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Esta é uma obra literária, qualquer semelhança com nomes,

pessoas, fatos ou situações da vida real terá sido mera

coincidência.



O POETA

Peles arfantes

se esgueiram eternas 

em meu corpo moço 

Mulheres diversas 

Amazonas cavalgam 

em embriagantes prazeres 

Harém do corpo

Ambulante, todas bailam 

no gozo eminente 

Raízes de almas 

me constroem homem 

devoto a força feminina 

Mulheres: rainhas contumazes

que floreiam meus olhos 

Todas me reinam... 



ANGÉLICA 

Luvas oníricas 

Palavras volúveis na igreja 

Crucifixo sangra santo

Moça imaculada 

Prometida, predestinada 

Noiva de Cristo

Olhares enamoram-se 

entre rezas decoradas 

O padre disse amém!

Casamento utópico 

Dente fere lábios afoitos

sob véu da deusa santa 

Na calça grossa 

músculo em riste

Leite se derrama impulsivo

Anjo não alado

parte ao convento

Comovente amor não funde 



BEATRIZ

Amada enamorada

Conhecida entre os olhos

noturnos 

Os homens a contemplam

embevecidos

Mulher de esquina 

Festeja adornos de Eros 

à luz do poste caleidoscópio 

Descortina a vida 

Prazeres de instantes 

Sexos retornam sedentos 

Amante ilimitada 

oferece manjares afrodisíacos 

e desejos tomam gosto 

Corpo despe libidinoso 

A cama se contorce maníaca

Os espelhos voyeurem-se 



RAIMUNDA

Labuta diária

Atarefa-se de casa

Doméstica educadora senhora

Mulher dita do lar

entre espumas encardidas 

controla gritos infantes

Cheiro de iguarias 

Avental de temperos fortes

Degusta sabores no dorso da mão 

Mãos enrijecidas

Cabelos esvoaçam desgrenhados 

Rumores de campainha 

Fim do dia

Pia fartamente entulhada

Sobras avulsas 

Cônjuge se enterra 

na pele exaurida de rotina

Mulher geme esvaecida



AMANDA

Corpo maciço 

oscila formas salientes

Maiô se promove formidável 

A vontade prevalece 

- Encurrala balança opressora

Piscina assombra olhar 

Suspiros densos 

impulsionam coragens 

Caminhante desfila 

Azulejos azuis 

molduram a figura n’água

Olhares voltam-se em si mesmos 

Toscas sugestões 

Mídias não reparam 

Ser o que é, basta!



BRUNA 

Útero carregado 

Embriagado de vida 

Os meses pesam 

Corações pulsam 

Corpo dilata 

Seios encharcam-se 

Contrações nervosas 

Gritos copiosos 

Alardes de morte

Feto insustentável

Cede a luz do parto 

Silêncio obscura pungente 

Ficou amãe, a esmo 

Os seios lamentam

Choram o leite não consumido



ESTELA

Voz enaltece 

as rubras cortinas abertas 

Holofotes resplandecem etéreos 

O lírico dos anjos 

ressoa teatro adentro 

Almas catárticas 

Corações reverentes 

auroram sentimentos insones 

Enlevo melódico expande 

Infla vida dentro do peito 

Voz fascina a elite 

Mendigos ouvem-na abafada 

As crianças ninam 

Muitos nem ouvem 

O paraíso é para poucos 



CARMEM 

Nômade de destinos 

Cigana enredos mundanos 

Cruza horizontes selados

Traça mapas

em mãos alheias

O futuro escorre entre dedos 

Dançante serelepe 

Rodopia vestidos de retalhos 

Remendos se declaram curativos 

Transeunte da existência 

Entre tamborins místicos 

explode o céu de estrelas 

Sobre a fogueira

 cultua o céu noturno 

Arabescos velam segredos 



CAROLINA 

Ritual diário 

sob as cobertas aveludadas 

Dedos vulvam-se em frenesi

Contorna saliente

o tecido sensível da matéria 

Navega em si mesma 

Explosiva, geme!

Circulares vaginais 

incitam tremores 

Meandro sensual 

no movimento constante 

Liberta volúpia aflorada 

Comunhão íntima 

Monólogo libido pulsante 

Orgástica, devora-se! 



