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PREFÁCIO
AMOR
ANTOLOGIA POÉTICA
POETISAS DO RECANTO
AGRADECIMENTOS

Este é um trabalho coletivo, o primeiro e muito significativo que registram
nomes de talentosas poetisas do Recanto das Letras.
Ele é dedicado a todos os leitores e simpatizantes da poesia em comum, nesta
antologia com referência ao Amor.
O Amor é tudo... É por ele e através dele que continuamos nossa trajetória neste
mundo... Ele é o sentimento maior...
Sendo a mais alta expressão do ser humano, vivifica uma série d’outros
sentimentos...
As expressões poéticas relatam o amor em suas diversas fases.
Esperança que nos faz sonhar e nos entrega a vontade de viver...
Viver amando é muito melhor!
Agradeço a todas as poetisas que acreditaram neste trabalho e que viram além
de suas expectativas de terem alguns poemas simplesmente impressos a palavra
escrita tem o poder de transformação!
São elas responsáveis por este trabalho qual carrega em essência uma parcela
sutil e especial com o toque de suas mãos.
Anna Lúcia Gadelha, Eliane Auer, Isís Dumont, Madalena de Jesus,
Maria José da Silva, Marta Cavalcante Paes, Rosa de Oliveira,
Nana Okida, Noemia Jambo, Valleria Gurgel.

Maurício de Oliveira
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AMOR SEM ESCAPISMOS

Oprimir o amor é sabotar o coração,
Livre como um pássaro, o amor voa alto,
Livre como o prazer da alegria de viver,
Livre como a poesia que alimenta a alma,
Livre como o jovem colecionador de sonhos,
Vigiar o amor é o mesmo que confinar,
Amor livre fica fortalecido agradecido,
Liberdade sem libertinagem bandida,
Liberdade confiante, abundante amiga,
Liberdade agradecida e assumida,
Fechei os olhos e pedi tranquilidade,
Imaginei a correnteza livre e solta,
Certezas não há onde desaguar,
Mergulhei com tudo em vez de navegar,
Para amar e ser amada, entregar-me,
Não precisa esperar coisas do coração,
Nem tão pouco acionar a razão e a emoção,
Olhe para seu interior, liberte a divindade,
Seu maior amor que é Você e a liberdade.

Marta Cavalcante Paes.
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NOSSO AMOR

Tu és minha inspiração
Meu ponto de orientação
O meu único caminho
Que não tem espinho
Contigo descobri o amor
Os obstáculos transpor
Viver em harmonia
E sentir tua sintonia
Vivemos a autêntica felicidade
No nosso mundo sem maldade
Deus abençoou nossa união
Nós agradecemos com devoção
Tu és meu nascente e meu poente
Hei de te amar eternamente.

Anna Lucia Gadelha
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AMO VOCÊ

Felizes são aqueles que têm amores
Porque então falar de sofrimento?
Quero falar que a vida tem cores
O sofrimento é apenas momentos.
Meu amor é amor maior que existe
E um amor sem medidas que fere,
Me deixa alegre, ás vezes muito triste
Esse amor que sinto parece febre.
ÉS meu sonho de amor idealizado
Te amar nesta paz do sol poente
ÉS tudo que quero meu amado
Amo-te a cada sol nascente.

Oliveira Rosa
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NO TEU O LHAR

Permita-me repousar no aconchego
Do teu corpo...
Deixe que meu pranto seque
Em tuas mãos,
Quero saborear o mel de tua boca,
E mergulhar no vendaval
Das tuas emoções.
Permita envolver-me
Em teu regaço e rir meu riso ou
Chorar meu pranto...
E, se um dia nos dissermos adeus,
Quero em teus ouvidos sussurrar...
Que desejo levar no meu o teu olhar.

Isis Dumont
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AMOR CORRESPONDIDO

Eu e as minhas artimanhas
Lemos todas as tuas façanhas
Então eu vislumbrei as entranhas
Em que envolto estavas
Como em teia de aranha
Decidi que não quero
Sentir a mesma agonia
De querer intensamente
Alguém noite e dia
E não ter este querer
em franca harmonia
Com o ser que te leva a fantasiar
a vida com infinita alegria!
Quero manter o porte altivo
Mandar embora toda a tristeza
E afastar o sempre interrogativo!
Quero com o peito erguido
Manter o viço da beleza
E brindar ao amor correspondido!

Madalena de Jesus
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QUANDO VOLTARÁ O MEU AMOR

Quando o amor partiu, levou em seu coração,
Todo orgulho e mágoas daquela mulher,
Que sozinha ficou com sua tristeza colhida,
Sentindo-se traída e destruída por um amor que findou.
Deixando transparecer ser ele o único ser de sua vida,
Tristeza era tanta que aquela mulher, não mais vivia,
Passava hora emudecida e só enxergava o que o coração queria,
Nada mais a interessava, tudo a sua volta não mais brilhava.
Nas flores não havia cores, o mar perdeu sua beleza natural,
O canto dos pássaros a irritava e ela chorava e gritava,
Isolada do mundo e de todos que a amava,
Mas pra ela, o mundo e todos era aquele amor,
Que um dia a abandonou.

