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Homenagem Comunidade
Poemas à Flor da Pele

O E-Book é uma ferramenta para divulgar arte e poesia
dos membros que fazem parte da Comunidade Poemas
à Flor da Pele.
Fizemos três edições para comemorar o aniversário da
Comunidade e todas com o objetivo de divulgar novos
poetas, abrir portas àqueles que engavetam seus
poemas e, compartilhar o espaço com poetas e
escritores, já conhecidos do grande público, que fazem
parte da comunidade, nesta publicação muito especial
para todos nós.
Nesta edição fizemos uma enquete, junto aos membros
da comunidade para que fossem eleitos os melhores
poetas do ano de 2008. Os escolhidos são grandes
nomes do meio cultural de nosso país e é um privilégio
incluí-los neste trabalho. São os melhores poetas da
atualidade, segundo a comunidade Poemas à flor da
Pele:
1. Afonso Estebanez, poeta do Rio de Janeiro;
2. Cairo Trindade, poeta, gaúcho de Copacabana, como
gosta de dizer e reverenciado em primeiro lugar na
enquete;
3. Ferreira Gullar, considerado um dos maiores poetas
brasileiros vivo, de São Luiz do Maranhão (não
conseguimos contato);
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4. Théo Drummond, poeta nascido no Rio de Janeiro.

Afonso Estebanez Stael
Nascido em 30/10/1943 na região agreste do município
de Cantagalo-RJ, é advogado, escritor, cronista, poeta,
jornalista, crítico literário e verbete da “Enciclopédia de
Literatura Brasileira” e do “Dicionário de Poetas
Contemporâneos”. Cursou o ensino superior nas
Faculdades de Direito e de Filosofia, Ciências e Letras da
UFF em Niterói (65/70). Finalista nos 1º, 2º e 3º
Torneios Nacionais da Poesia Falada patrocinado pela
Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Rio de
Janeiro (68/69/70). Vencedor do Primeiro Concurso
Estadual de Poesia do Advogado Fluminense (87).Tem
obras publicadas em livros, jornais e revistas. Venceu,
em julho de 2007, o Primeiro Concurso de Literatura do
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT- Rio),
nas categorias de prosa e verso. Faz parte dos
movimentos de inteligência literária de Poetas Del
Mundo, Alma de Poeta e é membro da Academia
Brasileira de Poesia .

Rumor de brisa
É o arrulho do riacho sonolento
são cantigas de flauta no capim
é o silêncio do cântico do vento
nos ouvidos secretos do jardim.
É o fruto intocável do teu beijo
o sorriso de estrelas de marfim
são os lábios cativos do desejo
sob a carne do cárcere de mim.
É o aroma silvestre da fruteira
é um cheiro celeste de alecrim
é teu corpo banhado na ribeira
da brisa perfumada de jasmim.
Uma rosa vermelha pertencida
é o canteiro vestido de carmim
e são pomos da árvore da vida
destes vales frutíferos de mim.

Afonso Estebanez/RJ
http://amagiadaexpressaoliteraria.blogspot.com/
Artes Plásticas Cristiane Campos/PR

Cairo Trindade
Cairo de Assis Trindade é poeta, editor e professor de
poesia.
Gaúcho de Copacabana, tem quatro livros-solo:
PoetAstro, 1974; Sacanageral, 1981; e Liberatura, 1990,
pela Gang Edições, e Poematemagia, 2001, pela Editora
Contemporânea.
Participa da agenda da Tribo e tem poemas publicados
em antologias, jornais, revistas e cedês . Dá recitais por
todo o país e, com Denizis, forma a Dupla do Prazer.
Tem uma Oficina de Literatura há quinze anos, onde
ministra cursos de Criação Literária (poesia, conto,
crônica, romance, textos em geral) e durante seis anos
deu aulas no Sindicato dos Professores, na Fundição
Progresso e até mesmo através de uma Oficina Virtual,
pela internet.
Prêmio Panorama da Palavra, em 2002, Júri Popular,
com o poema Enigma; Prêmio D. Quixote, em 2005, de
resistência ao ordinário; Troféu Expressão Cultural, em
2007; Prêmio Poesia em Vídeo, na Fliporto, em
Pernambuco, com o poema Celebração do instante, sob
a direção de Luiz Prôa; e Prêmio Poeta Cara do Rio,
ambos em 2008.