VIRGÍNIA 

Lápide florida 

Torrente desalento vibra

Dor de falta excruciante 

Dias passam vagarosos 

Saudade esgueira insistente 

Espreita sedenta, agressiva

Verbo cede silêncio 

Coração pulsa desguarnecido 

Balbucia ausência lancinante 

O filho lateja 

a existência interrompida 

Parto enviesado 

Vociferou aos céus 

Os anjos elevam espólio 

Inferno se estabelece 

A vida olha de esguelha 

Pássaros rascantes voam

Memórias fustigam agridoce 



DÉBORA 

Viela fétida 

Acossada guincha lânguida 

Adstringente ébrio asfixia 

Corpo surrupiado 

arqueja sob o espadaúdo 

Tétrico, atroz saliva!

Azedume se encarrapita 

Voracidade irrequieta 

Inexoráveis grunhidos esgarçam 

Gritos esganiçados 

Inexprimíveis elevados desesperos 

Infindável agonia arrebenta 

Auferiu o intento corpo moço 

Pele doída, invadida, irrupção

Violada! Nódoa entalhada! 



ANITA

Criatura apaixonada 

Selada em matrimônio 

Fragrância violeta recôndita 

Janota a beleza revela

Às escondidas o moço espera 

Sentimentos ígneos dos amantes 

Crepitam corpos ávidos 

A cama forja nomes feios

Onomatopeias delirantes 

Olhos em transe 

Almas farfalham convulsivas 

Sexos em suprassumo êxtase

Em casa, doces beijos

- Diligente, profícua, untuosa

Em segredo, efusiva excitação!  



VERÔNICA 

Arquetípica reveladora 

Inquietante feiticeira de astros

Búzios, cartas e sendas

Intérprete de destinos 

Cristais cintilam multicor 

Mãos acrobatas na esfera pagã

Olhares densos

Mistério profundo de presságios 

Perscruta as vísceras do por vir

Sibila detalhes 

Minúcias costuram conjeturas 

À guisa de oráculo 

Espasmos frenéticos 

Viver experimenta prenúncios 

Desvela comboio doravante 



EVA 

A primícia da perfeição

Senhora de todas elas

Mãe majestade

Despida entre folhagens 

A beleza lhe veste em graça

Ventre de nações

A rebelde-santa

Obra-prima da natureza divina

Serena elevação da sensualidade

Saberes de deuses

Distinção entre o bem e o mal

A verdade assassina 

A primeira a gerar vida

Antes de parir em luz,

mordida em trevas no pomo da morte



EULÁLIA 

Óculos cansados 

no cavalete do nariz 

Olhos gastos de leitura

Movimentos sedosos 

Cabelos em coque

Geografia de rugas profundas 

Páginas amareladas 

Memórias distantes 

Ecos da mocidade nostálgica 

Pigarreios estalados

sob a mão trêmula

Olhos umedecidos de falta

Fotografia saudosa

Uma pérola de lágrima 

no rosto riscado de tempo 



FÁTIMA

Altar sagrado do amor

Encantos vestígios

de antigos contos de fadas

Anéis que selam juras 

Promessas de almas cruzadas

Votos de fidelidade eterna 

Lua de mel escorre

sobre a noite de núpcias

Ansiosos corpos despem-se 

Prévia da vida a dois

Doces e excitantes promessas 

se ratificam no cotidiano 

Romântico encanto se dilui

nos bastidores da convivência 

Reinventa-se, por isso perdura!



SANDRA

No espelho do outro 

a quem seu coração foi dado

Escravizada na mão vil

Controlada marionete

Ventríloquo em seus modos 

No seu mórbido desejo 

Sutilezas ciumentas 

reverberam olhares violentos

Palavras açoitam, ricocheteiam!

No espelho de si

- Inerte, inerme, subjugada 

Nada! Um reflexo, um fantasma! 

Encarcerada identidade 

Voz sufocada pela mão voraz

Mão que borra a maquiagem 



FLORA 

Veluda pele de pétalas 

na delicadeza feminina 

Fragrâncias de primavera 

Dessas mãos pomposas 

que regam com a água da vida

Cultiva as carícias de jardins

Admirável entre as rosas

O sorriso desabrocha 

Revela beleza adormecida 

Dos contornos suaves 

que embelezam a existência

A morte é uma pena sofrida

Cuidado que se descortina

O toque suave que desliza

sangra o espinho ríspido 



GISELE 

Movimentos atrozes 

na pele enrijecida de dores

Uma aliança maldita 

- Feia, burra, traíra!

Abusada, espancada 

Noite e dia, amargurada!

