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CARLOS LEITE RIBEIRO
 

 

MEUS HOBBYS PREFERIDOS: 
         - Escrever sobre qualquer tema.
         - Ler qualquer tema. 
         - Ouvir música latina (gosto muito da música brasileira !). 
         - Conviver com amigas. 
         - Fazer longos percurso pedestres (sempre mais de 10 Km). 
         - Passeios românticos à beira mar.

O QUE MAIS ADMIRO: 
         - DEUS !. 
         - A mulher - uma maravilhosa obra de Deus !. 
         - O pôr do SOL. 
         - O Mar (oceânico). 
         - Uma paisagem campestre.

O QUE MAIS GOSTO DE COMER: 
         - Cozido à portuguesa. 
         - Arroz de marisco. 
         - Bacalhau à "Gomes de Sá". 
         - Ensopado de borrego. 
         - Qualquer tipo de churrasco.

DOCES: 
         Sou terrivelmente guloso ! mas gosto muito de: - 
         Doce de ovos com amêndoa. 
         - Doce de gila. 
         - Barriguinha de freira. 
         - Geleia de maçã.

FRUTA:
         Gosto de toda a qualidade, mas em especial: 
         - Morangos. - Maçãs. - Pêras. - Melão

VINHOS PREFEREIDOS: 
         Só às refeições: - Se for peixe: vinho branco fresco. 



         - Se for carne: vinho tinto com temperatura normal.
         Bebidas sociais: 
         - Whisky velho. - Porto fresco - Brandy com o copo aquecido.

PEQUENO ALMOÇO PREFERIDO: 
         - Fibras e flocos de aveia com leite.

DESPORTO: 
         Gosto de ver: - Futebol (principalmente quando o meu clube, o 
Sporting, ganha.
         - Andebol de Sete. 
         - Atletismo (preferência para as provas de fundo). 
         - Basquetebol. 
         - Futebol de salão.

COMO ME VISTO: 
         - Normalmente ando vestido de jeans, camisa e camisolão, e 
ténis. 
         - Em ocasiões especiais também sei pôr gravata, casaco 
sempre de cor diferente das calças e sapatos a condizer.

PERFUME: 
         - o que mais aprecio é o "KOUROS" e o "BRUTS".

PASSEIO DOS MEUS SONHOS: 
         - Um longo cruzeiro ao Mediterrâneo no "barco do Amor". 
         - Um passeio pelo "calçadão" de Copacabana até ao Leblon...

PASSEIO QUE GOSTO MAIS DE DAR: 
         - SINTRA ! 
         A MAIS BELA, A FORMIDÁVEL, ESTUPENDA, 
MARAVILHOSA SERRA ! 

http://carlosleiteribeiro.portalcen.org
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PREFÁCIO

Dia dos Namorados
14 de Fevereiro

Hoje é o dia dos "Amadores"
Para nós, "Profissionais",

Todos os dias é o nosso 
"Dia dos Namorados"

Por favor:
Sejam  FELIZES !!!
E pensem sempre

"Nunca há só um Teimoso!"

São Valentim

     As comemorações de 14 de Fevereiro, dia de São Valentim, 
como Dia dos Namorados, tem várias explicações possíveis – 
umas de tradição cristã, outras de tradição romana, portanto, 
pagã.
     A Igreja Católica reconhece três santos com o nome 
Valentim, mas o santo dos namorados parece ter vivido no 
século lll depois de Cristo, em Roma, tendo morrido como mártir 
em 270. Em 496, o papa Gelásio reservou o dia 14 de Fevereiro 
ao culto de São Valentim.
     Valentim era um sacerdote cristão contemporâneo do 