Celebração do Instante
hoje é sempre melhor do que ontem, porque hoje é
hoje,
esta coisa mágica, única, surpreendente, que se acaba
de repente.
hoje é melhor do que amanhã, porque hoje é hoje
e estamos vivos e plenos de tanto, até não se sabe
como e quando.
hoje é sempre melhor que sempre, porque o hoje foge,
amanhã é um mistério e ontem é só memória, história,
já era.
hoje é sempre o maior presente, porque a vida é agora,
esta hora de som e luz e festa, e este instante é tudo o
que nos resta.

Cairo Trindade/RJ
www.cairotrindade.com.
Artes Plásticas Cristiane Campos/PR

Théo Drummond
Théo de Castro Drummond - Ainda hoje exerce a
profissão de publicitário na Agência3, da qual foi
fundador, presidente e hoje faz parte do Conselho
Consultivo. Foi jornalista, começando como repórter,
depois redator e finalmente colunista de jornais e
revistas das décadas 50/60.
Nascido em 1927, no Rio de Janeiro, desde os 9 anos
dedicava grande parte do seu tempo à leitura,
principalmente de poesias. Aos 15 anos, resolveu
mostrar dois sonetos ao então Presidente da Academia
Carioca de Letras. Dias depois recebeu a resposta de
que seus sonetos tinham qualidade e sensibilidade e
que deveria prosseguir escrevendo poesias. Foi o que
aconteceu e acontece até hoje.
Porém foi somente em 1990 que lançou seu primeiro
livro de versos com o título "Tempo de Poesia".
Livros de Théo Drummond
Poesias
Tempo de Poesia (1990); Palavras de Outono (1992);
Vôo de Nuvens (1993); Versos Antigos (1995); Caçador
de Estrelas (1997); As Pegadas de Deus (1998);
Vrindavan (1999); Dedetize sua Vida (2000); Adeus a
mim (2001); 100 Sonetos (2006) e Porta do Coração
(2008).
Prosa
Palavras de Observante (2002); Os Velhos Precisam
Morrer (2003); A Formiga e Eu (2004); Alfred e sua Tara
(2004); Palavras de Observante II (2006) e A Paulista
que Bin Laden Matou (2006).

Doença
Eu sei que o meu amor não te diz nada
nem te comove o tempo que ele dura.
E mesmo sendo assim ele perdura
e continuas sendo a minha amada.
E por tanto sofrer, já nesta altura
minha vida parece condenada
a uma esperança tão desesperada
enquanto nem me notas, fria e dura.
E ante a tua tranquila indiferença
que nem te faz sofrer ou te angustia
dentro de mim um sonho só perdura:
Tentar que esta paixão, que é como doença,
seja tão forte que te contagie,
nos mate a ambos por não ter mais cura.
Artes Plásticas Cristiane Campos/PR

Théo Drummond/RJ
http://www.poesiacaela.blogspot.com/
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Poetas de A a E
Capa: formatação Maria Goreti
Rocha
Ilustração: Artista Plástica
Cristiane Campos/PR

AL Ceccanho - Deslumbramento
Alice Costa - Moda
Amarílis Pazini Aires - Amor escondido
Ana Katia Barbalho Barreto - Sentires tantos
Andrea Lucia - Fruto Proibido...
Angela Chagas - Meu Anjo
Angela NadjaBerg Ceschim Oiticica - Azul Verde Piscina
Antônio Poeta - Vozes do Coração
Arlete Castro - Volúvel Pós-Modernidade
Ayda de Macêdo - Desejo animal
Bárbara Perez - Hás de ser curado
Basilina Pereira - Arrebatamentos
Berioliveira - Turbilhões em sonhos
Betânia Uchôa - Clamor à lua
Bilá Bernardes - Convite
Carla Ivana - Jogo Insano
Carlos Zürck - Senhora da minha paz - para Nadia
Carmen Lúcia - Sem rumo
Carmen Vervloet - Sol Ardente
Carol/MT - De partida
Cida Fátima - Desfiz a mala
Claudete Silveira - Vinho e sedução
Cláudia Gonçalves - Louco amor
Damáris Lopes Vieira – Reencontro
Denise Moraes - Brincar de viver
Dora Dimolitsas - Sedução
Dú♥Karmona - Surpreenda-me!
Elaine Bueno – Imortal
Elisa César – Cinzas de um coração
Enise Martins – Veludo