Cinta, lapada

Hematoma, selada, torturada

Amordaçada alma em sangria

Doída, amedrontada

na paixão que arde doentia

sob o corpo de esporros 

Murros, socos – covarde maldito! 

Choro, urros – mais gritos absurdos

Carimba a pele com tormentos insanos



GABRIELA 

A menina se despede

floreando a moça 

- Artífice de si mesma

O corpo realça,

salientando belezas escondidas 

Transição da natureza feminina 

A silhueta no espelho 

Reflexo do corpo novo

A estampa da alma se revela

A menina trocou as bonecas

pelas cores vivas do batom,

pelo olhar marcado de nova visão

A pequenina agora cochila

a sono solto dentro dela

Adormecida de outros sonhos 

Mensal escarlate absorvido 

se faz lembrar em cólicas 

a mulher em construção 



CÍNTIA

Entorpecida, garota ébria... 

Atrevida em abismos delirantes

Lança-se para esquecer déspotas

Tragada de vida

no estonteante trago de morte

Imersa em fantasias êxtases 

Na descarga do corpo 

esgota barulhentos sussurros 

Mergulho inebriante de relaxamento

Efêmeros instantes

repetidos cotidianamente 

O escape secreto de vícios 

O último dos suspiros 

entregue a lápide fria

Overdose de sensações jazia 



HELENA 

Comunga-se com sua beleza

resplandecente luz do espaço 

Flor que desabrocha ao meio-dia 

Força que se levanta

aos amores imperfeitos

Humanidade desvelada se declara

Muitos beijos entregues

a quem um cântico novo

se faz ouvir todos os dias

Mulher que cruza guerras

desembainha espadas reluzentes

 despertando as fomes do conflito

Mulher de contrastes 

Muitos homens se rendem

Erguem estandartes sanguinários



ELOÍSA

Entre tintas diversas

Baile dançante de aquarelas 

A musa é a artista 

A pintura que se revela 

não se deixa descobrir 

- É o reflexo ou é ela?

Cores quentes vibram

na tela quieta, inclinada

Ousada silhueta nua

No insólito jogo de cores,

de formas e ângulos

a musa encontra a artista 

Ateliê de cores vivas

Sinais cruzam surreais

Mistério irresoluto sedutor

Quem afirma se a pintura

 é o espelho da alma escancarada 



HILDA

O céu quadrado de sol

Encarcerado corpo de ira

Posto injusto de justiças

Duelo de mentiras

Vedados olhos da verdade

Foi a outra, mas não se viu

Trancafiada nefanda

Convertida em vítima 

Sob a lei: cruel homicida! 

Dedos em canhões 

disparam calúnias aflitas

O martelo em baque anuncia 

A inverdade cai estrondosa

O coração afunda em agonia 

- Culpada! A pena é de uma vida! 



ISABELE 

Caem em espirais

negros cachos de noite

Ostenta volumosos penteados 

Cursivas ondulações 

na cabeleira empoderada

nos diversos arranjos das mãos

Coroada deusa, contemplada!

Sobressai olhares gastos

de modas sem perspectivas

A cabeleira cruza a avenida 

A multidão repara curiosa 

Linda é se encontrar maravilhosa!



MEL

Ditada sem formosura 

não se deixa ver 

por pupilas cruas alheias

Arquiteta-se por si mesma

em estilo peculiar

Revela-se íntegra ao que é

Intrínseco jeito de ser 

na moldura da mulher

- Ser o que pensa que é!

Autônoma de suas normas 

Gostos saboreiam formas

Em sua constituição: configura-se! 



