei em seu regaço
e terei os melhores sonhos
e não vou querer mais acordar.

SMS
Márcia Abath
Teresópolis / RJ
abro
meus
olhos
cosmos
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luzidio
reluzo
rebrilho
ao canto
do teu
coração
mansidão
passarinho
fazendo
ninho
se vieres ou não ...

Na Copa e cozinha do Brasil
Roberth Fabris
Maringá / PA
Eu acredito num país do futuro
Eu acredito num Brasil sem muros
Eu acredito numa copa de verdade
Sem muros e creches pela metade
Sem medo de ser feliz de verdade
Sem medo de entrar nos hospitais e ter fatalidade
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Se você vier a copa pra gringo vai acontecer
Se você vier a cozinha dos seus sonhos vai conhecer
CBN, BBC e tudo mais que você quiser
Mas o povo brasileiro mesmo vai somente se encontrar
Em cima dos muros, em cima das grades, em cima da fatalidade
Se você vier vai colaborar para a calamidade
Da copa dos sem tetos, da copa dos insetos
Da copa que não é pra ninguém se alegrar.

Se vier
Lin Quintino
Belo Horizonte / MG
Se vier, venha sem pressa,
Sem tempo certo pra partir.
Mexa em tudo, desfaça os enganos,
Desfaça meus laços,
Mas, não tenha pressa em partir.
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Vasculhe minhas gavetas,
Esvazie meus recantos,
Mude tudo que quiser,
Exorcize meus medos,
Mas, só te peço
Não mude minhas palavras,
Pois já criaram limo.
Se vier, venha sem pressa,
Mas deixa a bagagem na porta
Pois, se quiser, pode partir,
Mas, espero que essa vontade de ir embora,
Se perca no gosto dos abraços e dos beijos,
E, assim, que manhãs se entardeçam,
E que você possa desistir,
E eu consiga aquietar essa sua vontade de partir...

Creia
Tatiane Antoine Ferreira
Porto Alegre / RS
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Se você vier
Agora
enfim...
será tarde
demais
a chama
que ardia
em mim
há muito
não arde
mais.
Um amor
que se demora
tanto
no mesmo cais
em pranto
de agonia
uma hora
cansa
e não chora
mais.

Um dia
um novo amor
aflora
e acaricia
o coração
que outrora
orava
e sofria
e então
a alma
ancora,
esfria
e nem ora
mais.

Onde você mora?
Mário Borges
Belo Horizonte / MG
Jesus Cristo reside nos palácios da humildade,
Não importa a sua choupana ou a sua mansão,
Pois o que "Ele" procura são os residentes em seu coração,
Quanto as suas muralhas de ouro,
Elas são apenas passagens temporárias!
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Se vc tivesse chegado...
Franck Santos
São Luis / MA
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Se você tivesse chegado
teríamos ido assistir 'Comer Rezar Amar'.
Teríamos tomado sundae de maracujá na saída do cinema.
Veríamos um céu seda blues ao cair da tarde,
Antes de brotarem as estrelas.
Teríamos jantado naquele restaurante à beira-mar no qual
tocam músicas francesas.
No digital do relógio 02.35h.
Recolho minhas emoções. Minha insônia.
Meu dia sem você. Ah, se você tivesse chegado...

Nossa vida
João Evangelista Rodrigues
Belo Horizonte / MG
se você vier
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bem-vinda
quando a noite ainda
tinge de verniz
a barra do dia
quando a luz mais linda
rompe o infinito
pousa na janela
feito melodia
seja luz mais fina
de uma estrela fria
seja luz singela
branca ou amarela
sempre me anima
sempre me alucina
seja luz tardia
seja luz vadia
lua de neon
Tudo que irradia
tudo que me guia
cheiro de maçã
mesmo dividido
no final do dia

Nem Vem
Tchello d'Barros
Rio de Janeiro / RJ
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nem
vem
que
não
tem
mas
quem
mais
tem
mais
quer
só
não
vê
quem
não
tem

Se você vier...
Isabel C S Vargas
Pelotas / RS
Que seja de peito aberto,
Sem mágoas e rancores.
Esqueça o passado,
As desavenças, fruto da imaturidade.
Se você vier...
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Traga um sorriso nos lábios,
Flores em suas mãos,
Arrependimento em seu coração.
Se você vier...
Venha com amor renovado,
Com desejo de acertar
Enquanto este sentimento durar.

Onde é o mundo?
Luciano Machado Tomaz
Belo Horizonte / MG

15

- Onde é o mundo?
-Coisa triste.
-Onde estão as vacas?
-Humanidades.
-Por que brilha o sol?
-Suor e sangue.
-Por que vou à luta?
-Amor e morte.
-Por que sou feliz?
-Sussurros intensos.
-Vão todos embora?
-Paz, paz.
-E por que não grito?
-Incapaz.
-E por que não sou outro?
-Não sou?
-Onde vou parar?
-Onde chegar.
-Onde vamos parar?
-No fim.

Se você vier...
Mardilê Friedrich Fabre
São Leopoldo / RS
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Se você vier, ficará
O tempo em suspenso à espera
Das palavras da poesia.
Se você vier, ficará
Meu coração calmo, sem dor
No regaço do devaneio.
Só sua presença faria
Meu coração calmo, sem dor.
Se você vier, o prazer
Cantará em mim outra vez.
Não haverá mais solidão.
Se você vier, o prazer
Destruirá as negras sombras
Que fazem de mim um robô.
Partiremos juntos, seu sol
Destruirá as negras sombras.

