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Prezado leitor,
Sinta-se à vontade para folhear cada página,
presentear, lê-lo e fazer com que cada texto perpasse
limpidamente pelo seu dia a dia, dê o crédito em
respeito aos direitos autorais.
Faça referência aos autores quando usar em
quaisquer meios de comunicação. Isso é ter
consciência que a essência deste trabalho foi respeitada
e que prezem para o dom de quem preenche a sua alma.
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Situação propensa
Poucas vezes este sentimento me invadiu
De forma tão intensa;
Desta vez o amor está-me próximo, não é platônico.
E o meu coração bate voraz, em ritmo tônico.
O momento agora é uma situação propensa.
Eu deixarei o certo pelo duvidoso;
Ainda que me deixe marcas, que seja doloroso;
O amor pra mim, agora tem a sua cara, o seu rosto;
É isso o que me traz vida, o que me dá gosto.
Meu pensamento é só em ti;
Eu sou fiel ao sentimento,
Minhas palavras são providas dele,
Não há para mim, mais este nem aquele;
Agora é só você;
Não é momento,
É para sempre.
Eu quero que você em minha vida adentre,
E aqui permaneça.
O momento agora é uma situação propensa,
Para que nossos caminhos sejam traçados,
E para sempre marcados.
Estou aberta...
Você é a pessoa certa;
Não é escolha, é destino.
Ana Angélica Ferrazi
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Mora na cidade de Ourinhos/SP. Cursou
Letras/Literatura na Universidade Estadual do Norte do
Paraná (UENP), tendo concluído a Pós-graduação na
mesma instituição, especializando-se em Estudos
Linguísticos e Literários.
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Quero de você
Quero de você
Um abraço apertado
Com um beijo melado
E o teu bem querer
Quero de você
Esse jeito carinhoso
Um olhar bem dengoso
Para não esquecer
Quero de você
Um amor tão lindo
E que seja bem-vindo
Com seu jeito de ser
Quero de você
Teu cheiro de jasmim
Impregnado em mim
E a alegria de viver.
Alan Rubens

Enamorados - Página | 7

Não sei
Não sei
Como explicar
Mas sinto
Que aquele beijo
Que ganhei
Ficou marcado
Na memória
E pode ser
O começo
De uma história
Não sei
Como deixei
Meu coração
Se apaixonar
Que não conseguiu
Simplesmente evitar
Ficar preso nesse olhar
Não sei
E talvez
Meu sexto sentido
Não quis evitar
Esse amor
Que de mansinho
Chegou sem avisar
E com carinho
O coração
Conseguiu abraçar.
Alan Rubens
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Nascido em São Luís-Ma em 27/11/1963. É
professor de Matemática, formado em Engenharia Mecânica
e Matemática pela Universidade Estadual do
Maranhão(UEMA).
Professor da rede pública Estadual e Municipal. Pósgraduado em Ciências Matemática e mestrando em
Matemática. Membro da AMCAL(Academia Matinhense de
Ciências, Artes e letras) onde ocupa a cadeira número 9.
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Mayra
Princesa sem Tiara,
Luz que brilha, "ofusca" e reluz.
Que Traduz seu sorriso largo,
Espalhafatoso e lindo, nos reflexos nítidos
Que embala corações... e não sei se te amam tanto,
Do modo que “intensamente” afirmam,
Tal qual “o meu jeito” e o tanto que “EU TE AMO”...
Não faço dessa “palavra” o jargão que é...
E decantado, às vezes, por tantos sem sentir, se tornou!
És MAYRA... Agora um tanto arredia,
Porque és bela “Menina-Moça”
Aos meus abraços filial e fraterno... e Só!
Mas, simplesmente, “Um” dos meus amores preferidos!
Sem “pieguices”, sem “desejos profanos”!
Muitos me “querem mal”, distancia em quilômetros.
Mas, vou sempre “estar aqui”, no que posso ajudo,
Que seu viver seja “sim” “sempre farto e longevo,
Recheado em cada segundo, de “boas surpresas”
De conquistas plenas, de “alegrias incontidas e indizíveis.
Do amor real sentido dentro do “Teu Íntimo”.
Que seja “Sentimento” recíproco
Da parte de quem for, por ti “escolhido”
para te tornar A Mulher realizada
Que “te almejo”... Para estar e ser Feliz plenamente!
Cláudio Dortas
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Expostos por amor!
Se for para não expor,
Por que "registro" alguém, algo?
Como vou poder expressar
Meus sentimentos avassaladores?
Como dizer: "Que eu te amo"!
Como me dirigir a ti
E não nos fundir
Num abraço "apertado" e quente!
Tocar a maciez das "tuas mãos"
Carinhar "teu rosto, teu corpo, teu todo"...
Dirigir-lhes palavras,
Que às vezes "precisas ouvir".
E como precisas! Como vou te encontrar,
Queimando em "anseios", quando também "queres"
Me encontrar!? De quaisquer formas!
Alguém verão, outros falarão "o que nunca souberam
como dizer".
Por que este medo explícito de "exposição"?
Cada qual com suas "manias"!
Com seu jeito todo próprio... e único!
Mas a vida segue, sem estacionamentos, sem tréguas,
Intrépida e sem "medo"!
Eu "jamais sentirei terror" ou "horror"
Em externar-lhe "todo o Amor que "eu sinto",
E que eu tenho por você! Se isto é exposição... que seja!?
Todo o tempo, sempre vou estar "exposto"!
Lembra-te: Estamos no "mundo"... sob quaisquer formas,
"expostos"!?...
Cláudio Dortas
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Sergipano. É Coautor de mais de 50 Antologias
Nacionais e Internacionais. É Autor dos Livros de Poesias:
Horizontes de Liberdade e Fé(1999), Estrada de Infinito e
de Paz(2001), Alumbramentos D’Alma(2010), Belvedere de
Nostalgia e Amores(2017), É Colaborador da Imprensa
Escrita do Estado de Sergipe e Além Fronteiras(1982/2020),
É Sócio fundador do Clube dos Poetas Estancianos,
Entidade de Utilidade Pública, Lei n.º 19/1991, Fundado
em 24 de Fevereiro de 1991. É Membro das Academias:
Letras do Brasil/Suíça, Núcleo de Sergipe, Cadeira n.º 02 e
Nacional de Letras do Portal do Poeta Brasileiro, Cadeira n.º
41.
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A arquiteta
Ela, uma arquiteta
de sonhos.
Construtora
de imagens nebulosas.
Na cabeça,
uma roda gigante.
Nos pés,
um carrossel
de cavalos encantados.
Consumia ideias.
E fazia
seus próprios poemas.
Danielle Monteiro
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A(u)to(r) de escrever
Autonomia estética.
Rompe.
A poesia torta
Não nomeia o objeto.
Retórica do não dizer.
É silêncio.
Eu explico.
Faço da imagem
Palavra.
Ela canta.
E faz a letra dançar.