INÊS

O sol que lhe chega a pele

doura sua figura exaurida 

entre o canavial ostensivo 

Mãos duras de lavouras 

Foices afoitas e sagazes 

Mulher-labuta-diária

No findar do sol,

no último escorrer do suor,

alma andarilha carrega o corpo

Chega a carne 

a esperança de mais um dia

A velha rotina do cansaço íntimo 



JASMINE

Passos precisos

na passarela de ferro 

Olhares circundantes 

Croqui materializado

na figura humana pálida

Vitrine ambulante em fina

estampa 

Flashes de mídias

capturam olhares de gozo

Lábios luxuriantes entreabertos 

Denota a beleza dura da moda

Enrijecido padrão monoforme

Limita a esfera feminina

Encorpa apenas um corpo

Esse mesmo se esmaece 

na dor da beleza que julga o outro



JAMILE 

Jeito faminto

em gestos velozes

Iminência do desejado

Oferece o sumo 

Força intrépida

Sagaz resposta a vicissitude 

Mangas de fibra

Garras em sonhos gastos 

Sonhos: vaidades dos viventes

Ringue de batalhas 

Deliberada come e fere

Demônios achegam-se domesticados



CARLA

Alma expande longínqua

Encontra desdobramentos

Hemisférios de personalidade

Pele úmida de lírios

Buscas incessantes do acaso

Incoerências perversas hasteiam

Ouve-se grito latente

reverberando coração moço

dentro da moça desesperada

Atordoada espera

Mudanças conturbadas 

no incômodo de crescer

Começo de fases inéditas

neoversão se impressa

Dores antigas, voltagens maiores



KÁTIA

Camisa amassada 

revela rubro beijo

Fragrância promíscua 

Coração amolgado

revela um desejo

Perfume alheio de malícia

Alma traída

revela uma fúria

Aroma de vadia 

Âmago cruel

revela uma ferida

Essência de vingança



JULIANA

Noturnos dias

Malas na escuridão

Casa-cativeiro em agonia 

Enredos torpes

Sentimentos fugitivos

Deságua sem retorno

Decidiu partir

Fotografias carbonizadas

Lareira de capítulos fumegados

Bilhete a mercê da mesa

Letras rebuscadas resolutas

Fina caligrafia ciosa 

Novela pessoal inconclusa

Anjos convulsionam-se 

tempestuando céus e serenando infernos



KELLY 

Fitou a que doía 

Espelho embaçado 

Já não seria o que via

Vestiu-se de si

Penteou-se a doce modo

na natureza do seu corpo 

Caminhante rompe limites

Quebra cárceres internos

Ultrapassa complexos

estúpidos

Quem a conhecia 

não a viu como era

O antes não lhe pertencia

Reinvenção sucedida 

Construção do dia a dia 

Completa em sua nova

roupagem 



LAURA

Absorta em pensamentos 

Tessitura de seus versos 

Perscruta mistérios densos 

Palavras secretas 

Pedaços desperdiçados 

forjaram uma outra figura

Ouvia suas origens

Emaranhado de sussurros 

Vozes distantes dos avoengos

Invioláveis diários

espicham olhos do passado

Maresia de lembranças reprisadas 



LETÍCIA 

Há muito não arde

Nem esperança é infundida 

Figurante dos seus dias

Mergulhada em paralisia 

Inércia ausência de alegria

Refém na imersão insensível 

Tudo aderiu o nada

Cama: leito eterno 

Mobília afunda quieta 

Retratos aspiram deboches

de antigos prazeres efêmeros 

Sorrisos pesam desesperos

Espasmo coração

Som do despertador frenético

Algo ainda vive na casa



ALINE

Vozes enérgicas 

inflam peitos amargurados 

salientam insuficiências 

Toma-a pelos braços

Intrigas em banquetes fartos

transbordam espíritos inflamados

Desvencilhou-se

Encostou-se na parede fria 

Gritante copiosa agonia

Sacode-se trêmula 

abraçando as pernas tensas

contra o peito ardente de raiva 

Encolhida entre lençóis 

 Cama abarrotada de lamentos

reduziu-o a um sofá pequeno 



MARIANA 

O tempo se sujeita

no arranjo da mulher 

Demora exaltação de belezas

Roupas indecisas estonteiam 

Várias versões da mesma persona 

Elas residem única 

Artigos de moda

ornamentam sutilezas 

sobre a plataforma de passos

Maquiagem delicada 

se desenha cuidadosamente

 na face de suas concepções

Tomará a noite condescendente

Compensará o tempo de esperas 

Tenciona a revel orquídea diversa



MÁRCIA 

Expressão contida em secreto

Negada aos fatos enrustidos 

Insipientes caminhos cegos

Gemidos se contorcem 

Nos retratos: mentiras dóceis

Verdade oculta-se dolorosa 

Revolta dos gostos descobertos 

Desvairada, agastada!

Vociferou pragas histéricas 

Rangem a cama

os corpos viris em sexo

Aliança flagra almas iridescentes



MARIA 

Mulher em muitas

De muitas, a escolhida!

Mãe dos órfãos de Eva

Erguidas mãos em prece

Preces das compadecidas

De muitas, vêm muitas Marias

Cantigas, enaltecida!

