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Dedicatória 1
Aos meus,
Iracema de Melo Brito (in memoriam),
Dim e Nana,
Lucas e Thatiane Rocha,
E a todos os familiares e amigos.

Dedicatória 2
Aos que amam.
O Esteta.

PREFÁCIO
Assinaturas assimétricas é um livro que consegue congregar reflexões das mais variadas temáticas
de forma leve, instigante e profunda, poesias que ratificam o potencial multiplicador da forma como a escrita
dos autores Edygleison Guedes e Luís Cláudio Brito
investem na “inspiração sem limites, pureza da alma,
beleza do mundo” perceptível não só no trecho da poesia Crianças, como em toda obra. Além da ênfase na
pureza da criança, convidam também o leitor ao encontro, por meio da poesia, com questões mais complexas,
existenciais, amores, paixões e saudades.
Aprendi com cada linha aqui presente que as
palavras que vão se entrelaçando a cada assunto abordado pelos autores nos faz pensar, nos perturba e nos
pacifica ao mesmo tempo. E para fazer um convite a
você que nos lê, a caminhar, mergulhar e se deliciar
9

com as poesias aqui contidas, cito um trecho dos autores de Caminhos II “para viver e aprender, então vamos lá, pois não temos muito tempo a perder”.

COMO ESTRELAS

Dayana dos Santos Delmiro Costa
Doutora em Ciências Sociais
Professora de Sociologia do Instituto Federal do Maranhão
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É o vazio que hoje toma conta.
A inteligência.
O sorriso.
A alegria.
O melhor de todos os cartões de visitas.
Para muitos, a amizade,
Uma grande dádiva,
Exemplo de vida que inspira boas histórias,
Boas recordações.
Estaremos em mundos separados,
E no horizonte,
Quando olhar para o céu,
Verei a sua luz brilhar,
Como estrelas a noite a iluminar e a encantar.
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SEMPRE A MIM

CRIANÇAS

Tuas pétalas, eu desfolhei.
Não com as mãos de um demente.
Te descobri, eu te amei.
Foi com os olhos da minha mente.

Por um segundo,
Vamos dar importância às pequenas coisas:
A simplicidade,
A leveza da infância.

Um dia te entregarás
A um alguém que desconheço.
Mas o que esse tal não saberá,
É que meu coração, pelo avesso

De volta à inocência,
A ternura que não se acaba,
A alegria que contagia,
O vigor combustível do coração,
A inspiração sem limites.

Continuará a te amar,
Porque te quero, doce flor
E eternamente hei de esperar,
Que tu tires de mim a dor.

A pureza da alma,
A beleza do mundo.

Com os olhos da alma rasos,
De uma torrente fria de dor,
Pois mesmo com dez mil casos,
Fugirás sempre a mim, meu doce amor.
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NOSOTROS

TE ENCONTREI

Vai me levar
Numa balada inconfundível.
Eu sei, vai estar, além dos carros
Velocidade, cabana, aldeia, cidade.

A noite parece longa,
E nós tão distantes.

Semanticamente essa palavra não existe
Logo, você cria, eu sei, como eu cria
Em momentos efêmeros, não muito tempo
Atrás, vai, quebra o vidro, invade a vitrine.
Toma o presente, eu compro a loja toda.
Esse shopping inteiro se você quiser.
Mas me leva, na tua vibe,
Mesmo que eu não saiba

Procurei lembranças no passado,
Encontrei o meu futuro.
Procurei um sorriso,
e senti o teu abraço.
Procurei a beleza,
encontrei o teu amor.
Se tanto procurei,
Nos meus pensamentos
sempre te encontrei.

Do amanhã, do fim da tarde.
É sempre difícil se arriscar, para lá dos limites
Mas te permito, me levar, me desarmar
Porque quero estar, com você...
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ABSORVER

DE CORAÇÃO

Meu coração é um daqueles canteiros
Que teu amor plantou há muito tempo
Nas curvas da tua vida iluminada
Por onde passaste, às vezes desapercebida.

Cada dia com você
Me faz continuar a acreditar
Nos detalhes,
Nas coisas simples
E de coração.

Tu és a brisa, que vem do mar ao fim da tarde.
Tu és a chuva, na hora certa para purificar.
E tu és o sol, luz e calor, que faz germinar
Os sonhos todos que eu vi de madrugada.
Na velocidade em que a vida nos conduz.
Permitir-se afrouxar o cinto é loucura.
Mas mesmo quando eu estou pronto para saltar
Se desejas, paro tudo, tenho até medo de altura.
Joia tão cara, sacrificantemente necessária
Ao desenvolvimento de minhas teses sobre a felicidade.
Veneno e remédio, espinho e flor, você, só você, meu
Distante, meu logo ali, limitado, infinito, doce e amargo,

Meus dias com você
São os dias que tenho vivido o meu melhor.
E quero aproveitar cada instante,
Fazer toda a diferença,
Com você,
Não preciso de palavras.
Seu sorriso,
Seu perfume,
E o amor,
É tudo o que importa.

Fatalmente vital, amor...
16
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MISTÉRIOS MENORES

(Dedicado a alguém de óculos escuros, beleza rara e
muitos mistérios)

Caminhar, por aí, na companhia certa
Nos abre os olhos sobre a verdade.
Não a Eterna, essa é inacessível no estado atual
Mas a relativa, que nos faz refletir sobre tudo.
O estado atual de nossa arte, expandir
O tudo que já foi construído, a um novo nível.
Um dia, na bruma, olhos fechados, para enxergar melhor
Vibraste o ar ao redor.
Estendi os sonhos além, para te enxergar.
Uma recompensa muito grande, muito longe ainda.
Necessário continuar a jornada, pela praia
Mantendo o ritmo e direção inalterados.
E se já há palavras para esse estado, eu não saberei.
O tempo, rio eterno, levando as águas para o mar
Um passo à frente dos visionários, despertar
Atrás da porta, da percepção, do desejar, fim das ilusões

SEJA
Seja alegria,
Seja tristeza,
Seja movimento,
Seja beleza,
Mas não deixe de ser você.
Seja um milagre,
Seja bondade,
Seja verdadeiro,
E que seja por inteiro.

O eco do futuro, ressoando no passado...
18
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DA CALMA

DIAS MAIS BONITOS

Eu vi você passar
Em silêncio
Contemplei o brilho fulgurante de teu olhar.

Caminhei muitos anos
Carregando dúvidas e incertezas:
Uns dias por cima,
Outros por baixo.

Em silêncio,
Enquanto parada, em silêncio, uma árvore
Trabalha vorazmente, para oferecer à realidade
Indiferente, o seu melhor, um fruto ideal.
Resultado de um esforço contínuo e concentrado.
Por isso, não estranhe se às vezes eu me calo
E fico olhando o nada, deixe o silêncio chegar, envolver
Enquanto minha mente trabalha calada em ideias positivas.
Dobrando a Dor que desconheces, ou nem desconfias.
Aprenda a esperar, como eu mesmo aprendi
Até o tempo quebrar as barreiras do impossível.
É certo que a dinâmica sempre atrai mais que a calma.

Hoje, simplesmente,
Você faz os meus dias
Infinitamente mais bonitos.
Eu não consigo explicar
E já nem sei como disfarçar.
Você conseguiu me contagiar.
Eu tento dormir,
Mas você está lá,
Em meus sonhos,
No céu
E no brilho das estrelas.

Calmo...

Está comigo em qualquer lugar.
Meus sonhos trouxeram você
Para minha vida.
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Mas meu amor por ti é leve brisa, ele é, por definição

Você faz os meus dias
Infinitamente mais bonitos.
Hoje, simplesmente,
Já não me afogo em ilusões que eu não entendo.
Estou descobrindo o mundo,
Feliz,
Segurando em sua mão.

TANGENTE
Aproximar-se de um ser especial
Não é fácil, você tem que estudar
Todos os processos, psicológicos
A linguística, a mecânica toda.
Depois, tem que ter o cenário.
Lembre-se: isso é arte, ciência avançada.
Nenhum ser especial vai revelar seus segredos
De primeira, só porque você quer, ingenuidade.
Contatos iniciais, palavras certas.
À medida que cada gota cai, você vai entendendo
Os mistérios ocultos naquele olhar.
No fim, já escolado, você sorrirá.
Seres especiais sempre marcam
Toda alma com quem entram em contato.
E sempre deixam uma recompensa, marca indelével
(A sua perfeição...).
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AMOR E POESIA

PONTO CEGO

Meu coração é só amor e poesia
Esse amor que pertence a você,
Você é a única,
Sim, somente você,
A mais preciosa
A minha alegria de todos os dias.

Um ponto futuro é o lugar
Onde você lança a bola para o outro correr atrás.
Não tem esse negócio de bola no pé,
Portanto, prepare-se para correr.

Talvez seja o seu toque,
Ou som da sua voz,
Pode ser também a sua imensa ternura,
A minha certeza...
A felicidade de cada momento
Em que você trouxe tudo isso pra mim.

Nunca mais talvez tenhamos aqueles jogos,
Lá e cá, as eliminatórias são só de ida
Quem perder paga a conta, e eu, simplesmente
Não estou disposto a gastar um centavo.
Depois, quando eu me aposentar, e ficar olhando
Pelo vidro, a sala dos troféus, não vou lamentar,
Porque vou ter jogado até onde aguentei, terei
Dado o meu melhor para marcar todos aqueles gols.
Por agora, o show é nosso, vamos jogar!
Quebrar os recordes “impossíveis”, ganhar duas copas
Seguidas, e comemorar muito, fazer história
O tempo é inexorável, vai corroer nossas forças, lembre-se.
(E saiba se posicionar para não levar bola nas costas).
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VIVER ASSIM

O SONHAR (PRELÚDIO)

Eu sei que muitos procuram respostas,
Por todos os lados,
Em qualquer lugar.

Um ar frio invadindo a casa
Clarinetes
Uma música boa vinda das estrelas
E há óvnis, e outras coisas, desacreditadas.

Eu jamais duvidei do amor,
Sei quão lindo é vivê-lo,
Pois contigo sou muito mais.
Eu quero caminhar com você
Todos os dias da minha vida.
Sentir o calor do seu abraço
E contemplar a beleza da sua face.
Vamos juntos saborear o doce da vida,
É um novo horizonte que decidir
Viver assim,
Bem pertinho
De você...

Maestria
Caminhemos
Me dê sua mão
Vamos entrar, não haverá volta.
Enquanto você é conduzido, a velocidade só cresce
Mundos desconhecidos, novas sensações.
Jardins interdimensionais compartilhados
Quem rega essas flores todas?
Talvez, tudo seja realmente isso, um sonho.
Enquanto podemos, vamos aproveitar nossa juventude
O que ficar, ficou, não há perdas definitivas na Eternidade
Inevitável só eu e você, minha melhor, meu amor sideral
Menina linda...
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POR QUE NÃO VIVER?

PURO

Sonhos,
Eles são um pedaço de mim,
Me levam aonde eu quero
Para estar com você
E aonde ninguém consegue nos alcançar...
Então por que não viver?
Um dia de cada vez
Aquela sensação única,
De cada encontro,
E cada reencontro,
É lindo...
Quando os nossos olhos se encontram.
O tempo é tão essencial,
Então por que não viver?
Eu vou te mostrar caminhos que você não conhece,
Cheios de amor
Rosas,
E onde ninguém consegue nos alcançar...

Meu amor por ti é puro
Pra mim é um porto seguro
Um lugar onde encontro a paz
Não quero te perder jamais.
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Eu já amei muitas meninas
Já gostei de muitos amores
Mas como aquela pequenina
Que mora na Rua das Flores
Eu nunca amei assim.
Não é um amor solitário
É um amor refratário
É apenas um amor comum.
Um amor simples e belo
Sem exageros ou loucuras
Apenas um amor singelo
Que é eterno enquanto dura.