Deslumbramento
Eu te vejo fixada num retrato
Numa linha do tempo mais extensa
E muito antes das eras serem densas
Entre o vácuo, na luz que saiu do abstrato.
Neste facho que acende meus relatos
Houve um tempo de só vazio imenso
E depois, teu olhar se fez intenso
E meus olhos fecharam-se de fato.
Ofuscados, de deusa te chamei...
E jurei pelas luzes mais sagradas
De te amar muito além dessas molduras.
Nos primórdios criou-se como lei
O teu rosto encantado feito fada
(Neste quadro surreal... Minha loucura.)
Artes Plásticas Cristiane Campos/PR

AL Ceccanho/RS
http://MINHAPOESIAPRESAESOLTA.blogspot.com

Moda
O que está na moda
é despir-se do preconceito.
Calçar os sapatos da ação;
Preservar a natureza
que perfuma a vida.
Tirar os óculos
que encobrem nosso olhar
para o outro.
É usar apenas a maquiagem
da transparência,
que não mascara
quem verdadeiramente somos.

Artes Plásticas Cristiane Campos/PR

Alice Costa/CE
http://recantodasletras.uol.com.br/autor/alicecosta

Amor escondido
Quero ver-te sem demora,
abraçar-te e me envolver,
estou sempre à tua espera,
me enlace, eu vou me exceder.
Amor escondido
pedaços de instantes,
abafados sussurros,
corpos ofegantes.
Te procuro no vazio,
nas noites solitárias,
no brilho das estrelas,
nas manhãs ensolaradas.
Olhares furtivos,
soltando faíscas,
num repente desvio
num instante de desvario.
Artes Plásticas Cristiane Campos/PR

Até sempre!
Te espero no além.

Amarílis Pazini Aires/SP
http://recantodasletras.uol.com.br/autores/amarilisaires

Sentires tantos
Amo a palavra que tu calas, louca
E o fremido dos teus braços quentes
Amo a carícia da tua boca ardente
E os gemidos tantos da tua voz já rouca
Amo o teu olhar de tigre enjaulado
Que me acelera o pulso em profusão
Amo quando prendo minha respiração
E navego na fome do teu querer guardado
Amo me entregar aos teus desmandos
E deixar que me tenhas ao teu comando
Acasalando, numa só, nossas loucuras
Amo sentir-me acelerado o coração
E pouco a pouco nosso amor ir soletrando
Na minha língua e na tua em comunhão...

Artes Plásticas Cristiane Campos/PR

Ana Katia Barbalho Barreto/RN
http://mulherinlove.blogspot.com/

Fruto proibido...
Sei que me desejas imensamente
tens-me como teu fruto proibido...
Tateias em minha direção,
almejas acender minha paixão,
queres despertar minha libido!
Vem... Vem sem medo...
Vem depressa... Vem sem aviso!
Deixo que penetres em mim,
que proves da minha flor carmim,
dou-te regaço e dou-te abrigo!
Quero-te a me degustar,
despindo-me dos meus segredos,
desnudando-te dos teus medos!
Quero que fiques agradecido,
Que teu corpo seja meu,
Que me possuas enfurecido,
Como se sempre fora teu...
...este fruto proibido!
Artes Plásticas Cristiane Campos/PR