Rezas, solicitada!

Muitas, de muitas, a querida!

Mulher dos olhos do divino 

A serva da graça etérea

Gerou Cristo menino

Mulher em muitas

De muitas, a força

Encontrada cheia de amor



NATÁLIA

Coração embebido 

da paixão clamorosa

Fustiga com retorno

Clemência curvada aos pés

da ferocidade exacerbada 

- Volta, meu amor! Volta!

Devastada pelo amante

Descabeladamente apaixonada 

Olhar penetrante, dependente 

Devolveu-a por instante 

na carne crua de sua fome

Novamente impulsiva, obcecada 

Já envenenado a penetrou 

Olhos dilatados de pavor

logo revelaram-se inconstantes

Fitou-o em despedida fria

Sentiu sua fissura perecer

toda dentro dela – resgatou-se! 



REGINA 

Alvorada se achega 

Pesadelos se despedem 

em insaciáveis horrores

Inquietante travesseiro 

serenado de lágrimas 

pesa todos os tormentos 

Alumia janela do amanhecer

O abscôndito se revela 

Dentro dela: infindável euforia

Frêmitos tensos

Suspiros se expandem 

Farfalham medos intrínsecos 



BETINA 

Casca arrebentada 

Queda e levante constante

na constância inabalável

Abre cômodos secretos

Nota de um cântico distante

Verdade que lateja sôfrega 

Incoercível lume de vida 

Deleite arma sorrisos

Perscruta abissal oceano 

Alma descasulada

Voa como borboleta distante 

À procura da sua parte deletada 



OLÍVIA 

Órbita do útero

Forma de formas

Miraculoso desdobrar 

Contrações pungentes

Figura que configura 

a matéria de renovação

Vaso de gerar 

Privilégio desafiador 

Vida embutida em vida 

Choro recém-nascido

- quase um lamento –

rompe pelo o mundo

Primeiro enfrentamento:

de agora respirar sozinho a vida 

que antes passava primeiro por ela



OLGA 

Ser toda 

Inteira em tudo

Completa intensidade

Transborda-se em todos

Vítima de sua integridade

Assaltada por sua complexidade

Poucos dignos de inteireza

Confiança demarcada 

Atire-se em si mesma

Rende-se a alguns corações

A vida lhe sacode por dentro

Contra sua vontade, entrega-se! 



PATRÍCIA 

Abre a porta lúbrica

A cama em pleno frenesi

Pele vibrante ao toque sedento

Lençóis enrugados 

no alvoroço dos amantes 

Sussurros excitantes 

A fúria dos sexos 

fundindo o prazer iminente 

Esgueira o gozo enlevo 

Contemplação dos corpos

Arfantes arrebatados 

Outros surgem no quarto 

Ninfa insaciável 

As figuras se entreolham 

na prévia do brinde de vinho 

Vinho: mais um amante!



DANIELE 

Moça anoitecida 

Os gatos viram penumbras

A lua é engolida pela névoa 

Deusa carrasca, irrequieta

Tábuas das leis impraticáveis

exulta insone intransigente

Hostil se encurrala nas vielas

de seus temores alvoroçados 

Altiva se confronta enfurecida 

Segredos rilham os dentes 

O tempo que não volta mais 

O passado arrelia obscuro 

Apinhada de culpas

Consternada de objeções próprias

Findou arremetida sua noite perene 



PAULA 

Pensamentos jovens 

cruzaram a soleira da porta

olhos meigos no filho amado

Ele a fitou de volta

conferindo-lhe um sorriso mudo

- Até mais tarde, mãe!

A manhã se foi silenciosa

A tarde caiu de ausência 

A noite veio cheia de alarmes 

Relatos, fotografias, saudades

PROCURA-SE! 

- Até mais tarde, filho! Se cuida!

Mãe de buscas incansáveis 

Vive agora fora de si

Em busca do filho sem retorno 



QUITÉRIA 

Humildes mãos em concha

recolhem migalhas transeuntes 

O filho chora inconsolado 

As barrigas roncam 

Os pés transitam apressados 

A fome consome os famintos

A moribunda lacrimeja

sob os olhos encarrapitados 

- Altivos, avaramente!