Noemia Jambo
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MANTO AZUL

Lá fora a noite tão linda!
O céu estrelado...
Um manto estendido
De brilhantes...
Cheio de vida,
Mas não fulgura a lua!...
Ao pensar em você,
O meu olhar brilha
Intensamente...
Perde-se nesse infinito azul,
Procurando nesse manto azul uma estrela,
Que brilhe como brilha o seu olhar.
E que beije a minha alma...

Maria José da Silva
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AMOR

O coração desenha a razão do amor
Órgão propulsor de eterna vida
O corpo acalenta
O sangue se agita num vai e vem
Duas metades formam uma
A emoção engrandece a alma
Sentimento maior do que o tempo
pode medir,
Do que a dor pode sentir
Energia da alegria
Nostalgia do ser
Ninguém ama sozinho
Vive sem carinho
Caminha sem razão
Dilacerado sentimento, és tormento
De paixão
É ter o espinho, sem o perfume de uma flor
É ninho vazio, jardim sem cor
Amor é chama que acalenta o frio
É luz que ilumina as sombras da solidão
É paz que te leva às profundezas do oceano
Abrigo que acolhe os recônditos longínquos
De sonhos e esperanças
No vazio da desilusão.

Valleria Gurgel
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POESIA AO ENTARDECER

As horas sem história passam
Com as palavras doces pela vida
Leitura feita com a alma
Que acalma dando guarida
Voa pássaro feliz por sobre as árvores
Encante-me com palavras de carinho
Acolhe-me no ninho dos teus braços
Aqueça-me com suas asas de passarinho
Suas asas tão belas e frágeis
Tornam-se fortes ao aquecer-me no seu ninho
E ao voar sobre roseiras no jardim
Um doce beijo rouba da rosa mais bela
Sensível, ela chorou de emoção
Nas asas do pássaro
E num abraço
Viveu uma doce emoção.

Eliane Auer
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CORTEI TUAS ASAS...

A parte melhor de ti, ficou em mim.
Tu bem sabes, eu bem sei!
Assim, seguirei...
*Mesmo que o mundo se acabe...
Sugarei tua vontade
Ruminando teus versos
Teus sonhos controversos...
Roubei tua essência, tua face.
Tua alegria...
Quebrei tua inútil resistência
Exauri tuas forças...
Cortei tuas asas, amputei teus pés.
E, até tua energia...
Te quero assim, prostrado, inútil
Na minha palma...
Mesmo sem vida, quero tua alma!
Que seja vadio
Que seja louco fútil...
Que sejas meu!
Não sou nada sem ti...
E tu sem mim...
És sonho que morreu!
Nana Okida

16

QUERO APENAS SONHAR

Quero apenas sonhar um sonho lindo,
Sonhando em teus braços me entregar,
Meu sonho lindo é você meu menino,
Sorriso traquino que acaba de chegar,
Querendo ficar juntinho do seu olhar
Sonhar é preciso para se apaixonar,
Sonho pede alegria, fantasia,
Então vou me alegrar e fantasiar,
Sonho acordada de mãos dadas,
Sonho adormecido de ser despertado,
Sonhos floridos foram eternizados,
Sonhar é fazer a vida sorrir,
Emergir das águas termais emocionais,
Quero apenas sonhar na leveza de seu abraço,
No entrelaço adormecer nos seus braços,
Adormecida entorpecida sonho com meu amor.

Marta Cavalcante Paes.
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EU TE AMO

Oh, meu marido!
Tu és tão querido
Sem ti não posso viver
Serás eternamente meu bem querer
Deixei tantas coisas para trás
Sabia que ao teu lado encontraria a paz
Lutamos pelos nossos sonhos com perseverança
Nunca perdemos a esperança
Não esqueço nosso primeiro beijo
Ele tinha sabor de desejo
Tu és o homem que sempre sonhei
No primeiro dia que te vi, eu me apaixonei
És meu companheiro, amigo e amante
Quando me abraças sinto a vida rutilante
Ainda temos muito o que realizar
E a vida inteira para amar.

Anna Lucia Gadelha
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POR AMOR HEI DE MORRER

Peco na ansiedade e emoção
Minha loucura é querer te amar
Minha emoção afasta a razão
Cometo loucuras só em pensar.
Meu amor por ti não tem cura
Hei de enlouquecer por sonhar
Amar faz-me cometer loucura
Fico louca sem poder te amar.
Nem sei mais como descrever
Amar alguém assim é loucura
Por amor, sinto, hei de morrer
Meu amor é doença sem cura.

Oliveira Rosa
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DISPOSTA PRA TE AMAR

Dentro de mim já é noite.
Larguei na varanda as sobras das tarefas
Entediantes do dia.
O vento da tarde sopra agora devagar,
Vai cedendo lugar para a brisa suave
Que toca minha pele e me diz que você vai chegar.
Me fala ao ouvido para te esperar.
Preciso estar impecável para realizar tuas fantasias.
Desnudo-me da rotina, há de ter sempre algo novo.
Nosso amor precisa disso para continuar com
Sabor de novidade.
Te espero hoje com a mesma ansiedade e felicidade
Da primeira vez...
Estou pronta para mais uma noite de entrega.
Disposta para mais uma noite inteira de amor.
Vamos trocar carícias e todas as experiências possíveis.
Quero fazer contigo, desse encontro
Um momento único, inesquecível!
Quero teu corpo colado ao meu para sentir as
Batidas do teu Coração ofegante junto ao meu...
Te espero, amor, vem como viestes a primeira vez.
Meu corpo estremece, meu coração palpita
De desejos por você...
Nos amaremos na cama, no chão, no jardim,
Por toda noite até o amanhecer...
No chuveiro, recobraremos o ânimo e
Deixaremos nossos corpos em êxtase, prontos
Para viver tudo outra vez!
Isis Dumont
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SE...