Andrea Lucia/RJ
http://recantodasletras.uol.com.br/autores/andrealucia

Meu Anjo
Este moço é uma pérola
Vive pertinho de mim
Quando toca a viola
Mais parece um querubim
Tem uma imagem linda
olhos da cor de anil
vive sempre na berlinda
Quão belo e viril...
Teu corpo é de Apolo
a voz rouca e sensual
arrebata-me Anjo, me esfola
com teu jeitinho angelical
Afogo-me em tuas delícias
fico até com torcicolo
quase o mato de carícias
ah, anjo eu quero colo...
Afogo-me nos teus beijos
deslizo-me em teus mistérios
tu és meu benfazejos
Ah, anjo... O caso é sério!
Artes Plásticas Cristiane Campos/PR

angela chagas/RJ
http://recantodasletras.uol.com.br/autores/angelachagas

Azul verde piscina
Não me concilies
nobre pássaro da mina
teus olhos de robô
teus pés de rapina
no teu canto surge
o intento da sina
no vácuo do amor
surge e domina
a ira
qual buliçosa menina
aguarda os tempos
o ruflar da neblina
se fosse reconstruído
o sonho do menino
se brilhasse o olhar
ou se livrasse da sina
o mar rubro
voltaria a gotejar
o azul
verde piscina

Angela NadjaBerg Ceschim Oiticica/AL
http://angelaoiticica.blogspot.com/
Artes Plásticas Cristiane Campos/PR

Vozes do coração
A poesia declamada
ou a música cantada
são vozes do coração,
pois falam às nossas almas
inebriando nossa emoção.
Das profundezas de seu ser
os poetas e os letristas
rebuscam o seu sentir,
repassando para o mundo
a alegria que contagia o viver.
Escreventes mensageiros
do pensar e do formar;
com nossa arte majestosa
suavizamos vossos fardos,
vivificamos a dádiva do amar.
Somos sim, sensíveis,
que parecemos adivinhar
o que os outros
sentem o tempo todo,
mas não sabem contar.
Todo poema é uma música,
toda letra é um poema,
mas sempre será o amor
entre todos os motivos a se compor
o nosso mais inspirador tema!

Artes Plásticas Cristiane Campos/PR

Antônio Poeta/RJ
http://antoniopoeta.blogspot.com/

Volúvel pós-modernidade
Tu que andas por aí
perdida em emoções que não conheces
vê se cresces
porque descrente,
tu vais te tornar ainda mais doente
ao transformar o outrora singular
em plural que se vende
e mente sem nunca se encontrar.
Tu que és fruto
do que dantes foi moderno
és cidadã do mundo,
não tens pátria
nem pertences,
arrebata e vais em frente
sem sequer saberes andar.
Vilã e heroína,
vais te perdendo em cada esquina
nas prateleiras de ofertas repentinas,
que te levam ao afã de consumir
e gerir o teu destino
oh! que desatino!
que vontade de voltar
e ir de encontro ao lar!

Artes Plásticas Cristiane Campos/PR

Volúvel,
Tu te entregas
aos prazeres do momento
enquanto choras
no teu quarto escondida,
máscaras da vida

Perdida,
volta para o lugar de onde saíste,
estás cansada,
embriagada deste mundo,
que de tão fundo
não te deixa respirar.

que te deram pra usar.

Vem, que há um Caminho à tua espera,
há uma saída para tua solidão,
abranda esse século acelerado
e deixa aflorar ternura e acalanto,
enquanto mãos eternas
enxugam o teu pranto...

E à medida que secularizas a ferida
tu te negas e arrebatas
dizes que és livre e intocável
mas caminhas solitária
finges até saber voar,
enquanto teus pés desprotegidos
pisam o solo efêmero
da tal pós-modernidade
que só tem idade pra o midiático*
dar-te a desfrutar.
Menina,
então não vês
que o que desejas é o abrigo
e o aconchego
de quem te proteja do perigo,
porto seguro e referência,
um colo amigo
que toca a alma e emoção
e mostra-te,
para além do vento passageiro,
que, corriqueiro,
só faz calar coração?

Arlete Castro - Portugal
http://arletepoemas.blogspot.com/

Desejo animal
Ah! Esta vontade incontida
de te amar de forma sem igual,
de sentir o teu desejo enlouquecido
invadir-me de modo animal.
Mordiscar os teus lábios, em um jogo envolvente
tocar a tua nuca, lamber o teu ouvido,
brincar com a tua língua, te sentir ardente
livre, leve, solto, bem descontraído.
Depois de tudo pronto, te degustar
assim: sem pressa... bem devagar!
E no teu prazer me deliciar.

