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O amor em monósticos

Teus gestos acetinados driblam meu desejo.

És a mariposa do meu canteiro.

Espreguicei vontades no teu corpo.
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O amor em dísticos

Carinho
Montei meu cavalo alado
Procurei amor noutro lado.
Os seus rastos encontrei
Mas amor, eu não achei.
Contento-me com carinho
Verei onde fez seu ninho.
Desmontarei do cavalo
Deitar-me-ei a seu lado.
Juntos, seremos um só
Sem, um do outro, ter dó.
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O amor em tercetos

A Natureza do Amor

O amor canta, feliz
Como pedras de riacho
Embaladas pela corrente.
O amor assobia ao amor
Como vento no arvoredo
Cocegando a folhagem.
O amor às vezes emudece
Como galo antes da madrugada
Esperando novo alvorecer.
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Desabafos de amor

(Tercetos cruzados)

Morrer de amor não desejo
Eu só quero é ser feliz
P’ra isso me basta teu beijo.

O beijo que sempre quis
Deixa-me água na boca
Só ele me faz feliz.
Um beijo da tua boca
Um afago, uma carícia
Que não seja emoção oca.
Teu amor nu de malícia
Teu amor puro e sereno
Um amor feito delícia.
Num ambiente sereno
Um amor sentido a fundo
Um amor sentido e pleno.
Não há melhor neste mundo
Que dividir o amor
Sentimento tão profundo.
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E à oferta do amor
Ninguém se pode negar
E reconhecer-lhe valor.
Ninguém se pode queixar
De na vida amor não ter
E de ter amor p’ra dar.
Devemos todos merecer
Um amor desinteressado
Que não nos faça sofrer.
Um amor tão dedicado
Que alegre a nossa vida
Bem juntinho ao nosso amado.
Esta poesia sentida
Nuns versos traz a verdade
Noutros a verdade vencida.
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O amor em poetrix
Poemas de amor...
Desabafos
Explosão de sentidos
Orgasmo de palavras.
Desabafos
Solto de mim
Ais comedidos
Desabafos d’ alma contidos.
Sonho alado
Velas do desejo… s
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Rumando -------- > a ti.
11

O amor em haicais

Haicai LXXX

Gotículas de chuva
Massajam a terra carente…
Líquidos orgasmos.

Haicai LXXXI
Poisam abelhinhas
Em pétalas coloridas…
Um amor perfeito.

Haicai LXXXII
Chega o frio inverno.
No corpo a pedir carinho
Chocalham os ossos.
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O amor em quadras

Amor de verdade
O privilégio de amar
É fonte, é luz, é poder
Só os que sabem sonhar
Nessa fonte vão beber.
A quem, de verdade amar
O amor adoça o jeito
Só os que sabem sonhar
Sentem tal doce no peito.

Do amor, o peito é fonte
Oferta quem vem do Céu
Só os que sabem sonhar
Acreditam como eu.
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Versos de amor

Não vasculhes o meu corpo
Como se fosse gaveta
Não afirmes que me amas
Acaba com essa treta.
Escreve versos de amor
Nesta alma de poeta
Neste corpo de papel
À espera de caneta.
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Quadras de sabor brejeiro
O Sol está muito forte
Faz-te mal à cabecinha
Meu amor foge prá sombra
Encosta a tua na minha.
Encosta a tua na minha
Vê como é bom encostar
O meu cabelo no teu
Em jogos de entrelaçar.
Cabelos despenteados
Pela brisa fresca do mar
Apaladados do sal
Que nos faz condimentar.
E assim apaladados
Tu e eu, os dois juntinhos
Fintamos a sensatez
Perdidos entre carinhos.

Carinhos que de ousados
Nos deixam a carne louca
Ansiando por bem mais
Que o que há é coisa pouca.
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Trovas de amor

Folgo por te ter bailando
Bem agarradinho a mim
Teu peito colado ao meu
Corações em frenesim.

Em ti sinto o palpitar
De um corpo a estremecer
Só de sentir o que sentes
Também eu fico a tremer.
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Só de te ver...
Nos folhos da tua roupa
Entrelaçados de fita
Habita a minha desgraça
Habita a minha desdita.
O que o meu coração sofre
Neste aperto de te ver
Por desejar fortemente
O que roupa está a esconder.
E o meu olhar que se arrasta
Nas tuas formas redondas
Parece o lamber da areia
Pela água mansa das ondas.
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O amor em quintilhas

Fogo ardente

Este fogo ardente
…que te consente
Não é de ontem
…nem hoje
É de sempre!