Se no teu céu, os anjos decaíram.
Apesar de terem feito contigo o sol da tua vida...
Se no teu jardim, as flores murcharam.
Apesar de muito terem florido e te alegrado...
Se tu ainda viveste querendo um amor
Para colorir, a dois, telas belas e multicores...
Apesar de ela querer criar a três ou mais
E tua nobre alma assim não foi capaz...
Se nos teus mares, rios, lagos, e maresias.
Os lemes singraram o barco para o além...
Apesar de teres perpetuado nele poesias
Divinizado e eternizado teu grande bem...
Trago-te um conselho amigo
Entrega-te a JESUS.
Ele estará para sempre contigo.

Madalena de Jesus
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AMOR CONTIDO N’ALMA

Eu os trago na alma nossos momentos de amor,
Um amor perfeito, sublime e sonhador,
Amor que o vento levou, mas deixou a semente de uma flor,
Amor puro que em mim desabrochou e cativou,
Dando-me a certeza que o amor comigo ficou.
Amor que não morre permanecendo na alma,
É o amor verdadeiro contido de tantos desejos,
De estar ao seu lado nas frias madrugadas,
Sendo agasalhado entre seus braços meu amado,
Pela perfeição de um amor em comunhão.
A semente que em mim plantaste permanece viva,
Serás pra sempre meu amor e minha vida,
Porque o amor que sinto não foi aprendido,
Foi um amor arrebatador sem crise sem dor,
De momentos desfrutados vividos ao seu lado.

Noemia Jambo
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BORBOLETAS

Você surgiu nas minhas fantasias!
Nasceu nos meus sonhos...
Vive nas minhas canções.
Sonhando!...
Borboletas, azuis
Lampejos de magia e alegria.
Busco-te no desabrochar de uma rosa,
Sinto seu perfume exalar...
Lágrimas incontidas em minha face rolam.
De tristeza, uma tempestade!
Sonho com esse dia... O dia que vou te encontrar
Senti o meu rosto rubro queimar.
Nosso olhar em sua mudez falar,
Falar a mais perfeita língua,
A língua do amor.

Maria José da Silva
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SONETO DO AMOR PERFEITO

Amor perfeito quimera ser
Como as flores do jardim a florescer
Livres, perfumosas, coloridas e belas,
Sem razão para entristecer.
Ser como flor é ter esse amor
Desejo clemente dos mortais
És chama de fogo ardente
Que não se apaga jamais.
Amor sim, perfeito quiçá?
Sonho lúdico de felicidade
Coração conhece memória inglória.
Novela antiga a se contar
Uma triste e cruel verdade
Amor perfeito só em livro de história.

Valleria Gurgel
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SENSUALMENTE LINDO

Sensualmente lindo
Terno e provocante
O amigo se faz amante
O inverno se faz verão
Amor intenso e paixão
Luz na escuridão

Sensualmente bela
É a rosa
Que ao desabrochar
Torna-se formosa
Sedutora e fascinante
Com o seu perfume embriagante.

Eliane Auer
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SUAVE ENCANTO...

O meu amor,
Tem a magia
Dos reinos encantados
E o doce olhar dos enamorados...
Tem o canto
Suave do rouxinol
Qu’encanta meus ouvidos
Com os belos trinidos
Lá na serra, ao pôr do sol...
Tem gosto de mel,
Quando pousa em meus lábios
Deixa os mais doces sabores
Sussurrando sábios segredos
Espantando meus temores
Dissipando meus medos...
O meu amor tem,
Mais, muito mais...

Nana Okida
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QUANDO O AMOR ACONTECE

O amor acontece e não pede licença,
Vem de mansinho e se aloja,
O coração agradece a alma se enaltece,
Entramos numa espécie de levitação.
Com sintoma do amor, a alma fica leve.
Uma sensação de euforia e magia,
Com o amor enxergamos a simplicidade,
Valorizamos uma pétala de flor,
Reconhecemos sua beleza e valor.
O pôr do sol fica mais bonito,
A lua fica com um brilho especial,
O amor tem a capacidade de nos transformar,
Desabrochar uma metamorfose interior,
A vida ganha um significado único,
Enfim o amor é o florir da juventude,
Não importa a idade o amor faz eclodir a plenitude.

Marta Cavalcante Paes.
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O SOL E A LUA

Quando te encontro, fico iluminada
Sinto uma forma de amar imaculada
Esse sentimento é indizível
E torna-me uma mulher puramente sensível
Quando estou longe ti, fico triste
Sem tua presença, nada de bom existe
Tu és como o Sol que ilumina a Lua
Minh'alma sempre será tua
Vamos viver num eterno eclipse solar
Nascendo, se pondo e pedindo a Deus para nos guiar
És minha estrela cintilante
Nosso amor é chamejante.

Anna Lucia Gadelha
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TE AMO!