Artes Plásticas Cristiane Campos/PR

Quarto à meia-luz, o cheiro do amor,
o teu desejo assanha.
Em gozo profundo você implode
nas minhas entranhas.

Ayda de Macêdo/DF
http://www.poetandosonhos.blogspot.com/

Hás de ser curado

Artes Plásticas Cristiane Campos/PR

Se hás de me querer
Há de ser como eu sou:
Pobre e insana,
Amante e poetisa,
Perdida e imprevista na chegada
Além de imprevisível na partida.
Há que nascer na carne um desejo
E no peito uma paixão avassaladora.
Há que rir pelo corpo do prazer
Enquanto a carne sentirá a dor da mordida.
Se hás de me amar
Há de ser sem mistérios:
Lúcido e louco,
Perdido e perfeito,
Devasso e puro,
Feroz e saliente na procura,
Além do prazer total na entrega,
Além de dolorosa a partida.
Há que nos pelos deixar rios de suor
E nos ouvidos as palavras doces e indecentes
Hás de te tornar inspiração,
Enquanto tuas mãos me roçarem os pelos.
Se há de nascer na noite
Um sabor de pecado,
De juras secretas e ousadas,
Hás de ser sempre (o criador) de mim
Quando me fizeste mulher,
Pois sou o paladar aguçado
De amante mulher
Acurada (criatura) por ti
Se há, enfim, de ser
Que seja agora
Ou nos cale para sempre.

Bárbara Perez/ES
http://ciganalobanursepoetisa.blogspot.com/

Arrebatamentos
O calor da tarde reverbera
quimeras à luz do dia,
seria um aviso?
Preciso entender...
Ser ou não ser...o meu próprio ser
que, em redemoinho,
sozinho, é todo um vendaval de emoções,
violões que desafinam em dó maior,
suor de seios,
entremeios, prelúdios de uma canção.
Sentimentos arfantes,
ofegantes desejos,
arpejos que afagam os contornos de então,
mãos molhadas de saudade...
- Eternidade, podes ser a hora perdida
e a vida, o que restou da paixão.

Artes Plásticas Cristiane Campos/PR

Basilina Pereira/DF
http://poesiasbasilina.blogspot.com

Turbilhões em sonhos
Cheia de saudades aqui estou,
meu corpo sedento de amor por ti.
Nesta ânsia em turbilhões sinto tua presença
a beijar meu corpo seduz-me por inteira!
Sentindo-te os lábios quentes,
delicio-me em tenra paixão.
Algo tão mágico transmite calor intenso,
adentra em meu ser e brota n'alma
Entre calientes e ardentes afagos,
degustamos todo nosso amor,
que nos é permitido vivenciar.
E que ainda teremos em união total!

Artes Plásticas Cristiane Campos/PR

E assim, nessa penumbra de ilusões e sonhos,
proporcionando um alimentar d'alma,
vivo momentos extasiantes em sonhos.
Quase real... Sendo irreal ou não! Completo-me!

Berioliveira/BA
http://berizomaroliveirasilva.blogspot.com/

Clamor à lua

Artes Plásticas Cristiane Campos/PR

Oh! Lua iluminada nas noites de primavera.
Aparece, para que eu ganhe alento na minha dor.
Oh! Lua maldita, insondável,
Guarda teu lado negro longe,
No outro lado do breu da noite.
Lua cheia, nova, crescente na noite
Frente às estrelas no céu,
Lua grandiosa, me acompanha o passo,
Nessa desventura amorosa.
Lua, que nos olha, traze o meu amor.
Oh! Lua, que a tudo observa,
Alimenta o perdão daquele
que detém minha felicidade.
Lua dos amantes,
Por que foste iluminar outros
deixando-me a solidão?
Oh! Lua dos maltratados, dos mendigos
E dos tolos desestruturados.
Ilumina a mente daquele que adoro.
Clama o meu perdão.
Oh! Lua sinistra, deusa de muitos,
Dos bruxos e criaturas da noite...
Lua que é mística e escura
Hoje em pedaços, engolindo a noite.
Oh! Lua dos gemidos nas varandas,
das serenatas tardias,
Eu o quero de volta.
Eu o quero de volta para mim.
Betânia Uchôa/BA
http://betaniauchoa.blogspot.com/

