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Meu amor nada mais 

poderia ser do que poesia por 

ele...  

 

 

 

 

 

Eu jamais imaginei que esperá-

lo valeria tanto à pena.  

                                                            

                                                           Marianna Kiss  



 
 

Eu não entendia o amor até conhecê-lo 

 

Eu não entendia como duas pessoas conseguiam se 

suportar por tanto tempo, rindo um do outro, apesar de 

todos os defeitos, das chatices – principalmente as 

femininas – até conhecê-lo. E isso não é exagero ou 

conteúdo para preencher um livro.  

Eu não entendia o amor até conhecê-lo. 

 

Eu não entendia esses amores de filmes e novelas. 

Esses sentimentos avassaladores que deixam um casal 

apaixonado enlouquecidamente. Eu não entendia a 

paixão. Eu não entendia o amor até conhecê-lo. 

 

Eu nunca tive vontade de ficar com alguém para 

sempre. De passar uma eternidade junto. De casar. De 

cozinhar. De ser esposa. De fazer o mundo. De dar o meu 

mundo sem hesitar. De sorrir todos os dias. Eu não 

entendia o amor até conhecê-lo. 

 

Eu queria ser famosa, viajar por todo o mundo. Ser 

admirada por muitos e seguida por todos. Eu queria tantas 

coisas... Agora eu só quero ser dele. Ser admirada por 

apenas um já me basta. Eu não entendia o amor até 

conhecê-lo.  



 

  

Ele me faz... 

 

Ele me faz escrever sobre o amor. 

Ele me faz querer me entregar ao 

amor. 

Ele me faz querer devorar por 

amor. 

Ele me faz agradecer ao amor. 

Ele me faz esperar o amor todos 

os dias antes de dormir. 

Ele me faz acordar por amor. 

Ele me faz amor. 

Ele me faz querer ser amor. 

 



 
 

  

Fogo e Paixão 

 

Era inacreditável aquela 

sorte 

E a maneira como ele 

olhava pra mim 

Que me dava carinho 

Que sambava comigo 

E me fazia sorrir sem a 

certeza do dia de amanhã 

E jorrava do céu confete 

e serpentina 

E brilhava do chão fogo 

e paixão. 

 



 

Namoro no portão 

 

Achei que fosse coisa de cinema 

Mas era namoro no portão 

Beijo no canto da boca 

Mãos dadas no bloco de carnaval 

E uma faísca de paixão. 

 

 

 

Nem deu tempo de esconder o que sou 

Como num dia qualquer  

Cabelo preso num coque 

Rosto sem porcelana 

E um vestidinho de bem me quer. 

 

 

 

Choveu confetes e borboletas 

Fantasias abriram o sorriso 

A bateria abraçou a avenida 

Me pintei de confete e purpurina 

Passistas dançaram bonito.  

 

 



 
 

No dia seguinte estávamos em casa 

A emoção pulou no telhado 

Roubou-me uma goiaba  

A alegria cresceu demasiada 

E o céu ficou estrelado.  

 

 

 

A realidade chegou fria 

Estou num voo de partida 

Mas não se afogue de saudades. 

São apenas cinco dias 

E o meu coração é a sua santidade. 

 

  



 

                                                         

                                                                                     
  

                                            

                                              Menino meu 

 

Menino meu / o que aconteceu?  

o sorriso cresceu / o amor 

apareceu? 

 

Sua menina chegou / no seu colo 

se deitou? / por você se 

apaixonou / no seu corpo 

brincou? 

 

O amigo torceu / a tristeza 

adormeceu? / a alegria a 

derreteu / no paraíso 

entardeceu? 

 

O amor fincou / com um copo 

brindou? / sua beleza a 

emocionou / e você, gostou? 

 

A menina sou eu / que de outros 

se escondeu / e em sua alma 

renasceu / amo você, plebeu! 

 



 
 

 



 

Gratidão 

 
Ele não veio na  

hora certa...  
Veio na hora em  
que eu merecia. 