Feliz por estar te vendo
E você poder me ouvir
Busco-o te querendo
Pra ti estou a sorrir.
As palavras, as sensações
Expressas nos sentimentos
Falando ao coração
Dominam os pensamentos.
Então seguro tuas mãos
Destinos cruzados, certos
Você alimenta meus sonhos
Sonho de olhos fechados.
Idealizo-te desejando
Venero-te sonhando
Contorno-te rimando
Amo-te sonhando.

Oliveira Rosa
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TE LEVO EM MEUS SONHOS

Não importa se chove ou faz sol.
Se à noite ou durante o dia...
Não há como separar você de mim.
Já tentei muitas vezes desistir de você,
Mas vi que é impossível...
Meu coração não vai me obedecer.
Aonde quer que eu vá,
Te levo em meu olhar.
Mesmo sem saber se é ilusão
Ou se tenho você de verdade.
Em qualquer lugar,
Por onde eu andar
Parece castigo...
Meus sonhos insistem
Em te levar comigo.

Isis Dumont
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AS FASES DA LUA

Não temo meus delírios e sonhos
Por que depois que partiste
Vem sempre a LUA CRESCENTE
Trazer estrelas cadentes
Ao meu lado obscuro.
Nada exigirei de meus pensamentos
Por que depois que eu entendi
Teus verdadeiros sentimentos
Vem sempre a LUA CHEIA
Plena de esclarecimentos
Clarear meu sentir, meu agir e meu ser.
Com toda lembrança dos bons momentos.
Eu aprendi com a LUA MINGUANTE
E aceitei que é preciso minguar.
Enquanto ela vai minguando, recuando...
Eu vou as expectativas apagando.
Até que esvaeçam sorrindo.
Deixar-me-ei possuir pela LUA NOVA.
E ressurgirei bela, tenazmente CHEIA.
E radiante de verdadeira alegria
Por que o ciclo reinicia!
Triste de quem não percebe essa magia
E morre por não seguir o curso da vida,
Ficará girando em sua própria órbita.
Estes perderão a beleza e a riqueza
Das fases lunares, que dão sequência,
Aos minutos, horas, dias, meses, anos...
Gerando novas luas, novas idas, vidas novas...
E novas esperanças e experiências valorosas.

Madalena de Jesus
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AMOR AMARGO AMOR

Amor amargo amor,
Traiçoeiro fingido e enganador,
Iludiu-me e tirou da minha vida,
Minha paz, alegria e o amor.
Devolva-me, por favor!
Tudo que de mim tirou,
Paixão que corroeu meu coração,
Que dilacerou e em pedaços deixou.
Quem poderia limpar minha alma,
E transformar esta dor, em amor,
Minhas lágrimas em pérolas,
E meu rancor em sabor.
Quantas vezes precisas sofrer,
Para o amor verdadeiro aparecer,
Mas não quero como o 1º, 2º e o 3º,
Quero alguém verdadeiro, que por mim.
Venha se encontrar e descobrir, que tenho,
Muito a cultivar, amor, amizade,
Carinho e cumplicidade.
Quero alguém para mimar e com ele,
Poder brincar, rir até chorar, e descobrir
Comigo; crescer e viver junto a mim,
Até a eternidade com muita felicidade.
Noemia Jambo
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FLOR DE LIS

Vem, beije-me, meu amado...
Com beijos ardentes.
Toque-me, meu amado, com toques suaves...
Pois sou como uma flor de lis, delicada.
Sinta o meu frescor, um cheiro de aroma suave.
Deleite-se no meu corpo,
Que como uma chama ardente te espera.
Vem, toca-me, vem...
Por entre os campos, entre as flores.
Os pássaros saúdam o nosso amor.
Mas toque-me com maciez!

Maria José da Silva
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RETALHOS DE UMA PAIXÃO

Amor de coloridos retalhos
Construído aos pedaços
Ultrapassando barreiras
Cruzando fronteiras
Vencendo distâncias...
Amor de um destino
Sem beijos e carinhos
Melancolia e solidão
Como uma triste canção
Embalando o sonho
Por dias, noites, anos...
Como posso seguir assim?
Caminhar em frangalhos
Você como relicário
Em minha recordação?
Siga a vida meu bem!
Eu seguirei a minha também
Um dia quem sabe
Costuramos essa história
Não posso mais, sofrer meu coração.
Com os retalhos de uma paixão.

Valleria Gurgel
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VENENO LETAL

Veneno letal é o amor
Penetra no coração
Vai consumindo de paixão
Invade todo o ser
Quando a pessoa percebe
Já está morrendo de amor por você
E para esse veneno o antídoto
É uma dose excessiva de amor
Daqueles que um belo sorriso
Aquece mais que a chama
De um vulcão no calor.

Eliane Auer
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UM MIMO PRA VOCÊ...

Quero mergulhar num arco-íris
Banhar-me de cor...
E juntar-me às borboletas
Pra encantar-te, meu amor...
Quero cantar com os astros
Fazer coro com as estrelas
Dar-te o universo e te encantar!
Quero fazer amor contigo
Sentindo o teu olhar...
Beijar teu umbigo
E somente te amar!
Quero que faças manhas,
Pro meu corpo arrepiar...
E receber-te em minhas entranhas
Pra te ver gozar...