Se você vier
Valesca Pederiva
Encantado / RS
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Se você vier
construo minha casa
de dentro para fora
que jeito outro há
de ter-se um fundamento?
sob meus pés
nuvem a vagar
mas,
é tão bom voar
sem saber se
irei pousar
ergo as paredes
sentimentos aerados
por eles
raios,
sol e trevas
bolinhas e misturas
se você vier
explodem
portas e janelas
abertas a esperar
se você vier

Procuram
Robinson Silva Alves
Coaraci / BA
Procuram-se poetas
Que amem a vida
E busquem a paz
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Mudando histórias
De homens peversos
De destinos incertos
Irracionais
Cessem as guerras
Nesta nova era,
Uma bela terra
De todos iguais
Que neste mundo ideal
Na aldeia global
Este raro animal
Que se diz racional
Encontre a paz afinal
Procuram-se homens
Procuram-se sonhadores
Procuram-se poetas.

Alegria na varanda
Salete Magalhães Alves
Coaraci / BA
A alegria na varanda
Em uma forma de uma planta
É so acreditar
Que acontece
A magia
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A magia da poesia
Poesia que faz o escritor
É so acreditar
Que vai acontecer
É so aprender
A nova poesia
A nova poesia
A alegria na varanda.

Se você vier
Lígia Messina
Porto Alegre / RS
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Você foi embora
Sem dizer adeus
Sem explicação
Sem palavras
Fiquei esperando uma despedida
Um adeus ou até logo
Vivemos tantas coisas juntos
Alegrias e sonoras gargalhadas
Duros golpes e muitas lágrimas
Quando você precisava de mim
Eu saía correndo ao teu encontro
Juntava os pedaços em que te haviam partido
Quando eu pedia
Você vinha voando
Me envolvendo em seus braços
Onde eu encontrava o calor do aconchego
Se você amanhã precisar de mim
Esqueço tudo
Vou ao teu encontro para te fazer feliz
Se eu precisar de ti
Do teu amor, do teu abraço, da tua voz...
Ah! Se você vier...
Não deixarei que você vá embora nunca mais
Ah! Se você vier...

Se
Elaine Maria Goulart Nunes
Rio Grande / RS
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Se o teu sorriso chegar
Agora nesse momento
Quem sabe já para o vento
E o mar desmancha a espuma
Que cobre meu sentimento!
Quem sabe eu tenha coragem
De pedir o teu amor
Sem egoísmo nenhum
Por esse outono somente!

Reencontro
Rosalva Rocha
Santo Antônio da Patrulha / RS
Te espero há anos ...
sonhamos tantos planos ...
Atitudes impensadas
atalharam nosso amor
e, subitamente,
nossas vidas seguiram
seu caminho afastadas
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Deixamos de viver momentos ímpares
no mundo aberto que tínhamos
onde (quase) tudo era propício
até cairmos por fim no precipício
Hoje a esperança retorna
meu sorriso se alarga
chance de te encontrar novamente
tu - justamente (ainda) o elo da minha corrente
Se você vier
venha leve - nada breve
sente com tempo pra matar a minha saudade
que poderá não ser a tua
mas é sentida nítida - nua

Nossas fotos serão revistas
riremos dos nossos feitos
esqueceremos o amor desfeito
perdoaremos um ao outro
feito crianças em sonho
Se você vier não se assuste
mudei com a saudade
sou outra camaleoa
transpus minhas vontades
adaptada à nova realidade
Mas o chá será servido
tuas palavras sorvidas
meus olhos em lágrimas (antecipo)
falarão como um grito
o fim? - só no infinito

Recado
Jania Souza
Natal / RN
Um coração sempre terno
macia pétala de flor, margarida ou la frança
será o seu troféu.
Se você vier de carro, a jato, de jet sky ou a pé
vai encontrar meus dias
radiantes a florir na beira do seu caminho.
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Encontrará também uma rede de amor carinho
enroscada nos contornos do meu ansioso corpo
se você vier para mim sem desviar sua atenção.

Se você me amar
Alexandra Magalhães Zeiner
Augsburg / Alemanha
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Quando chegar
Venha devagar
Para não assustar
Fique atento
Se estiver chovendo
Te quero molhado
Entre os lenҫois
Lá fora o vento
Enquanto aqui dentro
Corpos suados
Na cama macia
Saciam desejos
Sublimes lampejos
Viagem astral
Paixão invernal
Para o espaҫo sideral

Sem título
Jardim
Niterói / RJ
antes que eu pudesse me dar conta,
desde o princípio,
antes mesmo de te conhecer,
já te amava.

25

cultivava este amor
repleto de promessas imprevistas,
em outro hemisfério,
em terras distantes,
em outro continente,
por cruzar mares e oceanos
até me encontrar.
já amava a tua cor e o teu toque,
tuas palavras antes que as ouvisse,
já previa o emaranhar de nós
e nosso abraço,
minha ânsia em percorrer
teus relevos e teus segredos,
teus pelos em minha boca,
a umidade entre tuas pernas.

Já tinha minhas mãos
à espera das tuas,
sempre aguardando a tua chegada,
o momento delas
envolverem os teus peitos.
te esperei,
repleto de histórias
de outras tantas
que se desvaneceram
no momento em que teus lábios
se encontraram com os meus.