imperador Cláudio, que queria constituir um exército romano 
grande e forte; não conseguindo levar muitos romanos a 
alistarem-se, acreditou que tal sucedia porque os homens não 
dispunham a abandonar as suas mulheres e famílias para 
partirem para a guerra. E a solução que encontrou ... foi proibir 
os casamentos dos jovens !
     Valentim ter-se-ia revoltado contra a ordem imperial e, 
ajudado por São Mário, terá casado muitos pares em segredo. 
Quando foi descoberto, foi preso, torturado e decapitado a 14 de 
Fevereiro.
A lenda tem ainda algumas variantes que acrescentam 
pormenores a esta história. Segundo uma delas, enquanto 
estava na prisão Valentim era visitado pela filha do seu guarda, 
com quem mantinha longas conversas e de quem se tornou 
amigo. No dia da sua morte, ter-lhe-á deixado um bilhete 
dizendo : "Do teu Valentim".
     Quanto à tradição pagã, pode fundir-se a história do mártir 
cristão: na Roma Antiga, celebrava-se a 14 de Fevereiro ( que no 
calendário romano, coincidia aproximadamente com o início da 
Primavera) um festival, os Lupercalia. Na véspera desse dia, 
eram colocados em recipientes pedaços de papel com o nome 
das moças romanas. Cada moço retirava um nome, e essa moça 
seria a sua "namorada" durante o festival (ou, eventualmente, 
durante o ano que se seguia).
     Com a cristianização progressiva dos costumes romanos, a 
festa de Primavera, comemorada a 14 de Fevereiro, deu lugar à 
comemorações em honra de São Valentim.
     Há também quem defenda que o costume de enviar 
mensagens amorosas neste dia não tem qualquer ligação com o 
santo, datando da Idade Média, quando se cria que o dia 14 de 
Fevereiro assinalava p princípio de acasalamento das aves. 
     Com o andar dos tempos, o dia 14 de Fevereiro ficou 
marcado como a data de troca de mensagens amorosas entre 
namorados, sobretudo em Itália, Inglaterra, França e na 
Alemanha – e, mais tarde, nos Estados Unidos. Neste último 
país, onde a tradição está mais institucionalizada, os cartões de 
São Valentim já era comercializados no início do século XlX.
     Actualmente, o dia de São Valentim é comemorado em cada 
vez mais países do mundo como pretexto para os casais de 
namorados trocarem presentes.
     Se a Internet é, hoje em dia, um meio muito utilizado para 
suavizar a solidão, o que dizer dos que se apaixonam e querem 
mostrar isso no mundo inteiro ? A "rede" está cheia de sites 
onde há inúmeros casais a viver um grande amor, ou mesmo 
outros, sozinhos, a curtir imensas dores de um amor perdido ou 
ultrapassado.
     Existem páginas de declarações ("Quando te conheci não 



sabia que te amaria tanto ...", ou "Eu nunca deixarei de te amar. 
Eu ainda te amo e sempre amarei" – etc., etc...). Tudo muito bem 
decorado com emails com fundo bonitos, flores, estrelas, 
corações e mais que a criatividade de momento dita. Mas 
quando chega o momento da verdade, os actos não 
correspondem a palavras ocas ...
     Há os que expõem o seu "drama" em plena praça pública: " 
... um sonho lindo, que durou alguns meses ..." – " ... só mais 
tarde soube que não tinha esquecido uma antiga paixão ..." – e 
ainda a "saga" toda do interlúdio, que vai desde a primeira 
mensagem até à esperança de recuperar esse amor; também, 
todos os dias rezo na esperança de ELE me ajudar a retirar este 
meu defeito que está fora da Sua Lei, esquecendo-se que será o 
próprio com a obrigação de arrepiar caminho, etc.. 
     São Valentim, interceda por nós, que procuramos o 
verdadeiro Amor; nós, que pelo verdadeiro Amor que Vós nos 
ensinou somos capazes de remover as maiores montanhas ...

Marinha Grande ***** PORTUGAL

O Amor terá de ter carinhos
iguais a uma sensível e linda flor
Muitos cuidados, retirar as ervas daninhas
em sua volta, não deixar apanhar demasiado sol nem vento
E ser muito bem regado

Carlos Leite Ribeiro

 



 

O encontro do Amor - Eliane Gonçalves

No dia em que te vi
Meu coração acreditou
Que o amor existia de verdade.

Meus lábios brilhantes
Tal qual a purpurina
Veio ao encontro do seu.

Minha face rosada
Não disfarçava
E...
Naquela hora me dedurou.

No meio da noite
Mãos dadas e suadas
caminho de dois iniciantes
de versos distantes
Faziam a rima do amor.

Seu carinho,
Com poemas de amor
Traz a esperança da felicidade
Entre versos e prosa me alimenta

Sem saber e com simplicidade
Busquei fórmulas
Pra que você fosse reconhecido.
Nesse mundo real e virtual.

 Hoje, te vejo na midi
Morro de paixão e orgulho
No meu silêncio contemplo
Um sonho que virou realidade...