Nana Okida
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EMBALANDO O AMOR

Balancei na rede sonhos e fantasias,
No vai e vêm, alegrias, nostalgias,
Em cada balanço tem seus encantos.
O coração segue o compasso maravilhado,
A rede embalada lança para bem longe,
Prantos, desencantos e desenganos,
No recanto o amor querendo se balançar,
Pergunta de mansinho posso entrar?
Relutante a rede diz: vou pensar,
O amor tranquilo aguarda com calma,
Espera o seu tempo, no sopro do vento,
Suplica para ficar só um pouquinho,
Quero só embalar e agradar o coração,
A rede relutante segue desacelerando,
Cessa de balançar para abraçar o amor,
A rede avança agora ofegante, radiante,
Sentindo o aroma que paira no ar,
O amor pergunta se pode ficar
A rede diz sim, e balança sem parar.
O amor quer ser acalentado, ninado,
Adormecendo num embalo emocionado.

Marta Cavalcante Paes.
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MORO NO TEU INTERIOR

Meu amor
Sou tua flor
Teu sonho multicor
Moro no teu interior
Sem ti, não sei viver
Não quero padecer
És minha ventura
Plena de ternura
Contigo vou sonhar
Aprender a voar
Viveremos contentes
Sem nenhuma corrente
Eu te amo
Eu te chamo
Tu és tudo
No meu mundo.

Anna Lucia Gadelha
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NUVEM DE MEL

Paixão febril faz doer à solidão
Fonte de inspiração em versos
Que arde e queima por ilusão
E que domina os meus reversos.
Atravesso a mente, poeto o amor
Libero emoções, paixão insana
No fel que fere e trás muita dor
Alma que ama coração inflama.
Vago em versos meio ausente
No meu vazio olhando pro céu
Lágrimas caem, não sou gente
Sou apenas uma nuvem de mel.

Oliveira Rosa.
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AMO POR AMAR

Se me perguntas porque te amo tanto.
Não sei se haveria sempre motivo
para um "muito amar".
Mas penso que a principal razão para amar
é o próprio amor.
Não sei falar-te outra coisa a não ser:
"Eu Te Amo"!
Quero tão somente que saibas:
Ainda que eu não possa te encontrar e
nem ao menos com você falar.
Ainda que o sol desvie seus raios que
deveriam iluminar o nosso amor.
Ainda que você não me diga qualquer coisa que
acalente um sonho, mesmo que tardio.
Ainda que eu não saiba responder...
Por que amo dessa forma... você.
Ainda que a vida me seja cruel ao ponto
de nunca me deixar ter você junto a mim...
Eu serei sempre assim...
Porque te amei desde o início...
Desde que te encontrei eu vivo isso:
TE AMAR, AMAR, AMAR, AMOR SEM FIM!!!

Isis Dumont
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ALMA NUA

Penso
Sonho
Viajo
Venha comigo
Até a lua!
Chamo
Sussurro
Imploro
Entrego-te
Minha alma nua!
E com essas possibilidades
Ela irá prazerosamente se despindo
A tal ponto da total transparência...
É então, que poderás vislumbrar
A real vestimenta de sua essência...

Madalena de Jesus
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LEMBRANÇAS DO AMOR

Quando me lembro do nosso amor,
Que limite não existia e você sempre dizia,
Que amaria até o infinito do meu ser,
E que sozinha jamais estaria.
Seus beijos eram suaves e macios,
Em seus braços me sentia protegida e amada,
Você escalava montanhas e árvores,
Provando me amar de verdade.
Entre juras e promessa de amor,
Eu era encantada por lindas palavras,
Alimentando minha alma calada,
Que respirava o sabor deste amor

Noemia Jambo

42

CONTINUO TE AMANDO!

Nasce todo dia...
O meu amor por você!
Podes ver no meu olhar.
Vislumbro o teu sorriso,
Quero amar-te e não consigo,
Quero esquecer-te e não posso!
É ai que vejo que tudo em mim,
Está como você deixou...
Continuo te amando!

Maria José da Silva
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POR UMA LÁGRIMA EM FLOR...

Quimera ser um lenço mágico!
Que enxugasse as lágrimas dos mortais
Para que a dor, esse sentimento trágico
Nunca os incomodasse jamais
Quisera eu, que o sofrimento fosse banido
Que nem um coração fosse partido
Nem o suspirar fosse oprimido
Pelo desgosto e pelo desencanto
A vida seria ainda mais bela
E o mundo uma eterna primavera
Colorida como as rosas de um jardim
Um eterno e lindo paraíso sem fim
Se as lágrimas irrigassem nobres sentimentos
Não haveria mais lamentos
Só restaria assim o amor
Como não tenho esse jeito prático
Na vida faço algo mais fácil
Planto versos, perfumo gestos e colho uma flor!

Valleria Gurgel
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EU TE DESEJO

EU TE DESEJO
Muito amor no coração
Flores música e muita emoção
Eu te desejo
Laços, abraços e paixão.
EU TE DESEJO
Um espaço real
Onde nada é desigual
Desejo alimento em abundância
Muita fé e tolerância
Laços eternos de família
Mesmo que não tenha uma rica mobília.
EU TE DESEJO
Água direta da fonte da alegria
Energia positiva no seu dia-a-dia
Um lar cheio de amor
Sem sofrimento nem dor.
EU TE DESEJO
Um amor de novela
Pinturas alegres em óleo sobre tela
Desejo-te um céu estrelado
E um poema apaixonado
EU TE DESEJO
Os melhores perfumes
Daqueles que não promovem ciúmes
Porque são aromas sentidos
Pelo olfato do coração.