 
Eu não estava perdida,  

sozinha nem errando  
de bar em bar...  

Eu o encontrei no auge  
da minha alegria.   Ele não veio curar  

uma dor de amor...  
Ele veio me ensinar  

a amar.  
 

Eu estava com o  
carnaval marcado...  

Ele foi o meu Salvador. 
 

Ele é o mais alto de 
 todos...  

E o meu amor é do  
tamanho dele. 

 
 



 
 

Eu era sorrisos...  
Com ele sou  
gargalhadas. 
 
Ele queria namoro...  
E eu só queria  
ficar com ele. 
 
Eu quero a eternidade...  
Ele prometeu voar junto 
 e com liberdade. 
 
Ele é bendito... E eu...  
Bem...  
Eu sou apenas gratidão!  



 

    E todos os dias têm cheiro de chuva 

E todos os beijos têm gosto de uva 

E todos os céus são estalados 

E todos os abraços são estrelados 

E todos os gotejos são de felicidade 

E todos os risos são de simplicidade 

E todos os mares são de amores 

E todos os copos são de louvores 

E todos os olhos são marejados 

E todos os desejos são espelhados 

E todos os cristais são especiais 

E todos os ares são imortais 

E todos os sons exalam terra molhada 

E todos os chocolates são de marmelada 

E todos os bons rapazes são de almofada 

E todos os colchões são boa emboscada 

E todo o meu amor por ti tem cheiro de amêndoas 

E por todo o meu coração te dou duas prendas. 

 

  



 
 

Durmo te amando 

Acordo cantando 

Levanto sonhando 

E sigo te esperando.  

Todo dia ele vem para  

matar saudade. 

  



 

 

s. 
  

                  

            

 

 

 

                    

 

 

 

            Meu cotovelo dói quando eu  

            não tenho aquela estrela cadente  

            que você prometeu me dar.  

 

 

 

 

 

 

           Você trabalha para juntar  

           aquelas coisas que construirão  

           tijolos no futuro, mas é o presente  

           que torce o meu coração que  

           pinga saudades. Muitas. 

 

 

 

 

 

 

 

Você me deu várias luas, 

mas nenhuma delas  

cabe entre  

nós na cama.  

 

Meu céu da boca chove 

quando você  

não vem ao meu jardim 

regar as flores.  

 

O que tenho nos olhos não é uma  

menina e sim você que os fazem brilhar,  

simplesmente porque atravessou a rua,  

acendendo sua palha contrariando o  

Universo e roubando-me do  

latente esquecimento. 

 

 



 
 A barriga da minha perna incha  

porque os casulos se abrem e  

pequenas aladas coloridas voam.  

 

 

 

Elas percebem o seu sorriso  

e desejam sair mais.  

Mas não podem e daí ficam  

em mim a fazer cócegas.  

 

 

 

E isso acontece todos os dias,  

inclusive naqueles em que me contento  

a admirar sozinha o que já foi  

pintado no dia.  

 

 

 

A consciência lateja e o travesseiro  

leva o sono embora... São as minhas  

conexões que explodem copiando  

o incêndio que você provocou ali, 

no meu corpo e deixando a  

vontade, novamente,  

de pertencer a ti.  

 



 

Há tanto amor que 

não cabe mais em 

sorrisos. 

Foi transportado 

para a felicidade. 
 

 

  



 
 

 

A saudade aperta a alma 

E dela goteja o meu amor... 

Pingo a pingo... 

Pássaro a pássaro... 

Coração a coração... 

Por você. 

 

 

 

  



 

A melhor coisa que aconteceu na minha 

vida foi um garoto de quase 

dois metros atravessar a rua...  

 

 

Ele veio de sorriso aberto e  

coração descoberto...  

 

 

Piscou os olhos na simplicidade  

do sol e proferiu gentis  

palavras como que vindas da lua.  

 

 

Perguntou sobre o meu carnaval,  

mas o q ele queria mesmo saber 

 era o que eu faria no minuto seguinte...  

