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Sobre o autor

 Não soi muito de falar sobre mim

sou um homem simples com sonhos e desejos

sempre a procura de algo novo e aprendizados

sempre ouvir mas tambem se deixar ouvir.

amo Hoby aos quais a poesia sempre foi um deles

e onde venho me dedicando toda as vezes que

sinto uma grande vontade de escreever os

sentimentos as coisas que vejo e ou vivencio.
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 RABISCO

Eisme aqui!

Se respiro!

logo vivo.

E vivendo logo penso.

E pensando 

Logo imagino.

Se falo!

Crio palavras.

Trasformo-as em 

Verdades,Alegrias,tristezas.

Por muitas vezes.

As desfaços.

Retomo os pensamentos.

Tento.

E tentando! 

Rabisco.

Faço alguns riscos.

Escrevo o que me vem a mente.

Para que leiam atentamente.

Pois o que fica na mente.

É o que te agrada! 

me faz sentir o que sou.

Um simples senhor.

Não sendo escritor.

Nem mesmo poeta.

Que dos dedos.

e não de uma caneta.

Transfere todo seu amor. 

Ricardo Gonçalves

Kadinho Wolf 

Dedico a vocês poetas e poetisas.
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 MEIA IDADE

A primeira! Que fofura!

Quase não a vi crescer, mas meu sentimento de ser, fez-me amar!

O segundo! Que orgulho fez-me olhar seguir!

Tão quão a primeira!

Este nos meus dias vi crescer.

E neste dia em fim!

Meses, anos vi passar, e não demorou muito! Nasceu um despertar.

Pequenina linda e bela! Assim como a irmã mais velha! E o irmão do meio. Todos me fez
chorar.

A felicidade grande em ser.

E sendo já avô de três lindos bebês.

Da mais velha um menino e uma linda menininha

Da caçula outra gracinha e mais uma pequenininha.

completa-me a alegria de ainda respirar.

Vê-los crescer e uma inspiração

E quando menos esperava que surpresa mais amada és que com a idade minha já avançada
metade de um centenário agracio-me com mais uma herdeira

Mas nem tudo e alegria

Por conta do destino uma vida foi-se que nem pode vir ao mundo

Vê-la ali sem vida

Sem se quer pronunciar

Qualquer que fosse um gu-gu dá dá

restou-me

Tristeza deste ser já caído que mesmo sendo avô

Perdera o seu mais novo amor. 

Ricardo Gonçalves 

Kadinho Wolf
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 HORIZONTE

Ao olhar o horizonte!

Vejo tudo passar.

Da vida não carrego nada!

E o nada, só me faz duvidar.

Das coisas que quero aprender.

Só deus para me abrandar.

A dor que fere o meu peito.

E nos teus braços.

ponho-me a chorar.

Ricardo Gonçalves 

Kadinho Wolf
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 VOCÊ

Quando te encontrei surpresa!!!!

Parece que já a conhecia

Euforia.

Coração acelerado,afobado

Palavras soltas 

Gestos sem nexos

Um silêncio 

Um calor

Rosas na mão 

Meu coração apertado

Corpo ao chão 

Você se foi.......

Solidão. 

Ricardo Goncalves 

kadinho Wolf
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 DESEJO

  

Quero você! loba.

Por cima e por dentro.

Sentir teu cheiro.

Sentir você!

Tremer,Gemer.

Quero você! louca.

Sentir-se deseja amada.

              Por dentro, ou por cima.          Provar teu necta.

Teu sabor de mulher.

Usa tua imaginação. 

Quero teu coraçao!     

Ricardo C. Gonçalves 

 Kadinho Wolf 
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 TEU CORPO

Nas curvas do teu corpo.

O vento sopra a face.

E em meu pensamento.

A vontade de você. 

Teu cheiro delicioso, intorpece

Minha mente.

Corpo quente.

Desejo sobre a pele, fere

Teu corpo,teu gosto

Você.

Me enlouquece

Me seduz. 

Teu corpo.

meu desejo.

Louco. 

Ricardo C. Gonçalves 

Kadinho Wolf
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 INDOMADA

Querer escondido.

Pensamento aflito.

Em meu corpo arde o querer.

Do teu ser.

Me desconecto do que vejo

Em minha frente, pois não e real.

Ver você nua linda sex me excita. 

Desejar teu corpo me estiga.

pela tela do celular.

Mais bela fica. 

desejada és. 

Seu bom dia,boa tarde,boa noite.

Alimenta as vezes o desejo de outros em querer ter teu corpo. 

teu labios em beijos ardentes.

Você castiga minha mente.

Quando expressa seus instintos de Mulher 

Que deseja ser e ter.

um corpo colado ao teu.

És Menina mulher.

Seja o que quiser!

Seja você.

Seja casada. 

Seja solteira.

Seja amante.

Seja tarada.

Más seja.

Minha Bandida.

indomada.

Ricardo Gonçalves

Kadinho Wolf
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 NO FUNDO

Teu silêncio. 

Me mata.

Me inrrita.

Me agita.

Me pergunta. por quê?

Teu silêncio. 

Me faz gritar.

Me faz calar.

Me agoniza.

Me choca.

Me pergunto. pra que?

Me faz sofrer.

Me faz querer.

Me faz chorar.

No fundo do meu peito.

Um coração magoado.

Só por te Amar. 

Ricardo C. Gonçalves 

Kadinho Wolf
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 ESPAÇO

Nos confins do pensamento.

Emerge a duvida.

Uma preocupação, solidão. 

A distância afeta minh'alma. 

Falta um pedaço.

Preocupação, Solidão

Desejo incontrolado fato.

Querer inconcistente dentro da mente.

Entre a falta e a solidão. 

Um vazio. 

Um infinito no coração. 

Entre. 

O Amor e solidão. 

Espaço. 

Ricardo C. Gonçalves

Kadinho Wolf
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 TODA LOBA

Quero você.

 na minha boca toda.

Sentir teu gosto.