Danielle Monteiro
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Danielle Monteiro é assistente Social de formação,
escritora, psicanalista, mestre e doutora em Psicologia pela
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e pela
Universidade de Coimbra, Portugal; pesquisadora no grupo
de pesquisa Psicologia, Trabalho e Processos Psicossociais e
servidora pública da Assembleia Legislativa do Estado de
Minas Gerais. Desenvolve trabalhos de escrita voltados para
processos imersivos que unem a memória e o olhar. Em
2020, publicou seu primeiro livro de poesias – Avesso.
Instagram @escrita_imersiva
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Emoções
A espera me desespera
O medo me dilacera
Pudera estar contigo
Sentiria o calor do teu abrigo
Viagens e miragens
Fantasias e paisagens
Gravadas na imagem
Do pensamento que é miragem
Encontro e desencontro
Medo e coragem
Celeridade e lentidão
Dilemas que ainda não decifrei
O tempo me ultrapassa
A vida tem sido escassa
O sonho me escapa
A ilusão me abraça.
Daniela Storti
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Palavras ao vento
Solto meu corpo ao vento,
Voo pelos meus pensamentos
Viajo nos sentimentos
A espera de que acabe o sofrimento
Ainda há tormento
Penso em meu lamento
Tudo em movimento
Espero o crescimento
Junto os cacos
Dos meus fracassos
Com eles farei um mosaico
De lindas cores e traços
Mais que ideia quero um ideal
Mais que ilusão quero o que é real
Num voo pelos pensamentos
Encontro o amor.
Daniela Storti
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Brasileira, casada, 47 anos, Bacharel em Direito,
Funcionária Pública/SP. Essa é minha primeira Antologia.
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Autoestima
Olho para o espelho e regozijo me com o que vejo,
Vejo um rosto, autêntico, pujante e dinâmico.
Pele escura, nariz largo, lábios carnudos, cabelo carapinha...
No peito sinto um coração bater e ao bater impulsiona pelas
veias um sangue de cor vermelha.
Então vejo que sou igual a todos. Sou negro, sou humano,
sou gente.
Estou enamorado de mim mesmo!
Dorivaldo Ferreira de Oliveira
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Amor verdadeiro
Eram tempos românticos, tempos de incertezas da
juventude. Seu olhar despertou meu coração e fez nascer
em mim uma nova forma de amar.
O amor quente, empolgante da primeira vista transformou
se em um amor sereno, verdadeiro e sem limites. O sonho
da juventude transformou se em realidade.
Desse profundo amor nasceram nossos filhos, neto, enfim,
nossa família.
Amo cada pedacinho seu: cada qualidade, cada defeito,
cada gesto, cada atitude...
Sou grato a Deus por ter você minha querida esposa e
eterna namorada, Leila Blandino.
Dorivaldo Ferreira de Oliveira
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Dorivaldo Ferreira de Oliveira: Professor de
Geografia. Casado, pai de dois filhos, nascido em
Jaboti/Paraná. Morador de Chavantes, São Paulo.
Licenciado em pedagogia e Geografia. Pós-graduado em
Educação Especial, História e Geografia, Educação Infantil
e Psicopedagogia Institucional. Autor de “A PEDRA DE
MÁRMORE”. Livro publicado em 2018. “A PEDRA DE
DIAMANTE”. Livro publicado em 2019. Participação em
mais de quinze antologias, e co-organizador de um projeto
escolar que resultou no lançamento do livro “SEMEANDO
SONHOS”.
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Ambições
Que interesse esse meu
Quere-te,
Para quê?
Se sei que não me quer.
Queres ser livre para a vida
Vida que não dá liberdade
Vida que prende em sonhos
Sonhos não vividos, e mal resolvidos.
Queremos igual
Sonhar com liberdade
Estando presos ao que queremos
Não seremos libertos.
Quem sonha não é livre
Pois livre é quem vive.
Esmeraldo Storti
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Me apaixonei
Por viver me apaixonei
Por querer me apaixonei
Por pensar me apaixonei
Por olhar me apaixonei
Por você me apaixonei
Foi por viver
Foi por querer
Foi por pensar
Foi por olhar
Foi por você meu bem querer que me apaixonei
Mil vezes me apaixonaria
Por viver
Por querer
Por pensar
Por olhar
Por você me apaixonaria
Você sou eu
Você é minha eterna paixão.
Esmeraldo Storti
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Brasileiro, Casado, 46 anos, Professor, Mestre em
Teologia, Bacharel em Administração de Empresas e
Psicólogo Clínico.
Autor dos Livros: “As Raízes da Violência Contra o
Professor nas Escolas Brasileiras” – Ed. Edições e
Publicações e “Identificando Seitas” – Ed. Clube de Autores.
Coautor das Antologias Salmos Modernos II e III, lançadas
em Genebra/Suíça – Ed. Céu do Brasil, Poesias Sem Rota –
Ed. Edições e Publicações, Eclipse Poético – Ed. Edições e
Publicações, Fantasias Poéticas - Ed. Edições e Publicações
e Epifania em Palavras - Ed. Edições e Publicações,
Enamorados - Ed. Edições e Publicações.
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Entre quatro paredes
Entre quatro paredes
Abro as gavetas
E delicadamente,
Folheio as páginas do tempo
Algumas
Memórias empoeiradas
Outras
Memórias perdidas no tempo
Minha mente inquieta
Pinta com tanta perfeição
Fantásticos quadros de nós dois
Tecendo fiapos de ilusão
Emoções desconhecidas
Algumas
Lembranças que aquecem o frio das quatro paredes
Outras
Lembranças que aquecem sobretudo o coração e a alma
Em êxtase profundo
Minha mente ensaia voos fugitivos.
Eunice Francisca de Araújo
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Quando é amor
Tu chegaste de mansinho sem avisar
Quando percebi,
Já havia aberto as janelas de minha alma
E tu, fizeste morada.
Sem pressa para voltar
Fizeste o relógio parar de dar voltas
Olhei para o tempo e vi que ainda era tempo,
Tempo para te amar
Esqueci minha agenda
Li teus olhos sem legenda
Encontrei-me, no teu olhar
Preencheste tu os meus vazios
Aqueceste o eterno frio, que outrora sentia na alma
Sem palavras usar, me diz eu te amo
Em cada gesto estampando em teu olhar.
Fizeste brotar em mim, um sentimento bonito
Com dimensão do infinito
Bem maior que imenso o mar
É para ti que escrevo todos versos,
Por ti meu coração bate reverso
O tempo todo sem parar.
Eunice Francisca de Araújo
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Nascida no interior da Bahia, no munícipio de Brotas
de Macaúbas, onde reside atualmente, Nice Francisca e
professora e escritora. Desde criança, já sentia paixão pela
escrita, para ela escrever é um processo de libertação, de (re)
existência. Por isso, escreve para se libertar.

Enamorados - Página | 27

Deflora-me
Quando você diz que me ama,
Quando você diz que me quer,
sou toda ouvidos, juro, não duvido
que me desejas como mulher!