Convite
mas é solo liberto
pra receber sua morada
traga suas manhas
junte às que tenho
lado a lado
Venha, moço vivido
seu solo também é marcado
por fendas que o tempo fez
mas nossa alma está plena
de sentimentos, sem escassez
juntando nossas vivências
criaremos nossa cena
um futuro sem medida
tempo onírico
que em nós acena
Artes Plásticas Cristiane Campos/PR

Venha, moço bonito
de peito aberto e alerta
conhecer a minha terra
não é mais um solo fértil
onde se planta e tudo dá

Venha, moço imprudente
com olhar de pleno brilho
atrair o meu olhar
podemos juntos sonhar
aceite esse desafio, u’a meta
venha me encontrar
venha desarmado
venha ser amado
juntos haveremos de construir
novo par

Bilá Bernardes/MG
http://www.poetasdelmundo.com/verInfo_america.asp?I

Jogo insano

Ah, este jogo insano...
Peças se arrastam delicadamente,
ao toque das mãos,
deslizam, pulam, encaixam
e comem deliciosamente...
Não importa quem venceu,
olhares cruzados, beijos roubados,
corpos abraçados, desejos saciados.
Nessa luta não há vencedores,
somente vencidos,
pelo cansaço, pelo amor,
enternecidos.

Artes Plásticas Cristiane Campos/PR

(Civana)
Carla Ivana/RJ
http://recantodasletras.uol.com.br/autores/civana

Senhora da minha paz
para Nadia
Essa senhora era a minha paz,
mas apenas deixou-me esta pequena
estatueta do “Iogue das ilusões”
(de Khadi e óculos)
que se tornou um estático
desespero branco, uma dor íntima.
E eu, olhos líquido de entusiasmo
ante essa possibilidade de flores e incêndios,
(com estas mãos para afundar na terra,
tolo, moldei corações em argila
que se quebram ou desaparecem
como bolhas de sabão numa fatia de manhã,
sem ao menos preparar a cama para dois,
que AO AMOR SÃO NECESSÁRIOS OS REFÚGIOS),
com esta minha voz baixa e grave
de homem te pergunto agora:
“Um dia eu aprenderei a não gostar
do que não deveria ter gostado ?

Carlos Zürck/RJ
http://carloszrckcruz-poesias.blogspot.com/
Artes Plásticas Cristiane Campos/PR

Sem rumo
Oh, Deus! Será que enlouqueci?
Transgredi os limites da razão,
Fui além dos sonhos, das medidas da emoção,
E em meio a desequilíbrios e turbilhões
Nem sei quem sou, onde estou, pra onde vou...
Vesti e desvesti inúmeras fantasias.
Transvesti-me de sábia e aprendiz.
Na louca vida de encenação e ostentação,
Querendo ser eu mesma, fui atriz,
Onde ser verdadeira é mera ilusão.

Artes Plásticas Cristiane Campos/PR

Busquei no túnel escuro a flor do dia,
Para espantar meus medos, fiz poesia.
Subi ao pódio, sem ter vencido a luta,
Tentei me enganar e contornar os fatos,
Fui santa, fui puta...no decorrer dos atos.
Levanto o pano vermelho, me olho no espelho:
Frinéia ou Messalina, Pompadour ou Marie...?
E tenho a sensação de que nunca me vi
Desconheço-me...Silêncio contemplativo...
E permaneço no gerúndio, perdendo-me no infinitivo.
Enfim, a quem recorrer, senão a Ti?
Quando tudo esmorece, ainda resta a prece
E a esperança de um dia Te ouvir.
Santa, puta, demente ou carente...
A verdadeira alma a Ti eu esculpi!
Carmen Lúcia/SP
http://fadecaetano/flogbrasil.com.br

Sol ardente
imensa estrela a faiscar
entrelaçar-se comigo como teia,
impulsionar o sangue em cada veia,
faz escorrer rios de desejo,
levar a você meu sôfrego beijo.