Sabor de garota. 

Sabor de moça.

Voçe Mulher.

Doce pecado.

Sabor apurado.

Sabor de prazer.

Quero você.

                 na minha boca toda                   Em êxtase. 

Se derretendo.

Louca.

Loba. 

Ricardo C. Gonçalves 

Kadinho Wolf
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 SONHO ACORDADO

Queria eu, poder 

Tocar as estrelas.

Chegar ao espaço vazio.

E poder respira sem sufocar.

Queria eu, poder 

Tocar as mais belas estrelas.

Do mar lá no fundo.

E poder respirar sem me afogar. 

Queria eu, poder tocar.

O brilho dos teus olhos.

Lindos iguais as estrelas 

Do céu,do mar.

Beijar teus labios. 

me afogar em teus beijos.

perder o folego me sufocar.

De teu amor.

Mas estou aqui deitado. 

Sonhando acordado.

Te imaginando ao meu lado. 

Ricardo C.Gonçalves 

Kadinho Wolf

Página 18/74



Antologia de Ricardo Gonçalves

 QUE GRAÇA TEM EM SER

Da antiguidade até agora.

Que triste é humilhar o ser.

Que triste é maltratar o ser.

Que triste é castigar o ser.

Que triste é, ver muitos ter.

Que triste é, ouvir o gritar. 

por igualdade e não serem ouvidos.

Que choram,que sofrem,que morrem.

Que triste é, vermos olhar tudo ao nosso redor. 

E continuar-mos algemados a desigualdade.

Racial,Cultural e Religiosa

E quanto ao ser?

Somos um só.

Que ao morrer deixamos de sê. 

Ricardo Gonçalves

Kadinho Wolf
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 LEMBRANÇAS

Lá me veio a lembrar.

Dos anos que vivi.

E ri.

Lá me veio a lembrar.

Dos anos que sofri.

E chorei.

Lá me veio a lembrar.

Das coisas que senti.

E amei.

Lá me veio a Lembrar.

De todos que criei.

De todos que conheci.

E me alegrei.

Pois sentado aqui estou.

já com meus anos avançados.

Sendo só o Vô e o Bisavô.  

Ricardo Gonçalves 

Kadinho Wolf
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 TANTO

Quando olho você! 

Vejo tudo que há de puro. 

Quando olho você! 

Sinto o corpo estremecer 

Quando estou proximo a ti!

 Tudo em mim aquece extremesse.

Quando você encosta! 

Sinto teu cheiro, teu hormônio.

Que atrai e me seduz.

Você mexe com meus instintos 

Mas safados. 

Tua pele lisa,tua cor, teu olhar

Me faz desejar-te. 

Me faz querer você em mim.

Me faz quer estar em você.

A sé você soubesse!

Deste meu desejo.

Deste meu segredo.

Que é!

Querer você tanto. 

Ricardo Gonçalves

Kadinho wolf
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 UM BRINDE

Ergues o braço empunhando a taça da vitória. 

Esquece dos que te ajudaram outrora

Quando pediste por ajuda aos que 

humilhas-tes,

agora.

Vestes Linhos e sedas

Usa couros da nobresa

Teu ouro,tuas joias

Lhe cega

Não vês que feres tua dignidade!

Tua Arrogância. 

Tua Ignorância.

Tua Impetulância.

Taça caida. 

Uma flechada no peito

Teu corpo ao chão. 

 Ricardo Gonçalves  

Kadinho Wolf

Página 22/74



Antologia de Ricardo Gonçalves

 ENTRE SUAS PERNAS

Toda vez, que.

Estou em você. 

Você está em mim.

Toda vez que sinto você. 

Você sente a mim.

Nossos corpos entrelaçados,

Suados de tanto desejo.

Molhados de tanto querer.

E! quando entre suas pernas estou, 

alisa minha cabeça com prazer.

 sinto

 Você extremesser! 

gemer de tanto querer.

Teu corpo e meu corpo

Em um só prazer. 

Ricardo Gonçalves 

Kadinho Wolf

Página 23/74



Antologia de Ricardo Gonçalves

 TUDO

Sinto você. 

Perto ou longe.

Quero você. 

Longe ou perto.

Desejo você. 

Aqui ou lá. 

Não importa o quão anseio.

Mas a dor que está em meu peito.

Não me faz desisti. 

Não me faz calar.

Nao me faz deixar 

De te querer.

De te amar.

 Agora ou a manhã 

Tudo que farei

E te esperar. 

Ricardo Gonçalves 

Kadinho Wolf
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  TEUS  OLHOS

Ao teu ver somos só. 

Nome e sobrenome.

E mesmos diferentes deixamos sementes.

Plantamos viver.

Aos teus olhos somente, há dor.

Nunca existiu o eu e o você.

Nem dia nem noite.

Só dor no peito

Só choro no leito.

Aos teus olhos cheios de lagrimas.

Marcado pelo sofrer do ser.

Aos teus olhos visto no espelho.

O reflexo da sua vida não vivida.

De quem te fez sofrer. 

Ricardo Gonçalves 

Kadinho Wolf
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 TIMIDEZ

Ai está você. 

Sem saber o que dizer ou falar.

Ai está você. 

Sem saber o que pronunciar.

Ai está você 

Sem saber onde estás. 

Ai está você. 

Sem saber onde ir.

Ai está você. 

Sem um querer.

Sem um continuar.

Fecha os olhos imagina.

Feche-os, a sonhar.

Pensamentos aleatórios.

Faz um breve sussurrar. 

Deseja tanto meu corpo.

Deseja tanto meu beijo.

Teu desejo e tirar a roupa. 

Sua e minha. 

Ai está você, na sua timidez. 

Sem saber o que fazer.

Só querendo namorar.

Só querendo amar.

Ai está você, querendo. 

Ai está você, tímida(o)

Por fora.

Más por dentro ardendo, de querer.

Ter prazer. 

  Ricardo Gonçalves

Kadinho Wolf
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 FATO MARCADO

Tatuagem na pele fere.