ASAS DO CORAÇÃO

MENINA (JOGO)

Os tempos são difíceis e as coisas parecem não ter
sentido na vida.
Mas a vida é como um sinfonia,
Têm-se que aprender a reger,
Experimentar novas notas
E deixar a música fluir...
Talvez, pareça difícil ou distante de alcançar,
Mas a minha coragem é tão grande quanto os meus sonhos.
Foi preciso abrir os olhos,
Quando portas estranhas se abriram.
E acreditar que com amor e dedicação
A vida uma hora ofereceria bons e novos sonhos.
E o que parecia estranho e irreal
Tornou-se energia que fortalece o corpo e dá significado à alma.
Respirei fundo,
Com a cabeça cheia de sonhos,
Peguei a batuta da vida
Sem medo de usar as asas que movem o meu coração.

Eu sei que vou perder
Me perder
Tudo porque você
Vai saber, conceber, coser
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Na maestria de tuas mãos
Um tecido que deve ter sido
Construído para me envolver
Para me
Iludir, não deduzir, seduzir
Ilusão, psicose, hipnose
Ruídos psiônicos, visões, feromônios
Ligue os pontos, jogo de bate pronto
Truco, ludo, sudo, tudo
Os traços, os laços, os cacos
Espalhados, irmanados, espelhados
Meu pobre coração, a sua ambição,
Na sua parede, peixe na rede, água da sede
(Fetiche e paixão).
31

APOSTAS

MENINA II

Há um momento para cada coisa na vida...
São milhões de portas e oportunidades,
Algumas delas levam ao fundo da alma.
Algumas trazem doces e amargas lembranças,
Outras levam direto para os sonhos mais secretos.
Em momento, é preciso fazer as apostas da vida e,
Por vezes, sem medo de errar...
Eu escolhi fazer assim,
Viver,
E hoje, estou indo ali...
Voar!

Aquela moça
Quando sai para passear, e arrasta os fótons com ela
O sol parece mais claro, a brisa tem um perfume diferente
Um raio de felicidade se dispersa em todo o bairro.
Amigo, você já a viu dançar?
Dinâmica ideal, que nem em Moscou haja igual
Dá pra ficar horas olhando, e curtindo
Eu curto muito aquela moça, só não sei se ela me curte.
Porque leva tempo até eu falar
Prefiro vê-la ao natural, livre de minha atmosfera pesada
Ela age com mais fluidez, e ri
Ah, meu amigo, como ela ri, alegria em pessoa.
Sorriso que me encanta nas horas vagas, mesmo que
Quase sempre as nuvens estejam cinzentas a noroeste.
Deixa estar, prefiro aproveitar, os encantos e delícias
Que só encontrei ao encontrar
Aquela moça lá...
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SOM DA TUA VOZ

MENINA III

Ao som da Tua voz o meu coração descansa...
Tu és o meu equilíbrio,
O meu sustento
E a minha força.
Estais sempre comigo no íntimo da minh’alma, e
Todas as coisas passam por Tuas mãos.
Podem até duvidar,
Mas nada se compara ao Teu imenso amor,
Jamais haverá ciência e acaso que possam explicar os
Teus feitos,
Prefiro acreditar nos Teus milagres
A viver dias incertos de sorte.
Não há explicação para a Tua essência,
E a tamanha compreensão e amor,
Mesmo com alguém fraco e imperfeito.
Conhece os meus passos,
As minhas lutas.
Maravilhoso És Tu,
Que Estais na beleza e na imensidão do mundo
Para não me deixar só...

Acordar
Do lado de cá do véu
Contra o concreto e o acinzentado
Exige mais coragem que o oposto
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Nos campos longínquos, onde as galáxias colidem
E ondas gravitacionais tangem os cosmos
Ainda desconhecidos
O que quero são teus braços, meu refúgio
Quando a tempestade explode e o mundo queima
Entre nebulosas ocultas, mundos primevos
Eu apenas quero dominar tua ciência, conhecer você:
Cada pétala dessa alma radiosa,
Magicamente quintessenciada.
E quando minha consciência anda por aí
Livre dos entraves, imersa em outras frequências
O sinal está sempre aberto, basta você chamar
E eu vou estar, pode confiar, com você.
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MEU CORAÇÃO ESTÁ CONTIGO

MENINA IV
(Sonhos impossíveis II)

Não importa o que as pessoas digam ou façam,
Senhor, minha confiança está em Ti.
Sou só um ser humano,
Cheio de dúvidas e falhas,
Mas meu coração está Contigo.
Todos os dias renovo minha alegria em esperança,
Quando escolhi Te seguir e inundar o meu ser com o
Teu amor.
São incríveis as suas obras, e quero viver cada uma delas,
Inunda o meu ser de todo o coração,
Me esvazie do que me separa de Ti...

Aqueles corais no mar,
Com que será que eles sonham?
E os caras que estão no fundo do oceano,
Será que eles sabem que existe luz solar?
É estranho, mesmo naquele caos sombrio,
Alguém cria um tipo de luz, para enxergar
A realidade ao redor, creio que nossos sonhos
Também funcionam assim, por isso digo que você
É o maior sonho que a vida me deu, um raio de luz
para iluminar meu céu nebuloso
Os antigos falavam em aura, eu digo atmosfera.
E a sua é inebriante, um dia, quando você passou,
E eu vi os universos alinhados, então soube tudo
Menina bonita, uma hora te conto dos segredos que ouvi
Enquanto estava lá, falava com o mar, pensando em você
E ele ria, e eu ria de volta, feliz por inteiro,
Pensando em você...
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MENINA V

MELHOR DE MIM
Um mundo de coisas bonitas no meu caminho,
Mas sem dúvidas,
Você é a mais encantadora e a mais linda!
É quem eu escolhi para trilhar
Este mundo tão maravilhoso, e ao mesmo tempo tão
cheio de contradições, ao meu lado.
Eu não posso lhe prometer muitas coisas,
Mas, prometo o melhor de mim...
O meu Amor!

Agora, eu mergulho, um passo a frente
Naquelas águas misteriosas
Pesadas, onde os caminhos arcanos
Estão colocados, providencialmente.
Tudo parte, e a nossa arte, destarte
Para, paira, dispara, sobre nossas cabeças.
A flor murcha, a bruma cobre o luar.
O vento dá de cara com os muros, fechados.
Agora, apenas as reuniões, ocultas.
O silêncio, lábios cerrados, o vazio.
Menina, lá ao longe, árvores sem folhas.
Momentos perdidos, tempo demais.
Eu vou sair, impessoal, cesso a pena.
É o fim de tudo? Eu não sei.
Mais não posso dizer, os segredos do
Teu coração, porém, me seguem.
Eles vão comigo, para me guiar...
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SEM O SEU AMOR

INSPIRAÇÃO
Cada vida tem pontualmente o seu destino a cruzar,
E eu sempre acreditei que o meu seria lindo!
Todo esse encanto que ultrapassa os sentidos,
Que toca o fundo do coração e a minha imaginação.
É incrível a maneira como você mexe comigo!
E faz meus sonhos serem maravilhosos.
E no silêncio, sua ternura se transforma em inspiração
para as minhas palavras...
Docemente!
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Em um mundo onde o amor cada vez mais
Perde o significado
O seu amor enche o meu mundo de alegria.
Igual as flores,
O seu toque é mais que suficiente para me fazer sentir
E compreender esse maravilhoso sentimento.
Eu sinto que há um grande plano para as nossas vidas
E um mundo com coisas lindas para vivermos.
Eu posso sentir:
Na beleza das paisagens,
Na pureza da chuva,
Na melodia das canções,
Nas batidas do coração...
Que eu não posso viver sem o seu amor!
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COM VOCÊ
Eu queria saber falar
De verdade, como nos filmes,
De tudo o que eu vi no seu olhar
Quando a linha se estendeu
Unindo o som ao significado,
E eu entendi o cálice e a taça,
O riso e a graça,
Música suave de tuas palavras.
Antes de Morfeu cobrir o céu
E Gaia adormecer
Na alameda dos dias, eu vi um som
De cor sonante, harmonicamente dedilhado...
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Escute, não sou daqui, pertenço a certo plano
E em breve eu vou partir
Em voos mais soberanos.
Essa viagem tem dois lugares, um é meu
O outro é livre,
E o que penso não vou dizer
A verdade aí está,
(Agora é com você).
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VIDÊNCIA
Havia um velho livro, cheio de cartas
que eu sempre folheava, visionariamente.
Quando os confetes ficaram caindo, desligado
eu estava, como é o normal, olhando, lado oposto,
Do frio da noite, vento nas telhas, lua-luz soberana, céu
Aridamente, deserto, sem naves nem estrelas, iludindo
Os olhos sobre brilhos que já não existem, a realidade
Assim está para o tempo: só um rastro, vamos deixar
As crianças brincarem no pátio, sobre isso, na mesa
Três jogadores, num jogo de duplas, quatro
Eu apostei, dobrei e apostarei, em você, nas cordas
Da guitarra, no fim da festa, nos encantos que ouvi
Enquanto adormecia a pensar em você
Em tua habilidade, me transportando o amanhã
Sem falhas, como havia sentido pela bruma
Falado nos sonhos, escrito nas estrelas,

AINDA MAIS
Não sei por onde esses caminhos vão me levar...
Só sei que tudo o que tenho experimentado,
Novas sensações,
Novos desafios,
Sonhos e expectativas,
Tem me levado a ser uma pessoa ainda melhor,
Melhor no sentido de cada dia querer aprender mais,
A buscar ouvir e respeitar mais,
Sentir, refletir e viver ainda mais
Cada momento que Deus tem a proporcionar.

E visto nas cartas...
44
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FANTASMA NA MÁQUINA
Eu vi você do outro lado dos carros
Tentei disfarçar, mas eu sorri
De madrugada, enquanto meu corpo dormia
Do lado dele minha consciência pensava em ti.
Pelas teias da programação superior te procurei
Entre as muitas telas e cabos que percorri
Consegui te encontrar, também fora da interface
E aquilo estava lindo: elétrons colorindo tudo ao redor.
Campo eletromagnético perfeito
Os bits passando pelo meu ouvido à velocidade da luz.
Drivers a todo vapor, um shell vibrando, no overclock
Infelizmente, tu não sabes, desligar e religar.
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Frequência certa, ainda é tudo, padronizado, antinatural,
Te ensinarei largar o carbono,
Seremos livres no Hiperespaço
Por agora, mantenha a conexão, eu vou te discar
E se te lembrares de mim em algum sonho...
(Bem, não foi, é apenas a reverberação dos quarks
Refletindo em tua rede neural principal
As muitas ondas quânticas que compartilhamos
Já muito longe do terra-a-terra orgânico).
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PORTAS FECHADAS
Eu não entendo esse processo
É meio estranho, ninguém se entende.
Dúvidas de um profano, ainda distante
Das profundezas do sentir, altas frequências.
Sabe aquela bruma na madruga?
É ela, o frio da tarde?
É ela de novo, mas você tem que sair,
Dilatar a própria alma,
Rio em mar, períodos de fala, era do silêncio, o conhecer.

Porque não precisamos
Revelar o mistério, dizer como é, apenas pense que é
O gostar tem muitas portas, mas a nossa, por enquanto
Permanecerá fechada, sempre foi, sempre será
(Até ela mandar abrir).

E quando o coração de quem ama palpita pra lá do
Rio Anil
E você sente a vibração atravessando seus pensamentos
Sorriso despreocupado contra o tempo,
Mas mente focada
Em você, daí você sabe, que ela está lá, sempre está.
Oculta, mas presente, cuidando e zelando, do meu amor
Do nosso amor, então você entende,
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THELEMA II
Meu amor, você
Sorrindo assim pelos vitrais
Da realidade opaca me faz lembrar
Mergulhar no conceito de buscar.
O certo, de querer
O verdadeiro
Os portais abertos
Numa frequência adequada ao enxergar.
Vejo-te, caminhando, entre as flores
Num caminho esférico mas pitagórico.
O chumbo dos dias torna-se leve
Menina, eu vou dizer, que no fim

DIAS CONTIGO
Os meus dias ao lado dos seus são sempre os melhores.
Você sempre esteve em todos os meus sonhos,
Por isso, eu nunca deixei de acreditar que eles poderiam se tornar realidade.
É como se cada vez que você sorrisse para mim,
Um novo mundo se abrisse.