Mas, rebelo-me face ao intervalo infinito,
a tudo aquilo que não temos nos permitido
e, neste instante dou-lhe um ultimato
ou se preferir, encare simplesmente
como um convite!
Não tenhas medo de ousar,
Vem logo se encontrar no meu beijo
e saciar seus mais íntimos desejos!
A melhor hora de amar é agora!
Assim, sem mais demora
meu bem, deflora-me!
Eva Graça Brito
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Êxtase
Seu olhar belo e sedutor
penetrou em todo o meu ser,
seu beijo atrevido e caliente
me fez estremecer!
Seu corpo estava ali ,
exalando um cheiro
e o meu transpirando desejo!
De ímpeto,
senti o toque de suas mãos
adentrando os recônditos
do meu corpo,
que ardendo em chamas,
de forma bem natural
reagiu aos estímulos
e ao desejo carnal,
sem medo, temor, nem pudor,
sedento se entregou!
E amou, amou, amou!
Huuummm!
E foi tão prazeroso e bonito
quando seus sussurros
e seus gemidos, nada comedidos,
conduziram-me
ao ÊXTASE do prazer!
Um prazer, que só sinto
com você, meu bem-querer!
Agora eu preciso saber:
quero bis, pode ser?
Eva Graça Brito
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Eva Graça Maria de Brito é natural de Alagoinha do
Piauí-PI. Apaixonada por livros, vem sempre participando
ativamente de projetos de fomento à prática da leitura e da
escrita .Está entre os autores das Coletâneas “PIAUÍ EM
LETRAS 1, 2 e 3, da Coletânea “LITERARTE CELEBRA
O NORDESTE BRASILEIRO” e da Antologia VOZES
FEMININAS. Para conhecer mais sobre seus escritos,
acesse a página da autora no site RECANTOS DAS
LETRAS:
https://
www.recantodasletras.com.br/autores/greyssy.
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Dengo
Fragmenta o dia com a sua alegria
Livre, com o mundo se contagia
Ama com cuidado, cuida manhosa
Voa de mãos dadas, toda prosa
Intenso abraço com força de tufão
Almeja completa alucinação
Nos teus braços fiz meu chão
Acalentando esse pobre coração.
Fernando Henrique Alves Arruda
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Escalada
Quando escalastes o totem do meu coração
Não haveria de beber mais sozinho
As tardes vazias passaram a ter emoção
E marcas de beijo no colarinho
Nos teus sinais uma sublime manhã
Que percorre milhas antes de dormir
Buscando a mais alta montanha
Os seus sonhos ei de consumir.
Fernando Henrique Alves Arruda
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Fernando Alves, 31 anos, educador, atualmente é
colunista no jornal Mirassol Conectada e no jornal
canadense Brazilian Wave, também é colaborador do jornal
chileno The Santiago Times. Acadêmico Imortal na
Academia Independente de Letras – Ail Ordem Scriptorium,
cadeira 94. Imortal na Academia Mundial de Cultura e
Literatura – AMCL, cadeira 20. Poeta, colunista e educador,
tem a poesia como seu foco principal na escrita.
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Sentença
em florais berços gostaria de atirar-me, embebida em
tamanha obra.
contudo, tudo e todas as coisas possuem seu característico
abismo.
eis o característico da fervorosa e inexperiente paixão,
em suas primeiras vezes:
o nítido quebra-cabeça onde apaixonados encaixam amados
em jogo completo, condenando a si mesmos como peças
de um outro. Não convém encaixá-los.
em qual absurda doutrinação há de se meter o amor,
instruído de que perfeição é um conceito humano
inalcançável, entretanto, tem o objeto de afeição
significando, ao menos, algo análogo a isto?
que ditadura é o amor ardente.
Gaia Kim
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Tácito mistério
és parte do universo inteiro que mais quero explorar.
plural estelar, constelação que insiste em me instigar.
tua aura, ainda que turva e sem caminho, sem exatidões
nem boatos, é insaciável em me carregar nas profundas
reflexões nunca me revelaste a resposta.
ainda assim me atrai.
tudo o que quiser saber, descobrir… consumir.
estou aqui. e não é recíproco.
teu único presente foi a dubiedade.
a inércia do teu mistério. seca, pura, distinta.
a qual revira meus sensos particulares e me proíbe da
imensidão.
Gaia Kim
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Os espaços em branco aguardam o deleite de serem
ornamentados meus gostos particulares. digo que sou um
quebra-cabeça, leitor. ah, e fã de machado e jane austen. de
17 anos cariocas ao papel encarregado de retirar o diário
incrustado em mim, diário em que armazeno o que vejo,
sinto, toco e penso desde pequena. me conheça um pouco
mais, tomando cuidado com as máscaras que visto na
metamorfose do raciocínio para a palavra escrita. caso,
queira, tenho um perfil: @linhas.desconexas no instagram.
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Ao meu amor
Ao meu amor,
a imortalidade.
escrevi sobre você,
te tornei poesia,
fiz de ti, amor.
e enquanto houver amor,
haverá eternidade.
sou poetisa condenada
por aprisionar-te
no poema e em mim.
ao meu amor,
os meus versos,
os meus sentimentos,
o meu canto, o encanto.
ao meu amor,
o meu amor.
Geovana Rios
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Amo-te
Amo-te
como a rama
ama a relva
amo-te
como o Raul
ama o luar
amo-te
como a amora
ama o aroma
amo-te
como o raro
ama orar
amo-te.
Geovana Rios
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Geovana Rios nasceu no interior da Bahia. Ingressou
no mundo mágico das palavras desde cedo, tendo sua mãe
como professora. Aos dezesseis anos, encontrou na escrita
um refúgio para todos os pensamentos que não conseguia
organizar, desde então, escreve histórias, poemas e textos à
base de emoções fortes e sinceras. Apaixonada por livros e
poesias, uniu suas maiores paixões em Madrugada Poética,
sua primeira obra. É graduanda em direito e participante em
diversas antologias.
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Fogueira
“Qué beijá,
Oswardo?”
“Quê?”
“Qué beijá?”
Bocas
e cabeças
no arraiá.
Hélio Sena
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Lá longe
Noite,
doze de junho.
Longe, na esquina,
Josefina,
paixão,
redemunho!
Doze de junho,
noite.
Longe da esquina,
cafeína,
solidão,
meu açoite!...
Hélio Sena
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Cearense, professor, contista & poeta. Publicou as
seguintes obras: Falsidade da Noite, Estrela é Mesmo um
Bicho Bom e Nós & a Rosa, além de participações em
diversas coletâneas. Contato: heliosena@rocketmail.com.