A primeira noite do
resto de nossas vidas
Carlos Antonholi
São Bernardo do Campo / SP
e disse adeus
quando nunca esteve presente,
que não a amava mais
como se já houvesse amado,
mas jamais,
um momento durante o sempre aguardado
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foi aquela noite
não precisou dormir de lado
se antes fria mesmo que não fosse inverno
a primeira noite dormida
fora do inferno

Na dor está o êxtase
Francisca Raquel Queiroz Alves Rocha
Juazeiro do Norte / CE
Abre bem o meu corpo e me beije por completo
Sua boca vai saciar essa sede de "amar"
Mais fundo, mais fundo, não peça para eu parar
Mais fundo, mais fundo, descubra o novo mundo a explorar
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No caminho mais sombrio está a chave do prazer
Que venha um ou mais três, há espaço suficiente
Mais fundo, mais fundo, na dor está o êxtase
Mais fundo, mais fundo, eu tenho vários nomes
E nem queira saber do meu passado
E nem tente descobrir os meus fracassos
Se um dia te amei, hoje agora eu sei
Que não quero mais sofrer
E nem queira entender a mente humana
E nem tente condenar minha alma mundana
Se um dia te amei, hoje agora eu sei
Que as marcas em meu pulso serão eternas...
Beije bem, querido, e desfrute dos poucos minutos
Sua boca vai sangrar até você morrer em meus braços
Mais fundo, mais fundo, meus pensamentos são insanos
Mais fundo, mais fundo, cresce meu sentimento de vingança
Cansei de ser a vadia que você tanto quis

Se você vier
Vanessa Soares
Pavuna / RJ
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Se você vier que venha por amor e saiba dar valor...
Se você vier que venha para sanar a dor que você mesmo
me causou...
Se você vier que venha para amar com verdade e não com falsidade...
Se você vier que venha para me fazer sorrir e não para me fazer chorar...
Se você vier que venha para somar, multiplicar e não diminuir...
Se você vier e não for pelos motivos aqui descritos, então nem venhas fique
onde estás...
Por você eu já chorei demais e esse erro eu não cometerei nunca mais.

Por amor, por dinheiro
Roberto Prado Barbosa Júnior
Santos / SP
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na porta
a falsa loira
sorri
seminua
a morena de chapinha
sorri um sorriso
borrado
outra sorri
sentada nos degraus
as pernas tatuadas à mostra
fumando cigarro
de cravo
sorri
para qualquer um
sorri
e canino dourado
brilha ao sol
sorri e faz

- psiu!!!
- psiu, vem cá!
sussurra ofidiamente
- por dinheiro
fazemos amor
- psiu!
- vem!
é...
como diz o vandeco
do alto deu calva sabedoria:
- puta burra e preguiçosa, se
estudasse e lesse um livro
seria ao menos uma garota de
programa...
e sumindo na distância
o derradeiro:
- ei psiu!!!

Olhos de Cecília
Antonio Cabral Filho
Rio de Janeiro / RJ
Vinha não sei de onde
Chegando em casa
Louco por um repouso
Mas no meio do caminho
Eis uma mãe gata
Com sua ninhada
Fazendo um tour pela rua.
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Dada à surpresa,
Os bichaninhos se fartavam
Tomando pista e calçada,
Deixando a mamãe atarantada,
Sem dar conta
Nem tomar conta
Da filharada tonta.
Mas naquela manada
Farta de gatos bonitos
Havia uma gatinha branca
Com uma listra amarela
Cobrindo os olhos
De ponta a ponta da testa
Farejando meu portão.
Me agachei para mimá-la
E notei seus olhos,
Olhos claros, claros rajados,
De um rajado cinza
Com fundo brilhante
E disse-me em silêncio
“olhos de Cecília!...”.

Como a dona do plantel
Monitorasse a gataiada,
Perguntei-lhe se daria de presente
Aquela gatinha meiga:
- Claro! É fêmea.
Agora, eu vejo TV,
Deitado no sofá,
Com Cecília ronronando em meus pés.
Mas bastou só alguns meses
Entre sua infância e adolescência
E Cecília ganhou mundo,
Vivia no portão, perscrutando a rua
Com seu olhar translúcido.
Tentando decifrar seus anseios,
Levei-a ao veterinário
E fui informado que era cio,
Cecília estava em cio
E que fez do portão
Seu ponto de caça...
Até que um dia desses
Surgiu um gato preto
Com listras azuladas,
Lembrando um desses indianos
Da seita hindu, cheio de charme,
E jogou-lhe um “miau!” daqueles,
Que Cecília partiu...
E eu sobrei estirado no sofá,
Vendo TV, pensando
“se você vier...”.
*&*

Profundo mistério
Artur Pereira dos Santos
Porto Alegre / RS
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Teu rosto tem um quê de atração que não consigo decifrar.
Teus lábios, no contexto deste mistério, ocultam teus segredos.
Porém, tua beleza e tudo o que mostras com expressividade,
acrescido da profundeza de teu olhar exorcizam os meus medos.
Satisfaz os meus anseios tudo o que em ti é exuberância.
Além de teus contornos naturais lindamente desenhados.
Fazendo de teu perfil o lenitivo de ausências e lembranças.
E de teu sorriso um brinde à ilusão de ser amado.
Hei de decifrar este mistério quando um dia te encontrar.
Desfazendo tua mística de encanto e indiferença.
Transformando a ilusão em simples corpo de mulher.
Esperarei, sem pressa, cada hora de meu tempo, sem amar.
Enquanto houver no coração reservas de amor e paciência.
E tranquilamente aqui estarei. Se você vier.