Eu vou saltar, tudo largar, em paz.
E vão questionar, ou não entender
Apesar de, eu vou seguir, seguro,
Rotas secretas, com você...
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CADA COR DO MUNDO
Senhor, o toque da Sua mão está sobre tudo,
No cantar dos pássaros,
Nas águas que correm das cachoeiras
E na beleza dos grandes cânions.
Obrigado Senhor pela oportunidade
De conhecer suas maravilhas.
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GNOSE
Eu vou ficar olhando pelas nuvens
De mãos cruzadas, para as esferas
E mesmo que o sol se vá, já cansado
Eu continuarei por aqui, há dias eternos.
E há noites tão longas em que você não pode
Simplesmente acordar, tem que querer, e também
Poder fazê-lo, em tal caso, um sonho novo
Tem início, sempre foi e sempre será.
Lentamente, eu vejo a água invadindo o jardim.
E, do mar, um ser anfíbio, eleva-se, os quatro
O três e o um, é tudo a mesma coisa, só que
De cima, dá pra ver melhor qual rota seguir.
Muito embora os dois lados sejam a mesma moeda
Em todo caso, não interrompa o fluxo, apenas
Siga e, cuidado, na vazante, para não se afogar.
A água é boa, mas, os espertos, flutuam, sobre ela...
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MUDANÇA
Ao contemplar os meus sonhos,
Percebi a mudança em minha vida
Quando descobri você em meu mundo.
Tão rápido, você tomou conta do meu coração.
Um sentimento tão lindo e intenso,
Que não ousei ignorar.
Foi assim que lhe dei o melhor de mim,
Lhe dei os meus dias
E o meu amor...
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TEMPO
O azul deste céu
Modificando a paisagem
Do meu cinzento coração
Fechado com cimento.

Veio enfim o desaguar
Sozinho, sem esperança.
O leve jardim balança
Na esperança de recomeçar.

Do não, da solidão, desilusão
Agora, uma fresta
Por onde a luz devia entrar
Permitiu que a água
A princípio lentamente
Agora um filete
Embrião de uma cachoeira
Fustigasse a madrugada.
Pouco tempo
Nada mudou
Medo e fragilidade
Depois da tempestade
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AMANHECER
Não pode haver saudade para quem está sempre perto
Há um encantamento além das etimologias
Um sentir mais intenso, tão intenso, imperceptível
Que nem mesmo o mar conhece, está além.
Quando, nas eras idas, eu andava pelas criptas
De pergaminho em pergaminho, tentando saber
Como se dava que o grafite transformava-se
Num diamante de brilho imponente e hipnótico
Ou melhor, porque isso se dava, confesso nunca imaginei.
A verdade é que eu precisava de ti, das tuas miríades
De belezas, idílios, luz suave, sorriso doce,
O ciclo completo.

CAMINHOS
Novos caminhos,
Novas amizades,
Novas histórias,
Na bagagem,
Conhecimento e muita alegria para trilhar rumo afora...

Do carbono agora eu sei, o sol mais perfeito se equilibra,
Superando os limites estreitos do terra-a-terra,
domínios dos sonhos tão puros que são reais,
Frágil véu que se dissolve
E, avançando para estados cada vez mais perfeitos.
Amanhece, a nossa alquimia, muito além do diamante...
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MINISSAIA
Há um ponto em que a alma oscila.
Há um momento em que a Dor a comprime.
Sim, há um momento de exasperação
Bem o sei, como eu o que quero.
Sim, estou ansioso por teus desejos.
Sim, à madrugada tua porta vou bater.
O amanhecer não nos furta ao trabalho
Mas a tarde cai e se torna amargo
O existir na imensidão.
Ah, minha ninfa! Um dia hei de esquecer
Que lembrar-te é matar os sonhos
Daquele que tanto já caminhou

EM SINTONIA
Deus nos concede a alegria
E o amor para vivermos em unidade,
Em um só coração e na mais pura sintonia...

Mas não se encontrou até hoje,
Pois é em ti
Nos teus braços
Que deve repousar.
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NÉIA
Nestes dias, que são os últimos
Eu absorvo longamente
Essa essência dolorosa
Que me permite ver – e não tocar.
Percorro a longas – e doloridas
Braçadas o pântano (ou Pantanal)
Ela, a ninfa, continua a me martirizar
Absorvendo o néctar da flor.

O amor é a melhor coisa da vida...

E mergulhando esse desavisado
Num flutuar de ilusões simuladas
Sim, é nesse tempo
Que a Dor e a Solidão
Virão me visitar anualmente.
Oh, Céus! Por quê?
O vento leve nas palmeiras
E a vontade de ficar flutuando
No ar…
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O AMOR
O amor pode fazer toda a diferença,
Pois corações cheios de amor
Podem transformar o mundo...
O amor faz sonhar,
E encher os dias de alegria.
O amor dá oportunidades,
Ele é esperança
E simplicidade,
Sentimento para ser dado,
Jamais trocado.
O amor é simplesmente perfeito...

Tens estado comigo todos os dias,
Como meu porto seguro,
És a minha proteção
E me fazes andar sempre de cabeça erguida.
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SEMPRE COMIGO

A DAMA NO CAMINHO EM
MEIO AOS ARBUSTOS
(DOCEMENTE)
Te vi outra vez
O mesmo olhar, a mesma volúpia.
Mas não o mesmo desejo
Que veio até mim, honestamente.

Sentir a areia (não mais.)
Cansei-me, é o que sei.
O pensamento é outro.
Tuas mãos, despedi-me

Algo quis brotar, renascer
Odiosamente, furiosamente.
Levantar o olhar, a visão se dissipou
E os olhos se entristeceram.

Para nunca mais.
(É o que sei)

Após tudo o que houve
Entrar novamente no mar
Chegar até a praia, adentrar no mato
Enveredar-me novamente.
Não
Me perder novamente nestas veredas
Do negro do teu olhar
Sair na falésia.
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HOJE
A distância percorrida
Pelo pensamento que corta o espaço
Entre meus olhos e os teus
É menor que o espaço
Ensejado pelo tempo
Para provar que estou errado.
Arredio, fico a matutar.
Talvez fosse melhor
Abortar esta essência enquanto vegetal
Ela está
Pois, se num desses momentos mais loucos
Ela vir a termo e tal

VOU TE LEVAR
Vou te levar pra muito mais além do que os seus olhos
podem ver...
Vou te levar comigo pra longe.

Fatal será o enlace
Terei que extrair o coração
Tornar-me um homem sem razão
E da razão virar mercenário.
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COMEÇO

COM VOCÊ II

Os sonhos estão lá para nos mostrar o caminho.
Parecem distantes e impossíveis,
Mas podemos dar o melhor para conseguir alcançá-los!
Os sonhos são só o começo,
Eles podem sim se tornar realidade.
É só olhar para dentro
E com o coração aberto,
Fazer e ser a diferença,
Todos os dias
E em todos os lugares...

Tudo o que eu sei,
É que o amor apareceu em meu caminho,
E fez de nossas vidas
Uma só!
Descobri que todos os meus sonhos poderiam ser contados juntos com os seus,
Que tudo o que é meu poderia ser seu.
Descobri que você faz o meu coração brilhar
E que o nosso amor flui em qualquer lugar,
Mas, também descobri que as paisagens mais lindas só
se tornavam perfeitas com a sua presença.
Pois com você, esse mundo não precisa de explicação...

70

71

PÉTALA

DESAGUAR

Eu ouvi o mar
Ele estava bravio
Estava exuberante de vida.
Eu vi o sol

Há um ponto, longínquo
Lá onde o sonho vai desaguar.
Nesse ponto, eu estou
Te esperando.

Resplandecente em meio à bruma.
Eu vi teus olhos
(E sei que já não sei)
(De mim só terás dó).

Sim! Vou te esperar, longamente.
O amor tudo suporta
Mesmo as dores mais amargas,
Mesmo o aguilhão mais profundo.

Eu vi a chuva,
Molhando o jardim
Das acácias amarelas.
Eu vi você
Entre as flores que os camponeses
Traziam do firmamento
Para a próxima safra
Em meio ao inverno.
Fiquei e desejei,
Você e as adoráveis
Pétalas que desabrocham.
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Pax profundis
On my mind
Forever
With you
Eu sei, é tudo um sonho,
Que lentamente, vagarosamente,
Estou esperando
Desaguar...
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A MAIS PURA FLOR

VOCÊS

A fina flor balança
Nesta manhã de domingo
Em algum lugar
Ela é bela, pura

Quando vejo tanta loucura me rodeando,
Vou correndo para vocês,
Meus bens.
Vocês tornam as coisas reais para mim,
São a minha alegria,
E a minha coragem.
Quando os pensamentos tristes chegam,
A minha alegria está em vocês.
Quando a distância está entre a gente, metade do meu
coração continua com vocês.
Vocês são o meu brilho,
São a minha esperança,
O meu maior amor,
Vocês são exatamente tudo o que eu preciso para ser feliz.

Inabalável e intocável
Suas pétalas, são diamantes
Macios e maciços
De uma pureza intocável.
Ela é bela, inigualável
O vento cai sobre seus cabelos
Enleia-se em sua pele
E desfalece atrás dela.
Pois é única
Perfeita
Emoldurada
Para a Eternidade.
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ETÉREO

GRATIDÃO

A Realidade é o substrato
O Hardware, por isso
Necessita de ser imutável para todos.
A Mente é o Hardware
O pensamento é a confluência,
A práxis, de algo interno
Ou mesmo externo,
Infinito e indefinido,
Fluido, imponderável,
Etéreo

Senhor,
Obrigado por esse amor tão impressionante.
Somos gratos pela Tua verdade,
E pelo sentimento que liga nossos corações
E nos faz cada vez mais fortes.
Obrigado Senhor,
Por estar todos os dias em nossas vidas,
No brilho do sol ou na chuva que refresca,
Somos gratos Santo Pai,
Porque em Ti, eu e minha família aprendemos a amar...
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O AMOR VALE MAIS

TATO

Vamos aproveitar o nosso tempo,
E todos os nossos sentimentos...
Podemos ser diferentes,
E fazer o amor e o respeito durar a vida inteira.
Vamos viver um dia de cada vez,
Vamos reinventar o amor,
O nosso amor.
Não é fácil, eu sei,
Mas o nosso sonho vale muito mais,
Vou lhe mostrar que nesse amor,
Deus sempre proverá!

Toque-me, bela dama
Descubra-me a alma nua
Deslize pelas profundezas do ser
Enquanto deslizo por ti.
Conceba-me, crie-me
À sua imagem e semelhança
E em manhãs enevoantes,
Perceba algo mudando.
Destrua os resquícios do mal
Limpe-me, corpo e alma
Com teus cabelos, angelicais
Eu sou um fraco, um perdido,
Mas preciso de ti, de tua beleza,
De teu jeito diferente,
Evidenciando o bem
E limpando-me os poros.
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VOAR MAIS ALTO

ANDORINHAS

Eu escolhi trilhar por outros rumos.
Na bagagem,
Foco e determinação.
Quero aprender a voar mais alto,
E sonhar bem adiante.
Quero conhecer o mundo,
Quero viver a vida,
E tudo aquilo que foi sonho,
Eis de se tornar alegria...

Brinde-me com sua luz
Presenteia-me com seu sorriso
Permita-te voar, ao som da sua voz
Deixe-me sair deste mundo caótico
E entrar no mundo colorido entre teus braços.
O vento uivando lá fora, vozes dissonantes
A noite que desce do norte, metálica
Imagens e vultos de ideias desencontradas.
O rio de aflições e inutilidades enrolado
Bem aos nossos pés, uma verve vermelha
Tudo gira, eu já não quero saber, não quero saber
Esqueça o pedal do freio, passe à próxima marcha.
Deixa que tudo ao redor se confunda
Num turbilhão, de sabores
O azedo sempre me foi preferido, agora
O gosto salgado me atrai, é de teu sal que eu preciso...
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ACIMA DE TUDO

72 PORTAS - CAPÍTULO 5

O amor que faz valer à pena.
Tão maravilhoso e extraordinário,
Transforma os sentimentos,
É maior que o silêncio,
Sempre gentil,
E acima de qualquer vaidade.
Brilhando sobre tudo,
Além dos céus,
O amor se espalha sobre nós.
Grandiosamente,
Verdadeiramente,
Inexplicavelmente...