Enamorados - Página | 42

E foi
E de repente
Naquela manhã débil e quente
Ela me olhou
Com aqueles dois infernos
Que ardia e queimava eviterno
O perfume viril
O olhar sombrio
E o beijo hostil
E de repente sorria
Entre o emaranhado daqueles dreads
No corpo que me obsedes
Eu podia ouvir
Podia sentir
Mas naquela triste tarde soletrou
Vai-te e some
Ao que te consome
O peito queimou
A dor rosnou
O universo me castigou
Fui-me lamentando
Solucei cantando
As músicas que ela mostrou
Disse-me calma
Aquieta tu'alma
E não te desalma
O tempo corre ligeiro
É tudo passageiro
Num voo sorrateiro.
Ian Freitas
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Caos amásia
Ela tem um caos
Que eu ainda não conheço
Mas reconheço ele todo
Tem bens e maus
Serenidade e apreço
E um corpo pegando fogo
Tens um riso
Que me estilhaça...
Do inferno ao paraíso
E estremece
Todas as minhas certezas
Como quem enfurece
Minhas virtudes e minhas fraquezas
Ela é profundo breu
Que desejei todo o dia
Toda aquela paixão
Que me fodeu
Tudo o que eu ainda mantia
De duro no coração
Ela me faz querer sexo
Além do corpo
O toque dos olhos, é pouco
E me destrói os reflexos
De todo o meu eu
Sensato e rúbeo
Ela é caos, é vendaval, é um dilúvio
O rastro de um eslúvio
É canção de MPB
Prosa, carta e poesia
É meu desejar ter.
Ian Freitas
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Acadêmico de pedagogia, escritor de erotismo lírico
e um homem fadado a romantizar tudo o que sente e escreve
na sua mais profunda intensidade, daquilo que lhe
transborda pelos dedos, pois, metade de si é lirismo e a outra
metade é poesia.
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Amarei-te
Florescerei em teus braços.
Serei o sol que aquece o seu corpo nu.
Aquecerei seus pés com o calor dos meus.
E da minha boca ouvirá apenas murmúrios de palavras
macias.
Amarei-te em prosa e verso.
Serei tua poesia em forma de acalento, tua luz que clareia os
seus dias vazios.
Amarei-te na tua mocidade,
na sua velhice serei seu escudo.
Segurarei suas mãos quando faltar sua lucidez.
Amarei-te como a relva do sertão.
Serei sua gota de orvalho nos dias quentes do cerrado.
Enfim serei completamente tua.
Jerandira Medeiros
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Fotografia
Olhei no espelho da vida retrato de fotografia, lembranças
dos dias felizes que muito tempo eu não via.
Seu rosto amarelado pelo tempo que se foram momentos
enternizados neste seu jeito faceiro.
Seu sorriso de menino, seus cabelos enrolados, vestido de
terno e gravata no papel ficou registrado.
O tempo tem na memória lembranças engavetadas, fotos
velhas, fotos novas dentro do baú guardado
Quando a saudade bate no peito com ela vem a solidão,
olho e vejo você por todos os lados nas fotos espalhada
pelo chão.
Jerandira Medeiros
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Nasci em uma pequena cidade chamada Cajati, nos
meus primeiros anos de vida morei em um bairro chamado
Capitão Brás, que por coincidência foi meu bisavô que
fundou. Sou casada, mãe de quatro filhos e avó de duas
netas, sou artesã, contadora de histórias, fabrico peças para
cofre de segurança, poetisa, escritora, participo do clube dos
livros e faço projetos.
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Voo sem asas
Meus olhos estão vazios
lágrimas abandonaram-me
Silêncio preenche meu coração
Ninguém vê
Janelas da alma gritam por socorro!
Sigo, em passos lentos e incertos
Travando luta com sentimentos duvidosos
na densa escuridão, movida por cavalos de competição
Prisão simbólica,
que, num futuro não tão distante, eu possa ser livre para
um voo sem asas.
Joely C. Santiago
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Morte lenta e calma
Nascer dum sol molhado anuncia dia quente
Lembranças entalhadas brotam na memória os tempos de
doçura, de calmaria
Distantes-distantes
O gastar de vida reserva-me mais dias movidos a cansaço e
acúmulo de trabalho
Lida com a terra
Terra quente, envolve meus pés cobertos pela areia fina
acinzentada
O bruto sol de outubro caminha para o cantar das cigarras
Antes disso, cá estou, morte lenta e calma.
Joely C. Santiago
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Professora/Pesquisadora.
Mulher
Preta,
remanescente da Comunidade Quilombola de Pedras
Negras, no Vale do Guaporé (RO).
E-mail: joelicoelhosantiago@live.com
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Conexão
Nas digitais ansiosas transborda o calor,
Olhares oblíquos percorrem estradas,
Nos tons da face, sensações emanadas,
Tensão, emoção, ternura e amor,
Unidas as bocas, canção d’alvorada.
No encontro das línguas, estrada encantada,
Agitadas as águas, o rochedo e mar,
Ondas de amor buscam se libertar.
Sinuosos arroubos, luxúria e ardor,
Lascivos amantes, se entregam em louvor.
Suave contato, eterna emoção,
No presente momento, a plena união!
Num só ritmo batem, cúmplices corações,
Repousam embebidos em ternas canções.
Josenilson Costa de Oliveira
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Lírio da primavera
A brisa morna pairava, a pele a tocar,
Na primavera florida, beija flor a voar,
Doce seiva da vida, frágil abelha alimenta,
Uma teia intrincada, a aranha sustenta.
Do lampejo de luz, o olhar floresceu,
Num singelo sorriso, foi amor-percebeu.
Há tempos perdido, sozinho a sonhar,
Entregou-se vencido, não podia evitar.
Indecisos passos; o caminho trilhou,
Timidez insistente, luz do sol aceitou,
Trêmulas mãos, quente toque buscou,
Num abraço envolvente, cor se multiplicou.
Em seus lábios cantou, belo é o nome dela,
Em seus braços tomou, lírio da primavera!
Josenilson Costa de Oliveira
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Designer e artista visual. Divide o tempo entre
projetos de design, ilustração e histórias em quadrinhos,
além de atuar como professor universitário no Centro Paula
Souza, em São Paulo. É roteirista de quadrinhos e animação.
Produz contos e micro contos, tendo sido selecionado para
publicação em editais da Lura Editorial e do grupo Carreira
Literária. É membro da Hardcover, grupo de escritores
criados e coordenados pelo escritor e roteirista best-seller
André Vianco. Fã de Álvares de Azevedo e Fernando
Pessoa, escreve poesia desde o final da adolescência. Sua
paixão são os sonetos e liras.
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Cartas
Cartas choram jogadas... Cartas abandonadas
Mas cadê o papel? Veio por e-mail.
Ela é codificada. Cartas abandonadas...
Não há nada secreto; muitos fingem ver nada.
Em um engano discreto, sou mais do papel;
da beleza perdida, quando vinha amor.
Em letras fechadas, a carta era um rei que ninguém
controlava.
Mas foi ficando esquecida; ninguém nela falava.
O futuro é um livro aberto... É carta eletrônica.
Faz mentes carimbadas; cartas choram jogadas, mas que
voltem à vida.