Sopro versos no ar,
misturo sonhos com brisa,
quero hoje um poetar diferente.
O sol ardente da paixão
acende a noite crepuscular
me faz sentir

Minhas mãos em frenético arpejo
dedilham seu corpo,
ferindo as cordas da sua pele,
que em completo delírio,
bulbo piriforme de lírio,
a mim se oferece em sofreguidão
ardendo em paixão
na imensidão
do nosso incendido amor!

Carmen Vervloet/ES
www.poesianocanto.blogspot.com
Artes Plásticas Cristiane Campos/PR

De partida
Estou de saída da vida
- dá licença? –
de partida sem destino
como peregrino de dias esquecidos
nas asas de algum poema
na fantasia sonhada
- que seja! estou de malas afiveladas.
estou de saída sem passagem
para outras serenas paragens!
caminhos perdidos
que ficaram esquecidos no tempo!
levo na bagagem o medo
a falta de alento ao peito ferido!
voarei ...
apenas voarei
nessa viagem azul sem volta
de destino incerto
levo o pranto e o sorriso
e mais o tempo
todo o tempo que é preciso!
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Carol/MT
vfmprafalar@hotmail.com

Desfiz a mala
Minha mala desfiz
Retirei esperanças vãs
Puxei lá do fundo,
ilusões que sempre quis!
Desejos amarrotados pelo tempo
Desidratados de tanto esperar;
Joguei bem longe,
Para nunca mais achar.
Cheirava mofo...
Alguma falsa alegria...
Mala recheada
Agora me dá alergia.
Artes Plásticas Cristiane Campos/PR

Anos de incerteza,
Com a mala pronta
Desfiz a mala...
Não farei novamente...
Não quero mais ficar
Na espera eternamente!

Cida Fátima/MG
http://recantodasletras.uol.com.br/autores/cidafatima

Vinho e sedução
Luz ambiente...
duas taças de vinho,
nós dois.
Amor,
carinho.
Noite perfeita!
Olhar penetrante,
momento extasiante.
Doce sensação...
nossos corpos em ebulição
dançam em ritmo quente
a suave música que toca.
Olho-te nos olhos.
Arrepios,
meu corpo te provoca.
Doce magia
sedução,
pura emoção!
Palavras de amor
sussurro em teu ouvido.
Roubo-te beijos,
sinto teu hálito quente,
embriago-me em desejos
efervescentes.
Minhas mãos
teu corpo escorregam,
então me entrego
com malícia
às delícias
que esse amor me traz.
Artes Plásticas Cristiane Campos/PR

Claudete Silveira/RS
http://recantodasletras.uol.com.br/autor/claudetesilveira

Louco amor
Homem
poema menino
é você na retina
corpo, alma
coração
e sentidos
no sonho
te encontro
pulsando paixão
à meia noite
inteira
basta e arrasta
o som de um tenor
na pele o desejo
o louco grito do amor

Artes Plásticas Cristiane Campos/PR

Cláudia Gonçalves/RS
http://cacauentrelinhas.blogspot.com/

Reencontro
Não sou das matas o caminho,
tão pouco tapete de rei.
Das meninas serenas dos teus olhos
não morenos,
sou história jamais esquecida
que em teu coração gravei.
Delicado amor infantil,
aos olhos tão claros,
claridade ofuscou, sumiu.
Nas entranhas dos anos, guardado,
sob sete chaves do peito,
meio escondido, meio jeito,
sem saber porquê
do direito,
buscar tanto por você.

Artes Plásticas Cristiane Campos/PR

Generoso, senhor dos tempos,
puro resgate me foi dado.
Não sei se bom, se pecado
mas um sorriso foi certo.
Intocável e distante,
preço de tê-lo perto.