Eliane Auer
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APENAS MAGIA...

Valeu a pena
Sentir teu cheiro
Teu gosto
Teus beijos quentes
Em meu rosto
Teu abraço forte
Em meu corpo fremente
Do sul ao norte
Levo comigo
Tua doce imagem
Nossos sonhos trocados
Numa longa viagem
Meu amor, meu amigo.
Valeu a pena
O amor que te dei
O carinho que guardei
A lembrança que ficou
Dos momentos vividos
Naqueles tempos idos
Sei que me amou!
Apenas magia...
meu menino lindo
É por isso que te amo
Assim, sorrindo
Te chamo...
Todo dia!

Nana Okida
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O AMOR NA SUA SIMPLICIDADE

O amor chega de mansinho sozinho,
Com cara de quem precisa se adotado,
Calado carente é fácil de apegar-se.
O amor chega graciosamente livre,
Sem nada avisar, querendo ficar,
Visita agradável, instável, saudável,
Depois se instala sozinho no ninho,
Para ficar e contagiar sem questionar,
O amor sabe se apropriar e encantar,
Grita no silencio esvazia a solidão,
Preenche o coração com emoção
Transborda os rios com arrepios,
O amor aquece as noites gélidas,
Acende a chama que clama por querer,
Saboreia o mel, oferecidos pelos deuses,
Agradecido recebe o néctar do amor,
O amor na sua simplicidade e amizade,
Só quer amar e amar de verdade.
Na amplidão da gratidão, compaixão,
Na imensidão da paixão, excitação,
O amor é versátil, insaciável, saudável,
Cabe em qualquer espaço, compasso,
Basta um coração ritmado com emoção.

Marta Cavalcante Paes.
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DEUS DO OLIMPO

Um aroma de amor espalhado no ar
É o meu amor que acabou de chegar
Ele sempre traz a minha ventura
Ninguém me trata com tanta ternura
O corpo dele exala um perfume divino
Meu amado é um deus do Olimpo
Ao lado dele ouço doces sons de lira
Sinto que sou a musa mais querida
Lembro-me do Banquete de Platão
Com a grandiosidade da nossa união
Nosso amor é repleto de sabedoria
Nos embriagamos no vinho da mitologia.

Anna Lucia Gadelha
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MARCAS

Há marcas cravadas dentro do coração,
Todo amor que tive no peito foi doado,
E o meu coração tornou-se escravizado,
Do amor cheio de angústia e desilusão.
E que quase não coube dentro do peito,
Quem ama não esquece jamais o amor,
Posso dizer, amei demais mesmo na dor,
Sonhei com você dormindo no meu leito.
Ah! Esse amor inseguro e muito sofrido,
Talvez fosse até melhor, não ter amado,
Ficaram marcas desse amor amargurado.
A paixão leva alegria em versos polidos,
Mesmo com meu coração, despedaçado,
Escravizado em meus reversos, tatuados.

Oliveira Rosa.
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AUSÊNCIA DE NÓS DOIS

Aqui Nesse Lugar
Muitas vezes estivemos
Aconchegada em seus braços
Ficava mais feliz
De te ver sorrindo
Estávamos a sós,
Como sempre desejamos,
E tudo era lindo...
Nossos sonhos se realizavam
Vivíamos os melhores momentos
Nas tardes de domingo
Nosso amor numa entrega total
Puro deslumbramento.
Não entendo porque você se foi.
Tudo nesse lugar lembra você.
Lembra o amor que vivemos.
Lembra a saudade desse amor
Que não passou.
Ainda trago comigo
Todo encanto sentido
No nosso primeiro encontro.
E mesmo sentido a falta
Que você me faz...
Continuo te amando,
Apaixonada
Sempre e cada vez mais!

Isis Dumont
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VEJO O AMOR EM TUA IMAGEM

Em minha noite insone penso tua imagem
Dúvidas de amor me assaltam
Sonho com o dia de conhecê-lo
Em minha visão cega
Ressurge tua imagem, como miragem...
Sentimentos desconexos pedem passagem
Intensa vontade de tê-lo
Então chega o medo...
Minhas mãos espalmadas em oração
Soltam-se como se fossem aladas
E tentam tocar tua imagem, desesperadas
Até a isso o amor se presta...
Ele se veste, se reflete
Eterniza-se e realiza-se
Através de tua imagem.

Madalena de Jesus
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AMOR PROIBIDO

Amor proibido, contido que guardo em segredo,
Nossos momentos de alegria, ternura e aconchego,
Por dúvidas e anseios, trago-o escondido no peito,
Sem ter o direito de cobrar por um amor verdadeiro.
O tempo se tornou distante e triste para ambos,
As dores e angústias os maltratou sem dó nem piedade,
Mantendo-os prisioneiros de um triste passado,
Que escolheram ainda jovens mantendo-se afastados.
Hoje! Quando se olham os desejos sopram como brisa,
Trazendo na lembrança toda alegria vivida, mas hoje,
Tudo se tornou proibido até o pensamento foi banido,
De desejos, de posse de um amor sem culpa e sem medo.