Vai lá, sou careta. O que mais, minha amiga?
Ainda mando uma rosa, na tal da formosa...
Uma poesia escrita; cartas abandonadas.
Muitos fingem ver nada em um engano discreto.
Correios lotavam de felicidade... Beleza é escrever, pois
envelope é lazer.
São ninhos de frases, nelas vou me perder.
Nelas vão meus segredos; minhas emoções e meus medos.
E ninguém vai saber... Saber ninguém vai.
Podem até esquecer, para mim tanto faz.
Pois cartas choram, jogadas para a hipocrisia.
Afinal, em minha escrita, elas marcam presença.
Sempre serão lembradas! São entregas de amor...
Kléber Vargas da Silva
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Quem ama
Quem ama não nega.
Suporta, não trama...
Não engana, é fiel;
entra na dança e se entrega.
A festa é de quem tem coração.
Amar é um dom.
Quem se atrai não trai, tem paciência.
Presente com tudo de bom.
No cativar dos lindos olhos,
vibrar a pura emoção.
Vá em busca de quem gostas,
para tratar teu coração.
Trair é o partir da paixão.
Amar não é isso, não.
É a certeza, até na pobreza...
E a riqueza é ter comunhão.
Quem ama, o sentimento não nega.
Achar pela terra o amor é raro.
Caro é viver só no rancor.
Sem amor, ao pior fim se encerra.
Kléber Vargas da Silva
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Tenho 26 anos, nascido em Sapucaia do Sul, no
estado do Rio Grande do sul. Sou uma pessoa sonhadora,
otimista, de coração aberto. Minha maior paixão é a poesia e
vem da alma.
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Uivos poéticos
A inspiração de amor
Suplanta o meu sono
Saio grafando
Criptógrafos
Soletrando
Sílabas tóxicas
Fonemas
Indeléveis
Inefáveis
Proclamando versos
Criptografáveis
Soldando vozes
Inexoráveis
Incinerando emoções
Descartáveis
Dilacerando verbos
Inabaláveis
Hieróglifos
Indecifráveis
Entre rimas
Sermões e piadas
No sarcasmo dos uivos poéticos
Engrunhidos pelas madrugadas.
Kleyser Ribeiro
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Fera mansa
Piamente, aos delírios, divago...
Não sou pimenta ou tomilho
Mas também não sou alho
Eu me esquivo e me resguardo
Desatino e te dou respaldo
Pois só me escaldo
Se a tua língua lança
Palavras feito flechas
Que acertam as entranhas
Enquanto a minha perna balança
Mais trêmula que as folhas dos galhos
Pois se eu me calo
Por saber que nada sei
Eu também nada falo
Faço do silêncio
A minha nova lei
Mas eu sei que o amor
Afundou-se até o talo
Neste peito de rosas
Ferido por cravos
Sangrando sem ralo
Num tórax bastardo
Que não se expressa
Pelas veias espessas
Perdidas em tranças
Na porta da bomba sanguínea
Que toca o compasso da dança
Acompanhando a batida
Enquanto o meu bote te alcança.
Kleyser Ribeiro
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Kleyser Ribeiro é professor, escritor, contista, poeta,
engenheiro civil e corretor de imóveis. Nasceu na pequena
cidade de Imaruí, na região sul de Santa Catarina. Cresceu
em Joinville, na região norte do estado. Morou também em
Florianópolis. Atuou como professor substituto na
Universidade Federal de Santa Catarina. Tornou-se
professor efetivo na Universidade do Estado de Santa
Catarina. Reside em Laguna, no litoral sul, onde iniciou a
carreira literária. Possui publicações em livros de várias
editoras.
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Enamorado sou
Seja pela poesia
Pela família
Minha amada
Seja pelas belas coisas boas
Paisagens
E principalmente Deus
Que da dádiva da vida
Da inspiração
Fez eu estar aqui
Contemplando
Sendo um eterno enamorado pela vida.
Lenilson Silva
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Paraibano de Pedras de Fogo com orgulho.
Professor de Língua Portuguesa, escritor, organizador de
alguns livros, autor de 10 livros: Aldravias no jardim
(Editora Perse); Aldravias no jardim 2 (Editora Clube de
autores); Aldravias no jardim 3 (Editora Clube de
autores); Nódoas poéticas (Editora Clube de autores); O
jardim do meu quintal – Poesias (Editora Clube de
autores); Eflúvio poético - poesias (Editora Clube de
autores); Inócua poética – poesias (Editora Clube de
autores); O jardim do meu quintal 2 – poesias (Editora
Clube de autores); Poesias vindas e partidas de um
coração poeta I (Editora Clube de autores); Poesias
vindas e partidas de um coração poeta II (Editora Clube
de autores).
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Ausente
A noite é fria
E eu sinto o vento
Ele não me sente
Ele não me toca
Ele não pressente
Ele, não presente
Ele não ressente
Ele, não contente
Ele não [ausente]
Ele não entende
Que ele não acende
Ele não aquece
Ele não esquece...
...que me esquece
Ele não esquece...
...que me perece
...me entristece
A noite é fria
E eu sinto o vento
E ele não me sente...
Ele não me sente...
Ele não...
... [ausente]
Leonardo Jovelino Almeida de Lima
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Eu
Quem completará este buraco causado pela faca que foi
deixada?
Quem estará disposto a não permitir sangrar quando ela for
retirada?
Quem cuidará quando só me restar essa tal ferida?
Ou afagará quando a dor deixar insuportável a minha vida?
Ao pequeno toque, quem resistirá ao meu penoso choro
feroz?
Ou enxugará as lágrimas quando elas remeterem ao meu
algoz?
Quem dirá que a ferida precisa sangrar para que um dia
sare?
Ou cuidará para que toda a minha indelicadeza pare?
Quem me fará rir ao dizer que a cicatriz deixada vem de
outras vidas?
Ou que as palavras que não devemos aceitar são as mais
corrompidas?
Quem falará que eu não devo postergar as minhas aflições?
E sempre me ajudará a tomar as mais prudentes decisões?
Por mais que eu compreenda que a tristeza precisa ser
sentida
Quem aceitará que ela só será quando, de fato, for
permitida?
Leonardo Jovelino Almeida de Lima
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Nasceu em 1989 na cidade de Belém do Pará e
atualmente mora no Rio de Janeiro. É professor de língua
inglesa e escritor. Autor do livro de contos “Não existe fim”,
publicado pela editora Versejar em 2018 e tem outras
produções literárias (contos e poesias) publicadas em
antologias. Contato com o autor: leolimamat@hotmail.com.
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Amor e Pavor
Quando você olha em meus olhos,
Vê minha transparente beleza?
Ou o que deseja em sonhos?
Não preciso te tocar pra sentir sua frieza.
Estou sempre perdido,
Porquê quando me encontro,
Mudo pra seu desejo ser atendido.
Esses pensamentos me deixam tonto.
Sou tão jovem, mas quero conhecer o mundo.