O blues que anoitece os homens
André Foltran
São José do Rio Preto / SP
Mas você vem
sorrateira
pela porta...
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Você sempre vem...
revirar a mesa, espalhar
os discos, tocar fogo
nos tediosos dias
- aqueles mesmos dias
a que nós loucos chamávamos
Úteis...

Renascer
Ligia Lacerda
Caxias do Sul / RS
Ó amor tão sonhado!
Por que não chegas?
Grita meu coração, a te buscar!
Dentro da noite, à tua espera,
trago rotos os sonhos, gastas as ilusões...
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Mas, se vieres!
Ah, se vieres, tudo há de renascer!
Reviverão os sonhos,
a pedra será relva, o espinho será flor,
trevas serão auroras, e a vertente um caudal!
Ó amor tão sonhado!
Se vieres, também eu renascerei!

Viesses
Ana Maria Gazzaneo
Bragança Paulista / SP
Viesses
e me vestiria de seda,
usaria o melhor perfume,
aquela preferida lingerie...
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Adornaria os cabelos,
usaria aqueles brincos,
que foi presente de amor...
Meu perfume predileto,
aquele batom carmim,
que coloriu meu sorriso,
naquele encontro passado...
Expressões do meu encanto,
brilharia em meu olhar,
com o coração em festa...

Se viesses, me acharias,
ansiosa, em correrias,
para melhor te acolher...
Só de pensar já me vejo,
carregada de desejos,
repleta da sensação
que me arrouba e faz voar...
Nessa delícia de amar-te,
não caibo em mim, de contente,
conto as horas a sonhar...

Estarei aqui
Mauricio Duarte
São Gonçalo / RJ
Se você vier,
estarei aqui em espera...
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não me afastarei de você
nem para trabalhar,
nem para afazeres da casa,
nem para rezar,
nem para ir no banheiro,
nem para comer,
nem para dormir,
nem para tomar banho,
nem para fazer minha arte,
nem para ver jogos de futebol...
Não me afastarei de você
nem se o espírito dos tempos,
ele todo, estiver
contra nós, nem assim...
nem se o céu dos anjos
disser que não vale a pena,
que nós não nascemos
para ficarmos juntos,
que não somos mais
um casal em comunhão...

Não me afastarei de você
nem para assistir TV,
nem para acessar a internet,
nem para ir à praia
nem para meditar,
nem para ler,
nem para me exercitar,
nem para ver os amigos,
nem para pensar,
nem para respirar...
Não me afastarei de você
nem se a vida continuamente
revivida, me disser que você
não é mais minha...
nem se a lua, eternamente
iluminada à noite,
desistir de nos iluminar,
só a nós dois e nos deixar
na ampla escuridão
das nossas trevas interiores...
Se você vier,
estarei aqui em espera...

Se você vier
Gerci Oliveira Godoy
Porto Alegre / RS
traga contigo a paz que me roubaste
devolve o cravo branco que te dei
chega sem ruído pra que eu não te veja
deixa sob o tapete de minha porta
a poeira dos estragos de nós dois.
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Sem título
Dija Darkdija
João Pessoa / PB
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se você vier
eu Lhe recebo
se não vier
recebo sua ausência
e se ela não vier
que venha o nada
o chá está pronto
o resto é paciência

Do amor
Martha Galrão
Salvador / BA
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Por muitas noites e luas
em uma garrafa de náufrago
deslizou nas águas do rio
a promessa que lhe faço.

E se for à beira
do precipício do mundo
será tontura e estrelas
o céu de suas palavras.

Você respondeu com música
batendo forte os pés no chão.
Você quer leitura
na palma da minha mão.

No abraço,
escutarei em meu peito
a desordem do seu coração.

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.

Um desgoverno danado
Em meu peito,
dois pandeiros
E a porta aberta pro sul.

Asa a asa
Karen Waechter
Porto Alegre / RS
Queria estar presente mesmo ausente.
Penetrar em seu ser sem tocar.
Permitir-se sentir estando ou não presente.
Submergir até não mais aguentar.
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Queria ser como o vento para poder afagar seu rosto.
Passar o tempo sem que notasse.
Vivenciar momentos felizes com gosto.
Eu queria apenas que você gostasse.
Quisera ser apenas eu.
De corpo, de alma e sentimento.
Sentir você inteiro.
Não só agora ou por um momento.
Quisera juntar meus sentimentos junto aos seus.
Asa a asa, mesmo sem voar.
E somente pensar.
O que é realmente amar ?

Está tudo pronto!
Jackson Franco
Recife / PE
Depois do meu casamento,
Já sabia que você viria.
Eu tinha um pressentimento.
Eu sabia, eu sabia.
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Mesmo com filhos já crescidos e bem,
Eu sabia.
Para mim você seria mais alguém.
Que viria.
Sempre lhe imaginei num vestido escuro,
Escondendo o rosto - Com algum charme?
Eu já velho, mas totalmente entregue e puro,
Atraído pelos seus braços.
Aí estou perto de terminar o que conto:
Alquebrado pelos anos, não acredito mais em sorte,
Se você vier, sinto que estou pronto.
Pode entrar, senhora Morte!

Recado
Jania Souza
Natal / RS
Um coração sempre terno
macia pétala de flor
será o seu troféu.
Se você vier
de carro, a jato
de jet ski ou a pé
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vai encontrar meus dias
radiantes a florir
na beira do seu caminho.
Encontrará também
uma rede de amor carinho
enroscada em meu corpo
se você vier...