 

 

Me apaixonar....  

 

 

Esta seria a resposta correta  

cinco meses depois...  

  



 
 

 

Tempo em que a gente consegue  

quantificar os dias, pois a  

saudade passa a ser uma  

gostosa expectativa de se viver.  

 

 

E nossa... Como ele é bom...  

De S2, forma e essência...  

Me protege da escuridão e me  

incluiu na sua vida antes mesmo  

de saber meu nome...  

Que ele profecia com todas as letras: 

 

A M O R E T E R N O... 
 

E bem devagarzinho... Pois é dessa  

forma que ele se ajeitou no meu colo e  

foi ficando até adormecer...  

Como eu o amo... Amo e amo! 

 

 

 

  



 

 

 

Meio de mim. 

                    Meio da vida. 

                                          Meio dele. 

                                                          Tudo de mim. 

  



 
 

  



 

Crescemos baseados nos modelos que 

conhecemos: bom cargo numa multinacional, 

fama e dinheiro, o casamento de conto de fadas 

com direito a capa da revista Noivas, filhos 

exemplares e cabeleireiro 24h. Até que um dia 

descobrimos o amor e ele nos leva a nos 

reconhecermos em nossa essência.  

Hoje, pra mim, emprego bom é aquele que me 

permite viajar nos finais de semana, casamento 

eu tenho no meu coração e para festejá-lo, que 

seja com os pés na areia num pôr do sol para que 

depois possamos nos jogar no mar...  

Riqueza é família e amigos e fama me basta ter 

meus irmãos e amigos como fãs e que as selfies 

sejam repletas de caretas. Muitas vezes nos 

perguntamos porque passamos por situações 

que doem na alma quando a pergunta correta é 

"pra quê?"...  



 
 

 

 

 

 

  

Eu respondo com toda 

convicção: 

PARA RECONHECER UM AMOR. 



 

 

 

 

  

A página do 
passado eu virava 

todos os dias... 
Nenhum dos amores 

que tive, quis ficar 
comigo... A solidão 

doeu... A idade 
bateu e o coração 

amoleceu... Nos 
anos solteira, eu me 
reconheci e cheguei 

a pensar que jamais 
seria amada... 

Situação que me fez 
deixar de levar a 

vida tão a serio... E, 
graças ao Universo, 

tudo isso aconteceu, 
pois foi o que me 

colocou no 
momento certo 
para encontrar 

você... Meu grande 
amor, Gigante!  

 



 
 

Luar para em tua pele perdurar 

Alvorecer para em teu riste ser 

Sorrir para em teu colo cair 

Trovoar para em teu peito gamar 

Amanhecer para em teu jardim florescer 

Fugir para em teus beijos me repetir 

Sonhar para em teus braços me perder 

Ir para em teu coração fluir. 

  



 

 Eu achei que o mundo                

era meu. Hoje, eu sou o 

mundo dele. 

 

Eu achei que eu era de todos. 

Hoje, eu sou toda dele.  

Eu achei que o céu fosse o limite. Com ele, eu 

não conheço limites.  

Eu achei que tinha o Universo nas mãos. Hoje, 

ele é o meu Universo. E, eu estou aos seus pés.  

Eu achei que conhecia a alegria. Ao lado dele, 

eu ando de braços dados com a felicidade.  

Eu achei que jamais seria amada. Ele me 

ensinou a amar.  

 



 
 

Eu achava que rezar para a lua fosse o 

suficiente.  

Ele viajou comigo por todas as estrelas.  

Eu achei que era a dona das soluções. Com ele, 

eu quero todos os problemas. E, de preferência 

os não resolvidos... Para que ele me ensine na 

cama e me envolva com o desconhecido.  

Eu achei que apenas as paredes me ouviam.  

Ele me ouve todos os dias.  

Até quando estou calada.  

Eu achei que fosse heresia. Ele me transformou 

em poesia.  