Não com fúteis que me deixam triste ao fundo...
Sim, quero que o amor me faça amadurecer,
Espero que esse sentir um dia possa acontecer.
Quero que seja natural,
Que ele veja beleza em plural.
No que eu digo
No porquê eu fico.
Na minha risada,
Na minha poesia fraca,
Onde eu falo de amor.
Expressando o que mais me causa pavor.
Matheus Henrike Mendes de Andrade
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Lugar Mágico
Me leve para aquele lugar,
Lugar que se sonha sem dormir,
Minha mão é preciso segurar,
Embora tenha anseio, você me faz sorrir.
E como se eu estivesse aprendendo a andar,
Minhas pernas estão trêmulas,
Mas com você eu quero caminhar.
Lugar mágico é ao seu lado,
Seu sorriso abrem os céus,
Aquece meu coração gelado,
Quero resolver todos problemas teus.
E quando anoitecer,
O brilho dos seus olhos irá iluminar,
E ao permanecer, a magia acontecerá.
Matheus Henrike Mendes de Andrade
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Tenho 16 anos, moro com meus avós devido ao meu
pai ter falecido, e a problemas afetivos com minha mãe
biológica. Desde muito novo, tenho forte conexão com a
expressão de meus sentimentos, vendo que, sempre precisei
de algum escape para aliviar um pouco do peso dos traumas
e frustrações impostas por meu destino em seu passado.
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Fala-me...
Em plena madrugada desperto mais uma vez...
Como alternativa abro a janela do meu quarto
Um rastro de luz no céu noturno, sem cerimônia.
Silenciou minha aflição...
Ouço a tua voz como um murmúrio das flores
Que exalam aroma de suas pétalas multicores
Orvalhadas, misteriosamente gotas prateadas
E mexe com minha alma enamorada...
Nos meus sonhos não eres fantasia...
Fala-me doce aos ouvidos, desta paixão...
Aquieta calmamente minha alma
Mata os fastios, os medos e a dor...
Em meu redor, tudo eu contemplo...
Faço valer a beleza de m’alma
Sinto uma demasiada alegria
Fala-me...
Nicycosta Costa
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Vem
Vem... Estrela luzente
Que vaguei no universo
Na calada da noite
Faz meu céu luzir
Vem... Mar do meu olhar
Porto onde eu ancoro...
M’alma sedenta saciar
De amor por ti...
Vem... Cavalgar por “Caminhos
Selvagens e escuros”, por deserto
Do aventurar-se...
Sem tempo pra voltar e bússola de
Direção...
Com o coração foliando de paixão...
Nicycosta Costa
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Nicycosta Costa , natural de Santa Inês, Estado da
Bahia; reside em Salvador. Licenciada em Filosofia pela
UCSal ( Universidade Católica do Salvador); Graduada em
Pedagogia pela UNESA (Universidade Estácio de Sá); Arte
Educadora; Atriz. Participou de algumas das Antologias da
“Edições & Publicações” , em 2019 e 2020. Atualmente se
dedica ao Teatro Comunitário.
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Mulher interplanetária
Eu quero um mundo de rosas
E um jardim de perfumes
Uma mulher adorável
Que tenha pouco ciúmes
Pra meu doce aconchego
Em que todo meu apego
Não fuja aos bons costumes.
Eu que ando muito só
Tanger essa solidão,
Não importar os caminhos
Venhas estender a mão
Tenha eu homem de sorte
Sem mesmo temer a morte
Viver essa sofreguidão.
Uma mulher amada
E eu perdido de amores
Tenha num conto de fadas
Onde não haja as dores
Neste mundo de rosa
Essa mulher olorosa
A mim despe os pudores.
Viver de amor e paixão
Essa mulher visionária
Qualidades incontestes
Nessa corrida diária
Que viva amor perfeito
E tudo seja de direito
Mulher interplanetária.
Luas Ribeiro
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Revelação
Quero dar-te
o verde/azul que dos meus olhos brotam,
também o vermelho/paixão
que das minhas veias/coração
fluem com sofreguidão.
E tu que nem sereia, beldade
a debutar deslumbrante
a zombar de mim, patinho feio
acanhado menino em sonhos.
Quero sim, quimeras, quisera
quem sabe mesmo sofrer
sabendo que amei sem medidas
entreguei meu ser.
Linda rosa, flor olorosa
carmim encarnada, mais uma vez rosa
que teu perfume espraia
por todo verdejante jardim
e que eu possa sim
deste olor desfrutar;
com toda força do meu ser
dizer: fui e sou capaz de amar sim.
Quero deste mundo, essa lida
coisas da vida, fada encantada
que tudo possa um dia
essa gota de esperança grudada
em fim, em um sonho de sim
raios de sol derreta em mim
concretize pra ti, minha amada.
Luas Ribeiro
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Poeta, Cordelista e escritor. Brotense, Baiano.
Camponês urbanizado. Participou das coletâneas poéticas:
Versos Versus Versos; Presença poética; Mergulho em
Versos; e, Mosaico. Sua poesia revela o sertão em palavras
vivas e eloquentes.
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Olhar soberano
O olhar através da alma
É fruto, seiva e flor
Que traz em seu interior
A verdadeira estrela do amor.
Olhar eterno
Que traz no âmago
A concebível e arrojada
Criação do amor.
Por detrás de um olhar
Existem voragens sem obstáculos
Para transformarem o ódio
Em flores com amor.
Por detrás de um olhar
Existem portos seguros
Que educam o coração
Para o amor eternizar.
Olhar visão soberana
Alma adoração
Para que nunca sejam esquecidas
As auroras do amor.
Paulo Roberto Silva
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Gratidão silenciosa
A suavidade do silêncio
Entregam caricias as flores
Preparando o doce vento
Para levarem perfumes para os amantes amar.
Na sensata noite tranquila
Toques de luar refletem
O brilho de poderem amar
Sem medo de pecar.
O aprender a viver
São registros suficientes
Que formam brisas refrescantes
Para os corpos unidos em amor.
O sorriso poderoso
É sussurro que contagia
A intensidade companheira
No caminhar com amor.
A delicadeza dos céus
Acenam delicadamente
Gratidão silenciosa
Na presença do amor coração.
Paulo Roberto Silva
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Paulo Roberto Silva nasceu em Bauru/SP no dia
19.10.1958. Mestre em Serviço Social e Especialista em
Recursos Humanos. Funcionário Público. Participou em
diversas coletâneas/antologias e possui quatro livros solo,
sendo três de poemas, poesias, tautogramas, indrisos e afins
e um de contos. Ex-integrante do Grupo Teatral Dante
Alighieri e atuou em diversas peças teatrais e na década de
80 fez participação em duas produções cinematográficas.
Membro da Academia Virtual de Letras Sociedade dos
Poetas Virtuais, Cadeira 49, Patrono: Rodrigues de Abreu.