Noemia Jambo
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CÂNTARO

Recebeste
Do meu coração
Uma harmonia
Que compunha
O amor.
Flori o teu caminho
De sonhos de verão,
Era o fim da solidão?...
Florido estava o meu cântaro
Quando te encontrei,
Mas, você não me encontrou,
Logo senti os meus ais.
Houve um desequilíbrio...
O teu cântaro estava vazio.
Agora sozinha eu estou,
Não entendeste o meu amor!
...De fina flor.

Maria José da Silva
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ORFÉU E EURÍDICE
Suave
Perfume
Em meu jardim sois
Dentre as rosas majestosa
Toco minha Lira ao vosso sentir
Dileta musa das galáxias
Seleta ninfa dos confins
Oh! Quimera plêiade
Que irradia a luz
Sou teu Orfeu
Tu és minha Eurídice!
De meu peito
Salta o coração
Que vai ao encontro
De tua indomável sedução...
A rubra cor de minhas entranhas
Sinuosa dor de teu rosário
Tua morte me fez perecer
Descer ao inferno
Tortura-me a tua cruz
E vivo os sonhos cálidos
De minha amada. Acreditei
Que bastasse não querer sofrer
Das dores de suas proezas
Rasguei impávida saciedade
Irresistível tentação
De olhar prá trás
Indomável altaneira
Que ao Hades desceu
Vida perene aos Deuses chora
Novamente Orfeu sozinho implora
Sua lira soa em desalinho
Abraça o vento nu
Retorna minh’amada
Eurídice, minha doce fada
Clama Orfeu, piedade aos Deuses
Volta! Ressoa a súplica apaixonada…
E o amor renasce...
Valleria Gurgel
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SE EU BRINCAR...

Vou contar histórias de amor!
Se eu brincar de contar histórias de amor
Serei o vento que massageia o rosto
Serei a chuva que carrega as tristezas embora
Serei o sol que ilumina a escuridão
Se eu brincar de contar histórias de amor
Quero a noite que cai tímida
Quero deitar numa rede
Ou numa relva macia
E quero sonhar com você
E quando a escuridão adentrar
E no silêncio da noite
A paixão invadir
Tomando conta de todo o lugar
Quero meu galã de novelas
Romântico e carinhoso
Num jantar à luz de velas.
E se eu brincar de contar histórias de amor
Deixemos o passado guardado
Dê-me de presente apenas o seu futuro
Assim num sonho e em segundos
Transformaremos nossos mundos.
Posso brincar de te amar?
Assim contarei histórias de amor!

Eliane Auer
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PROVO-TE!

Te tomo em meus braços,
Te enlaço em meu corpo,
Te como em pedaços...
Me deleito em teu leito
E com a tua sobra,
Faço minha ceia,
Que na madrugada,
Saboreio ao som de Ravel...
Embebedo-me com teu vinho
Comendo queijos com uva,
Nesta overdose de amor...
Meu tesouro escondido
São pedras preciosas
Que tenho por marido...

Nana Okida
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PERFIL POETISAS

Marta Cavalcante Paes
Nascida em 10/04/1962, na cidade de Aracaju- SE. Poetisa e Psicóloga.
Gosta de teatro, ler um bom livro, escutar uma boa música.
Membro Fraterno Casa Del Poeta Peruano no Brasil, Membro da Confederação Brasileira
de Letras e Artes, Membro do Beco dos Poetas, Membro da Associação Internacional de
Escritores e Artistas, Membro do Recanto das Letras, AVSPE (Academia Virtual Sala de
Poetas e Escritores), Mapa da Poesia. Escritora atuante em Antologias e outros projetos.
http://www.recantodasletras.com.br/autores/martapaeslima

Anna Lúcia Patrício Gadelha
Anna Lúcia Gadelha nasceu em 11/01/1963 em João Pessoa – PB.
Escritora do Recanto das Letras, todos os seus trabalhos são inspirados com a alma de
poetisa sensível que se revelou. Tem atuado em diversos segmentos como: Poesias,
acrósticos, aldravias, contos e crônicas. Trazendo-nos textos ricos em reflexões que agradam
seus leitores. Participante de concursos de literatura e outros projetos do mesmo gênero.
Membro do CONBLA e da Casa Del Poetas Peruano no Brasil.
http://www.annaluciagadelha.recantodasletras.com.br/
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Maria Noemia de Almeida
Nascida em 08/11/1958 – Pinhão - SE. Graduada em Pedagogia pela UNICID.SP.
Trabalha na Secretaria Estadual de Educação no Setor de Inf. e Serviços Escolares.
Poetisa atuante em projetos de incentivo a literatura infantil, antologias entre outros
trabalhos.Tudo que escreve é um pedaço vivído de sua vida deste jeito seus textos são
recheados de sensibilidade e emoções qual tem fascinados a muitos de seus leitores.
Nome Artístico: Noemia Jambo, Membro da Confederação Brasileira de Letras e Artes
e da Casa Del Poetas Peruano no Brasil.
http://www.recantodasletras.com.br/autor.php?id=108912