Eu achei que fosse uma devassa.   

Ele me dominou com graça. 

Eu achei que fosse inteira. Mas... Ele se 

encaixou perfeitamente no espaço que faltava 

para que eu me transbordasse.  



 

Eu achei que fosse suficiente. Com ele, percebi 

que eu era menos da metade sozinha. 

Eu achei que fosse grande. Ele é o dobro do 

meu coração. 

Eu achei que fosse morrer abandonada. Ele 

segura minha mão e eu não vou morrer nunca. 

Ele, fogo.  
Eu, eternidade.  



 
 

Ele, paixão.  
Eu, irmandade.  
Ele, ducha.  
Eu, chuveirada.  
Ele, amor.  
Eu, amada.  
  



 

Dias perfeitos 
 
Com você eu quero todos os dias da vida, exceto os  
perfeitos.  
 
A perfeição exige planejamento prévio e tira a graça da 
descoberta, do inusitado. O que estar por vir é mais gostoso 
e a sobremesa é sempre sorvete de creme.  
 
Dias perfeitos não transformam os dias de chuva em 
saudades. Apagam as nuvens deixando a lua nua sendo que 
a parte mais legal é quando ela aparece sem ser convidada 
na hora do beijo.  
 
Dias perfeitos não nos deixam apaixonados, muito menos 
sob mil formas diferentes. Quem quer  
tudo igual o tempo todo com sorriso no  
rosto? Dias bons são aqueles em que  
estou triste e você enxuga minhas  
lágrimas.  
 
Dias perfeitos não permitem água. Não  
me deixam lambuzar pra você limpar  
meu canto de boca e assim roubar 
outro beijo.  
 

                              
           



 
 

  O roubo não existe na perfeição.        
Sendo assim, como você iria roubar  

o meu coração e sequestrar junto a ele  
todo o meu corpo?  

 
Dias perfeitos não rolam na areia  

e nem fazem escândalo de risadas.  
Que graça teria uma boca riscada?  

 
Dias perfeitos não nos deixam  

pintar narizes de vermelho nem esconder  
caixa de presente embaixo da cama pra  

você achar que te esqueci.  
 

Dias perfeitos falham ciladas e daí, perdemos o 
 mérito de que tudo saiu perfeito embora  

tivesse tudo errado.  
Que arraso.  

Sem contra passo.  
Contudo, embaraço.  
E não ganho abraço.  

 
Dias perfeitos são chatos e por isso os passo a quem não 

deseja amar. Não quero,  
 dias perfeitos com você.  

 
  



 

  Quero dias floridos. 
Dias de chuva sem 
compostura. 
Dias abertos 
com caramelos. 
Dias melados com 
óculos embaçados. 
Dias carentes com  
muitos presentes. 
Dias normais com  
os seus pais. 
Dias com nuvens e  
muita saúde. 
Dias legais com tudo  
na paz. 
Dias quentes com  
cachoeira e gente. 
Dias de feijão com  
muita paixão. 
E que, em todos os dias,  
haja flor pra eu dar a você  
o meu singelo amor. 



 
 

Cada dia que se encanta 

Meu coração branda 

Minh´alma canta 

Meu corpo derrama 

Minha essência dança 

E em minha eternidade ama 

Essa plenitude que é viver. 

  



 

Chamego no telhado 

 

Ou em casa. 

Ou na praia. 

Ou nos sonhos. 

Ou no céu. 

Mesmo a quilômetros de distância, ele me chamêga. 

Se eu escrevo, ele me liga. 

Se eu suplico, ele profecia. 

Mas se eu poesio, ele esconde o rosto atrás do 

coração sem jeito... Encabulado por não saber como 

retribuir. 

Bobo, basta um olhar para ele me chamegar, e se 

vier um beijo junto eu também vou gostar. 

 

  



 
 

Meu gigante alado 

De coração 

encouraçado 

Com os pés amarrados 

Foi laçado a mim. 