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Contre-Jour
Tua alma nua
Paira sobre meu corpo
Ainda quente
Como um toque de brisa fria
Faz-me calor e me arrepia
Teu olhar me rouba,
extrai minha paz...
E meu suspiro me trai
Por esta desavisada paixão
Meu desejo arde em
Constante ebulição
Vou de encontro ao
Teu destino sem rumo
Eu assumo...
Teu encanto contraluz
É o que te traduz!
Paula Lima
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O Desabrochar das pedras
Até quando vai seguir
Desabrochando em pedras
Regando dores
E escondendo teus amores?
Nesta labuta
Construída com suor e luta
Nem percebe que insistir
É mera disputa.
Como um desvio de rota traçado como atalho
Falta-te coragem para sair desse estranho embaralho
Esteja pronta para recomeçar
Cátedra em ti mesma!
Queira replantar, semear o novo
De novo...
Não tenha medo de cultivar o incerto
E durante a colheita, caso esteja desperta
Poderá perceber o caminho certo.
Paula Lima
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Natural de Alfenas/MG. Atualmente domiciliada em
Três Pontas/ MG. Poetisa de vocação com classificação nos
concursos: Poetize 2020 com o poema Rebento, Poesia
Agora Verão 2020 com o poema Mulher, Poesia Livre 2020
com o poema Números, Poesia Agora Outono 2020 com o
poema Abraço, Antologia Poética Irmãos das Letras como
os poemas Rebento, Pelo Teu Amor e Clandestina.
Amante da natureza e advogada. Concilia a
confecção de teses e pareceres com seus poemas. Paula
Poetisa segue extraindo poesia do invisível da vida!
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Laços eternizados
Sussurre em meus ouvidos o sabor adocicado,
Dos encontros marcados, outrora, à luz do luar...
Sussurre em meus ouvidos imaculados segredos,
Na construção sólida e saudável do leal enlace.
Pálpebras fechadas, sintonizadas em sua voz,
Melodiosa a provocar frenéticos arrepios...
Incita, em instantes, brotar o oculto sorriso,
Nos lábios discretos, umedecidos de puro mel...
O contato físico, aos poucos, aproxima o belo casal,
As mãos, sem receios, envolvem-se, discretamente,
Corações emocionados aceleram lados internos,
Sinais imediatos do enlaçamento infindável...
Invisíveis permanecem no eterno clarão,
Protegidos debaixo da noite esplêndida,
Astros movimentam-se na direção escolhida,
Assim, concretizam etéreos sonhos em sintonia.
Frente a frente, olhares desejosos...
Aproximação das bocas em sabores,
Para, no silêncio, surgir o envolvimento,
Em passos sucessivos, na longa estrada a dois.
Rosa Maria da Silva Gonçalves
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Agrada-me
Admiro, incansavelmente, seus tocantes lábios.
Admiro, loucamente, seus adocicados beijos.
Admiro, perdidamente, seu infinito olhar.
Admiro, suavemente, sua angelical voz.
Convivência diária possibilita o envolver-se,
Nos dias vindouros, quiçá, manter a parceria.
Em repentinos encontros, em cada amanhecer,
Para obter, aos poucos, os ingredientes da relação...
Sinto, por vezes, seus intensos abraços,
Sinta, muitas vezes, carinhos trocados.
Sinto, por vezes, seus suaves toques,
Sinta, muitas vezes, desejos eternos.
Na certeza, rumar na construção bilateral,
Como pilares na sustentação dos sonhos,
Entre carinhos, abraços, desejos, toques,
Movidos pelos diálogos, em harmonia.
Sorria, desmedidamente, pois o amar envolve,
Sorria, a cada instante, ao confiar na paixão,
Sorria, repetidamente, pois o amor aparece,
Sorria, incessantemente, ao apatecer mútuo.
Rosa Maria da Silva Gonçalves
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Rosa Maria da Silva Gonçalves é paulista. Possui
graduação em Letras, especialização em Língua Portuguesa
e mestrado em Estudos Literários. Na atualidade, frequenta
o Doutoramento em Estudos Africanos. O perpassar pelas
leituras e escritas literárias auxiliam no desvendar de novos
lugares e mundos, bem como na construção do imaginário.
Atua como professora de Língua Portuguesa e Literatura no
IFRO. Os filhos, Daniel e Aílton, são os seus maiores
incentivadores.
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Brumas de um amor
Era a esperança
De amor correspondido
Eram devaneios
Muito além da realidade
Era a inocência
De viver contos de fadas
Era a inspiração
De querer felicidade
Era a música
Alta fidelidade
Foi amor, mas não concreto
Para durar a eternidade!
Rosana de Cassia Pagliarini
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Um certo amor
Um certo amor às vezes dói
Às vezes coça, às vezes rói
Energiza, enaltece
Ilude, enternece
Dá piruetas, envelhece
Faz de conta que promete
Lá no fundo, constrói
Castelos de areia
Bailes cheios de confete
Máscaras invisíveis
E com nada se compromete
No desafio burlesco
Da jornada de um marionete!
Rosana de Cassia Pagliarini
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Rosana de Cassia Pagliarini nasceu em São Paulo, é
Bióloga com especialização em Medicina Farmacêutica e
estudou ballet e piano. Seu primeiro ensaio literário, “Sobre
Viagens e Vulcões” foi publicado em 2017 pela Editora
Anjo. Agora ela faz sua incursão no universo poético, tendo
publicado, em 2018, nos livros de antologias “Cultive o
Pólen da Vida 1 e 2 - Poesias”, “Eternizei-me neste Jardim”
e “Felizes pelo Jardim I Poesias”, “Eu jardineiro” e
“Semeando o Pólen da Vida 2” em 2019 e “Epifanias em
Palavras” em 2020 sob a organização de Lenilson Silva.
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Leoa
Dois corpos buscando prazer,
Então que comece o show!
Venha com fantasias ousadas,
Com sede de sedutor!
Meu amor, não peça licença!
Meu corpo caliente já disse que sim!
Estou pronta para dominá-lo
Porque a leoa é assim...
Faz o amor selvagem!
Volúpia interminável!
No ritual selvagem
A leoa é insaciável...
Beije-me! Faça dessa cama, savana.
Rugidos em dobro
Sou mais que uma dama
Recordes quebrados, quatro dias de fogo...
O nosso prazer está em ascensão
A temperatura indica emoção
Em 15 minutos faremos tudo de novo...
Os leões emergem paixão.
Rose Show
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Súplica
Peça-me para ficar esta noite
Segure na minha mão
E permita que a madrugada
Testemunhe o prazer em explosão.
Sugue o mel que há em mim
Tenho amor em estoque...
Cale-me com seus beijos
Suavemente me sufoque.
Estremeça meu corpo ardente
Por você então possuído
Deixe-me fazer dos seus cabelos
Suporte para tantos gemidos.
A noite será minha aliada,
No encontro com o prazer.
O teu sim é o espaço que existe
Na distância entre mim e você.