Se vieres
Maria Terezinha Lanzini
Canoas / RS
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Me traz
teu riso
teu desejo
em uma cascata de
sons
sussurro de
brisa
cheiro de mar
se vieres
me encharca de
candura
quero contigo
voar
no azul do vento
em lufadas de luar

Se vieres
me traz
um pouco de
encanto
lume
fantasia
sou pluma
esquecida
trevo amarfanhado
vê se entende
minha alma e,
me abriga sob asas
de cetim

Felicidade, ela veio
Celso Oliveira
Balneário Pinhal / RS
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Hoje vejo a felicidade bater a minha porta
trazendo a alegria de um amor com vibração
aquele amor que a muito eu procurava
que fez bater mais forte e com emoção
por muitas vezes sonhei em estar perto de ti
você que chegou e tomou de vez meu coração
muitas vezes eu perguntava "Se Você Vier"
e me fizer se apaixonar, vou te amar minha paixão
Hoje Você veio, e conquistou o teu lugar
me faz sonhar me faz sorrir me faz sentir
me faz amar, e procurar em uma ação
que bate forte o coração em busca da felicidade
pois pra mim não importa a idade
a nossa alma traz emoção, traz saudade
traz liberdade. Traz ação. me faz vibrar,
me faz tão forte, sou pura fé e pura sorte

Se você vier
Célia Victorino
Imbé / RS
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Se você vier
Se você vier:
o sol voltará a brilhar
as angústias se dissiparão
e as lágrimas não mais vão rolar.
Se você vier:
cada minuto será eterno
e em seus olhos verei só alegria
em minhas mãos o calor das tuas
destruirá o tremor constante
e serão agentes de afago terno.
Se você vier
será que ainda estarei aqui?!

Rosas e sonhos
Vivian de Moraes
Araraquara / SP
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eu não terei rosas nas mãos
quando você vier
mas você poderá vê-las nas roseiras
do jardim que eu cultivei
caso você viesse
eu acho que você não vem mais
tento pensar em outra pessoa que apreciaria
o meu jardim
tanto quanto eu
ou você
e todas as rosas que eu posso oferecer
mas nunca me lembro de ninguém
mas se você vier...

Asas
Ricardo Santos
São Paulo / SP
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Minha vida tem asas
Elas me levam acolá
Assim, vou ao infinito
Vou até você, meu bem
O horizonte é meu porto seguro
Essa é minha doce vida
Que navega nas asas do sonho
Querida! Vem comigo!

Somas
Luciano Alves Nogueira
Maringá / PR
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Venha somar educação e solidariedade...
Dividir frutos, amores e felicidades...
Multiplicar exponencialmente a vida.
Diminuir a inveja, preconceito e banalidade...
Dividir sorrisos, ações e voluntariedade...
Ao final o resultado será consciência tranquila.
Se você vier trouxer sua maravilhosa colaboração
As mudanças começarão por você e em mim
A partir daí começará uma intensa revolução
A mudança de todo o planeta. Simples assim.

Se você vier
Cleia Dröse
São Lourenço do Sul / RS
Se você vier a passos lentos,
olhar perdido no horizonte inexistente,
pronunciando palavras silenciosas,
pode estar seguro... aqui estarei!
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Se você vier altas horas da madrugada,
pássaro em busca do ninho,
haverá calor e aconchego
neste leito vazio de tua presença...
Se você vier, ainda que seja tarde,
sempre será tempo...
porque tempo e espaço se confundem,
se perdem e se fundem
no momento em que duas almas se encontram...
Isso somente... se você vier!

Surge da língua, Ana?
Adilson Roberto Gonçalves
Lorena / SP
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Brinco com o falar
traduzindo textos (o)cultos
de língua de outro lugar.
Começo assim que vier
do alemão, como vultos:
serão os quatro na premier.
Para que saiba voce
da linda voz italiana
não vem o porquê.
Concluindo a chicana
resta o condicional se
que não se comporta, Ana!

Soneto de Retorno
Al Reiffer
Santiago / RS
Para Patrícia Almeida
fazer voltar tudo o que hoje é antigo
e que surja a alma destas cinzas brasas
das cinzas brasas pelos campos trigos
te trago águias com amor nas asas
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águias de asas altas do que te digo
e que eu diga sonho entre as tardes claras
nas tardes claras ter tua mão comigo
por entre as eras das sublimes sagas
sublimes sagas do que foi distante
de um mundo em ouro por extintas lâmpadas
e agora vamos pelos céus avantes
nos céus avantes com estas notas tântricas
somos essências das eternas fontes
e um vinho em paz nas tuas íris límpidas

Recomeço
Léris Seitenfus
Porto Alegre / RS
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Se vieres sem pranto
sem dramas rotineiros
chegue com bombons e flores
livre dos falsos amores
faremos um novo
Passo de dança
sem lembranças
marcadas, torturadas.
Se você vier...
Teremos o ultimo recomeço.

Se você vier...
Adriana Pavani
Barra Bonita / SP
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Se você vier...
Eu não sei mais como esperar.
Já esperei tanto
Que até esqueci que nalgum dia você poderia chegar.
Não sei se esse sonho eu acalento.
Ou se deixo o pranto derramar.
Não sei se você eu enfrento
Ou se simplesmente continuo a lhe esperar.
Mas... pensando bem, mesmo
Se você vier,
Acho que vou encarar de frente
E você mostrar que, apesar de minhas dores,
Eu ainda sou gente.