Tinta do papel que transfere.

Escolha inserta.

Imagem exata.

Cores fartas sem nexo.

Contornos fortes.

Aço que rasga e fere.

Desejo que redesenha a pele.

A ânsia de fazer valer.

Ter você, ter alguém.

Ser.

A arte faz sangrar nas mãos do tatuador.

O amor a arte.

No meu corpo.

E no seu corpo.

O fato marcado. 

Ricardo Gonçalves

Kadinho Wolf
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 TEMPO DO AMAR

Como a areia, que corta.

Um fino buraco na ampulheta da vida.

Nosso amor foi assim.

As vezes entupia.

As vezes se esvaia

Do nada muitas vezes era.

Para acertar ou tão somente

Para atrazar.

Sem jamais pensar que.

Um dia iria acabar.

De tanto virar, nos acertos.

 e nos erros.

Por descuido dos dois quebrou.

se foi.

A fina areia se espalhou.

A vida e o Amor

O tempo apagou. 

Ricardo Gonçalves

Kadinho Wolf
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 SE!

Se sou teu.

Por que me feres?

Se sou teu.

Por que me castigas?

Se sou teu.

Por que me esquece?

Se sou teu.

Por que me esnoba?

Por que?

Não me queres.

Porque não me olhas.

Por que me cobra?

Se eu a te oferecer o amor.

Você me ignora! 

Ricardo Gonçalves

Kadinho Wolf
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 Á. o amor

Desejo.

Tesão.

Sexo.

Paixão.

Reação Quimica.

Hormônios. 

Desejos Incontroláveis.

Tesão Incondicional.

Paixão uma Raridade.

Se acha! até quando não quer.

Quimica e Fácil. 

Conexão até se encaixa. 

A, mas o amor. 

O amor. e uma foda. 

Ricardo Gonçalves

Kadinho Wolf
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 Unhas

Arde.

A carne. 

A pele sangra.

A costa queima.

Não tem sopros, e não há 

Cura para tanta dor. 

que são diarias.

Manhã,Tarde e Noite.

Quando aumenta a freqüência. 

Os sussurros me enlouquece. 

Os gemidos me entorpecem.

E permaneço ali.

Frente a frente.

Por cima abraçado,agarrado.

A está fera faminta,louca

Indomada.

Que com suas Unhas.

Me Rasga as costas.

Me morde os labios.

Me beija loucamente.

Chamada Mulher. 

Ricardo Gonçalves

Kadinho Wolf
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 TUDO EM VOCÊ

Tudo em você.

Me deixa, louca(o)

Tudo em você. 

Me eleva ao querer.

Tudo em você. 

Me intriga.

Tudo em você.

Me faz querer.

Ser mais, um(a)

Tudo em você. 

Mexe com meus instintos.

Tudo em você.

Me faz, extremesser.

Fecho os olhos.

E te imagino.

Tudo em você.

Me exita. 

Ricardo Gonçalves

Kadinho Wolf
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 HÍBIDRO

Está aqui dentro.

Sinto.

Tomou conta do meu corpo.

Se misturou. 

Alimenta-se do que me alimento.

Pensa o que eu penso; E eu o que ele pensa.

Está aqui dentro.

Sinto.

Varios nomes ele tem.

Más na minha consciência. 

Não consigo lembrar.

Sinto o desejo de mergulhar 

Em um pequeno lago. 

Um santuário talvez.

E deixar este ser hibrido.

Me fazer lembrar.

O que, e de quem esqueci.

Por dor.

E que me queima o coração.

Uma coisa eu sei!

Lembro vagamente o nome.

Que sussurra aqui dentro.

Silenciosamente. 

"Meu nome e amor". 

Ricardo Gonçalves

Kadinho Wolf
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 TEUS PELOS

  

Peguei-lhe pequenina.

adotei-lhe.

amei.

E ainda.

A amo!

As vezes teimosa.

As vezes desobediente.

Decerto que por consequência.

Dos meus desalentos da vida

perdi-me na sua idade.

Que já velhinha, mais ainda ativa.

Alcançou até mesmo, minha meia-idade.

E num instante eu deixei-a por necessidade.

Não ficará abandonada!

E em fim quando percebeu.

És que o seu dono apareceu.

Eu.

E ao meu lado está!

A minha Guerreira.

A minha cãopanheira.

Que até nome tem!

Peguei nené.

E aqui está.

Velhinha.

A minha cachorrinha!

Maria Vitória 

  

Ricardo Gonçalves 

Kadinho Wolf
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 FERIDA

Não cicatriza!

Ferida.

Não cura!

Ferida.

Não some as marcas!

Feridas.

Não se costura!

Ferida.

Não há remédio!

Ferida.

Só existe dor na!

Ferida.

Nunca se queixe das suas!

Feridas.

Elas estão no teu ser!

Elas estão no teu corpo!

Elas estão na sua mente!

Se sente?

Cure-as com perdão e Amor. 

Ricardo Gonçalves 

Kadinho Wolf
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 TUA INOCÊNCIA

  

Olha você! 

Sem direçao.

Sem emoção.

Sem querer.

Olha você!

Sem intenção.

Sem solução.

Sem poder.

Olha você!

Sem desejos.

Sem anseios.

Sem maldade.

Olha você!

Tão inocente.

Mas no seu pensamento

 mais saliente.

Em silêncios 

Admiras  o corpo e deseja a carne. 

Ricardo Gonçalves

Kadinho Wolf
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 DENTRO DO SENTIMENTO

  

Tudo aqui e infinito!

Somos passivos.

Somos alegria.

Somos tristeza. 

Somos fraqueza.

Tudo aqui e incessante!

Pensamentos ativos.

Vozes sussurrantes.

Palavras,lembranças.

Tudo aqui dentro do pensamento.

Faz do poeta,da poetisa,do prosador e a todos más. 

Escrever a lápis

Sangrar a caneta.

Gritar,cantar em versos.