 



 

Viagem de Ida - Abel Reginatto

Na Internet o meu mundo se abriu;
saí da escuridão.
Deixei a dor lá no vale sombrio
e viajei sem pudor ou razão.
No monitor muita gente passou,
então cresci para valer.
Fascinação!
Seu idioma encantou!
Em espanhol me perdi com você.
Mostre a estrada que eu quero seguir.
Estou longe e não posso ficar.
Já não importa a sua beleza exterior;
Nasci para ser seu amor!

 



 

Sentimentos Revelados - Iara Melo

Mais um alvorecer
Chega de mansinho
Sinto o afagar das tuas mãos
Vagando por sobre mim
Envolves meu corpo ao teu
Sobre uma noite entre carinhos
Desabrocho no sussurro
Cálido de tua voz
Murmúrios melodiosos
Sinfonias de
Um novo amanhecer
Aninhada em teu ninho
Fantasias que sonhara
Sentimentos desejara
Revelo que o amor
Adentrou enfim
Em meu caminho...

Portugal, 14 de fevereiro de 2005

 



 

Dia dos Namorados - L P Baçan

Dia dos namorados:
iremos do que falar?
Pois esta data exclusiva
nos convida a festejar.

Já que não temos assunto
- falamos tanto no olhar -
vamos então, meu amor
conjugar o verbo amar

 



 

Encontro do amor - Marilena Basso

Um rosto triste
Uma lágrima caindo,
O amor se acabando
Dois seres se afastando.

Lembranças do antes,
Saudades do depois,
Muita cumplicidade,
Dentro de uma vida a dois.

Separação nefasta,
Sonhos rompidos,
Flagelo na alma.
Caminhos interrompidos,

Um ultimo beijo, 
Selou o ultimo desejo,
Um dia no Além teremos
Um Encontro de Amor.

 



 

ENCONTRO - Nadir A D’Onofrio

 
Vou trilhar todos os caminhos,
Rumar para terras longínquas.
Além dos oceanos, rios e altiplanos.
Quero, encontra-lo no deserto,
Ou nos cumes nevados ...
Vasculharei grutas,
Cavernas, monastérios...
Loucura, é =que dizem.
Você, não conseguirá!
Tracei um objetivo,
Sinto que vou te encontrar!
Isso é meu desejo,
Tenho que concretizar...
No dia que eu conseguir
A natureza estará em festa.
Pois foram, milênios de espera!
Varrerei do teu peito,
A dor que a saudade causou.
Do luar, trarei o brilho
Para iluminar teus caminhos.
Do sol, lhe darei o calor.
Estrelas, eu conseguirei
Aos teus pés, depositarei...
Tudo isso para obter,
Ainda que seja, só mais
Alguns...momentos...do teu amor...

14/09/2004
Santos SP

 



 

“O PRIMEIRO ENCONTRO” - Natália Vale

 
Naquele dia em que
Pela primeira vez te vi
Meu coração palpitou
 Com enorme emoção
Agora que te perdi, 
morro por ti
Com saudades 
Da tua grande paixão.
 
No dia dos namorados
Uma esperança me resta,
De voltarmos abraçados
Como naquele primeiro dia
Em que vínhamos de uma festa
Sempre e muito enamorados.
 
O Amor não se apaga,
Perdura ao longo dos tempos
Incendiando o coração,
Sempre que os enamorados,
Se olham nos olhos,
Mortos e de desejosos
De uma grande paixão.
 
(Portugal)
14.02.2005

 



 

MAGIA - RAMOORE

 
Sem olhar para as linhas das mãos,
brincar com conchas
E apagar a chama em restos de café,
deixo para o calor
De meus desejos,
a mente construir na perfeição sem cor
Comum aos dias de amar,
libertando da alma os estigmas
 
Preconcebidos na opção de vida,
sem olhar para os lados
Marginalizados em outros olhares,
que buscam criar falsas
Ilusões de dogmas no encontro de corpos,
em vôo sem asas
Que etéreas conclusões
firmam desvios a serem evitados
 
Sem gritar ao mundo dividido em guerras
de fome e dores,
Onde deixar a realidade nascer serena e em paz,
é agredir
Aos deuses e homens sem pecados originais,
é criar flores
Sem falar de aromas,
sem viver e da vida voltar sem partir,
 
Conhecer do corpo
as carícias mal queridas em máculas
Sempre presentes a cada toque
de olhos fechados no escuro
Dos devaneios a dois,
que fazem crescer sem criar em celas,
Aprisionando na angústia do peito,
vidas iguais para o futuro,
 
Sem tirar do bolso
as moedas de igual valor em toda verdade,
Olho para o arco-íris de meus sonhos,
renasce na alma, o calor
A ser cúmplice do marginal coração
que comanda e faz a vontade



Da cigana de olhos azuis,
cabelos negros,
que me falou do amor.