Damáris Lopes Vieira
http://revistadepoesias2.blogspot.com/

Brincar de viver
A vida seria uma brincadeira
Se a levássemos como um fio de novelo.
O coração seria feito de pedra,
Se não houvesse nada com desvelo.
Bom seria brincar com o sentimento alheio,
Se pudéssemos fugir e depois voltar...
Todavia, colhe-se o que se semeia.
Será preciso fugir para a gente se encontrar?
Por que pensar no penar,
Se os nossos corações são de cimento armado,
Se os sentimentos, nem mesmo o amor, querem
cultivar?
Por quê? Porque o nosso corpo é desalmado.
Aos outros faríamos sofrer,
Levariam a vida na penumbra...
Viveriam apenas por viver...
Mas os sentimentos, afinal, não são de pedra!
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Denise Moraes/ES
http://davinci.g12.br/noticias.php?noticia=23482

Sedução
Na magia da sedução,
Feito a fúria de um vulcão,
Quero te fazer nascer,
E te amar sem pudor.
Sentir-te em mim e
Despertar o grito
Abafado no coração,
Reaprender a sonhar e conquistar
No verso e reverso de mim
Uma deliciosa mente assanhada.
Ah, a palavra faz festa e alvorada
de um jeito calado,
Na taça, um brinde ao fato imaginado.

Dora Dimolitsas/SP
http://www.almadepoeta.com/dorotydimolitsas.htm
Artes Plásticas Cristiane Campos/PR

Surpreenda-me!

Artes Plásticas Cristiane Campos/PR

Pegue o atalho
Ou qualquer desvio...
Mas que lhe traga!
Chegue sem avisar
E traga seu encanto...
Desperto de tantas magias...
Que mate essa sensação de perda
E abrande nossos medos
Surpreenda-me com atitudes
Aquela tão contida
Que parece ser ilusão
Mas a maior do seu coração...
Conte-me seu maior desejo
Seu primeiro beijo
Seus sonhos inacabados
Os realizados!
E também os desmoronados...
Declame seus versos
Mudo de palavras
Imersos em seu tão calado sentir...
Mas, conte-me!
Surpreenda-me com seus dissabores...
Valores, calores, fervores... Amores!
Conte-me seu maior medo...
Surpreenda-me com revelações...
E o que ficou só na sua mente...
Ate as mais profanas, insanas
Até as indecentes
Solte suas loucuras...
Seu desejo!!!
Surpreenda-me com seu perfume
Com sua essência
Com sua presença
Desejos no meu caminhar.
Entre atalhos ou desvios
Mas, surpreenda-me!
Dú♥Karmona®/SP
http://recantodasletras.uol.com.br/autor/Dukarmona

Imortal
Tão longe, logo ali
O que busco
O que quero
Tão perto de mim
No pensamento distante
Na vida providencial
Na matéria inconstante
Na presença espiritual.
Tão longe, logo ali
O que busco
O que preciso
Tão perto de mim
Nos sonhos, devaneios
No virtual, no real
Nos dias cheios de nada
Diante de uma vida irreal.
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Tão longe, logo ali
O que busco
O que sinto
Tão perto de mim
No sumo da razão
Na beleza natural
Na essência da vida
No cosmo, no imortal.

Elaine Bueno/MG
http://recantodasletras.uol.com.br/poesiastranscendentais/

Cinzas de um coração
Uma folha amarelada
Antes uma poesia
Num delicado corpo
De uma mulher
Horas vazias
O desejo não adentra
Não existem mais flores
O amanhecer escondido
No avesso das cortinas
Não ultrapassa a janela
De um coração sem cor
Desenganos misturam-se
No tempo decorrido
Seu olhar perde-se
Na penumbra de nulas ilusões
O amor não bate na porta
Promessas de amor
Jogadas lá fora.
- Cinzas de uma poesia –
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Elisa Cesar/SP
http://www.almadepoeta.com/elisacesar.htm

Veludo
Enquanto as ondas
Da noite cálida
Arrebentam-se na praia
Da madrugada
Enluaro-me...
Noturno retiro
Pelo ar que respiro
Visto o manto de neblina
E embebedo-me
Em pequenas doses de silêncio...
Overdose de sigilo
Palavras repartidas dos sentidos
Alma fosca de significados
Aí rebrilho-me
Por não sentir a dor
Daquele penhasco sem fim...
Empacoto as fantasias
Embrulho-me nas magias
Domo a fera povoada
Dos desencantos
E aveludo a boca
Da poesia...

Artes Plásticas Cristiane Campos/PR

Enise/SP
http://blogdolilases.zip.net
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