 

 

 

Mas seus olhos brilhavam tanto  que não tive 

coragem de prendê-lo em meus laços 

Soltei-o sem embaraço 

Para o horizonte sem fim. 

 

 

 

Ele foi para o mundo 

E como todo guerreiro apaixonado 

Voltou aos meus braços 

Querendo se amarrar a mim. 

 

 

 

Não houve resistência 

Pediu audiência 

Sucumbi em clemência 

A um caso de amor sem fim.  

 



 

 

 

Minha riqueza 

 

Meu luxo é o seu sorriso quando se 

abre ao acordar. 

E sabe aquela cobertura que nunca 

sonhamos? Eu a tenho embaixo dos seus braços 

quando vou dormir aconchegada no teu peito. 

E minhas pedras preciosas aparecem no brilho 

do seu olhar quando toca a nossa música.  

A lotomania eu ganhei quando você atravessou 

a rua. A lotofácil, quando você me deu um beijo. 

A quadra, quando subimos no telhado. A quina, 

quando você aceitou namorar comigo. E a sena... 

Ah a sena... Essa eu ganho cada vez que você 

pronuncia “eu te amo”... E isso acontece a todo 

instante... Todos os dias... Pelo menos umas mil 

vezes.  

 

 



 
 

Vim ao mar para agradecer a oportunidade de te 

amar... 

Pisei na areia e me senti  

abençoada por ser sua sereia... 

Senti alegria por ter em seu peito  

a minha alegria... 

Olhei pro céu e aclamei a Deus  

pelo teu fel... 

Me aqueci no sol e de paixão  

me padeci... 

Senti o vento em mim com a certeza 

de que nosso amor não tem fim. 

  



 

  Que o Universo me 
dê liberdade para 

encontrá-lo. 
Que esse amor 

deseje SER junto 
comigo. 

Que divida minha 
alma e multiplique 

o meu coração 
pelo melhor que 

nós dois possamos 
ser juntos... 

Além de qualquer 
coisa já vivida. 

 



 
 

Flores ao chão, rosas ao 
vento, o que fazer para 

agradecer esse 
encantamento? 

Fidelidade na eternidade? 
Paixão com tesão? 

Namoro e amizade? 
Por que não tudo junto 

com a nossa maior idade? 
Você se deita e eu 

aconchego. 
Você desperta e meu 

amor liberta. Você 
desvenda o mundo e eu 

voo junto. 
Eu fico doente e você 

carente. 
Eu choro de alegria e 
você ganha poesia. 

Eu dou meu mundo e 
você ama junto. 

 



 

 

 

Deixe o coração falar por ti, paixão.  Palavras que vêm 

de dentro são certeiras como canhão. 

Não se engana, só se apodera o alto escalão. 

Se acalma e se liberta o mais forte bisão. 

Pelas graças do Universo, tenha bom senso e 

compaixão. 

Seja voraz e se entregue, segure a minha mão. 

Venha com vontade e munido com o seu pelotão. 

Vou te encher de amor e jamais te abandonar na 

solidão. 

Meu amado guerreiro, bondoso moço, meu eterno 

meninão. 
 

 

 

 

 

 



 
 

Vontade... 
Forte e intensa. 

Vontade... 
Algo que genuinamente 

existe. 
Vontade... 

Corpo. 
Pele. 

Cheiro. 
Sussurros... 

Os seus. Os meus. 
Vontade dos nossos. 

Vontade... 
Acompanhada da saudade dos 
instantes singulares que temos. 

Vontade... 
Do teu doce sorriso... 
Do teu colo macio... 

Do teu lindo despertar... 
 



 

  



 
 

  



 



 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinicius,  

não se passa por uma vida sem amigos.  

Ao longo do nosso (quase) primeiro ano juntos, muitos amigos 

participaram da nossa felicidade.  

Alguns apenas passaram e nos deixaram singelas lembranças... 

Outros estiveram conosco rindo... Brigando... Nos aconselhando... 