Meu universo do desejo
Posso chamá-lo de mel
Que na verdade não sei se é meu céu
Ou se é meu hell.
Rose Show
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Rose Show nasceu em Afuá – Ilha do Marajó - Pará
em 09-08-1970, é professora, folclorista, cantora,
compositora, consultora temática para grupos ligados à
cultural, poetisa, locutora, teatróloga, promoter, artesã e
palestrante feminista.
Cursou Magistério pela SEDUC –PA e Políticas
Públicas Para as Mulheres pela UNIFAP – Universidade
Federal do Amapá.
Desenvolve projetos pedagógicos nas áreas literária
e ambiental com forte ligação com suas raízes ribeirinhas;
idealizou a 1ª Coletânea de Poetas Afuaenses e Publicou duas
edições do Livro “Profª Rose e Seus Alunos Que Amam a
Natureza”.
É uma ativista cultural nata!
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Arrebatador desejo
Os toques preguiçosos se movem tão desmedidos
Entre mil beijos, abraços e confissões descabidos
Repercutem ao tato vigoroso que se move forte
Penso, por um segundo, que há universal sorte
O olfato reage ao cheiro cítrico em intensidade
Os poros gritam, reagem por tamanha saudade
Falta-me o ar, quando penso como está distante
Miragens vem à mente, cenário doce e inebriante
Ai do meu coração! Clama o coração tão desejoso
Quero teu corpo! Em um ardor forte e assombroso
Há uma aterrorizadora adrenalina a me percorrer
Da tua entorpecedora presença, eu preciso sorver
Em oníricos sonhos, sou atraído por sua presença
Há em mim sensações em uma intensa latência
Somente pertenço a ti, grita o palpitante coração
Sinto-me arrebatado em uma descomunal paixão.
Tauã Lima
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Desejos
Com poucas rimas e alguma poesia
Tento traçar, no papel, uma melodia
Reconhecendo que tudo tem seu tempo
Isso, por si só, é um doce e real alento
As folhas caem no girar das estações
Os sentimentos brotam em sensações
De um querer tão sem fim, um desejo
Uma pequena lufada fresca, um gracejo
As coisas têm o momento para ocorrer
É um desejo, uma sensação para se ter
De lágrimas quentes pelo rosto a escorrer
E, do beijo doce, até a última gota sorver
É um frenesi de sensações inconstantes
Mesmo passageiras, como um instante
De vontades insubmissas, arrebatantes
E das carícias libertadoras, inebriantes
As mãos com movimentos atrevidos
Uma vontade insana em um gemido
A boca vermelha de instinto voraz
Sacia o querer que ao par compraz
Desejo de instinto libertador e consolador
Revela o mais intenso do puro ardor
Da inclinação indômita e galopante
De um corpo sobre outro arfante.
Tauã Lima
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Tauã Lima Verdan Rangel é natural de Mimoso do
Sul-ES. Mestre e Doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela
Universidade Federal Fluminense. Autor dos livros: "Fome:
Segurança Alimentar & Nutricional em pauta" (2018);
"Segurança Alimentar & Nutricional na região sudeste"
(2019); "Versos, Inversos & Outros Escritos" (2019);
“Indrisos em Versos” (2019); "Efemeridade em Versos"
(2019); "Aldravias e Versos" (2020). Tem muitos projetos
em andamento com editoras diversas, além de um
apaixonado assumido por contos e Antologias.
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O amor
O amor é jóia
e não é diamante
mas é brilhante.
Telma de Jesus
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Tu
Tu se assemelha
com esta palmeira
cheia de cacho de sol.
Telma de Jesus
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É natural de São Geraldo/MG, cursou Pedagogia/
Licenciatura na Unifran – Universidade de Franca, Polo de
Varzelândia/MG. Participa de várias antologias de poesias e
contos curtos.
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Na tristeza da existência
O amor é incerteza
É descaso com a ciência
Nada mais que sutileza
Aspereza em decrescência
É o sol da malvadeza
Que reluz benevolência
Em sabor de singeleza
Da frieza à ardência
O amor é miudeza
É o pedido de clemência
Na sua inteira pequeneza
Se traduz grandiloquência
Só o amor é a beleza
Chama acesa, dependência
Entorpecente sobre a mesa
Na ausência, abstinência
Vai a fundo, correnteza
O alívio à consciência
Sopro de delicadeza
Na dureza da ciência
[...]
Teu amor me traz leveza
Na tristeza da existência.
Vitor Macedo
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No cosmos hoje à noite
Você e eu
no cosmos, hoje à noite
as tragédias nos perseguem
como o ar persegue o vento
se nem as nuvens conseguem
segurar o desalento
por que deverias tu
lutar contra o sentimento?
que se concretiza em lágrimas
- nossas almas ao relento.
reascende a morna chama
me demonstra que se importa
sussurrando que me ama
ressuscita vida morta
-tudo isso faz sentido
tua presença, meu alento
permaneço eu perdido
nosso amor, pertencimento[…]
e por mais que a solitude
nos acerta como açoites
eu me esqueço disso tudo
- nós no cosmos hoje à noite.
Vitor Macedo
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Vitor Macedo. Sou professor de Inglês licenciado
pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB) apaixonado
por educação, música e poesia. Meus poemas refletem muito
da minha forma de enxergar o mundo, indagações internas,
minha constante busca por tentar entendê-lo, e as minhas
indagações sobre a condição humana e o nosso
descontentamento.
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Nós dois
Imagino nós dois
Sentados na relva molhada
Sentindo a aragem que passa
À margem do Rio Munim.
Imagino nós dois
Trocando conversas e beijos,
Abraços e outros gracejos,
Falando de sonhos e afins.
Imagino nós dois
Repletos de ideias afoitas,
Imersos no affaire ininterrupto
Arroubados; distantes do mundo.
Willame Belfort
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Premier
Como estagiários na anátema romena,
Na hora do ângelus sem ângelus rezado,
Cadentes num esdrúxulo indistinto e semi-discreto,
Paradoxalmente no medo e desejo,
Abrasamos o sonho de namorados.
Willame Belfort
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Integrante e professor do Núcleo de Atividades de
Altas Habilidades/Superdotação Joãosinho Trinta é músico
e escritor autodidata. Seus primeiros escritos surgiram aos
sete anos de idade com a criação de estórias para o teatro de
bonecos; época em que dominava o desenho e já arriscava
alguns versos, mas foi a parti do ensino médio na Escola
CEMSA que sua aspiração literária começou a ser levada a
sério. Apesar de tal dedicação enveredou-se para a música
erudita com a qual já recebeu homenagens e suas produções
atravessaram fronteiras internacionais. Agora com
conquistas na área das letras - aprovações em coletâneas e
concursos de relevância nacional - se prepara para lançar o
primeiro livro solo de poesia “O intenso por extenso”.
Recentemente recebeu um convite para ingressar na
Academia de Artes, Ciências e Letras do Brasil – ACILBRAS
na qual será empossado no dia 12 de novembro de 2020.
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