 



 

A Força do Amor - Simone Borba Pinheiro

Naquele dia em que te vi pela primeira vez,
senti que meu destino estava então traçado.
De lá pra cá, muito tempo passou
Embalado nas canções românticas da jovem guarda.
Abrimos e fechamos muitas portas e janelas a procura dos
sonhos impossíveis que sonhamos e os quais, alguns realizamos.
Vimos todos os filmes que a vida apresentou,
enriquecendo assim, nossa experiência de vida.
Muitas vezes, fomos os produtores, noutras os atores,
encenando assim, nossa própria estória.
Pincelamos a vida com todas as cores,
distinguindo bem as claras e as escuras.
Provamos todos os sabores, do doce ao amrgo,
tirando proveito de cada gota,sabendo que o fel, às vezes,
faz-se necessário no amadurecimento do frágil ser humano.
Choramos, sofremos, sorrimos, exultamos de felicidade,
não importa como, nem quando, nem onde, importa sim,
que vivemos todas as emoções sempre juntos, por que
o amor que nos uniu um dia foi forte o bastante para chegar até aqui,
com as marcas de quem se doou por completo, de quem amou,
de quem viveu!
Juntos, sempre juntos!

12/ 06/ 03

 



 

 O amor em sua plenitude - TecaMiranda

Era ainda uma criança...
tão tímida e sem graça de tão magrinha.
Do amor nada conhecia,
mas quando seus olhos encontraram os dele
a explosão de emoções aconteceu.
Seis anos tiveram para se conhecerem
e concretizar o sonho de amor.
Vinte e três anos depois daquela noite de maio 
ela pensativa 
tentando colocar no papel todo o amor que sente,
toda a gratidão que tem,
todos os sonhos que viveu e os que ainda quer realizar.
Desiste.
É uma tarefa muito difícil!
Não conseguiria descrever o que o coração sente,
mas não é preciso palavras...
o olhar que brilha de paixão e admiração
diz tudo!

 



 

O Encontro do Amor - Thackyn

Andou totalmente perdido
Entre ruas e alamedas
Esquecido nas esquinas
Um louco Amor não correspondido

Enganosa musa o simulou
Mas sabe-se que ela nunca o amou
Muito menos Amor o deu
No dia em que ele enlouqueceu

Esse Amor roubado a mão-armada
Emboscado numa cilada
Que era amado somente na madrugada

Mesmo assim nunca fora Amado
Tudo fora simulado
No encontro nunca marcado

Eustáquio Mário Ribeiro Braga

 



 

O encontro do Amor - Arlinda Lamêgo

Ao te ver,acreditei,  decerto e instantâneo, 
Que o  amor  de verdade, enfim ,chegara,  
Sob forma de amor e  arte.
E que , em vão,  perseguia no vazio do coração.
Tua imagem ,reconhecida em minha retina, 
Eram  versos  e  rimas  impregnados
De simplicidade,  esperança e felicidade 
Na poesia borbotada ao sabor de tua presença
E que, até hoje, me alimenta e  me fomenta , 
Sem fórmulas e sem padrão. 
Foi fácil reconhecer:eu sempre te amei.
Tu foste único,desde o dia em que nascí.
Eu te esperava.Bastou te ver, foi automárico,
Receptores se incrementaram prá te incorporar. 
Nasci com o DNA prá te amar.

 



 

DIA DOS NAMORADOS - Frassino Machado
In "Odisseia da Alma"

Namorada encantadora,
qual o homem que não quer,
neste dia a toda a hora
lembrar sempre uma mulher.

Nesta data de emoção
todo o homem s' enamora
por ter no seu coração
namorada encantadora.

Há coisas boas na vida
que até apetece dizer,
a bela mulher querida
qual o homem que não quer?

Dá sentido à natureza
toda a flor que nela mora
mas namorada é riqueza
neste dia a toda a hora.

Ser feliz é muito bom
e a vida faz renascer,
é coisa amada e um dom
lembrar sempre uma mulher!