A dor.

a vida.

a historia.

a vitoria.

 a derrota.

a Gloria.

 a perda.

O rancor.

O Amor.

Nas vozes do pensamento.

Tudo aqui dentro.

E poetico. 

Ricardo Gonçalves

Kadinho Wolf
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 IDÉIAS 

Vejo tudo.

Acontecendo ao meu redor.

Entristeço.

Em tão choro.

Quero soltar palavras ao vento.

Disseminar versos que acalmem.

Em tão vejo.

E choro.

Olho e vejo, sinto a sua dor.

Quero abrandar-lhe.

Alegrar com versos, E em tão.

Perco-me e choro.

Ouço a cidade e o mundo.

Gritar por liberdade.

Clamar por igualdade.

E eu aqui!

Sem ideias.

E choro.

Ricardo Gonçalves

Kadinho Wolf              
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 CERTA VEZ

Caminhando na areia da praia.

Senti a brisa do vento com o mar.

Peguei-me a lembrar.

E sem perceber.

As poucas ondas apagavam.

Os meus passos.

Assim como as lembranças de si.

Que se foram a apagar com o passar!

Nem mesmo o sol se pondo.

Não me deixe esquecer.

Dos momentos de prazer.

Que juntos tivemos.

Você fez-me alucinar!

E foi.

Caminhando na areia.

Onde lhe encontrei!

Certa vez. 

Ricardo Gonçalves

Kadinho Wolf

Página 39/74



Antologia de Ricardo Gonçalves

 TEU CHEIRO DOCE

Observo o seu corpo nu.

Por entre os lençóis.

Sinto o cheiro do perfume.

Que vem de você!

Os seus finos pelos por sobre a sua

Pele.

Parecem reluzir todo o seu querer.

Observo você! Que me enche de querer!

Abraçar-lhe.

Beijar-lhe.

Desejar-lhe.

Nesta cama.

E em outros lugares.

Despir você.

Gostoso prazer.

Provar do seu necta.

Me deixar se levar.

Pelo cheiro doce.

Que vem do seu corpo!

Que vem de você!

Ricardo Gonçalves

Kadinho Wolf
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 TODA SUA COR

Decerto que lhe admiro.

Que lhe olho!

Que respiro o seu ar!

E vejo-lhe passar.

Quando ouço a sua voz

Chego-me arrepiar.

E claro que lhe desejo.

Este seu jeito faz-me delirar.

O seu olhar, os seus cabelos você.

Por onde passa chega a chamar.

Para si, à atenção.

E este seu sensualismo sedutor.

É de causar furor.

A sua pele enlouquece-me.

Chego a perguntar-me.

Será que percebes?

Que por onde andar!

Quão tamanha é.

Você com esta cor.

Seja por onde for. 

Ricardo Gonçalves

Kadinho Wolf
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 POR VOCÊ 

Penso em si

Linda menina mulher.

Pego-me nos seus encantos.

O seu jeito sedutor de olhar-me.

De desejar-me

arrepie-me.

Tira me do sério,

Penso em si.

Linda menina mulher.

O seu encanto.

O seu olhar.

Você.

Que me seduz e faz-me desejar-lhe!

Deixa me com vontades de

beijar-lhe.

Abraçar-lhe.

Encostar lhe ao peito.

Deixar você sentir o pulsar.  Deste meu coração.

Que clama por atenção!

Disse me amar.

Mas joga a minha alma ao mar.

E mesmo assim.

Penso em você.

Deixe me amar lhe.

Ricardo Gonçalves

Kadinho Wolf
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 TUA DOR

Tão impuro és seu pensamento.

E você sê apega a coisas do momento.

Procuras algum pensamento. acalentador no vento.

Querendo provar todo o teu Valor.

Tão impuros são os pensamentos.

No mundo.

E você sê entrega as coisas fracas

Dentro da tua própria casca.

Tão vazias são tuas palavras.

Que até em ti lhe feres e lhe rasga. 

E deitado(a) no teu sentimento.

No leito.

Murmurando amor.

Choras a tua dor.

Ricardo Gonçalves

Kadinho Wolf
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 QUERO VOCÊ 

Quero tocar em você.

Quero tocar teus cabelos.

Quero!

Quero serguir teus passos.

Quero sentir teus abraços.

Quero!

Quero tocar sua pele.

Quero sentir o teu corpo arrepiar.

Quero!

Quero olhar em teus olhos.

Quero beijar os teus labios.

Quero!

Quero provar teu sabor de prazer.

Quero fazer valer.

Quero!

Quero saber quem e você.

Meu doce desejo.

Vou-te deixar escrito um segredo.

Quero você.

Ricardo Gonçalves

Kadinho Wolf
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 INSPIRAÇÃO 

Rabiscos traços.

Linhas retas e curvas.

Reflito, olho os contornos.

Leio o que faço, e na mente!

Enquanto imagino, rabisco.

Uso pincel,tinta guache.

Um simples lapis de cera.

E vejo claramente todas as cores.

Rabisco o imaginário.

Dou formas no que vejo.

Sombras no que percebo.

Adiciono o brilho.

Abuso da cor com todo amor.

Rabisco você.

Que não sei o nome.

Mas está aqui, na minha mente.

Na minha frente!

Dentro do meu coração!

Você e minha inspiração. 

Ricardo Gonçalves

Kadinho Wolf
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 CHEIROSA

Se realmente pode se me ouvir.

O que você diria para mim?

Que cuido de ti todos os dias.

Te dou água pra beber.

Sombra à te refrescar.

E cercada de outras mais.

Lindas quanto a ti.

Mesmo assim não se comparam.

Com teu explendor.

Se tu sentes dor quando lhe corto.

Alguns pedaços.

Eu mesmo sinto-me fragilizado!

Dando-lhe cuidados.

Exponho-te ao Sol.

Apresento-lhe a lua.

Sou um ser apaixonado.

Por você linda Flor.

Rosa Cheirosa.

Do meu jardim encantado.