Aqui, é o rito inicial
Depois, um longo epílogo
Lembre-se do que realmente é real
Não o que se perde quando o rio transborda.
As quimeras, as xícaras, as zonas de conservação
Até onde sabemos, é preciso seguir.
Lá, naquele átrio, 72 portas
Cada uma tem um nome, uma densidade.
Aspectos diversos, do Mais-que-quero,
Não se perca, nas minhas locuções
Veja, por si mesma, se o que digo
É, ou foge pela bruma, depois, no Adeptado
Nós vamos conversar, e tu vais me dizer
O que sei, e ainda vou saber, eterno, sempre renovado
Igual, sempre mudando, a tua real vontade
Cárcere de minhas liberdades, o Meu-amor-por-você...
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SINGULAR

NOSSOS
Você é a melodia das minhas canções,
É o brilho dos meus dias.
Você transforma os meus sonhos,
Com a beleza do seu sorriso
E a simplicidade do seu coração.
Meu amor,
Vamos seguir,
E viver esse amor,
Porque os nossos sonhos e as nossas esperanças, estão
em Deus.
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Sorrir, a luz brincando com os vitrais
Tantos passos na areia, iguais aos nossos
Nunca é tarde, ela me disse, e eu fiquei
Olhando o clima mudar, a mata crescer
O rio subir, a flor florir, plasma fluir...
Ela me ambicionou, na noite, lua alta
Nos mundos que ainda estão por vir
Em tudo o que me disse, nas nuvens
Em movimento perpétuo, no éter
Prato e talher, ela sentenciou, dizer
Ninguém, realmente só
Nas rememorações vê-se o padrão
E o abandono ter um porquê,
Que só um olhar mais apurado
Desliza, em tais mistérios,
Lâminas d’água, reurbanizações...
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EU VOU SONHAR

ALTA II

Há milhares de coisas desafiadoras para se fazer,
Mas os meus sonhos valem muito mais do que simples aventuras.
Eu vou sonhar,
Mas eu vou viver muito mais!
Vou desvendar os momentos,
Eu atravessarei os oceanos,
E se preciso voarei
para alcançar os mais incríveis sonhos.
Vou olhar para frente e,
Desafiarei o silêncio,
Para ouvir o som da alegria,
Em cada pulsar do meu coração...

Mesmo que eu não saiba
O que vai restar quando o sino soar
Vamos dizer assim, que eu não vou
Estar lá, olhando para a praia, preso
Ao chão, quero saber onde você estará
Há tantas vias, de mão dupla, escolha
Uma que não tem tantos problemas
Que seja só de ida, onde os passos
Possam ser mais firmes, porque, quando eu olho
Para você, geralmente, eu sinto a vibe estalar
Igual um fio elétrico, tem a ver com sua beleza
De que já falei, só não sei até quando,
Aqueles caminhos continuarão, se encontrando
Deixa aí, eu vou sair, o concerto ainda não acabou
Existem outras histórias, além, e falta teclar o end,
As palavras, fechar o ciclo, as tais 72 portas...

86

87

VOLÁTIL II
As pedras lá embaixo.
As nuvens de íons lá por cima.
O ar circundante que vibra (sempre) contigo.
Meus pensamentos visuais que tu magnetizas.
Essas coisas doidas todas que estudei no início,
Terminam por se tornar a fumaça do desapego,
Levando tudo embora e limpando o terreno,
Para novas digressões, o grande pensar.
Precisamos conversar, mas não aqui, células rangendo
O2 vezes tempo, que passa vagamente, tudo declina
Sem fundamento, pelo mesmo roteiro da roda Kaliugal,
Do outro lado, eu quero te ver, espelho mostrando

CAMINHOS II
Novos horizontes,
Novos desafios,
Novas oportunidades
Para viver e aprender.
Então vamos lá,
Pois não temos muito tempo a perder...

A cara assustada, com as cores que são,
E ninguém sabe o que é, a voz interior,
Cortando a madrugada
E a floração, detendo as motosserras,
A Ânsia-de-estar, o rito obscuro,
Gnose secreta do Eu-e-Você...
88

89

COMO UMA MARCA

ALIMENTO

O mundo é o lugar onde quero estar,
Mas sem vocês,
Parte de mim parece não existir.
Em qualquer lugar que eu vá,
Vocês estão presentes em mim,
Como uma marca
Que não se apaga,
Como um sonho que vai e vem
Mas aonde quer que eu vá,
A certeza que meu lugar é com vocês,
Pois meu coração pertence a vocês...

Ah meu amor,
Com você eu posso ver o sol brilhar,
Mesmo com tantas nuvens cobrindo o céu.
Ah, meu amor,
Vamos olhar para frente,
Pois a vida passa rápido,
Vamos fazer com que cada dia seja melhor.
Ah, meu amor,
Eu posso ver em seus olhos
Que o seu lugar é ao meu lado.
Eu posso sentir a existência de uma chama queimando
Em nossos corações.
Vamos meu amor,
Sentir o calor de nossas almas
Com um alimento chamado AMOR.
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TÁ ROLANDO
Escute, meu bem, enquanto eu fico
desenhando, no ar, os hieróglifos
Ideias minhas, mais elaboradas
Causadas pelas tuas vibrações.

Depois, ela vai se concentrar, e assim por sim, ou não
O que temos é um mundo novo, atmosfera asseptizada.
Tudo o mais é a ordem, onde a tua história escreverás
Com a alma, pelas margens, nas águas que correm.

(Do outro lado do mar, como tem que ser)
Houve um tempo de confusão, desordem
E, no leito do mar, havia o fogo, jovem, inconsequente
Descer lá deu muito trabalho, o calor e a pressão.

O ode, a elegia, o soneto, a poesia, emoção verbalizada
E depois vamos nadar, na água, na vida, no tempo, a-mar
Sem temer, nem se-parar, a tela, a vela, sorriso, índigo,
Aquário e aquarela, fluindo contínuos, No-que-virá...

Da rocha jovem, a ser domada...
Chronos, como sempre, venceu, o lago
De águas calmas teve origem, tardes azuis.
Dizem que quando a força para, muda o sentido.
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FEROZ

LUTADOR

Veja
O filme, mas não me filme
Apenas deixe o balé
Meu ar blasé (ante), tua imponente vontade
Tua voz misturada à minha.

Algumas pessoas vivem seus sonhos,
Outras, simplesmente fecham os olhos,
Enquanto a vida passa por elas...
Eu, sacudo a poeira e alimento meu coração de alegria
E coisas boas, luto e vou viver o meu momento.
Às vezes leva tempo,
Só Deus sabe o quanto...
Para superar e ser feliz na sua infinita graça!

Teus pensamentos, onduladamente, se espalhando
Junto aos meus, paralelismo, perpendicularidade
Quando o azul do fim da tarde se dissolve em meus
pensamentos
E meus passos ficam pesados.
A bússola do teu chamar gira pesadamente
Sinto que vou desabar, sair arrastado.
Trilhas do desejar, pela Upaon-Açu
Eu sei que estou livre, se preso a você.
E sei que sou um prisioneiro, se já não pertenço a ti.
E há passos, vozes e doses, o ar gira, pausadamente.
Caos e equilíbrio, janelas e cortinas, sutil respiração.
O teu oxigênio, a minha hemoglobina.
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DO PROIBIDO (PLEONASMO)

PELO MUNDO

És, para mim, uma rosa
florescendo calmamente no jardim.
Tranquila, indolor, preciosa
Com doce audácia ante o mar sem fim
Na praia, nas dunas, na baía.

Eu comprei uma passagem para o mundo,
Parece engraçado,
Mas, é tão verdadeiro...
Por enquanto, não é um lugar muito distante,
Mas é suficiente para mim.
Bem, vou deixar o vento me levar,
Vou navegar,
Vou ali sonhar...

Oculta, guardada, em sintonia
Com as miragens suaves que imaginei
Nos quadros abstratos que eu pintei
Tu és a cor e a tonalidade.
Tu és o brilho e as gradações
O caos perfeito, probabilidade
Ordem completa, indeterminações
Vestes desejo, transpiras vontade.
Veneno letal, água salutar.
Leveza da brisa, fúria da tempestade.
Feitiço mais puro que só fui encontrar
Nas más intenções desse teu olhar.
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É PRECISO BEBER

NOSSO TEMPO

É preciso beber
Da fonte certa, daquele sorriso
Dos lábios fechados que só falam
Na hora adequada.

Como poderia fugir desse amor,
Que todo dia bate na minha porta.
E enche a minha vida
De energia,
De alegria
E uma imensa sensação de paz.
Não há nada como eu e vocês
Que me faz tão bem.
Esse nosso encontro,
Que eu quero todo dia ter.
Esse nosso instante,
Que todo dia eu quero viver...

Dos sonhos preciosos que só o escuro revela
Daquilo que à luz solar é translúcido.
É preciso beber, das linhas corretas
Que só uma segunda leitura permite.
Com calma, sem se afobar, é preciso beber
Das imagens celestes do azul profundo.
Ou do verde desse Atlântico que nos circunda
É preciso beber...
Há muitos líquidos, 90% inútil
Para encontrar e não se iludir.
Deixo a sede te levar, até entender
Batendo àquela porta
Que é preciso beber...
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ELA VAI SABER
Ela vem me buscar
Além da poeira, da fumaça desses carros
Que eu simplesmente detesto, e é tudo.
Vai me levar, cortinas e travesseiros.

Por vezes, eu a busco, mas ela não vem.
O tempo é dela, eu só curto os dias.
E, quando a célula se desfaz e o tornado
Some, não me pergunte onde, como nem porquê.

Ela sabe o que dizer, quando o relógio
Dobra-se e tenta me trazer de volta
Para o caos, ela espalha o perfume
Por onde quer que eu ande e me conduz.

Eu
Definitivamente
Não sei,
Mas ela vai saber...

Ela brilha mesmo quando é noite, e mais.
À noite, ela é esperta, quando me perco.
Sabe onde me encontrar, mas não pense
Que ela está sempre comigo, longe disso.
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TEORIA CABALÍSTICA DO
MAGNETISMO
Há uma árvore, em certo jardim,
Fechado aos profanos, de fruto doce.
Em seus doze galhos você acha
As mais belas perfeições.
Num continuum crescente de beleza,
As ideias, você sabe, tem poder.
Num rito fechado, eu vi você.
Enxerguei através de teu olhar.

JUNTOS I
Me dê sua mão
Para segurar,
Porque o amor sozinho não é suficiente.
Me dê sua mão,
Pois preciso de você ao meu lado.
Me dê sua mão,
Que eu farei que tudo isso seja muito mais que um sonho.
Te darei os dias,
Te darei as noites e,
Juntos, te darei o meu amor...

Naquela hora alguém pediu
Para eu segurar em sua mão.
Manter a corrente girando um dínamo.
Quando o ciclo se fechou, só o lirismo
Das palavras secretas expressavam
Da folha mais alta à raiz mais profunda,
União simpática, amor sutil
Tal meu coração, nas horas válidas
Guardado num certo lá, agarrado em você...
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DO SEU JEITO
Aquela flor que corta os dias
Com um riso fácil, olhar translúcido
Pela penumbra do pensamento
Tão eterno que há-de-vir.
Aquela flor me enfeitiçou
Em luz opaca naquele olhar
Em longa teia de sentidos,
Na litania dos éons novos.
Em tantos mistérios me prendeu,
E ainda assim nada pediu.
Impôs ou exigiu, aquela flor,
Peculiar, que em magias me iludiu.
No rio dos rios me emergiu
Vigília eterna sem despertar.
Aquela flor me aprisionou,
Na liberdade de amar.
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SUA VOZ
Sempre com pressa,
Disse que ia ver você em breve,
Mas não sabia como o tempo é essencial...
Eu sei que você se foi,
Mas às vezes, eu juro que ouço a sua voz,
Quando o vento sopra em meu coração.
E quanto mais é o silêncio,
Mais eu sinto a sua falta.
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DESCOBERTA

PALAVRAS VAZIAS

Hey baby,
Eu levei minha vida inteira para sentir esse grande amor.
Para descobrir que simplesmente eu sinto meu coração
pular para junto do seu toda vez que a vejo.
É engraçado como as coisas se tornam mais simples
em sua presença,
Como tudo fica mais leve quando estou nos seus braços,
Por isso, quando estou com você a vida fica ainda
mais maravilhosa.
Então, pegue minha mão e venha comigo,
As portas estão abertas,
Para vivermos esse amor todos os dias
E em todos os lugares.