 



 

O Beijo - Gislaine Canales
 

De todos os beijos, o beijo mais gostoso,
que faz pulsar descompassado o coração,
e deixa minha alma explodindo de emoção,
faz lembrar bons  instantes de prazer e gozo!
 
Sinto ainda, em meus lábios, teu beijo fogoso,
que parece queimar, numa louca paixão,
vejo todo o meu ser, entrar em combustão
ao lembrar o sabor do teu beijo amoroso!
 
É doce a sensação bonita da alegria,
com uma ternura que eu  nunca esquecerei,
pois se transforma na mais pura poesia!
 
Mas o sonho termina e chega a nostalgia,
pois esse, foi o beijo, que eu jamais ganhei...
Nunca foi real, foi somente uma utopia!

EL BESO
Gislaine Canales
Traducido por Maria Elena - (México)

De todos los besos, el beso  más gozoso,
que hace latir descompasado el corazón,
y deja mi alma explotando de emoción,
 ¡hace recordar buenos instantes de placer y gozo! 

Siento aquí, en mis labios, tu beso fogoso,
que parece quemar, en loca pasión,
veo todo mi ser, entrar en combustión
 ¡al recordar el sabor de tu beso amoroso! 

Es dulce la sensación bonita de alegría,
con una ternura que nunca olvidaré, 
 ¡pues se transforma en la más pura poesía!

Más el sueño termina y llega la nostalgia,
pues ese, fue el beso, que yo jamás gané…
 ¡Nunca fue real, fue sólo una utopía!



 
(Feliz Dia Del Amor! Gislaine Canales) 

 



 

AMIGOS Y AMANTES - Maria Elena (Maleniux)

Piel contra piel en satinado lecho.
El cuerpo, fuego en ardorosa entrega.
En el lance de amor ,tú, el estratega,
y yo, rendida presa, ahí en tu pecho.

La pasión  por los poros, desbordante.
Onírico deseo desenfrenado.
En batalla de amor, encadenado,
tú, fiel amigo y amoroso amante.

La noche, cómplice de la locura,
esconde los suspiros trepidantes
en el revuelo de su manta  oscura.

Y vivimos, los dos, estos instantes
sin reparar en convencionalismos.
amigos ante todos, aquí...¡amantes! 

Feliz San Valentín 

 



 

ENCONTRASTE O AMOR - Mercêdes Pordeus 

Muitos dias te restam e muitas fases de anos
Cessou teu pranto, pois encontraste o amor
Sonhos realizados, tristezas desfeitas
Ainda que feitas depois do pranto chorado.

Teu rosto, enxutas tem as lágrimas
Risos agora são teus, alegria nele resplandece
Tristeza? Ficou para trás, esquece.
Encontraste o amor.

Sim, outra vida começas agora
Com suave alegria chegam as mudanças.
Temer mudanças? Para quê?
Com elas começam o amadurecer.

Depois de tantas procuras entregar-se
é preciso, sim é preciso
de corpo e alma ao teu tão esperado
agora encontrado teu grande amor.

 



 

MEU AMOR... DESPERTA! - Schyrlei Pinheiro

Sou eu, o teu dia, 
querendo iluminar teu rosto,
 despertando-te, para juntos 
apreciarmos as cores da vida. 
Sinta o calor do meu abraço,
energizando teus passos.
Prometo preparar,
 nas horas que passam, 
o mais belo entardecer.
Convidarei as estrelas
 para ouvirem as tuas preces 
e, entre  as sombras,
 deixar o meu amor
 ao teu lado adormecer,
acariciando teu corpo, 
zelando por teus sonhos 
em noites de devaneios ,
até que despertes,  
desejando-me lúcido,
sabendo que sou teu dia! 

 



 

UM DIA ESPECIAL COM VOCÊ - Xande Rego

Um dia é especial
sem que saibamos que o será.
Um minuto
do precioso tempo
vale mais que horas e horas
perdidas a esmo
com gente ou coisas
que nem são como a gente mesmo.
Gosto de cada minuto meu
quando este é aliado a um gesto seu
um carinho ou um beijo teu.
Pode parecer piegas,
e o é,
mas o que existe de melhor nesta vida
senão aquela pessoa especial que amamos
ao nosso lado
viva e sinceramente nos gostando?
Sou sempre um garoto
quando falo de ti,
amada.
Um adolescente
que descobriu num pedaço de papel
daquele chocolate "Bis"
teu nome
seu fone
e ali se viu diante da primeira
da única
vontade inteira
de ter um ser somente para si...
Este pequeno pedaço de papel
transformou-se
num enorme amor
que tem além de seu nome
e do meu
nossos votos
nossos sonhos
nossa mais profunda
e sincera
forma de amar.