Que está sempre repleto de borboletas e beija-flor!

A admirar a sua linda cor.

Branca.

Ricardo Gonçalves

Kadinho Wolf
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 A PESAR

Vejo em você tudo que desejo.

Olho ao meu redor.

Me perco em pensamentos.

Me pergunto as vezes, por que?

Mas não ouço respostas. 

E me pego falando sozinho.

Em meio a caminhos sem destino.

Como queria poder estar sorrindo.

A alegria e cara! pois se torna rara.

Se para ter a felicidade eu tenha que, seguir um destino.

Sinto em meu peito um vazio.

Me angústia não saber.

E, a pesar de sofrer.

Aprendo mais, em ti querer.

Me animo,sigo sem entender.

O que seria o desejar?

Do simples anseio de ficar com você. 

Ricardo Gonçalves

Kadinho Wolf
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 QUEIMA

  

Onde estou? não sei.

Ou finjo não saber.

Disfarço olho ao meu redor. 

Que lugar e este?

Não há ninguém!

Nem o cantar do pardal. 

Ruas vazias e desertas.

Não ouço nem sequer uma conversa. 

Que lugar e este? 

Estarei eu a sonhar?

Estou eu a chorar.

Olho para o céu e ela está lá. 

Por entre as nuvens cinzas.

Contínuas bela.

Sigo teus raios 

Que se findam em um lago. 

Teu reflexo me fascina.

O lua tão linda.

Só resta nós dois.

Eu aqui a te admirar.

Você a me iluminar. 

E o Silêncio me faz pensar.

Onde estarás o amor?

Que me arde e queima o peito. 

Ricardo Gonçalves 

Kadinho Wolf
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 FLAGELO

Arranco a carne que me queima.

Me fere,me machuca.

Doe! 

sofrimento lento.

Tento!

Esforço em vão, ergo as mãos.

Clamo por piedade.

Ao mesmo tempo me calo.

Fecho os olhos sinto as feridas.

Sofridas com o tempo.

Recebo criticas construtivas.

Quando me dedico a você.

Mas fico desconstruindo.

Tudo que fiz.

Meus erros do passado!

deixaram marcas.

como fardo pesado.

Arranco a carne, que me queima a pele.

Das feridas que deixe em mim!

Flagelo. 

Ricardo Gonçalves

Kadinho Wolf
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 LOUCURA

Se e dor que sente.

E da dor que aprende.

Sentado em um lugar.

Reflita sinta. 

Não e só porque dói.

Não e só porque fere.

Não e só porque rasga.

Se fere por dentro.

Machuca a alma. 

Todo ser geme sente.

O corte que sangra.

Cicatriz que não fecha.

Ferida aberta. 

Aprenda! se não sofrer.

Como iras viver?

Não viva uma loucura.

Tua dor. 

Tua tristeza.

Tua fraqueza.

Te fará mais forte.

Em tão vá. corre!

Busque sua felicidade. 

Ricardo Gonçalves

Kadinho Wolf
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 SENTIDOS

Deveras.

Está loucura.

Um silêncio.

Um alento.

Mas estás ali! caido ao chão.

Em desalento.

O que sê há de pensar.

Pois tudo que fez.

Lhe trouxe magoa.

Estas ali um ser.

Pensante, paralizado.

Olhando dentro de si.

Seu Ego ferido.

Emoções rasgando a alma.

E nada que se diga ou lhe fale.

O acalma.

E sem seu espirito.

Etas ali! um corpo sem sentidos.

No seu fato consumado. 

Ricardo Gonçalves

   Kadinho Wolf

Página 51/74



Antologia de Ricardo Gonçalves

 POR QUÊ 

Ora me poupe.

Sem ofenças.

Já vem de antes.

Muito distante.

Tua arrogância.

Teu despreso.

A tolerância.

Também  o preconceito.

Seja lindo e belo.

Seja bom seja honesto.

Ora me economize.

Se passando como simples.

Seja você.

De qualquer Etnia.

Respeite! pois viver em harmonia.

Com todas as Raças e uma alegria.

Pare com o "por que" 

Ou Por qual razão.

Esta mistura de cor e pele.

Se reflete na humanidade.

Sinta teu coraçao.

Ele Bate igual ao irmão.

Seja de qual quer cor.

Tenha amor.

Tenha Consciência. 

Ricardo Gonçalves

Kadinho Wolf.
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 Gratidão á Eterna Mulher

Comentam se a séculos outrora.

Que da fruta proibida do éden

Comestes influenciada por uma cobra.

Orá! Se criada fora para ser linda e bela a mais pura criação. Por quê! Precisaste de um adão?

Precisou do pecado para dar continuação a mais e mais belas iguais a ti!

Para que assim também pode-se ter mais adão!

Em tão! Não fora ele o primeiro

A ser criado.

Foi ti Mulher! Que desde outrora leva o legado de ter ouvido o pecado!

Mas sem ti jamais existiria.

O amor.

O carinho.

O afeto.

Dentre muitas outras qualidades.

És tu que carrega no ventre a vida.

De todo ser presente!

E por mais que.

Digam sempre que da costela foste um dia, criada.

Da costela você não herdou nada.

Pois, és única.

E jamais copiada.

Pois, de ti cria se por inteiro.

Todo o ser.

Que desde cedo quando lhe a vida!

Lhe chama de mãe.

Es tu que desperta o.

Querer esta com você.

Querer ficar com vecê.

Querer desejar você.

Querer amar você.

Querer viver com você.

Voçê que sempre lutou

Voçê que sempre chorou e sofreu.
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Voçê que sempre ensinou

O que e viver, o que é ser

Em tão o que comentaram outrora.

E mais do que uma prova.

De que você mulher.

E a mais perfeita criação.

Para ser sempre lembrada com

Amor,Carinho,Respeito, afeto.

E principalmente Gratidão eterna.

Autor: Ricardo Gonçalves

Kadinho Wolf
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 TEU SORRISO

Olho para você todos os dias.