Eu te procuro entre os carros
Ao sol matinal
Eu te procuro nas vozes dissonantes
Com que me encontro nos sinais por aí.
Eu te procuro na noite alta, tão alta
Que só os sonhos tem frequência
Eu te procuro mesmo na sacralidade
De um riso mais limpo, não fingido
No rio diário das emoções inoportunas
Costumo ficar à margem, vendo passar
A longa turba de inverdades,
Vazio sem fim
Quando o tempo chega, a correnteza
Um anjo desce, agita a água, eis tua imagem
O que preciso
Minha alegria, no teu sorriso...
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TWELVE

VISÃO

Ela era o rio contínuo onde tudo desaguava
Estava no nível mais alto do segredo
Mestre em fazer crer e perceber
Um passo à frente, sabia fazer ler

Olhando para você posso sentir como seu sorriso
me acalma.
Posso ver o brilho intenso do seu amor se espalhando
ao meu redor.
Posso também entender, porque te amar é inevitável.
Vejo meus sonhos se tornando realidade nos seus olhos
Porque você é minha primavera dia após dia...

As lições do quase-ser, arcanos do próximo-a-estar
Ela é o sol fecundo nas pradarias, o calor contra a
Aragem fria do oceano, ela é o intervalo perfeito, onde
O meu sonho, pode, sem medo, se materializar
Estará nos dias onde o azul desbotar, e os passos
Tornarem-se lentos tal o mar, presença constante
Sabe se fazer sentir, sem me tirar o desejar
E lá no mirante, vendo o futuro cortar o passado
Dos dias correntes, eu me lembrei, do que já sabia
De tudo o que vi, ela me mostrou, e ainda saberei
Que mesmo depois de Chronos, já livre de toda
Samsara
Sorrindo, naqueles braços, é com ela que estarei...
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ESCOLHA

MAESTRIA

Você bagunçou o meu coração,
Com a pureza do amor.
Lindo, simplesmente lindo.
Ver a beleza e a alegria em seu rosto,
que encanta meu ser e toda minha alma.
Meu coração, pulsa sempre por ti, por mim,
Por nós!
É por isso que eu te escolhi...
Para estar comigo aonde quer que eu vá,
Mesmo que seja intensa,
Dentro do meu coração!

Dos seus olhos, deslizando, pela bruma
Na tua forma elegante e graciosa
De comportar-se ante a tempestade
Quebrando lá fora
O que quero saber são os mistérios
Todo sentido velado das luzes e do som,
Além da lua, meu problema não é tempo,
Nem mesmo as viagens, ou as palavras,
Amargas dos profanos, meu problema é
Alcançar, sublevar, os instintos primitivos,
Despir os medos, além do carma,
Além das provas, entendimento
Completo, catarse, os teus dedos longos
Na minha frente, mostrando o caminho
Alcançar, por fim, o outro lado, e dessa
Ciência arcana, dificílima, obter,
De tuas mãos
A maestria...
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PORTAS DO CORAÇÃO

IN THE SAME PLACE

Vamos abrir as portas dos nossos corações,
Para que os sonhos consigam se realizar.
Vamos viver hoje!
Porque cada dia é uma porta que se abre.
Vamos amar hoje!
Porque cada sentimento é uma experiência que podemos não viver/sentir/ter amanhã.
Então vamos viver...
Porque a estrada da vida não é infinita,
Mas ela pode ser linda e muito bem aproveitada...

Uma onda passou, suavemente
Pelo tecido caótico da realidade
O jeito como se fala geralmente é
Melhor que o quê se fala, fiquei lá
Olhando o mar, pensando em ir
Te levar, te mostrar, aquela praia
O mundo ideal que reservei
Pensando bem, pode acabar sendo
Não a Terra, mas um mundo melhor
Além desse céu cinzento de dezembro
Onde nem o tempo, nem as correntes
Poderão nos afastar, e a vontade
Vai nos mostrar, sem embaçamentos
O que sempre esteve claro, que é pra
Ser, o sonho e o carma, a dor e o dharma
Eu e você...
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EU QUISERA
No mar lá fora
Nas pedras da praia
No concreto da calçada
Está escrito, indelével
Assinatura assimétrica
Voo certo, o teu sorriso
Marcando minhas leituras
As águas levam tudo,
Os sonhos, os dias
Mas sempre acabam voltando,
Não é o ciclo?
Menina, nos momentos de saudade

O amor faz bem...
Pra todo mundo!

É que podemos sentir o mais perto
Das forças tênues que nos unem, encaixe
Perfeito, sentimento e coração, o perto
O longe, telepatas, sinestesia, doce sincronia
Roteiro das minhas ideias,
Escrito com tuas letras
Minhas digitais,
Na palma de tuas mãos...
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4.870...

CADA MOMENTO

Foi a quantidade de vezes em que eu vi o seu rosto
em meus sonhos.
Que em silêncio, alcançou o fundo do meu coração.
Deus preparou nossas vidas,
Para que um dia elas se cruzassem.
E é por isso que em cada passo que eu der,
É com você que eu quero dar,
Cada oração que eu fizer, é para que o nosso amor
continue a brilhar,
Que seja lindo todos os dias!
E que você continue a brilhar sua luz em meu coração,
Meu amor...

Cada vez que eu penso em você
Eu tenho ainda mais certeza do seu valor para mim.
Sem você eu me vejo diferente,
Com você a minha vida mudou,
Fez meu coração mais forte,
Tornou-se o meu equilíbrio,
Encontrei a minha luz.
Obrigado, pelo amor e pela alegria que você me traz.
Obrigado, pelo calor dos seus abraços
E pela magia em seus olhos,
Que profundamente tocou meu coração.
Mas palavras não são suficientes,
Eu te amo melhor define tudo o que você é para mim...
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SIMPATIA

SER

(Dedicado a alguém de voz suave...)

Que tudo seja como antes
Ou façam-se novas todas as coisas
Que os laços sejam fortes como aço
Ou passageiros como as horas
Quando acordar, não há muito a fazer
Como se sabe tudo é azul não por si
Mas porque eu fiz ser, com minhas mãos
E como se sabe talvez chova, e eu fique preso
Nos problemas dos outros, acontece
E eu digo que em teus olhos eu vi a solução
De todas as equações e sentenças que meu
Coração escreveu nas paredes da alma
Olhando o tempo, um ser da água falou
Para mergulhar, sem medo, na chuva
Conhecer o Rio Superior, seguir sem medo
Aqueles caminhos, eles vão me levar

Eu atravessaria o mundo,
E enfrentaria mil leões se fosse preciso.
Para estar ao seu lado!
Nunca serei perfeito,
Mas serei o maior amor de todos.
Enquanto eu puder, farei você viver o melhor de mim,
Serei o seu equilíbrio,
Serei a sua alegria,
Serei o seu amor,
Profundo e suave,
Todos os dias.
Porque eu preciso de você,
Porque eu preciso do seu amor,
Todos os dias da minha vida...

Só de ida, sem escalas
A você...
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A QUINTA LUA

FRÁGIL

Você já viu um daqueles prédios
Massa sólida compacta, dobrar-se?
E a rua, asfaltada, lisa, ondular-se
Qual as águas do mar, na Litorânea?

Frágil é a flor, sabor do vento
Frágil é a nuvem, rio que se vai
Frágil é a tarde que passa lá fora
Frágil é o vidro, onde guardei

Dá pra fazer tudo isso com a vontade
Mas não é qualquer usuário,
Nem qualquer habilidade que consegue
Tem que ter os toques, animus-anima

A essência do teu sorriso
Frágeis talvez sejam esses dias
Frágeis eram os livros onde encerrei
os contos que escrevi, pensando em ti

Nesse mundo há cinco luas, vemos quatro
Há uma outra, frequência alternada
Rio temporal, perturbação gravimétrica
Cuja visão é via merecer, ou receber

É tudo muito fragilizado, porque o eterno
não cabe no volátil, nem o discreto
Se acomoda no contínuo,
contudo és tu tão forte, que mais forte

Pela mão de alguém que sabe, transmutar
A calçada em isopor e o ar em fina espuma
Foi isso que teu olhar me mostrou, primeira vez
Depois, do mais, não sei, só sei que vi teus olhos

Eu me fiz, para segurar em tua mão
E sorrir, por aí, contigo, sem medo, feliz...

E mais, não sei...
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DO ETERNO

IRMÃO DE CORAÇÃO
Como esquecer dos amigos
Se eles estão conosco onde quer que estejamos?
Como irmãos que se ajudam a qualquer momento,
Como flores que deixam os dias mais belos
E cheios de vida,
Como as músicas que trazem as melhores lembranças.
Como esquecer os bons e saudáveis momentos de
alegria com pessoas tão maravilhosas?
Então, eu apenas continuo a agradecer, meu Pai,
Por permitir viver e sentir o Seu imenso amor através
de pessoas com coração tão imenso e cheio de bondade...

Lembro que havia barcos, veleiros
Eu me sentei naqueles cafés
Fiquei olhando o céu,
Aquele mesmo céu
Meu sorriso continua o mesmo
Nunca vai mudar, sempre aquele
Lembro que havia flores, que eu
Plantei, naquele velho jardim
Vieram os ventos, as chuvas, o calor
Eu mesmo deixei de ir, pensei em desistir
Ledo engano, o que é nosso nos chama
O tempo, meu mestre, me ensinou a esperar
Os vidros trincados de hoje são os vitrais
Do amanhã, eu decidi estar lá
Na mesma praia, mesmo café, um dia o navio volta
Te verei desembarcar, te entregarei as mesmas flores
E a Eternidade começará...
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A OUTRA MARGEM
És sinestesia
Potência e ato
Culpa e perdão
Medo e coragem
Paciência, determinação
Pétala e Raiz
O inesperado, o já sabido
Eternidade, tempo tão curto
Tão curto que eu sei, que logo
Tudo passará, mas sejam esses dias
Os teus dias, os mais brilhantes,
E quando, mais tarde, no epílogo,

“Felicidade é ter o que fazer, ter algo que amar,
E algo que esperar” (Aristóteles)
É buscar se reinventar, se renovar, pois a vida, cada
dia ensina algo ao dia seguinte...

Eu apenas me lembrar, contando, as poucas
Pérolas, que pude encontrar, na longa
Jornada, por esse mar, fique o teu brilho
Semente ideal, para gerar meus novos sonhos
O reinício do carma, tão logo eu aporte,
Na outra margem...
124

125

FUGAZ
O tempo passa rápido demais,
Então, ofereço o melhor de mim,
Vivo cada dia,
De peito aberto e intensamente.
Se em algum momento eu cair, sei que Deus me dá
forças para eu levantar e continuar.
O tempo está passando rápido demais,
Mas cada dia meu coração se renova,
Sem deixar escapar as alegrias e tristezas,
Mas com certeza, deixo os medos para trás vivendo
cada instante desta vida,
Cada dia mais louca e absurda!