 





 

Chegastes... - Iara Melo

Não importa o tempo
As lágrimas corridas
O desassossego d'alma
perdida, cansada
Sem crer que ainda existias

Cinderela persistiu
 no sonho embalava
Esperanças
Quem sabe um dia
Chegarias
Montado ou não
num cavalo branco
Em algum lugar estarias...

E surgistes como de uma 
outra constelação, 
Uma linda estrela
que adentrou minha vida
Revolvendo sentimentos
mais profundos,
Tornando-me
Deusa, princesa, 
Rainha;
sendo tu,
Meu Rei!

Portugal, 14/02/2005 
23:55 (horas)

 



 

CHAMO-TE AMOR - **Fanny**

Chamo-te Amor... 
em meus pensamentos mais profundos 
em minhas sonhadas madrugadas solitárias...
e sei que me escutas com ternura.
As brisas do teu amor vagueiam até mim...
trazem-me pétalas de tuas saudades
embrulhadas em teus doces suspiros.
 
Chamo-te Amor...
E a Primavera enfeita-se com as flores 
dos nossos sorrisos de borboleta encantadores...
Minha alma canta com a tua a mesma canção
naquele melódico chilrear de rouxinóis
que esvoaçam em nossas recordações.
 
Chamo-te Amor...
e os meus dias vestem-se com as tuas cores... 
Arco-íris sempre a florescer em mim,
coloridas fragrâncias de cerejeiras em flor.
Vejo nossos sonhos de mãos dadas...
Vislumbro em nosso horizonte enamorado
poesias azuis a flutuar em nuvens de amor.
 
Chamo-te Amor...
e tu vens até mim...almas sempre enlaçadas...
mesmos etéreos caminhos percorridos...
linhas que se cruzam nas estradas
de um Destino distraído.

Chamo-te Amor...
Olhares transparentes reencontrados...
Minha mão na tua...tua voz na minha...
e encetaremos um voo amoroso até ao infinito
nas avenidas trilhadas pelas andorinhas...
Aí nos perderemos da Razão...
e deixaremos somente falar o Coração.

 



 

DESCOBERTA - João Carlos F.Almeida (Rother)

Como pude acreditar
Que poderia,
Nunca mais o amor despertar?
Que meu tempo
Havia passado,
Que não sou mais o que fui,
Porque a vida
Com os sinais do tempo
Me marcou?

Mas a loucura dos sentidos
Diz que é bom recomeçar.
Que o amor é eterno,
Que devo voltar a acreditar,
Sonhar,
E com o amor
Voltar a fantasiar.

Meu tempo começa agora
E volto a desejar,
A querer sentir novamente
O amor que em mim existe.
E poder sonhar em ser feliz!

Meu amor não morrerá!
Adormecerá
E comigo despertará,
Para em mim ficar gravado,
Fazendo parte de meu viver!

Da felicidade de poder amar!

 



 

Encontro de amor - Lauro Kisielewicz

Se está pensando em programar,
esqueça!
Se está imaginando como será,
esqueça!
Se acredita saber quando acontecerá,
esqueça!
Se quer saber com quem  isso será,
esqueça!

Simplesmente esqueça da pretensão
ousada e abusada pretensão
de querer ajeitar ao teu modo;
detalhe por detalhe,
datas, pessoa, locais e tudo mais...
Esqueça...

Quando acontecer,
você saberá!
Como acontecer,
Você notará!
Com quem vai acontecer;
Você sentirá!
Teu coração aquecerá,
feito um louco, baterá,
feito um potro, galopará
dentro desse peito frio
tudo se modificará
e você enfim conhecerá,
o mais rico sentimento
centralizará o acontecimento
de um feliz e radiante,
encontro de amor!

14/FEV/2.005

 



 

"O Encontro do Amor" - Luís Campos (Blind Joker)

A ordem que vem de cima
é pra brincar de cirandar
e ao encontro do amor
todos devemos caminhar.
Se o caminho é ruim
abro uma trilha pra mim
e conjugo o verbo amar.

Por que está tão difícil
encontrar uma amante?
Tenho andado sozinho
por mais que eu as cante.
Embora abra o coração
eu sinto que elas estão
cada vez mais distantes.