Saudades de ti
Dissolvo a saudade
No bronze adocicado do teu corpo
E pouco mais resta em mim
Que o indisfarçável desejo de te sentir
Sempre…e… cada vez mais.
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O amor em sextilhas
Arabescos e cornucópias
Férteis em gestos…
teus braços
Vão desenhando em mim…
arabescos e cornucópias de prazer
Que a habilidade dos lábios
Não consegue relatar.

Enquanto…

Enquanto o sonho não morre
A esperança se anima.
Enquanto a distância aumenta
A saudade cresce
Enquanto o desejo morde
O corpo lateja.
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O amor em sétimas
Amaro amor
Quando o sono me sequestra…
Penso em ti.
Quando o Sol bate à porta dos meus olhos…
Penso em ti.
E, entre sombras e luz…
É em ti que penso.
Perdidamente!
Amor,
Gostei!
Gostei do amor…

Contigo.
Fiz do meu corpo teu abrigo…
Com ele te provoquei
Nele te ocultei
Contigo delirei.
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O amor em oitavas
Amor labareda
Mordida a obscena palavra
Em gestos assexuados
Transpiram corpos
De amor inflamados…
Brotam emoções
Em dobras de cetim
De um amor labareda
Aceso em mim.

Arca do amor
Na minha arca do tempo
Doce arquivo de emoções
Pesquisei amores antigos
Andei em arrumações.
Neste arquivo, ainda, não morto
Arquivo de dorso minguado
Há pouco de amores vividos
E muito de amor sonhado.
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O amor em nonas
Amor…sexo
Quero amor
Dão-me sexo
Quero sexo?
Não!
Definitivamente não!
Quero amor.
Quero amor com nexo.
Quero o amor anexo
Ao sexo.
Falando de amor
Em amor
Detesto as urgências disfarçadas…
Estranhas urgências.
Abomino a pressa insensível
O querer untuoso…
O atropelo dos sentidos.
Excomungo a gestão de emoções
A troca de interesses...
Os gestos comprados.
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O amor em décimas

Desenho o amor
Desenho o amor inventado
Todos os dias
Na palavra, no gesto...
Um amor de cara lavada
Emoções a descoberto.
Desenho o amor inventado
Todos os dias
Na transparência dos atos...
Um amor sincero e puro
Um amor sem artefactos.
Folgar
Folgo os olhos
Nos intervalos de ti.
Canso o corpo
No teu perímetro,
Na tua área carnal
Onde incandesço…
E me extingo
Em infinitos prazeres.
…Onde ganho folgo…
Para novas incursões.

23

O amor em sonetos
Palavras de amor
De mel, temperaste gestos, palavras
Nadas da criatividade e arte;
Semeadas em um papel escarlate
Tesouros nascidos de tuas lavras.
Alimento-me de tuas palavras.
Vivo eternamente a saborear-te
Desfrutando, do teu amor, a arte
E fazendo delas minhas escravas.

Sopros de amor, brisas do coração
Ternos embalos, doce desafio…
Sinónimos de tão pura paixão.
Dos sentimentos, são o leito, o rio
Onde navego até à exaustão…
Como comandante do seu navio.
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Ser Feliz
Sonetos, rondeis, indrisos ou trovas
Todos servem para aliviar a dor
Para chorar e para celebrar o amor…
Bocados de mim evitando as prosas.
Intento a composição mais formosa
Trabalho o verso com todo o fervor
E no papel faço a cama ao amor
Nele derramando a alma carinhosa.
Nas metáforas espreguiço o desejo
Orgasmos entre rimas disfarçados
Sílabas doces com sabor a beijo.
Com a dor e a alegria camuflados
Na vida, ser feliz é meu desejo
Carregando, embora, leves pecados.
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O amor em aldravias
Aldravia II

beijos
húmidos
quentes
abrasivos
gulosos
repenicados
Aldravia IV
olhares
melaço
carnes
estrebuchando
paixão
acesa
Aldravia VI
paixão
exacerbada
algemas
dos
corações
ingénuos
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O amor em indrisos
Amor
Morri d’amores
Já não morro…
Desfaleço, apenas.
Chorei por amor
Ainda choro…
Choro leve, contido.
Desfaleço, porque ainda amo.
Choro, comedidamente, o amor que resta.
Brincar d'amor
No auge do nosso amor
Brincamos com muito prazer
Sem entraves nem pudor.
E assim neste brincar
Tu foste minha rainha
Num enredo de encantar.
Agora sinto-me rei…
Num reinado a mangar.
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O amor em rondeis