Copioso desespero pueril

ao lado da mãe falecida 

Vítima de inanição 

Velório na sarjeta 

O órfão velando-a em agonia 

Um rato se compadeceu 



QUEILA 

Silhuetas frenéticas 

Ritmo das luzes coloridas

Batidas de música quente

Conexões enigmáticas 

Corpos desconhecidos em atração

Frêmito de almas espelhadas 

Caminha ao encontro dele 

Sussurra teatralmente - Charme! 

- ao coração nervoso e interessado

Lábios se reverenciam 

no embevecimento de máscaras 

Corações pulsam intenções 

Fantasias se rendem 

reverenciando incógnitas 

Olhos sonhadores em azul-miosótis



JOANA

Gestos frugais 

na iminência do sentir

Azáfama de sensações

Mãos famintas 

nos seios da outra

Alicia todos os lábios do corpo

Dedo adentra inclinações

Acaricia prazeres vibrantes 

sob olhos em convulsão 

Cultuam em si a Safo

Poema na pele em tríbade 

Deleite das almas feminis 

Ascensão feminina 

na explosão de desejos

Dupla petite mort



RAQUEL 

Excessivas aquisições 

desenfreando anseio 

de possuir vazios 

Preencher espaços

Fenda infindável

aberta dentro de si 

Quartos abarrotados 

- Vestidos, joias e sapatos!

O mais lhe era pouco

O bastante não lhe bastava 

O ter nunca seria suficiente 

A coceira do gastar lhe incendiava



RENATA 

Aberta ao conhecimento:

tecendo com outas mentes

novos e instigantes saberes

Incita jovens pensadores

a desbravar o fantástico

Amplia a mente dos seus olhos 

Leituras de vivências

no capricho das letras

cursando as histórias do mundo

Verbo que se faz matéria

Avalia competências desenvolvidas

Salienta habilidades múltiplas 

Aquela que elucidando 

sobre tantos saberes diferentes 

risca o giz infinito da educação



RITA

Olhos suspeitos

vasculham delatores reparos 

na iminência desconfiança alheia

Possuir o proibido

era ganhar o roubo incomprável  

Nem de longe era suspeita 

Sagaz no objeto desejado

Sacia sua miséria interna

de querer o que já se podia

Mãos ágeis surrupiam 

na recreação colecionável 

de furtivas futilidades 



SOFIA 

Pensamentos avulsos 

buscam costuras firmes

gargalham inquietações

Votos indecisos

no altar do matrimônio 

Promessas em antítese 

Foi contra a um engano

A favor de outro amor

Mentir a si mesmo é em vão

O véu se rasgou declarativo 

A grinalda tomou o não resoluto

O coro uníssono de espanto

O coração de outro

que, ardendo dentro dela,

jamais se calaria para sempre



SABRINA 

Fitou os olhos fatigados

do ventre que lhe gerou

Seu reflexo maduro e legítimo

A quem primeiro 

lhe amparou sorrindo

em meio a dor de parir 

Segurou-lhe as mãos trêmulas

na dolorosa despedida 

Adeus de mãe é injusto, é ferida!

A mão que segurou  

seus primeiros passos, esmaeceu...

Esvaiu o suspiro, ribombaram as lágrimas 



LOURDES

Na ferrovia saudosa

o amado se fez partida 

rumo a capital de sonhos

Os olhos úmidos

O último beijo

O aceno em adeus

Juras seladas

de um regresso promissor

A distância e suas diluições 

O hiato nunca findou 

O amor como pintura dispendiosa

numa galeria quase intocável



TALITA 

Levemente forte, graciosa!

Girando sob os pés jovens 

 - Seus volteios românticos 

Flexível aos ritmos 

Sutil bailado de emoções

postas sobre o palco da existência

Braços longos desenham 

outro corpo intangível 

de outra vida inconclusa 

A menina melancólica

insufla antigas melodias

na sua secreta caixinha de música 



TAMIRES 

A figura dançante

no salão vibrante sonoro 

Notas enérgicas e luxuriantes!

Os olhares arrebatados

voltam-se para a fada dançarina

 Corpo pulsante de vida!

Passos precisos 

no centro do salão de festa

A linguagem corporal explosiva!

Aplausos reverenciam 

a figura da mulher transcendente

Espírito dançante, caliente!



ANASTÁCIA 

Mexericos borbulhantes 

entre as janelas vizinhas

Murmúrios de segredos do lado

A fulana e seus fatos

Olhos ávidos de curiosidades 

Ouvidos atentos nos detalhes

Novela da vida diária

Recontando as vicissitudes 

Debochando o bem do outro 

As línguas envenenadas 

fazem da vida alheia 

um reality show atrativo 



UANÁ

Herdeira de Tupã 

quando o sol a pino

afaga toda a aldeia

Vestido de flora

explorando origens

- o mundo dos seus antepassados!