E o tempo vai passando
mês, semana, dia, hora
se ela não aparece
que devo fazer agora?
Continuar insistindo
ficar sozinho e sorrindo?
Desisto e dou o  fora!

Acho que esse encontro
só acontece na ficção
lá o amor é sublime
e embalado na paixão.
Cá fora é diferente
o amor despreza a gente
e machuca o coração.

Por isto eu já desisti
de ir ao encontro do amor
ele, se quiser, que venha
não estou pedindo favor.
Se o amor é desencanto
alegre ou triste eu canto
além de sorrir dessa dor!

14/FEV/2.005

 





 

ENCONTRO - Nilson Matos Pereira
 

Sozinho, caminhava à beira-mar
Era tardinha, hora do sol posto
O divino espetáculo sem par
Quando vi os belos olhos do teu rosto.
 
Como explicar a sensação que tive
E descrever os loucos pensamentos
Ou traduzir a fé de quem revive
Tão belos e miríficos momentos?
 
O sol morria longe, bem distante
A natureza toda agonizava
Mas, teu olhar translúcido, brilhante
 
Mais parecia chama que queimava
Como esquecer, meu Deus, aquele instante
Em que encontrei o amor que procurava?

 



 

ARTE DA AMÉRICA - R J Cardoso

 
Na América, no casebre estátua pintada.
Pigmeus de cabeça viva, tronco estendido.
Tolas pernas, gigantesca história contada.
Outra em argila crua de Huaca em dádivas 
Votivas, do homem deus, na defesa achada. 
 
Vasilha brunida de Valdivia em fragmentos
Ornada de motivos gravuras e recortadas
Lateral de estilhaço de cilindro de madeira
Pela chama endurecida e talha em rã formada
 
Em argila antropomorfa de Poverty Pointe vinda 
De algodão tecido trançado com Cartum de condor
No ventre portando antídoto, incensário religioso.
Pirâmide do Sol, menino sentado, escultura do povo.

 



 

... ai tão só .... - Rosélia Martins

como posso me inspirar
se  meu amor me abandonou
deixou-me só a navegar
para outro porto ele aportou

assim fiquei tão sozinha
não há mais inspiração
sem encontro coitadinha
ai de mim , sofre coração 

 



 

SE EU FOSSE - Selma Amaral Barbosa Leite

Se eu fosse o sol
seu corpo iria aquecer. 
Se eu fosse a lua
suas noites, iluminar.
Se eu fosse uma rosa
sua vida, perfumar.
Se eu fosse uma estrela
serviria de norte em seu caminhar.
Se eu fosse o sonho
tentaria seus desejos realizar.
Se eu fosse uma criança
com você queria brincar.
Se eu fosse uma adolescente
adoraria com você sonhar.
Se eu fosse o dinheiro
nada deixaria a você faltar.
Se eu fosse o trabalho
da sua vida o ócio iria acabar.
Se eu fosse a felicidade
sofrimento não deixaria de você se aproximar.
Se eu fosse a dor
bem longe de você eu iria estar.
Se eu fosse o amor
para sempre iria a você amar.

Arcoverde/PE

 



 

Amor sem Face - Zena Maciel

Nem real nem virtual
Uma sombra que o tempo deleta
Um corpo sem alma
Um alma sem rosto
Um ser abstrato 
O coração  enlouquece
com as peripécias do mouse
Dança dos bits e dos byts
Mundo irreal
Sentimento real
Jogo de sedução
adornam uma paixão
feita de midis e versos
Vida em 3 x 4
como um falso retrato
vazio de emoção
Com medo da solidão a
dor busca a felicidade cibernética
é que  a senha secreta
desta amor sem face

08/02/2004

 



 

BREVE AMOR - Dermeval Pereira Neves

 

Te vi, me viu...

Sorri, sorriu...

Amei, amou...

Parti, partiu...

Saudades...

Gosto desse estilo... 

 



 

Nós dois - Priscila de Loureiro Coelho

Há um misterioso encanto
Na maneira como nos encontramos
E na intensidade de nosso sentir
Há um sussurrar da vida, um acalanto
Que embala-nos enquanto nos amamos
Na loucura doce de nos possuir

Nossos corpos se misturam quase desesperados
Há um frenesi de sensações entre nós dois
Que explodem em momentos de paixão
Desejo e carinho seguem entrelaçados
Aplacando a tensão logo depois
No pulsar agudo da emoção

 