Sonhos meus
Solange Grandini
Santo Antônio da Patrulha / RS
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Sonhos meus
Fico à espera
No silêncio.
Minha alma com sua inquietude
Me espanta.
Deixo tudo pra trás
Quero sonhar
Sonhos bons!
As cores do arco-íris
São vibrantes
Já minha alma relaxa.
Só eu vejo,
Só eu sei
Do meu sonho,
Do meu querer
Do meu viver.
Ficarei feliz se você chegar
Se você vier
De mansinho
Com carinho.
Me embalar em recordações
Sonhos meus!!!!!!

Flores
José Heber de Souza Aguiar
Canoas / RS
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se você vier
venha toda amores
se você vier
me extirpará as dores
se você vier
não se demore e, se novamente fores
derramarei-me em pranto eterno
e minhas lágrimas regarão as flores
que serão suas
se você, novamente, vier...

Moça Bonita
A. Zarfeg
Teixeira de Freitas / BA
Te reconquistar,
Moça bonita,
A cada dia amar

No trem do amor,
Entre nuvens,
Minha nega fulô!

Sempre e mais,
Moça bonita,
Na guerra e na paz

Estás demorando!
Não vês, moça,
Estou delirando?

Teu leite bom,
Moça bonita!
Esse teu batom!

Que padeço tanto,
Bonitona, e
Rimo aos prantos?

Então vem, vem,
Moça bonita,
Voando do além!

De tanto esperar
E rimar em vão,
Agora vou jan/tar
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Se você vier
Rosa Ramos
Rio de Janeiro / RJ
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se você vier com duas tranças de menina
e as mãos ainda sujas de tinta
te penso Frida.
já se vier com dois copos de bebida
e cães em matilha
te imagino Hilda.
nada além dessa possibilidade me incita:
ser tua pintura e tua escrita.

Novembro em flor
Marcos de Andrade
Passo Fundo / RS
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Sentei no campo verde
O vinhedo em flor
A força do amor brotando
É dia de festa
A carne fraqueja às vezes
Fico assim, querubim
Santado a observar
Pássaros, borboletas
Sentindo o fescor do ar
Um fio de sombra
Cobrindo a vista
Espero
Se você vier...

Rápido
Jacques Cigarra
Ponte Nova / MG
Se você vier
Diz que chegará aqui num clic!
Só não vale é eu ficar te esperando
E você ficar aí no whats up
Só clicando.
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Vem comigo
Marcio Viana
Porto Alegre / RS
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Se você vier comigo
Juntos vamos ficar
As belezas do mundo
Juntos vamos admirar
As músicas mais belas
Pra você vou cantar
Poemas de amor
Irei pra você declamar
Se você vier comigo
De você vou cuidar
Na alegria ou na tristeza
Juntos vamos estar
As dificuldades do dia a dia
Estaremos juntos pra superar
E as alegrias da vida
Vamos juntos comemorar
Se você vier comigo
Prometo sempre te amar
Mas se isso for um sonho
Não quero acordar

A Copa é nossa!
Gabriel Bocorny Guidotti
Porto Alegre / RS
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Pegue a motocicleta, o carro, o avião
Não há desculpa para não vir ao Brasil
Exceto a ausência de sua seleção
Presencie aqui uma festa de cores
Conheça as cidades
Conquiste novos amores
O país está fazendo a Copa das copas
Pule, grite, empurre o time
Se você vier, não se sinta acabrunhado
Mas tenha a certeza que o Brasil já ganhou esse Mundial
Dentro ou fora dos gramados

Poema do encontro
Clevane Pessoa
Belo Horizonte / MG
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Se você vier, venha envolto nos lençóis de linho antigo,
ainda úmidos do último encontro esperado.
Traga aromas de amoras, partidas entre os dentes brancos
oferendas da natureza selvagem de mil tons de verdes,
na Serra onde as brumas ocultavam mostrando todos os desejos.
Traga o calor do morno sol de outono, aquele que dourava
nossos movimentos balerinos e nossos cabelos irmanados.
Traga as batidas de nossos corações, impressos na memória,
em uníssono mussitando a Paz do após, em nós.
Traga a caixa dos nossos sonhos trancada com a chave d'ouro
que mandamos cunhar na ourivesaria dos querubins.
Traga os não-gritos de gozo sufocados em nossas gargantas cantantes.
Traga a você mesmo, envolto nos lençóis de linho antigo
pintalgados aqui e ali com o vermelho das amoras selvagens,
com o verde das folhas raptadas.
Úmidos das brumas enevoadas de anseios.
Traga as mãos ávidas de sustentar meus seios, traga essas belas mãos
que deliciaram-me, que acalentaram-me, os braços que carregaram-me.
Traga a você mesmo, repito no embalo do sonho noturno mais sagrado,
desenrolado nas espirais de minha saudade indevassável.
Mas você não virá. Não poderá retornar de seu novo espaço.
Sei que ao acordar, embora apaziguada, mas sedenta,
saberei que quem terá de ir, sou eu, e que você me esperará exalar
um último suspiro, para então vir esperar-me na boca aberta do túnel luminoso.
Irei. Espere-me, então Um dia, quem irá sou eu.
Linhos, amoras, folhas, aromas, cantares e gritos de prazer.
levarei eu tudo que nos cercou um dia.
Mas para o novo encontro, não para a despedida.