Viajando... Nos queimando com palha de aço... Mas, sempre nos 

amando. E, é com eles que eu fecho o meu presente pra você.   

 



 
 

  

Não existem limites para os nossos 
sonhos. Basta acreditar. Vocês se 
amam e devem comemorar o fato de 

serem pessoas muito especiais, 
afinal, Deus presenteou vocês com 
este grande amor.  

                                   Vicente 

Fico feliz por vocês terem, juntos, 
encontrado o verdadeiro amor. 

Pessoas maravilhosas merecem um 
mundo de paz, amor e alegria. Que 

Deus conserve essa felicidade e 
união eternamente.               
                                            Júlia 



 

 

 

 

  

Ciborg e Mari, com 
vocês estou à 

vontade.  
Amo vocês.        Play 

Eu acho que diria aquela frase do Renato 

Russo... “E todo mundo diz que ele 
completa ela e vice versa que nem feijão 
com arroz”. <3 Engraçado... Foi a primeira 

frase que me veio à cabeça quando pensei 
em vocês.  

Miranda 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Amor é o 

único 

remédio que 

cura tudo, 

mas tem de 

vir de dentro 

do coração, 

da alma. 

Experimente 

senti-lo. 

Glória 

Ciborg 
Mais Devagar 
Mais Alto 

Viajandão 
Crianção 
Amigão 

Moleque Puro 
Parceiraço 

Tricolor (fazer o 
quê?) 
Bola Oito 

Taco Torto 
Meu Brother 

Parabéns pelo 

seu aniversário. 

É sempre bom 

ter vc por perto.  

Dirceu 

 

 



 

  

É de coração que te tenho como 

cunhado, vejo como é grande o 

sentimento de vocês quando bate 

forte o coração... Tão forte que esse 

amor surgiu de uma paixão.  

Dudu 

Dudu 

Vejo no amor de vocês verdade e vontade de 

“mais”. Querer estar mais junto, ser mais 
companheira, mais mulher da vida dele... 
Vontade de tê-lo mais e mais por toda a 

vida. Que o caminho de vocês seja sempre 
entrelaçado e que o mais nunca se torne 

“menos”.  
Fernandinha 



 
 

 

  

Para meu grande amigo 

Vinicius, "Cyborg"! 

Amigão gostaria de 

deixar os meus 

parabéns a ti, por estar 

completando mais um 

ano de vida e fazer 

parte da vida de várias 

outras pessoas que 

consideram você um 

irmão! Eu quero deixar 

gravado neste presente 

que eu tenho você 

como um verdadeiro 

amigo! E que ainda 

vamos curtir muitas 

coisas juntos! Fica aqui 

o meu mais sincero 

abraço! E um feliz 

aniversário!  Marcio 

Bremer 
Um casal fofo e 
engraçado, cheio de 

amor no coração, 
alegria e um sorriso 
sempre pronto para 

nós, amigos. 
Parceiros lindos de 
felicidade 

estampada. Desejo 
que sejam muito 

felizes.  
Sabrina 



 

  

Tio Ciborg, quero 

primos para 

brincar no quintal.  

Lucas 

Amor charmoso e tão 
gostoso. 

Amor de sorrisos fáceis e 
olhares táteis. 

Amor em ponto de 

ebulição, pronto pra 
brigar. 

Mas, em vez disso, eles 
só conseguem amar. 

Renato Maçãs 



 
 

Vinicius, 

Obrigada por mais uma temporada de amor. 

Que elas sejam infinitas. 

Que sempre amoleçamos nossos corações 

mediante conflitos. 

Que estes, sempre se resolvam na cama. 

Que as flores sejam sempre substituídas 

pelos seus sutis apertões. 

E que sua ogrice permaneça nos divertindo e 

protegendo nosso amor. 

Te amo infinitamente. 

 

 

Nota final 

 

E quanto mais eu amo... Mais eu escrevo pra ele... E 

quanto mais eu escrevo pra ele mais eu o amo.  

Marianna Kiss 

 