E teu sorriso me fascina.

Me faz! te amar mais.

Me faz acreditar!

Que vale ser teu!

E me lembro do primeiro.

Encontro que tivemos.

Onde antes era um estar gostando!

De ti. só por mensagens.

E no momento seguinte.

Saber que e minha metade.

A noite que curtimos.

As trocas de olhares.

Os pensamentos picantes.

O primeiro beijo ardente.

A pegação quente.

E o viver e estar com você.

Contando os meses e os anos.

E agora estamos distantes.

Sim, pelos meus erros.

Sim, pelo teu erro.

Mas sé o amor prevalece.

E nele que devemos acreditar!

Um no outro, ser verdadeiros.

Ser mos, um só.

Eternamente.

Ricardo Gonçalves

Kadinho Wolf
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 UM DIA DE CADA MÊS 

  

Um dia de cada mês! espero por você. 

guardo em segredo. 

meu desespero.

Fico feliz quando te vejo.

Em fim terei teus beijos.

Mas suas magoas nunca acabam.

E me trata como um nada.

As vezes, sinto que! só vens me ver.

para eu não sofer. 

Um dia de cada mês! espero por você. 

Guardo em segredo meu sofer.

onde você está?

Tuas palavras doces, de carinho e de amor,

 Não tem mais o mesmo calor.

Teu abraço tão frio! sinto o vazio.

Quando chega e vem me segurar. 

Um dia de cada mês! espero por você. 

Te mando mensagens querendo te ver.

E você não quer nem saber.

Reclama comigo impõe suas regras.

Me diz que tudo que falo e digo!

São coisas do meu pensamento.

E não dá valor, para os meus sentimentos. 

Um dia de cada mês! espero por você. 

Você não quer saber 

Pois quando ao te falar que sofro de verdade! E que tudo o que sinto e saudade.

Você entende como drama.

Me dizendo, que! tudo que quero ser e um Mártir. 

Um dia de cada mês! espero por você. 

Más sem teu sorriso.

Não sei quem sou.

Ou e eu que não tenho!
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Ou e você que!

Não tem mais desejo. 

Um dia de cada mês! sofremos

com nossa dor.

Onde andaras o nosso amor?

É assim, todos os dias! saudades. 

Ricardo Gonçalves

KADINHO WOLF
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 O TREN 

  

Incontaveis dias se passam

e de onde estou vejo pessoas

casas,carros vejo o dia clarear

e em um balançar dentro do vagão de trem há tanto ser .  

tantos pensamentos, duvidas,cançaso
,alegrias,desalentos,tristezas,preoculpacões,dificuldades,comentários sem nexos,ambulantes
procurando já o seu de cada dia.  

olho pela janela e vejo o dia chegar

os lugares passar tão rapido.

alguns correndo só para não chegar atrazado. outros só para poder achar um lugar vago.

há! os que já estão sentados.

ou dormindo, ou mesmo acordado

seja assistindo um video, lendo uma informação, conversando com alguém do outro lado do
celular.  

o fato e, que no meio de tantos! eu veja que sou mais um.

onde todos são estranhos e nem sempre se conheçem. onde o tren

para muitos sobem e outros descem. em seus respectivos destinos.  

A vida e assim! com todo o sacrifício.

mesmo indo ou vindo haverá  sempre o que se contar.

a vida lá fora passa correndo e eu sentado aqui só a observar.

o dia chegar indo trabalhar. 

  Ricardo Gonçalves

  Kadinho Wolf
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 MINHA LOBA

Você e Minha Loba e sempre será.

 você só precisa Lutar. 

Uivo todas as noites, sentindo sua falta. sinto teu cheiro no ar, ouço! teus uivos silenciosos.

 percebo sua magoa sua tristeza enxergo tua solidão.

Quero ir ao teu encontro! mas, os carniceiros me impedende de me aproximar de você. 

De querer estar com você.

 ao teu lado ser teu Macho K e você minha Alfa 

Luto todos os dias com os inimigos internos e externos.

 na ância de querer você.

 na ância de viver com voçê.

As fases da Lua passam. 

Perco as contas dos dias que juntos. olhavamos para ela linda ali sobre nos.

E uivo a ela implorando você aqui comigo.

E ela em teu silencio lindo me faz ver. voçê e eu, em meu choro continuo. me faz sofrer. 

Pois você acorrentada não consegue se soltar. 

A vejo fraquejar mas estou aqui.

 a acreditar que seus uivos são de Força ,foco e Fé e tão somente depende de voçe em
querer ser o que voçe quiser para você e para mim.  

Ass: Seu todo seu Lobo K 

Ricardo Gonçalves

Kadinho Wolf
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 ORGASMOS 

Você me seduz.

Eu enlouqueço.

Você me deseja.

Eu te devoro.

Sua pele, teu cheiro.

Tudo em você.

Desperta desejo.

Anseio os teus lábios.

Deslizando em mim.

Toco você, sinto teu corpo extremeser.

É quando acontecem.

Tamanhas loucuras.

Seja na sala, cozinha,

Escada, varanda ou na cama.

Você me dá, a fama.

De cachorro lobo.

Pois, é lhe devoro!

Começando devagar.

Provando teu necta.

Até você implorar.

Sentindo o teu sabor.

Ao te beijar.

E o teu orgasmo.

Sem terminar.

E todo o teu êxtase.

Ao me abraçar. 

  

Ricardo  Gonçalves 

 kadinho Wolf 
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 TEU CARINHO

Quero, quero e um passarinho.

Mas quando pronuncio baixinho.

Quero, quero teu carinho.

To pedindo sua atenção.

Pegue na minha mão.

Sinta o meu coração.

Teu-teu e o mesmo que.

Quero-Quero.

Sabes que sou sincero.

E quando falo que sou teu.

Teu e o meu amor.

Canto e escrevo pra ti.

Quando vás me ouvir?

Digo sem fim.

Quero, quero.

Você pra mim.

Quero.

O teu carinho.

No nosso ninho. 