Prime pelo coração,
Enquanto os tolos se apressam,
Os sábios acalmam o coração.
Como um rio que flui para o mar,
Certamente, as coisas boas de Deus também vão chegar...
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TEMPO CERTO

NUNCA
A sombra só existe pela luz
Mas a luz, por que, hein?
O certo e o errado, as superfícies, fáceis, fictícias, o
carma, o cálice, os cactos
Sei lá, vou pensar, em tudo isso depois, o mar do
Novo Mundo é confuso, só sei do que eu sei, que
você termina por ser o zênite, encanto maior,
E existe o impossível
As barreiras intransponíveis
Convenções, contravenções, crimes e castigos, o
Volga, as irmãs
O Tchekhóv, admirado, eu entendi o nunca,
Vem a ser, isso
Tropical, Monumental, oriental,
Os sonhos são os ritos, ordinários, cenários, calendários
Melodia boa, assentamento
Força bruta, construção,
Fundamento, luz solar, e aí, quando criaram a luz,
onde estava a sombra?
Talvez nem os caras sabiam

O nunca é o talvez, do agora porque depois da luz
veio a sombra, e sucessivamente, mãos abertas,
Eu sei, lá, ponto
Futuro, aonde tenho que correr
Jardim, praia, portas, portais
Iguais, eu vou saber, tu lá estarás
Só pode haver infinito, com finito sem luz,
Não tem sombra
E se não houvesse o impossível
Eu não sentiria o que sinto
Por você...
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DAMA SOLAR

BELA INSPIRAÇÃO

No céu, além das nuvens brancas
Ficam os castelos, cidades deles
No fim da tarde, na falésia, eu posso sentir
A energia titânica, jorrando daquelas mãos

Naqueles dias, em que me sinto sozinho
E me faltam palavras,
Sim, você é a minha inspiração,
Todos os dias,
Quando olho para você,
Parece um sonho pra mim.
Um sonho mais que real,
Porque contigo, a vida é muito mais linda!
Meu amor,
Minha flor,
Minha mais bela inspiração...

Passa-se muito tempo, até o ciclo se completar
Um dia, nas criptas, lendo aqueles livros todos
Ouvi falar de alguém, tão leve quanto a brisa
Cujo hálito etéreo despertaria visões, azul-anil
Um mestre, tempos atrás me confidenciou que ela
De tempos em tempos nos visita
Aquilo me transmutou, dobrou a mente,
Desejei voar, para além das nuvens, inebriado
Em geral, sempre descri de tudo, mas não agora
Em sonhos cruzados a vi, entendi, quem é
À porta, batendo, vestes luminosas,
Não tive medo, era ela mesma, a preferida,
Dama Solar...
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FLORZINHA
Amanheceu,
A florzinha ergueu-se ante o sol
Espalhou todo o seu perfume ao vento
Ensinando-nos que a vida é sempre linda

Numa tarde quente de setembro, eu sorri
A florzinha se foi, e eu continuo sorrindo
O que importa é o que aprendi, para flores raras
Não é preciso jardins perfeitos, estufas impecáveis

Um dia, no Criminoso,
Sentindo o ar ao redor
Eu entendi os ritmos, as gradações
Tudo aquilo que eu buscava, sorri

Elas gostam de liberdade, de ser bem cuidadas
Apenas querem ser amadas
Com um grande e verdadeiro amor
(O meu amor, o meu amor...)

Comigo mesmo, pensando na florzinha
Uma ciência arcana, eterna, ela me ensinou
E quando eu descia da Rua das Neves para
A São Francisco, o vento me soprou a resposta
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PARECE LOUCURA

CORTES

É já faz um bom tempo,
que passei dias e noites sozinho,
Mas algo extraordinário estava por chegar para mim;
Você meu amor!
Que ilumina meu horizonte,
E enche meu coração de vida.
Parece loucura,
Mas cada vez que vejo seu sorriso
E o brilho dos seus olhos,
Sinto como se o mundo fosse inteiramente só nosso.
Parece loucura,
Querer ser independente,
Mas ao mesmo tempo,
Não imaginar a minha vida sem você.
Meu amor,
Você transforma a minha vida,
É a minha grande alegria...

Ei, moça, sente aqui
Ao meu lado, vamos conversar
Não há nada melhor que o equilíbrio
Assim, você sabe: o nosso consiste nisso
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Eu amo você, tudo o mais é predicativo
Não altera a essência, e naquele momento
Em que passa cortando a tarde
E dá vontade de largar tudo, procuro algo
Para me segurar, porque, na verdade
Outros rolês me chamam, e minha galera
Fica por aí, sem muito interesse, indiretamente
Incidindo sobre o tédio dos dias amarelos
Longo processo que ainda não decodifiquei
Notas dispersas de uma música sideral, muito bela
Como você, meu passar, meu ficar, meu seguir, refletir
Só você, meu infinitivo, imperativo amar...
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UM SÓ CORAÇÃO

ENGENHARIA I

Não vai demorar para a chuva chegar,
Estarei então bem pertinho de você,
Para sentir o seu perfume e o seu calor.
Há uma batida que toca,
Um som sagrado
Quando nossos corações batem como um só.
Linda,
Você é muito linda.
Eu posso sentir a chuva,
Mas nada se compara com o seu toque.
Eu perdi as palavras
Mas descobri a felicidade ao segurar a sua mão!

Esse teu cabelo
É um caminho, cheio de caminhos
Que me encaminham a um novo caminho
Que ainda não caminhei, nos meus descaminhos
E quando eu te fito concentrada, imersa
Em cálculos e variações, e esse cabelo
Abandono-me ao sentimento, de uma profunda
Admiração, menina brilhante, beleza natural
Muitas vezes, imerso em ideias soníferas
Ante tua visão é que eu desperto, mesmo que
A dinâmica já me tenha em ação, é que minha mente
Não depende de meu corpo, esse sim máquina
Para quê prender esse cabelo?
Deixe-o livre, espargindo o que há de mais belo
Tonalizando meus dias com matizes angelicais
Reencaminhando minha alma rumo à liberdade
(De teu amor tão puro e exato
Um novo caminho a percorrer...)
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DESPERTAR

COMPLETO
Amor,
O meu coração já está completo com você.
Porque em seu sorriso consigo enxergar a minha alegria
E a luz dos meus sentimentos tão intensos.
Em seus olhos percebo a nossa ligação,
A nossa química, que é tão diferente e tão mágica,
E por isso se completa.
Em seus olhos vejo a tua ternura.
Ah, em seus olhos...
Em seu olhos vejo o meu amor.

O acordar de um longo sonho
Por vezes traz algo diferente
Naquele exato momento em que você sente
A luz invadir a pálpebra, daí tudo começa
Muitas vezes, o acaso, é só um disfarce
Nas muitas línguas em que somos educados
Difícil encontrar em alguma a palavra certa
Para exprimir aquela sensação sempre única
Sempre duvidei do sempre, porque tudo é tão efêmero
Foi a deixa, a vida, você sabe, ela adora
Esse tipo de comportamento, bem-vindo amigo sol
Bem-vindo, dia bonito, não se esqueça de me esquecer
Porque vou estar em algum ponto de acumulação
Deixando a viração do real reciclar todo o ruído
E acalentando algumas ideias sobre óptica
Para poder conversar melhor com uma certa dama
Resplandecente...
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LENTES

Manifestações simples, porém, verdadeiras, de carinho e solidariedade são com certeza o alento que a
humanidade precisa para viver o amanhã em harmonia.
Podemos ser assim todos os dias!
Vale pelo menos tentar!

Nos meus últimos dias com lentes, já imaginava conseguir ver a sua beleza de um jeito diferente.
Muito mais simples que eu podia imaginar.
E toda vez que sinto seu coração bater junto de mim,
Sinto que estou cada vez mais feliz e apaixonado.
Já não preciso mais de lentes para enxergar a imensidão dos nossos sentimentos.
Amar-te-ei do jeito que você merece,
Estarei com você sempre que precisar,
Vou lhe abraçar e lhe beijar todas as manhãs.
Porque eu te amo,
Porque eu te quero,
Porque eu preciso de você meu amor!
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FAÇA VALER

ASSIMILAR
Um modelo é só um modelo
Não é o fenômeno, nem o fato explicado
Por isso, podemos ter vários modelos, para a mesma
Sensação que o nervo óptico permitiu ao cérebro

Igual, àquela que eu determinei para justificar tua
Trajetória pelo céu das minhas concepções, meu bem
Larguei caneta e papel, voltei àquele mesmo banco
Rindo, apesar de tanta dificuldade, afinal solucionei

Processar
Existem, no entanto, outras formas, de compreender
Alguma coisa que você tem interesse
E tu me deste um modelo, que se encaixa nesse modelo

Aquele problema, que por tanto tempo me afligia
Senti novamente tua beleza me tanger,
Absorvi tuas infinitudes, assimilei tuas perfeições...
(Agora sei que elas não são estocásticas)

Dia desses, olhando as variações, nas moléculas
Do ar causadas pela passagem suave, de uma supernova
O tempo trincou, o cenário ruiu, tive uma leve vertigem
A teoria, que eu criei sobre a aquela passagem, era
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VAMPIRO
Suga-me a alma, toda a noite, se quiseres
Tira-me o sangue, a linfa, os desejos
Arrasta, em tua capa de dama misteriosa
Até meus ossos, consome minha vontade

Apenas leva-me, não esquecendo que contigo
Ao perder-me, encontro a liberdade, há muito desejada
E no escuro das realidades desconhecidas, contigo
Enfim eu sei que vou descobrir porque só você, tão

Entre o terra-a-terra e as maravilhas
Que enxerguei em teu olhar oculto, eu prefiro partir
Outra língua, sem limites, ética, caos
Eu quero ser como tu, já decidi, sem tergiversar

Deleteriamente oposta às ilusões que chamo de vida
Pôde me completar com um vácuo tão profundo...
O ambiente esfria, a noite fica mais densa
(O vento uiva, aí vem minha flor desbotadamente amada)

Quando a noite cair, vou te aguardar no mesmo lugar
E dessa vez espero que seja para sempre, entre aqueles
Túmulos de tudo o que um dia eu quis, vem me buscar
Minha dama de lábios ardentes e pele gelada, toma-me
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MOMENTO DE VIVER

Sutilmente, você tomou conta do meu coração
Passamos a escrever juntos as páginas das nossas vidas.
Muitos versos de alegria,
Páginas que rasgamos,
Páginas vazias dos dias em que a distância nos afastou,
Mesmo assim, eu sei que amor está escrito por cima
de cada uma dessas páginas com a história de nós dois.

Alegria e orgulho é o que define esse momento.
Aprender a lutar por nossas próprias conquistas
Um sinal de coragem
Tudo depende da força com que lutamos
Pelos sonhos
E desejos
A coragem para erguer o olhar
Superar as fraquezas
Sem desviar os nossos caminhos
Fé e esperança
É o que nos conduz
Como uma chama
Acesa no coração
O momento é este aqui
Vamos aproveitar
Vamos viver!
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PÁGINAS

RITUAL

(Sobre uma história bizarra que alguém me contou
enquanto eu estava olhando o mar na Litorânea)

Você vai se alegrar, achar que sabe
Todavia não se engane, você não sabe
Vai frequentar as instruções, recitar os ensinamentos
Caminhar para lá e para cá, olhando as estrelas
(E rirá à toa)
No firmamento, até criará uma certa familiaridade
Terá conversas reservadas, sorrisinhos particulares
Mas ela é mais profunda que isso, isso é nada
Atrás daquele sorriso há uma infinidade de realidades

O que terás dela o tempo levará, morrerá
Naqueles dias, não ache estranho, eu te avisei
E quando você me ver sorrindo por aí, naquelas horas
Espero que entenda, e procure também alguém que
lhe entregue
(As perfeições de sua alma, porque as dela são minhas)

Que só o observador atento poderá conhecer
Esse observador sou eu, e o eu dela, ela me deu
Para guardar e amar, mais ninguém
Os segredos, as joias mais valiosas, eu tenho
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ELO
Um dia, na infância distante
Alguém me sussurrou
Que os amantes verdadeiros
Iam para Saturno

Deixaremos esse mundo
Para outros mais aperfeiçoados
Confesso que acreditei,
Com a mesma ingenuidade

E por isso ele tinha aqueles anéis (as moradas deles)
Onde os sentimentos
Ganhavam forma, liberdade
Numa união eterna, num sonho bom

Daqueles tempos primevos,
E na simplicidade de nosso amor
Eu me decidi
Eu quero ir pra Saturno,

Como nossas ligações,
Que são apenas uma só
Na mesma nuvem de emoções,
Que compartilhamos

E quero ir com você

Metalicamente, vida afora, e
À noite, contemplando
O firmamento, eu me dei conta, do futuro
Alguém me falou que em algum momento
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HABITUAL

SIM AO AMOR
Sim, meu amor, vamos cantar juntos,
Vamos aproveitar a imensidão deste mundo.
Temos muito ainda que ver e aprender,
Vamos aprender a viver.
Vamos sim, fazermos isso juntos.