Maria José da Silva
Nascida em 22/10/1964 na cidade de: Barreiros/PE - Começou a escrever aos 15 anos de
idade. Adotou um caderno que na verdade era um diário poético, cheio de versos - todos de
amor. Foi no trabalho que descobriu que o que escrevia era poesia, pois ao termino de cada
texto lia aos amigos e era muito bem aceita. Deste jeito acreditou no seu potencial no qual
tem deixado seus leitores encantados. Sua obra tem caráter contemplativo e psicológico.
Poetisa atuante em projetos e antologias. Membro da Confederação Brasileira de Letras e
Artes, e da Casa Del Poetas Peruano no Brasil.
http://www.recantodasletras.com.br/autores/marymariajose
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Iolanda Alves Lima
Nascida em 29/10/49 na cidade de: Três Lagoas. MT.
Trabalha como Esteticista desde 1990- Atua no trabalho de Pós Cirurgia Plástica_ DLM.
Poetisa do Recanto das Letras começou a escrever em 2010 por mera distração, revelou-se
um talento em ascensão, graças ao domínio e a sensibilização que consegue retratar em suas
poesias no qual tem feito muitos seguidores em sua página. Assina seus trabalhos como Nana
Okida. Membro do CONBLA e Casa Del Poetas Peruanos no Brasil.
http://www.recantodasletras.com.br/autor.php?id=79338

Rosa Aparecida Silva Oliveira
Oliveira Rosa como conhecemos nasceu em 02/01/1962 na cidade de: Paraisópólis. MG.
Menina de família simples de seis irmãs, aos 8 anos de idade já trabalhava na lavoura.
Conheceu as primeiras letras aos 15 anos no antigo Mobral, já adulta terminou o supletivo,
foi na sala de aula que descobriu o seu dom, a professora pediu uma redação e sem querer
fez uma linda poesia onde relatava toda sua trajetória de sofrimento vivido.
A professora declamou sua poesia e Rosa foi aplaudida de pé por todos os alunos.
Desde então Rosa tem-nos encantado com suas inspirações de amor e textos infantis.
Membro do CONBLA e casa Del Poetas Peruano no Brasil.
http://www.recantodasletras.com.br/autores/oliveiramatrix
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Maria Madalena de Jesus Gomes
Nasceu em: 22/07/1966 em Natal Belém do Pará. PA.
Formada em Letras e Artes pela Universidade do Pará, atualmente trabalha em biblioteca
numa escola municipal onde revisiona textos poéticos, é autora de projetos literários.
Começou a escrever desde 1979 aos 13 anos de idade, ainda não havia nada publicado.
Ela sempre lembrou de seus escritos guardados em seus cadernos, iniciou no Recanto das
Letras em: 08/06/2012, onde tem fascinado muitos de seus leitores.
Membro do CONBLA e Casa Del Poetas Peruano no Brasil.
http://www.recantodasletras.com.br/autor.php?id=110625

Maria Aparecida Ramos da Silva
Conhecida poetisa Isis Dumont nasceu em 18/08/1957 no município de Duas Estradas. PR.
Viveu seus primeiros 11 anos "envolta" em canções, poemas e folhetos impressos, feitos e
trazidos pelo pai, Fernando da Silva Ramos, poeta (In memoriam).
Formada em pedagogia pela Universidade Vale do Acaraú/CE. Foi orientadora de saúde,
professora, conselheira tutelar e vereadora em 2008 na cidade de sertãozinho. PB.
Têm-se destacado no mundo literário, atualmente conta com uma coletânea de pensamentos e
poesias intitulada: “Simplesmente Viver”e “Simplesmente Amor” digital.
Membro e Delegada da Confederação Brasileira de Letras e Artes, pelo seu estado. PB.
Membro Fraterno da Casa del Poetas Peruano no Brasil.
http://www.isisdumont.prosaeverso.net/

60

Eliane Queiroz Auer
Eliane Queiroz Auer nasceu em 26/10/1965, natural de: São Mateus, Espírito Santo.ES.
Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Espírito Santo-UFES.
Poetisa do Recanto das Letras, tem um livro publicado “Entre Anjos & Poesias” - editora
CBJE. Participante em diversos projetos literários, jornais, revistas, e-livros, etc.
Possui uma série de prêmios e caminha rumo ao brilhantismo.
Acadêmica e Diretora de Divulgação da AMALETRAS- Academia Mateense de Letras São
Mateus. ES. Acadêmica Correspondente da Academia Feminina Espírito-Santense de Letras.
Acadêmica Correspondentes da ACLAV – Academia de Ciências Letras e Artes de Vitória.
Membro do CONBLA e da Casa Del Poetas Peruano no Brasil.
http://www.mocabonita.recantodasletras.com.br/

Valéria Cristina Gurgel
Valéria Gurgel, nasceu em 28/03/1970 na cidade de Nova Lima, Minas Gerais. MG.
Historiadora, romancista, colunista do Jornal “A Gazeta” da região dos Inconfidentes,
cronista, poetisa, violonista, compositora e educadora de musicalização infanto juvenil.
Escritora do livro: “Onde Rolam as Cascatas” Romance e Ficção foi reconhecida
internacionalmente na Argentina.
Valéria Gurgel é o nosso orgulho e exemplo a ser seguido!
Presidente da Casa Del Poeta Peruano no Brasil.
Delegada/Embaixadora da Paz pela CONBLA - Confederação Brasileira de Letras e Artes.
http://casadelpoetaperuanobrasil.webnode.com/