Amor, amor

Um coração grandioso
Ama do jeito que sabe
É sempre um ser amoroso
Ama com sinceridade.
E se ama de verdade
Não pode ser mentiroso
Um coração grandioso
Ama do jeito que sabe.
Um amor muito fogoso
Não é o que melhor sabe
Convém que seja dengoso;
Um amor sem ter idade
Um coração grandioso.
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Ardo d’amor

Ardo d’amor sem ter pejo
E fico feliz se consigo…
Derramar todo o desejo
No mar da tua libido.
Em tuas ondas arquejo
Afundo de prazer contigo
Ardo d’amor sem ter pejo
E fico feliz se consigo…
À deriva, se fraquejo
És meu porto, meu abrigo
Inconsciente do perigo
Das viagens que ensejo…
Ardo d’amor sem ter pejo.
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O amor em acrósticos

Solfejando

Docemente
REpouso a alma
MInimizo a dor
FAntasiando a vida
SOLtando emoções
LAtindo silêncios
SIlvando amor.
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GULOSOS
A
I
Sabor a pouco.
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O amor em contos

O Amor e o Egoísmo
Encontrei o amor e achei-o pálido, desfigurado, sem
ânimo. Estava muito desapontado, muito pessimista.
Confessou-me que tinha tido uma conversa muito
desagradável, cáustica mesmo, com o Egoísmo e que por
mais que se esforçasse ninguém o levava a sério;
ninguém lhe dava o devido valor. Lamentou-se que
sempre que fala em atos benévolos, na solidariedade, na
tolerância e no respeito, se lhe riem na cara. E,
finalmente, desabafou:
- Sabes Paciência, o que mais me dói? É que depois de
ter desperdiçado uma pequena parte dos meus
argumentos com ele, o egoísmo interrompeu-me, olhoume de frente, olhos nos olhos, numa atitude de desafio e
total desprezo e fulminou-me com estas palavras:
- Que é isso de dar amor? Deixa de ser idiota! Hoje tudo
se compra e se vende… Ah! ah! ah!

Paciência
32

A fome
Era uma vez um senhor muito rico de apelido estrangeiro,
que se considerava uma sumidade, e, possivelmente,
assim continua e continuará.
Um dia, resolveu filosofar sobre assuntos que só o
verdadeiro alimento resolve, com a maior falta de
sensibilidade e um desamor de bradar aos Céus. Vai, daí
disparou:
- Se os pobres e sem abrigo aguentam a falta de dinheiro,
condições e fome, por que razão é que nós não
aguentamos?

Como tamanha baboseira merecia resposta imediata,
alguém, muito prontamente, respondeu:
- Nós? Está a falar de quem? Fale de si, que a mim não
me conhece de lado nenhum; ou melhor, esteja calado, pois
a si todos o conhecem. Fique sabendo que os sem-abrigo
se tivessem uma parte do que “Vossa Senhoria” tem, até o
cheiro fétido do seu cadáver aguentavam.
O “douto cavalheiro” ficou com a consciência a tocar a
rebate, meteu o rabinho entre as pernas, como sói dizer-se
e abalou, numa pressa compreensível, para o seu
“Mundinho de sacrifícios”.
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O amor em reflexões
A Paixão
A Paixão é como o vinagre…
quer-se na medida certa, para não causar
amargor.
Fora ou dentro
Se o teu “dentro”, não fosse tão bonito,
jamais me deitaria com o teu “fora”.
Contigo, fora ou dentro… sinto-me sempre
em casa.

Amar é…

Saber perdoar, não significa esquecer. O
esquecimento perturba a atenção de que o
perdoado carece, para não ser perdoado de novo
pelos mesmos erros.
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