152

My habit to love and favoring is so spontaneous that
even feel strange when it does not.
I give big, love intensely and without limits.
But now is my time,
Receive!
Today is only about me, learning to catch up.

Habitual (tradução)
Meu hábito de amar e oferecer é tão espontâneo
Que até parece estranho, quando isso não acontece.
Eu ofereço um amor grandioso, intenso e sem limites.
Mas agora é minha hora,
De receber!
Hoje, é apenas sobre mim, aprendendo a recuperar o atraso.
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ÁGUA (DENSA E DOCE)
No mar, nadando entre as ondas, se vai
Meu mar és tu, teus sonhos, tuas ideias
Tua pele, teu ser, onde posso mergulhar
Profundamente, sem medo de me perder

Para o peixe da água salgada, ela é doce
Assim tu és para mim, a doçura mais profunda
E mais o peso da água aumente, a pressão mostre-se
Insuportável para quem nasceu para as efemeridades

Sentir, seguir, deixar fluir, tuas correntes
Sem temer acabar, ou fugir
Na imensidão de teu ser, posso avançar, descobrir
Me achar, nos segredos ocultos por tuas marés

Da superfície, eu quero estar envolto
Naquela massa líquida
Sem limites, sem travas, sem amanhã
Apenas sorrir, sentir, cada vez mais longe

Que fiquem atrás a luz, o vento, o céu
Tudo o que desejo é o azul profundo, eterno
As moléculas de oxigênio e hidrogênio sucedendo-se
Enquanto à frente só haverá o desconhecido

(De teu eu)
E eu nunca vou me cansar desse doce
Que só tuas águas misteriosas possuem.

De teu ser infinito, nunca voltarei à superfície,
Nunca mais verei as praias da existência
Adeus, mundo que tanto tempo me tomou
Adeus, sonhos primários que nunca realizarei
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DOCE
Doce és tu
Doce é tua sutileza
Doce é teu cuidado
Doce é tua delicadeza
No duro trato com minha alma animal
Doce é tua habilidade
Para dizer o que eu quero ouvir
Sem, no entanto, sacrificar a liberdade
Doce é tua alma quando envolve a minha
Sob tuas asas vigorosas
Com que cruzas essa vastidão como o relâmpago
Tal a noite por sobre o céu azul

PARTE DE NÓS
Mais do que palavras e sonhos,
Certas coisas não devem somente ser ditas ou reviradas em um momento inconsciente,
Temos que viver,
Temos que aproveitar,
E esta é uma parte da nossa alegria
Que se espalha por aí...

Doce é teu sentimento, quanticamente
Calibrado, para não esgotar
O doce que é sentir tua presença
O doce de teu amor, etereamente adocicado...
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GREEN EYES IV
Seus olhos
Misteriosos
Tão profundos quanto o mar
Levam-me a meditações
Quando as horas se dobram, de madrugada
E no zênite solar
Eu sei
O que vi
Além das sombras, ocultando-te
Há algo que pulsa, uma emoção ainda não
Experimentada
Que fatalmente me magnetiza, paralisa, inspira

SIMPLESMENTE
Não subestime,
O amor sempre encontra uma maneira de entrar em
seu coração.
É lindo e simplesmente acontece,
Tudo o que você ver passa a ter um significado,
Não precisa de explicação,
Pois simplesmente acontece...

Não sei se eles viram, quando você passou
Mas havia sóis, e mundos, e nebulosas
Em teu olhar
Foi aí que eu fui pra casa pensando em ser astronauta...
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NÃO ME DEIXES
Não me deixe ficar
Sem teu sorriso
Não me deixes sentir
O vazio da madrugada
Não me deixes olhar, o céu nebuloso
E não ter tua presença, para me certificar
Que toda tempestade passa e a dor
De ontem é o alicerce da felicidade de hoje
Não me deixe desacordar, desse sonho bom
Não me deixe me perder naqueles caminhos
Outra vez, no desânimo, no desalento
Preciso de teu olhar, em todos os momentos
Eles são os faróis que me indicarão o caminho
O prumo certo, para além da bruma
Para a alegria em estado permanente
Para a felicidade sem fim...
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MIL RAZÕES
Hoje, somos jovens e talvez não percebamos,
Mas logo seremos velhos,
Pensando nisso, quando faremos as coisas funcionarem?
O amor não deve ser somente uma promessa,
Nem um souvenir, pois uma vez ofertado,
Jamais será esquecido.
Não deixe-o desaparecer,
Outra oportunidade pode não existir.
Podemos fazer qualquer coisa,
Temos um mundo inteiro ao nosso alcance.
Surpreenda, tome uma posição e compartilhe,
O amor é grandioso demais para viver preso dentro de
um só coração!
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O QUE VOCÊ ME FALOU
VENDO AS ONDAS QUEBRAREM
Andar novamente por aquelas longas avenidas
Sentar sob aquelas árvores, olhando os que passam
Conversar sem muito o que falar
Não precisar da sisudez, nem da dureza no falar
Sorrir como se o mundo começasse hoje
E acabasse amanhã
Não ter com o que se perturbar, os pássaros cantam
A poeira, aquele cachorrinho, o anoitecer
Sentir o frio matinal, arder no sol de setembro
Iniciar um debate sobre o nada que se origina
Do horizonte coberto pela vegetação
Apenas estar...

ENTRE NÓS
Beleza, alegria e simplicidade.
Estas três palavras descrevem-na por completo
E isso enche a minha vida de amor e esperança.
É uma magia que se espalha por toda parte,
Fazendo-me compreender o significado desse sentimento que nos cerca.
Eu então deixei de ser apenas um sobrevivente
Para viver a imensidão deste grande amor!

Uma rede, aquela cadeira, uma calçada, escadas
O mundo é muito vasto, já quis conhecer tudo
Hoje, bem, prefiro descansar aqui, onde é até maior mais
Maravilhoso, meu único e verdadeiro lugar, teu coração...
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SOBRE O TÉDIO DAS FÉRIAS
ESCOLARES
Ei, moça, preciso lhe falar
No entardecer,
Sentei naquela pedra onde nossas mãos se
Apertavam, outrora, outra vez

Ninguém sabe o que vem
A seguir, quando a porta
Do Paraíso se fechar e as
Da percepção se abrirem

E fiquei mirando o mar, meio sem vontade
Então pensei em desistir
Olhei o vazio, senti a dormência
Da volúpia de sumir, por entre os dias insossos

Mas eu sei, começa com a,
Tem meu nome, o teu
E tem sabor vagamente
Onírico, divino,

Eis que logo surge um daqueles meus amigos
Que voam por aí, livremente
Me falando de coisas conhecidas,
Mas não vividas

É uma ópera, um poema ainda
Não recitado, um fruto oculto
Que pacientemente amadurece,
Nas perfeições de tua alma

Ei, moça, escute, eu vou continuar,
Teu lugar permanece
Nunca me canso, sou imortal e,
Conforme ele disse

(No reino sagrado de teu coração,
Que é meu e me pertencerá
Por toda a Eternidade, que há de vir)
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ESSE TEU SORRISO
DE MULHER II
De manhã, tudo ainda está
Na bruma
A labuta precisa ser reiniciada
Apesar de tudo

Em águas desconhecidas
Quando Helius invade minhas pálpebras
Por aquela alameda de concreto e aço
E (o teu sorriso) me enleva,

Os passos, retomados
Uma longa jornada até a taça
Muitos horizontes a cruzar
E sonhos a ver serem destruídos

Convidando-me a seguir
Mágico, mesmérico,
Não sei o que há, sei que tenho sorte
(Desde já, por te ver, sorrir...)

Eis, no entanto Teu sorriso
Iluminando as trevas espessas,
Cheio de segredos
Convidativo a mergulhar,
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SEM EXPLICAÇÃO
“Qualquer um que tenha um amor próximo a este sabe
o que eu estou dizendo.
Qualquer um que tenha um sonho realizado sabe o que
eu estou sentindo.
Roxette

Outro dia aí que esqueci de tudo
E voltei a ser criança!

Qualquer um que algum dia tenha sentido a pureza
da chuva,
Sabe o seu significado total.
Não precisa de nenhuma explicação.
Tudo o que eu consigo pensar,
Tudo o que eu desejo fazer,
Existe você meu amor!
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ÁLAMO

ESSENCIAL EM MEU CORAÇÃO

No outono, todas as folhas caem
Então vem a neve, e o frio
Um viajante desavisado pode facilmente
Cair, se não estiver acostumado

Sempre existirá um momento para eu dizer que te amo,
E isso não posso ignorar,
Pois a vida desliza sobre trilhos rapidamente.
Farei o mundo saber o quanto você é linda
E essencial para minha vida,
Como belas músicas em meu coração.

Com o clima, por vezes hostil, do real
Mas, contudo, todavia, no entanto
Há sempre o conhecimento, imerso
Na bruma, para quem tem os toques
Certos
Então, a alegria volta, é a primavera
E o céu torna-se de um azul intenso
Embora o verde seja a cor da esperança
Beleza, perfeição, boa ordenação
E quanto você assiste a si mesmo,
Numa frequência paralela,
Afinal compreende que o tempo
É absurdamente justo Coeso,
E sempre sorri (Pra você)
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NA LUZ DO TEU OLHAR
Amor que é amor nunca morre
Aquele velho amigo me disse
Uma vez, enquanto eu ia embora
E eu acreditei

E nossos números são reais,
Embora haja fatores complexos
Alguém parametrizou essa função,
Mas ela é transcendente

Tempos passando, lugares exóticos,
Paragens distantes
O véu da distância ocultando-me
O jardim que criastes

Enfim, vou, por aí, sempre outsider
Do muito a se dizer, do muito a se calar
Guardo comigo humilde Certeza do belo eterno
Que contemplei na luz do teu olhar (Para sempre?)

Até a vida trazer seus equipamentos
E transportar-me à tua vizinhança
Um ponto de acumulação, você sabe
Sempre é limite de alguma sequência
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ÁRIA
As cordas, dissonantes, da harpa
Modulam, irracionalmente, os acordes
Neopitagóricos de uma música não-euclidiana
Aos espaços sucedem-se os espaços
E dentro de cada nota, há uma mônada
Nos terrenos supralunares fala-se de uma gema
Presente em todos quarks que os torna
Naturalmente, imateriais
De onde ela vem, para onde ela vai?
É o que eu não sei, mas vou descobrir
Enquanto os minutemen executam suas tarefas
Maquinalmente, num círculo fechado de chumbo

Sorrisos que me orgulham e me deixam radiante.
Como viver aqui sem vocês?

Eu prefiro ficar preso ao magnetismo
Desses teus olhos e mergulhar nas águas profundas
De teus sonhos, absorvendo a deliciosa canção
Que desce a mim por tuas mãos, numa ária eterna
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RAINHA
As pradarias, os bosques, o riacho
Por onde passo falam de ti
E os camponeses, da dura labuta
Apenas elogios à tua presença, dizem
Aqui é tudo muito organizado
Ciência perfeita, alta tecnologia
Paredes que se abrem com flores que se afastam
Confesso ainda não entender bem, tais mistérios
O Céu, de um azul diferente, nos inspira
A fluência da corrente imaginética aqui é pura
Mas o caminho segue, eu vou partir
Infelizmente ainda pertenço à era do Dínamo

ESSENCIAL EM MEU CORAÇÃO
Sempre existirá um momento para eu dizer que te amo,
E isso não posso ignorar,
Pois a vida desliza sobre trilhos rapidamente.
Farei o mundo saber o quanto você é linda
E essencial para minha vida,
Como belas músicas em meu coração.

