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«Trono dos Poetas» 
PÁGINA DE FIDELIDADE Da CONFRADE  SIMONE  PINHEIRO 

Olhos nos Olhos 
 

Olhos nos olhos, 
quero ver você dizer 

que nada mais sente por mim. 
Que quando deita, dorme e sonha 

comigo não sonha mais. 
Quero ver se você consegue 

resistir ao beijo meu 
quando suavemente, 

meus lábios pousam nos teus. 
 

Olhos nos olhos, 
quero ver você dizer, 
que não mais me quer 

quando em meus braços você estiver e, 
em meus encantos você se perder e, 
ardendo em chamas você me pedir 
por mais um momento de prazer. 

 
Olhos nos olhos meu amor, 

eles dizem com fervor 
o que seus lábios teimam em negar. 

Você me ama. 
Não se deixe enganar. 

 
 

Simone Borba Pinheiro 
Recife / BR 

Boca Maldita 
 

Eu me sustento nas palavras 
De tua boca torta indecente 

Sem saber que em tua mente 
Mentiras dormem cansadas 

 
E os dedos das mãos gatunas 

Todos eles aleijados 
Roubaram meu coração 

Que se deixou ser levado. 
 

Nas horas impróprias penso 
Por que me permito o deleite 

Dessa língua ensandecida 
A passear por meu ventre. 

 
Respostas desaforadas 
Gritando obscenidades 
É tudo o que obtenho  

Da mente que cala e consente 
 

Às vezes sou fogo e sou gelo 
Em total antagonismo 

Sabeis dizer, boca maldita 
Que maldição vive em mim? 

 
Vou esperar em agonia 

Que essa perna manca faceira 
Percorra o mundo em pesquisa 
Trazendo as respostas pra mim. 

 
Simone Borba Pinheiro 

Recife / BR 

Cartas na Mesa 
 

Jogue as cartas sobre a mesa. 
Vamos elucidar esse caso 
obscuro, mal resolvido. 

 
Vamos acabar com as falsas expectativas 

de um amor quase doentio, 
que entrou em colapso, faz tempo. 

 
Proponho quebrarmos os tratados, 
libertando de vez essa alma cativa 

que alimenta ilusões, sonhos, 
os quais, jamais se realizarão. 

 
Já não quero mais carregar nas costas 

um amor assim, tão pesado, 
que dilacera minha alma 

fazendo sangrar meu coração. 
 

Juntos, já não vemos mais estrelas, 
somente raios a clarear o céu 

de nossa estória tão conturbada. 
 

Não vamos mais, trair o nosso coração. 
Nosso último beijo, será agora! 
Um beijo de adeus...seja feliz 

se, não comigo, com outro alguém!... 
 
 

Simone Borba Pinheiro 
Recife / BR 

Metades de Mim 
 
 
Trago no peito a alegria 
de Deus ter me feito mulher. 
Mulher que junta os pedaços,  
sabendo bem o que quer.  
 
Metade de mim é a dor, 
outra metade é alegria. 
Mas a que quero compor, 
bem sei que jamais seria.  
 
A metade das metades 
do ser que você vê, 
não tem a mesma idade 
daquele que não se vê.  
 
Metades de um quebra cabeça 
difícil de se montar, 
mas embora não pareça 
vale à pena tentar.  
 
Metades de fogo e paixão 
que me cegam a visão, 
metades de gelo total 
que me deixam sempre mal.  
 
Metades de um lindo verão 
com muito sol e alegria, 
metades de inverno são, 
minhas tristes agonias.  
 
A perfeição não existe, 
disso tenho certeza. 
O que na verdade existe, 
é uma alma surpresa.  
 
Metade surpresa boa, 
outra metade ruim. 
Às vezes rindo à toa, 
outras triste assim.  
 
Metades que se completam 
formando este ser mulher. 
Me dê um abraço e um beijo, 
se você assim me quer!  
 
 
 
 
Simone Borba Pinheiro 
Santa Maria - RS -  Brasil 
 

Oração por Mamãe 
 
 

Aos pés da cama, ajoelhado, 
estava o menino a rezar. 
Pedia ao Papai do Céu 
pra sua mamãe ajudar.  

 
A mãe do pobre menino 

estava adoentada e, 
o pobre menino franzino 
não podia fazer nada.  

 
Ora chorava... ora rezava ... 

Sorrir já nem sabia mais.  
 

A tristeza dele era tanta, 
que o menino nem percebia, 

que enquanto ele rezava, 
a sua mamãe partia!...  

 
 
 

Simone Borba Pinheiro  
Santa Maria - RS - Brasil 