Ricardo Gonçalves

Kadinho Wolf
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 ANTES

De todas as coisas que fiz

Lembro-me de cada detalhe.

E por mais que eu lembre, nunca encontro a verdade.

Sabe aquela vez em fiz aquilo?

E isto!

Onde, está historia?

E uma Realidade?

Cada conto, um conto!

Cada cinceridade, uma verdade!

Se fiz aquilo, ou isto!

Ninguém lembra.

E nem comenta.

Da infância a juventude.

 Vem a puberdade! E logo as responsabilidades.

Se tudo que lembro.

Passou com o tempo.

O que vivo agora?

Não e o que vejo,

pôr a e, afora.

E nem, como Antes.

E por mais que eu tente.

Tudo parece distante.

Ricardo Gonçalves

Kadinho Wolf
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 CAMINHOS SEM FIM

Saio em meio ao tempo.

Onde os segundos correm.

As horas passam.

Procuro algo pelo mundo.

Saudades dos amigos e amigas.

Saudades da familia.

Mas quem diria.

Minha alegria.

Ficou para traz.

Agora tanto faz.

Sigo meu caminho.

Carrego comigo! 

Só lembranças.

Do meu tempo de infância 

Da juventude perdida.

Meu amor que já não sei.

Talvez tenha outro encontrado.

E por onde passo e durmo.

Acordo e não vejo ao meu lado.

Saio ando pelas ruas e estradas.

Sigo sem destino.

Levo comigo o fardo.

Do tempo.

Neste caminho sem fim. 

Ricardo Gonçalves 

Kadinho Wolf.
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 FOGO

Sigo teus sinais.

   E envolto, a espersa nuvens cinzas.                         Como o sereno.                      Não
enxergo aonde vai.

Fecho meus olhos.

Fico até mesmo sem respirar.

Sufoco-me.

Aguardo o momento certo.

Para te encontrar.

Sinto as pedras nos meus pés.

Ao caminhar.

      Este calor que me arde o corpo.                           E resseca a pele.                    Querendo água
para banhar.

Sigo teus passos, teus rastros. 

Sei que vou te encontrar.

Desejo teu ser.

Desejo você.

Tua beleza!

Tua sensualidade!

Você toda sedutora!

Sex. e sensual.

Provoca calor por onde passa.

É fogo.

Ricardo Gonçalves

Kadinho Wolf
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 Asas em ti para voar

  

As vezes nos sentimos sozinhos.

Sem fé.

Sem esperança.

Sem atitude.

Sem alegria.

Sem apoio.

Sem querer continuar.

Seja na infância. 

Seja na adolescência.

Seja até mesmo na maturidade.

As vezes seguimos caminhos, mas.

Não sabemos onde ir.

Onde chegar.

Onde estar.

E o que falar.

As vezes nos sentimos sozinhos.

E em muitas formas aparece um

Ser Para te ajudar.

Para te mostrar onde seguir.

Muitos não,se preoculpam. 

Mas este! 

Te apoia. 

Te orienta.

Te a lenta.

Te da forças.

Para superar seus obstáculos.

Para você conquistar seu espaço.

Mesmo que você não. ou tenha.

Um pai.

Uma mãe.

Um irmão.

Uma irmã. 
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Ou muitos irmãos.

E mesmo assim você não tem apoio ou atenção.

Este ser mesmo que lhe de ajuda e atenção.

Lhe da apoio e não orientação.

Nunca vai te por em encrenca.

Jamais irá te afundar.

Mesmo que ele mesmo. esteja.

No mesmo lugar.

Sempre ira te apoia.

Mesmo que ambos envelheção.

E tenhão familias para cuidar.

Jamais se esqueceram.

Que ser amigo.

E quase ser irmão. 

Ricardo Gonçalves 

Dedico estas linhas a um amigo

Querido que pra mim fora um irmão e mesmo distante.

Me ajudou bastante.

E que fora vencido pela Covide 19

Hoje 15/12/2020

Que Deus estaja com voce amigo

MARCOS AURELIO.
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 ANSEIO 

O que difere?

A sua loucura.

Da minha?

Sé ambos queremos o mesmo.

Chamar a atenção dos nossos anseios.

Da nossa ânsia.

Do nosso intenso prazer.

Querer se entregar sem pensar.

A onde tudo isto vai dar?

Os seus desejos são iguais aos meus.

O que você, quer eu também quero!

O que almeja?

O meu corpo?

A minha carne?

Os meus lábios nos seus?

O meu cheiro, no seu corpo?

Em quanto o meu, deseja o seu.

Os nossos pecados mais profundos.

No espaço escuro. Procuram os toques mais ousados.

A sua vontade de querer-me.

A minha vontade em ter você,

Pecado. 

      Ricardo Gonçalves

         Kadinho Wolf
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 TEU ESPELHO SOU EU

Nada me importa o que pensam de você!

Que se olha no espelho!

Se reprova e nada vê.

Que chegas de algum lugar!

Seja ali ou mesmo lá.

Se foi longe ou perto.

Mesmo se foi trabalhar.

Sempre se arruma linda e bela.

E mesmo em casa está sempre a cuidar.

De suas tarefas sendo do lar.

Nada me importa o que vão falar.

Ou irei escutar.

Es tu um mulherão.

Seja da cor que for.

Serás sempre meu Amor.

Minha vida.

Minha princesa.

Minha Rainha.

Para que se preocupar tentando ser Cinderela.

A perguntar, quem e a mais bela.

Se eu mesmo posso dizer.

Estando ao teu lado a te apoiar.

A sua frente a te falar.

És você minha razão!

És você o meu viver!

Que a quem bate este coração!

Cheio de paixão!

E agora.

Joguei o espelho fora.

Ricardo Gonçalves

Kadinho wolf
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 TEU QUERER

Quão incrível é o desejar.

Quando caem nas graças.

Em pensar no simples abraço.

Na carne arde o desejo alheio.

De se querer.

Vestes roupas sex! não muito vulgar.