Sonhando amanhãs
Agenor de Mello Coelho
São Lourenço do Sul / RS
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Se você vier, venha pra ficar,
cansei de chegadas e partidas,
não sei mais conjugar o verbo amar,
não suporto mais suas despedidas.
As horas se alargam em sua ausência,
até dias de sol se fazem gris,
noites se alongam em reminiscências,
viver sem você me faz infeliz,
Apostei, em sonho, num porto seguro,
de bons agouros pera o meu futuro,
pra viver em paz, sem dor ou saudade,
pois remoer sonhos, ontens, não é vida,
sem você sou ninguém, minha querida,
volta sim, para mim, FELICIDADE.

Filipinas
Ana Cristina Fraga
Uberaba / MG
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O vento gelado bate
às espáduas
Descobertas
à beira mar
ao relento.
O sol vai girando
a abóbada
tranquilo
E eis que surge
à orla
novos pássaros
no firmamento
pousam
suaves
aos grãos de areia
que renteiam
as ilhas.
Fragatas ao leste
marejam
à Manila
recordando
o tilintar

das taças
brindando
ao vinho
“que venha!”
Se você vier
É tinto!
Frisante.
Como as crespas ondas
de Carmel.
Notas suaves
Compõem o breviário
escrito na primavera.
É inverno,
o vento bate gelado
às espáduas agora cobertas
por lânguidos e suaves
beijos teus.
Você veio!

Se você vier...
Amélia Luz
Pirapetinga / MG
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Se você vier estarei pronta para a sua chegada?
Como poderei recebê-lo se a minha vida espiritual
Ainda caminha trôpega segura pelos meus joelhos dobrados
Todos os dias em fervorosa oração?
Prepararei a mesa com toalha de renda branca
Colocarei sobre ela um vaso de lírios do campo
Ficarei à janela em vigília permanente esperando
Que aponte lá, bem longe, na curva da estrada...
Quando enfim entrar na minha casa
Eu celebrarei com pompa a sua chegada!
Derramarei sobre a sua cabeça o melhor perfume,
Nardo puro guardado há tanto tempo para esse dia.
Com os meus cabelos enxugarei os seus pés
Depois de lavados por mim com água tépida
O que lhe proporcionará descanso de tão longa jornada...
Mandarei repicarem os sinos alvissareiros,
Enxugarei minhas lágrimas na sua túnica
E em seus braços agasalhar-me-ei
Buscando a sua eterna proteção.
Um coro de anjos entoará canções de alegria
Quando eu ouvir a resposta das minhas súplicas de perdão.
Então estarei salva, liberta das dores deste mundo
Por ter edificado a minha casa sobre a rocha firma
Que nenhum vento poderá derrubar em dias de temporal.

Churrasco de Amor
VAlQuiria IMperiano
Genebra / Suíça
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Se você vier de mansinho
Pisando nas brasas
Revirando as cinzas
Acendendo meu fogo
Com as chamas do amor
Serei sua comida cozida
Carne assada e tostada
Temperada e apimentada
Saciarei tua fome voraz
Alimentarei teus desejos incontidos
Me darei por inteiro
Sem freios
Sem temor

Reflexo
Karla Hack dos Santos
Xanxerê / SC
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Reflexo imperfeito
Só ali
Eu e o espelho
Vozes eu calo as do mundo
Escuto o que há em mim
Aquilo que é meu
Intensidade inquieta sentindo tudo num instante
Dor cortada como tantas
Eu aqui
Espelho aqui
Fé no que posso
Posso o que crio
Amo o que recrio
Esperando em você o que há de irregular em mim
Se vier
Eu vou

Se você vier
Ricola de Paula
Monteiro Lobato / SP
Carne e osso ainda somos feitos de ausência.
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Se você vier
Waulena d'Oliveira Silva
Rio de Janeiro / RJ
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Se você vier
A noite silenciará
Para eu ouvir tua voz
Vou seguir pelo dia
Com o pensamento em ti
À espera do teu olhar encontrar
Nem vou ver as pessoas
Com o pensamento em ti
À espera do teu calor sentir
Se você vier
O tempo novamente cessará
E o mundo não mais girará
Voltaremos a ser um só
Escondidos de todo o mal
Me perderei em teu abraço
Me aquietarei em teu peito
Me farei de mar e canção Só pra aquietar teu coração ...

Se você vier
Rita Velosa
Américo Brasiliense / SP
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Não sei se terei forças para criar você.
Já estou velha.
Mas só tenho você neste mundo.
Mas se Deus ainda não me levou,
Talvez seja só porque você precisa de mim.
Sou sua avó e sua família não existe.
Seu pai não ama você.
Sua mãe é doente.
Já estou velha.
Mas estou aqui para lhe dar amor verdadeiro.
Estou aqui para dizer não quando for o melhor para você.
Estou aqui para incentivá-lo a ser feliz.
Estou aqui para prover suas necessidades.
E principalmente, estou aqui para lhe dar carinho e atenção.
Basta você querer.
Amo você!

O arco-íris
Salete Magalhães
Coaraci / BA
O arco-íris que nasce
Além do horizonte
Fica na minha imaginação
De poeta
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Eu penso que vou voar
No céu cheio de alegria
E os passarinhos a cantar
É o mundo inteiro
Em versos e poesia.

