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Soneto do casamento desejado
Por todo amor que durante a vida te dediquei,
quero com esta aliança nossa união selar.
Não te posso fazer este pedido sem exaltar
todo carinho que ao teu coração supliquei.
Não quero ouvi nada além de um sim
Não quero que fiques desse jeito assim
Nesse momento eu só quero festejar
Nosso amor que de brilho a vicejar
Não impede que estamos a comemorar
Esta data que nossa vida vai marcar
E com uma prece em oração abençoar.
Nada mais te posso com carinho ofertar
Mas a alegria que em teu rosto vi enfim,
É como as flores que nascem em meu jardim.
Alberto Valença Lima

Anel de noivado
O tempo é um rio que deságua em nada.
Em seu leito adormece toda pedra
Rolada na correnteza das horas
À espera de quem resgata lembranças.
Esta aljava de luz cristalizada,
Neste momento em que o amor medra
Posturas de cortesia, Senhora,
Ela, eu vos entrego no anel das esperanças.
Aqui me tens, um cavaleiro vindo
A teus pés, como nos tempos de antanho,
A ofertar-vos prenda de amor tamanho,
Que, já velhos, de dentro do rio surgindo,
Hei de vos trazer desse tempo findo
Brilho de joia ao que vos for estanho.
(E. Rofatto)

Quanto tempo!

Quanto tempo esperei por este momento
Momento mágico em que você me pedisse para casarmos.
Estou emocionada, acredite foi como desejei...

Mais o tempo passou, hoje já não tenho mais essa ilusão.
Esperei de mais, o pedido perdeu a razão de ser
Guarde esta aliança quem sabe um dia você

Encontre quem possa aceitar.
Mas vou te dar um conselho
Não faça como fez comigo

O tempo passa rápido
E você pode novamente perder a oportunidade
De ser feliz e fazer alguém feliz também!

Quanto tempo!
Eudalia Martins

Delícias do amor

Há muito tempo estamos namorando
Amamos em total cumplicidade
Encontramos real felicidade
Mas, isto outras delícias vai gerando.
Nosso amor transbordou, ficou jorrando
E desejo integral unicidade
O querer encontrou fidelidade
Eterna afinidade estou jurando.
Mas, estou pensativo, comedido
Pois, não havia encontrado apego assim
E preciso fazer o meu pedido.
Eu lhe entreguei um estojo carmesim
Então, fiz a pergunta todo cândido
E com voz graciosa disse sim.

Ilário Moreira - 12/07/2017

Promessas

Promessas pairam no ar,

no dia da aliança dos projetos e sonhos do amor;
promessa de caminhar juntos por estradas
iluminadas pela confiança, onde for ;
promessa de manter a esperança,
de mãos dadas, orando unidos
na alegria ou na dor.

Ivone Boechat

A senhora do anel
O agitado transito parou de uma vez...
As luzes da Cidade agora nem piscam...
Diante da Donzela em que a silhueta
aflora de imediato nos homens as libidos
O Jovem diante da Musa se ajoelha
e lhe apresenta um Anel de Casamento
fazendo-a corar sensual e mais vermelha
No entanto, não o saberá talvez o Noivo
Do dito que circula na Boca do Povo
Que essa Musa com esse "colant" azul
Já conquistou Paris de Norte a Sul
tornando até quem Eunuco em viril
E agora veio conquistar este Jovem
nas ruas iluminadas deste BraZil

Diz-se até nos meios onde a Arte prevalece
que quem s'apaixonar pela Musa padece
Ainda que chegue a visitar logo o Céu
Saberá que Ela é "A Senhora do Anel"
Que nas noites, sem segredo algum
Se transformará nas Dualidades de Smeagol
também mais conhecido como Golum!
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Dia dos namorados
Um jeito puro de ser
Carregados de romantismo
Um encontro inseparável
Olhares apaixonados
Cumplicidade no amor
Um tempo que espera sem pressa
Enamorados para sempre
José Hilton Rosa

Cena real
Ela não esperava tão grande surpresa
Manifestada num gesto tão sublime
Um pedido de noivado assim tão de repente
Deixou completamente desnorteada.
Ele ali, ajoelhado aos seus pés
E um anel brilhando em suas mãos
Como reflexo do brilho sem seu olhar
Onde ela via a mais sincera emoção
Que por instantes ela não soube o que falar.
Aquele momento que foi tão inesperado
Um sonho sonhado dia após dia
Que o brilho daquele anel de noivado
Era como uma explosão de alegria.
E o sim veio de lágrimas regado
E um beijo selou o mágico momento
E no meio da rua o casal abraço
Era a prova que o amor ainda faz casamentos.

Marsoalex - 14/07/2017

Momentos...

Era o momento perfeito... aquela hora especial...

Ele ali... entregue... aos pés da amada... em expectativa...

Naquele gesto a demonstração de todo seu amor
Todo desvelo e carinho que lhe acaricia a alma
E que transforma sonhos de princesa em realidade...

Era para ser o momento perfeito... aquela hora especial...
Mas sentimentos se confundem em seu coração puro?
Será que este amor é realmente o que lhe aquece o coração?

Maria Angélica de Oliveira - 19/07/17

O sabor do Amor
De metal nobre, sem princípio nem fim,
Sem emendas
Uma circunferência completa
Infinita...
A troca das alianças
Precede ao ritual do casamento,
Tempo em que os noivos
Conhecem-se mais e melhor,
Superam desafios, podam as arestas.
Para formar a sua família .
Tão bom quando um sabe tudo, pode tudo
Garante tudo...
Quando se amam
Fortemente tudo é difícil,
O dia a dia é conquistado paulatinamente,
A sobrevivência depende de seus braços,
Mas o sabor, Ah! O sabor!
Maria Helena da Silva Campos Cruz

Unilateralidade
As alamedas até ela por si só é uma poesia
As luzes cintilam o seu sorriso enfatiza a'lma
O mais belo espetáculo de todos que já presenciei
Acendeu a chama da paixão, despertou o amor
Através dos sentidos, não transgrediu o ensejo.
Em deslumbramento emoção à flor da pele
Direto ao ponto e sem rodeios a perguntei
Quer se casar comigo?
"Poder "sentir e vivenciar o ansiado" SIM"
Foi algo inesquecível de extrair o fôlego.

Antes do grande momento do "sim no altar"
Vi que meu pedido foi aceito de modo leviano
Entretanto, vão-se os anéis e ficam os dedos
Não posso habitar o recinto da unilateralidade
Oi alimentar-me de uma relação inexistente...
Sam Moreno

Dia do sim
Há um SIM dentro de nós,
Criando expectativa,
Para que chegue e fique...
Para sempre.
O SIM que já foi dito e repetido,
Mas que aguarda ansioso
O Registro oficial.
Para ser escancarado
Aos quatro cantos do universo.
SIM. Eu aceito.
Regina Vieira Michelon
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