Queres encantar chamar a atenção.

Sai na noite a procurar um lugar.

A se beber e também conversar.

Procurando alguém a se encantar.

Ensaia gestos e usa um falar.

Ao qual tente insinuar e querer

Algo além do pensar.

Olhando ao redor a procurar.

A quem tenha a mesma química.

O mesmo desejo a te encontrar.

Tua ânsia.

És o teu querer.

Em se deixar amar.

E se entregar! Por uma noite. 

Ricardo Gonçalves

Kadinho Wolf
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 LINHAS SEX

Obeservo você 

Toda assim

Pele lisa um cheiro louco.

De sedução misturado a desejo.

Misturado a querer ter.

Leio teu corpo amo os contornos.

E você me seduz todas as vezes.

Já faz para provocar.

Não só a mim, mas também a quem lhe admira.

Minha felicidade e saber que estás.

Neste momento aqui ao meu lado.

E eu aqui a lhe admirar.

Lendo os desenho lindos da tua

Pele que para mim.

Completam as linhas.

Mas sex do teu Corpo. 

Ricardo Gonçalves

Kadinho Wolf
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 Gratidão a Eterna Mulher

Comentão se a séculos outrora.

Que da fruta proibida do eden 

Comestes influênciada por uma cobra.

Orá! se criada fôra para ser linda e bela a mais pura criaçao. por que? precisaste de um
adão.

Precisou do pecado para dar continuação a mais e mais belas iguais a ti!

Para que assim também podesse ter mais adão!

Em tão! não fora ele o primeiro

A ser criado.

foi ti Mulher! que desde outrora leva o legado de ter ouvido o pecado.

Mas sem ti jamais existiria.

O amor

O carinho

O afeto

Dentre muitas outras qualidades.

És tu que carrega no ventre a vida.

De todo ser presente!

e por mais que.

Digam sempre que da costela foste um dia criada.

Da costela você não herdou nada.

Pois és unica. 

E jamais copiada.

Pois de ti cria se por inteiro.

Todo o ser.

Que desde cedo quando lhe da a vida.

Lhe chama de mãe.

Es tu que desperta o.

Querer esta com você.

Querer ficar com vecê.

Querer desejar você.

Querer amar voçê.

Querer viver com voçê.
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Voçê que sempre lutou 

Voçê que sempre chorou e sofreu.

Voçê que sempre ensinou

O que e viver, o que é ser

Em tão o que comentaram outrora.

E mais do que uma prova.

De que voçe mulher.

E a mais perfeita criação.

Para ser sempre Lembrada com 

Amor,Carinho,Respeito,afeto.

E principalmente Gratidão eterna.  

Autor: Ricardo Gonçalves

                Kadinho Wolf
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 CARTA AO MEU AMOR

  

QUERIDO AMOR,RESOLVI LHE ESCREVER POR QUE LHE FALAR.

JÁ TA ME DEIXANDO SEM VÓZ.

POR QUE CHORO AO FALAR. POIS LEMBRO DO QUANTO AMEI MUITO.  

E POR VOCÊ AMOR.

FUI FELIZ,RI MUITO,ME ALEGREI,

CANTEI, DANCEI,ME AVENTUREI,

ME ARRISQUEI, E VOCÊ ME MOSTROU COMO E BOM SER.  

CINCERO,DIRETO,ME ENSINOU A TER MOMENTOS DE PRAZER,ME DEIXOU MOSTRAR
COMO EU TAMBÉM CONSIGO DEMONSTRA CARINHO, AFETO E SATISFAÇAO.

MAS VOCÊ AMOR TAMBÉM ME MOSTROU O QUE E SENTIR DOR.  

SENTIR  MEDO,ME FEZ DEIXAR DE ACREDITAR QUE! EU CONSEGUIRIA. RECOMESSAR, ME
SANGROU,ME FEZ OUVIR  PALAVRAS QUE ME DEIXARAM SEM DESTINO.

AQUI JOGADO SOZINHO NO FRIO DO QUARTO VAZIO SEM NINGUÉM.  

TIROU MINHA ALMA,MINHAS POESIA.

AS MUSICAS QUE OUÇO FORAM AS QUE OUVI COM VOCÊ.

OS FILMES QUE ASSISTI  E AS SERIES E MESMO OS FILMES

DE TERROR.  

TODOS ME CAUSAM ANGÚSTIA E SILÊNCIO .

POR QUE LEMBREI QUE ESTES LAMENTOS.

SÃO POR VOCÊ AMOR.

QUE SÓ ME TRÁS SAUDADES.  

POR ESTES MOTIVOS QUERIDO AMOR DESISTI DE TI.

QUE VAI FICAR SEM MIM DENTRO DO MEU PEITO.

E QUE NAO SINTO MAS VOCÊ. 

E NÃO VOU DEIXAR VOCÊ. QUERIDO AMOR.  ME DOMINAR

E ME FAZER  SOFRER.

ME FAZER CHORAR E ME APAIXONAR.

EM TÃO, RESOVI TE ESQUECER,

DEIXANDO SÓ O CORAÇÃO BATER.   

         RICARDO  GONÇALVES
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 TEU SORRISO

  

Olho para você todas os dias.

E teu sorriso me fascina.

Me faz te amar mais.

Me faz acreditar.

Que vale ser teu.

E me lembro do primeiro.

Encontro que tivemos.

Onde antes era um estar gostando.

De tí só por mensagens.

E no momento seguinte.

Saber que e minha metade.

A noite que curtimos.

As trocas de olhares.

Os pensamentos picantes.

O primeiro beijo ardente.

A pegação quente.

E o viver e estar com você.

Contando os meses e os anos.

E agora estamos distantes.

Sim pelo meus erros.

Sim pelo teus erros.

Mas sé o amor prevalese.

E nele que devemos acreditar.

Um no outro,ser verdadeiros.

Ser mos um só.

Eternamente. 

Ricardo Gonçalves

Kadinho Wolf
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