Na língua das águas

as lendas são ouvidas 

O boto enamorado se achega 

As árvores testemunham 

Os pássaros chilreiam 

Os ventos assobiam 

Mulher e natureza 

Cruzamento intrínseco 

A dualidade perfeita



VALENTINA 

Cavalga entre batalhas

Veloz em suas guerras

Cruza florestas inacessíveis 

Corta o ar

com suas flechas

Ergue-se em bravura 

A heroína destemida 

guerreia pelo seu povo 

Honra o sangue da linhagem 

Apeia-se de lutas

Ergue a espada reluzente 

Retumba brados de vitória 



WHITNEY 

Desce o morro

rumando aos seus sonhos

Longes, mas alcançáveis!

Cruzaria a cidade 

no metrô de centopeias

Enredos entrelaçados

Terceiro ano de jornalismo 

com esforço de ir em frente

apesar do tumulto

Disparo!

Grito! 

Noticiário...

Jovem morre

Negra, favelada...

Esqueceram: Sonhadora! 



XIMENA 

Ervas medicinais

em suas poções sigilosas

A arte dos experimentos

A mística bruxa

de suas curas duvidosas

segredando afetos demoníacos 

Pela condenação herege 

decretada ao inferno público

de descer a Hades pelo fogo 

Erguem os crucifixos 

As chamas lhe consomem 

na fogueira: passaporte de Sheol 



ÚRSULA 

Delicadezas grosseiras

Imprime ostensiva soberba 

A arrogância nos olhos altivos 

Elegância empobrecida

Supérflua em suas riquezas

de acreditar que se compra almas

Revestida de pérolas

Envolta de perfumes

Um genuíno sepulcro caiado 



VALÉRIA

Esta morreu!

Pouco se sabe

Coitada! 

Mas basta

Ter vivido

há de bastar

Nem que tenha sido breve

Talvez ela foi tantas

que se esgotou antes do fim 



VANESSA 

Toda beleza doce

Rara e cara em seus dias

Rios que se sorriem 

Essa que floreia espaços

Rega memórias antigas

e desvela o presente estado

Incansáveis intenções

Bravuras singelas

Dias cheios de encantamentos



SAMARA

Ouvem-se os murmúrios,

as injúrias, todo pesar

O choro pendendo toda dor

Grita todas as faltas,

todas as misérias do mundo

Brada ecoantes desesperos 

Dramatiza histórias

Complexos infindáveis 

numa autopiedade mórbida

Sangrenta lança-se 

aos próprios esporros 

Insuficiente, regurgita lamentos!



ZILDA

O que dirá o passado?

O que dirão as dúvidas?

O que dirá o hoje?

O que dirá a senhora do espelho?

A estranha apagada?

O que dirá o futuro?

Haverá futuro?

Quem é você, afinal?

O que é tudo isso?

O que dirá o por vir?

O que virá?

Ainda vida? Ou a então morte?

O que será

quando todo silêncio 

se fizer reticência dentro dela?

Que voz dirá doravante?!



INGRID

Ideias desconexas

Estranhas formas

no dorso da realidade

Vozes sobressaltadas 

Abstratos invasores

Penumbra eclipsando a sanidade



YSMÊNIA 

Versos soltos 

no tear de sua construção

Poesia em movimento 

Estrofes em sentimentos

A sensibilidade à flor da pele

Delicadas belezas de sensações

A poetisa biográfica

se desenha com metáforas

na conotação de um olhar íntimo

Declama a inefável 

A mulher de mil mistérios

A alma avulsa reverberante 



POEMA

A cada verso, mais um verso escapa...

Mulher não se poetiza e teimo em afirmar:

Não se alcança o fim dos números

e nem a contagem das estrelas.

Sua alma é clara e sua vida inteira!

O fato é que o ser mulher

 é poema que 

não tem

 fim

.

.

.



À flor do peito é uma coletânea de
poemas. Cada poema traz uma mulher,
revelando uma situação específica de sua
vida. Através do fio poético, inspirado no
traço dos haicais, o poeta revela cenas
dolorosas e desafiadoras, românticas e
alegres – dramas e sonhos. A mulher como
a própria poesia:  viva e em movimento.