Se você vier
Danilo Anastáncio André Mucambe
Maputo / Moçambique
Se você vier
venha só, sem mágoa
dispa-se da dor e do torpor
venha com aquele olhar cristalino como água, venha com amor
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se você vier
venha com um antídoto
e cure este amor algoz
ressuscite a menina em você desfalecida
venha e traga música, sua voz
se você vier
esqueça o imbróglio que é sua vida
esqueça os amores passados
que deveras fizeram-na chorar
mas por favor, não mais me faça implorar
se você vier
formate o coração e a mente
encontre-me, faça-me feliz
porque amo você verdadeiramente
mesmo sem saber quem você é
se você vier
apenas venha
sei que existe
sei que não é fictícia
é de coração puro
me ame
E ame esse amor
se você vier

Perdeu tempo - volta
Frederico Romanoff
Niterói / RJ
Se você vier digo pra voltar
Tem tenta merda, porcaria
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Agora é o futebol,
Maldito.
Sim! Vamos nos divertir.
Mas porra! Todo o resto! Todo o resto!
Se você vier digo pra voltar
Pessoas ocupadas com nada
O nada que pra eles é tudo
Tudo sem sentido
Tudo sem alegria
Tudo sem porquês, pra quês, pourquoi
Se você vier digo pra voltar
Não vai ter bolo

AH, se você vier...
Graça Campos
Belo Horizonte / MG
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Venha sozinho, pelo atalho
que antes era nosso itinerário
em que a primeira e a última
ramagem
ainda guardam nosso olhar e
juras
das noites de luar...
Que venha rindo ou choroso,
emudecido,
Serei silêncio até que a sua voz
tenha coragem de chorar, sorrir,
mas que desatem mágoas
de um tempo atroz
em que perdemos o melhor de
nós!...
Mas, se você vier, quem sabe,
a um e outro beijo então
lembrado
verá o céu inteiro pontilhado
e, cochichando, faremos pedidos,
daqueles que a Lua é testemunha,
e rezaremos preces de amor!
Se você vier...
o tempo fará festa de arco -íris

não haverá mais tarde, nem talvez...
Acenderemos nossos candelabros
que há tanto tempo foram sufocados.
Vou me vestir de rendas, pés no chão,
E, à mesa posta, nossas deliciosas
frutas
não faltarão!
Há de tocar a música infalível,
Um ar de rosas rubras perfumadas
quase despetaladas a esperar...
Ah, se você vier!...

De mal a pior
Otavio Reichert
Santo Ângelo / RS
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Briguei com ela... Ela brigou comigo.
São coisas da vida, mas parece castigo.
Repensei meus erros; pensei no perdão.
Pensei no amor, na reconciliação.
Pensei muitas coisas; no amor dividido,
mas não esperava ser duplamente traído.
As minhas mensagens não respondeu.
Meus telefonemas não atendeu.
Porém com ela eu pude falar:
com o celular do melhor amigo.
Ela atendeu sem saber que era eu!
E antes de falar, ouvi ela expressar:
- Oi amor! O que queres comigo?
Perdi meu amigo! Perdi minha amada!
De mal a pior! Vou pegar outra estrada.

Feliz
Carmen Marinho dos Santos
Torres / RS
Sempre te esperei
E sonhava de olhos fechados
E acordada, pensava,
Serei eternamente Feliz,
Se você vier...
E você veio,
Sou Feliz!...
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Pulsar de anjos
Graça Carpes
Rio de Janeiro / RJ
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se você vier e
na palma da mão
trouxer
estrelas prometidas e
surgir
quando no breu da noite cintilam silêncios
há então de sonorizar em versos
o eco pulsante do coração de todos os anjos
e o amor
Se fará infinito

Ah, se você vier!
Maria Moreira
Belo Horizonte / MG
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Te juro que será diferente
Te quero sem tempo e sem hora
Para sempre serás meu presente
E eu de ti minha senhora.

As tarde cobertas de cores
Em teus olhos eu vou mirar
Viveremos de brisas e amores
Se você nunca mais me deixar!

Se você vier cheia de grilos
Prometo ser seu maior amor
Colorindo de flores os trilhos
Donde fores estar seu calor

Ma se você vier pequenina
O teu frio prometo aquecer
Com um manto de purpurina
Eu te cubro ao anoitecer

De abraço cercar-ti-ei do perigo
No estreito carinho o mimo te dou
Serás minha rosa meu abrigo
E veras que assim ninguém o amou!

Se a caso você me aceitar
Terá fim o meu padecer
Vou te dar as estrelas e o luar
Na aurora do alvorecer.

A brisa que passou no horizonte
E em tua face veio tocar
Se de rugas marcou tua fronte
Para mim nada vai mudar

Lúcifer
Gabriel Felipe Jacomel
São Paulo / SP
se vieres
porta Luz
traga sorte
dos devires
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Sexpulsarem
chá comigo
arromba porta
pago a cruz

Pulsar do Amor
Maurício da Luz Collar
Santo Antônio da Patrulha / RS
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Aquele pulsar adormecido ecoou,
quando você chegou na aurora dos sonhos.
Atrás do ranger da porta envelhecida,
ainda abriga feridas blindadas pelo tempo.
Mas se o sol clarear os sentimentos,
derreta o gelo abandonado no lençol
e corte as garras do passado sombrio.
Se hoje você vier no lombo da saudade,
abra a janela e deixa a lua entrar,
Ela vai iluminar seus olhos negros.

Se você vier com amor
Cristiano Messina Pereira da Silva
Porto Alegre / RS
Se você vier com o tempo,
Calma e serena,
Será um bálsamo em meu coração.
Se você vier, depois de anos,
Não vou me importar com os efeitos do tempo,
Por onde você andou!
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Verei você como sempre!
Jovem, linda, como a primeira vez que nos conhecemos.
Pois quando se ama, não importa o tempo.
Se você vier pedindo um consolo,
Sempre o terá em meus braços, tens um porto seguro em mim,
Pois o amor por você sempre nos acompanhará.