Talvez, no futuro...
Por agora, levo na alma as perfeições
De tudo o que vi e conheci, principalmente o amor
Profundo, que brota de tuas mãos, minha Rainha
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ACREDITAR

VAMOS VIVER I

Eu acredito,
Eu acredito que você está aqui para ficar.
Eu segurarei a sua mão em meu coração,
Para você sentir o amor e a bondade que vive em
minha alma.
Eu acredito,
De todo o meu coração,
Que para sempre eu te amarei...

Sinta com toda a força o meu amor,
Veja, sinta e vamos viver juntos.
Já não precisamos só sonhar...
Você é exatamente tudo o que eu quero,
Algumas diferenças talvez,
Mas é esse amor que coloca meu coração em chamas
E dar brilho aos meus olhos.
Deus está do nosso lado para nos abençoar,
Então vamos, vamos viver!
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INSÔNIA
Houve tardes, meu amor, em que duvidei
E fiquei tentando achar o sono, e ele fugia
E à noite eu ficava olhando as nuvens
Por cima da colina,

A vontade de sair por aí (com você)
Afinal, tu vens, caminhando,
Ao sabor do vento, tudo esverdea-se
(Resplandece)

Contrastando com as nuvens
Confesso, uma vez, pensei em desistir
E retomar aquele preto e branco de antes
Onde não dava nem para contar as estrelas

Finalmente compreendo, dormir é fugir,
E esse sonho é real,
Precisa de olhos abertos,
Pois as ilusões já passaram

Por causa da névoa das ilusões, materiais
Sim, minha bela, esse mar imenso
Torna tudo mais difícil
Por que o sal às vezes corta
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DANÇA
Um passo após o outro
O caminho vai sendo construído
Na sutileza do carma consumido
Em noites frias e dias escaldantes
E quanto leva é o mérito
Nas nuvens, não existe gravidade
Para te deixar pra baixo, ou fraco
E assim você pode sonhar, em dias sem fim
Aquela beleza, que habita longe, em dias futuros
Hoje desfila suas multisincronidades tão perto
Que os mais espertos deveriam gravar
Em pedras, as delícias estéticas dessa bolha cronal
Porque quando mergulharmos no supranatural
As realidades podem facilmente corromper-se
E só quem tiver a sensibilidade, é que poderá

ESCOLHA
Meu amor é assim,
Um tanto espontâneo
E com o jeito de uma criança.
Entenda que o acaso não aproxima ninguém,
Mas Deus e seu imenso amor é que une as pessoas e
os seus corações.
E eu fiz minha escolha,
Escolhi você,
Para todos os dias da minha vida.
Por isso meu amor nunca lhe faltará!

Apreciar aquela arte, de uma forma não cartesiana
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AFORTUNADO

Amar!

É maravilhoso saber que o amanhã está principalmente nas mãos de Deus,
Que apesar do mundo ser cheio de dúvidas e incertezas,
Eu sou muito bem resolvido em relação a quem eu
escolhi para AMAR,
É evidente,
É totalmente previsível!
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ODE À NINFA
E eu te escreverei de cá
De onde as ondas batem, e morrem
No dia a dia, sem nada a declarar
Eu te relatarei das dores, e cores

O teu olhar, o Amor que eu vislumbrei,
Na ânsia de te integrar, mas tu,
Limite infinito, decidiste por fim
Ocultar aquelas pétalas,

Dos contos, fantásticos, que ouvi
Dos dramas, odes e melodias, tocados
À meia luz de um meio dia
Te descreverei o movimento caótico

Sob teus passos silenciosos

Das nuvens, e naves,
Disfarçadas de nuvens
Dos arcontes que insistem em escravizar
Aqueles que sonham
Com dias benditos (e assim será)
O que não saberia traduzir
É a imensa veneração
Por tua pele, teus cabelos, tuas mãos
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VERDE
Vieste, amor, numa era muito rude
Em vão, tentaste comunicar-se
Espalhaste tua palavra, mas não houve retorno
Muito cedo, te percebi isolado

O AMOR EM CORES
Contigo não tenho medo de voar bem mais alto,
De atravessar o tempo e as fronteiras,
Para pintar o céu com as cores do nosso amor!

Então partiste, levando aqueles sonhos
Aqueles dias, aquelas tardes
O sol, em seu papel fatal
Seguiu minha labuta cotidiana
Contra o vento, a noite, a chuva, o tempo
E mesmo na época das estiagens
Guardei a fé de dias melhores
Por fim, as estações sucedem-se continuamente
E agora (ainda) em meio ao caos
Tua voz suave me desperta com ternura
E então aquelas amargas frutas, de tom esverdeado
Enfim se tingem com o sabor da plenitude...
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VELAS

VAMOS VIVER II
Sim, amor
Vamos voar
Vamos viver juntos as emoções
Temos muita história para escrever
E muitos sonhos a realizar
Sim, vamos viver
No imenso mar da alma
O amor e o desejo
Verdadeiramente, loucamente, intensamente...
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Vento, agitando, no mar, vorazmente
As velas de um veleiro que vaga
Ao sabor das vagas, no mar vagaroso
Vem-me, na vivência vibrátil dos dias
Luzes, para iluminar, o lume da lenta libertação
Velas, para vislumbrarmos a viragem (das verdades)
Vibrando vividamente no devenir
Violentamente vertendo no vórtice
Dimensional, de dias dedicados ao desejar
Contemplo-te com tempo transcendente
A Doçura descendo diletantemente
Em paisagens, miragens, dosagens
Em tudo esteticamente (estás) eternizada
Elejo-te elegias elegantes e elétricas
E enquanto dormes, docemente
Velo por ti, veladamente
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VAMOS VIVER III

DOCE FELICIDADE

Não vou perder nenhum dia longe desse amor,
Pois se o amanhã não chegar...
Terei vivido sem arrependimentos os melhores dias ao
seu lado!

Para mim o céu ainda significa algo,
Por isso podemos sonhar um com o outro
E a certeza de mais um novo dia,
Juntos,
Poderemos provar a felicidade,
E a doce melodia do amor...
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BRILHO
Irradias, meu bem, um brilho contínuo
Embora tuas aparições sejam discretas
E decodificar tudo implique alta complexidade
Num padrão de signos logicamente não-enumeráveis

Em tempos etéricos,
Saíste do nume em que habitas
E de uma forma tão
Termodinamicamente simples

Acontece que eu sou psiconauta,
Nenhum dado me escapa
Imerso na entropia consciencial reversa
Na análise da engenharia do Real

Alumbraste meu dia,
Coloriste meu sorriso, tão cinza
E minha Ciência (de amar)
Ganhou mais um teorema

Então aconteceu,
Tal um portal hiperespacial
Minha retina disparou o alarme
E o cérebro reconheceu o padrão
Metaimagético, proveniente
De realidades numinosas
Em variações sinestésicas
De nuances inconclusivas
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ESTAÇÕES

(Dedicado a uma dama que tem colorido minhas redes
sociais com sua beleza)

Tu, Junho, sempre foi o mês da novidade
Sempre, em teu passeio deixas algo
Não tem nem como argumentar
E, no final, o sorriso sucede ao caos

Sonho em forma de dama
Resplandeces em minha mente num despertar
E, enquanto a primavera junina estiver rolando
Pode ser que nem tudo esteja perdido

Em minhas caminhadas, te vi,
Num nobre jardim
Sondei a alma, estava vazia
Infelizmente, não tenho como devolver

(E numa dessas estejas tão perto,
Que até o sonho vire
A realidade delicada que com tanta ternura
Tu resumes em teu sorriso, de anjo puro

A César o que é de César,
Teu valor é muito alto
Mas a Beleza, minha (cruel) credora
Não se importa com meus protestos e ameaça-me

E em teus cabelos longos,
Qual um sonho tão doce)
E esse esteta possa sorrir...

Cortar-me a verba, e os insumos
Se a ti não prestar atenção
E render homenagem
Maravilhosa, em pétalas multicor,
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ALGO SOBRE ALGO
Levo-te, num sonho vago
Assim sem nem saber por que
Acontece que é o Tempo quem comanda
Tudo aquilo que há devir
Oh, meu amor! No alvorecer, um desses anjos
Que velam os sonhos dos que desejam
Me trouxe uma carta, escrita em tinta
Numa cor que talvez não soubesse definir
O mundo dos sonhos, tão em si fechado
Acaba por dobrar-nos mesmo a vontade
E, enfim, aquela doçura,
Que só sinto quando tu passas

“Então o AMOR se rende para GANHAR a guerra...”
Darren Hayes

Espalhando teu perfume visual na avenida
Veio afinal se colocar,
No umbral da minha mente
Aquecendo um certo querer,
E regulando até o pensar
Imagino que estas tardes valham algo
E que por fim vou te levar,
A caminhar, pelos Campos Elísios
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MISTÉRIOS
Lá estava eu, na bruma
Em meditações ortorrômbicas
De uma sutileza microestrutural
Então, um dos elétrons moveu-se

MELHOR
Oferecer o melhor de si todos os dias
É reconhecer que a vida é cheia de propósito
E significado,
É com certeza compreender o imenso amor
Que o Pai Celestial tem por nós.

Subitamente, o ocaso se iluminou
Houve uma variação psiônica na concretude
E percebi, em algum lugar,
Próximo, teu gradiente mostrando-me
Que o grau de liberdade mudara
Então, entendi tudo, é a história da Vida
Surpreendendo até mesmo o insolitamente monótono
Dei uma volta, rastreei meus alfarrábios
E, por fim, ficou claro: era uma nova Ciência
Um entender diferente, extremamente variado
Descobri que preciso de asas,
Pois tuas terras estão acima
Mas, não importa
Em quantos dialetos te exprimas
Chama-me Édipo,
Pois hei de decifrar teus enigmas
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PARA TE AMAR
Um novo dia para eu dizer...
Te Amo!
E sentir cada vez mais forte esse amor tomar conta do
meu coração

Eis que o seu amor é que dá vida...
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SINTONIA
E o que é essa felicidade,
Que invade a noite
Que domina o ânimo e funciona
Como um catalisador

A mão, quando ela oferecer, suas perfeições
E, assim, num desses dias,
Enquanto o sol se afoga
No mar lá embaixo,

De ideias e cores, renovadas
Trazendo aquela paz
De um sonho fugidio?
É que te vi, tu sorriste, eu sorri

Além do meu cansaço
Vou ter a tua presença,
Para um rolê nas ruas loucas
Da nossa querida Ilha do Amor

E o pensamento, no éter
Propagou-se, com maior velocidade
Que um pulso eletromagnético
No vácuo universal
A Vida,
Essa dama graciosa com uma cesta
Sai por aí distribuindo flores e joias
Melhor para quem souber esperá-la e estender
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BRISA
(Levemente numa dama de cabelos compridos)

Sabe aquele vento ao entardecer
Que sempre está a favor de teu cabelo
E faz com que te envolvas inteira nele
Eu o espero ansiosamente,

Do trabalho diário e repetitivo
Oh, minha princesa!
Que pode um pobre camponês te dar?
Além da esperança com que sonho

Sentado aqui na praia
Enquanto assistes ao sol se pôr da colina
Eu não sei bem, porque
Mas, aquele vento, suave,

Enquanto repousas, nos braços de Morpheus
Mas, bem, o vento, ao menos traz teu perfume
E consolo-me que para amar
Não se precisa de títulos

Era ele que eu queria ser
Para guardar-te,
Ainda que por poucos momentos
Nos meus braços, tão cansados
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SORRISO

SUA LUZ
O amor preencheu minha vida
Com o intenso brilho do seu olhar
E a simplicidade do seu sorriso.
Sinto que com você estou em paz
E estarei perto de você para ser sua luz,
Para ser seu companheiro e seu amor eterno...

O esteta, ele é complicado
Há manhãs em que ele
Simplesmente não está lá
É quando o chumbo pesa mais
E caminha por aí, meio sem rumo
Agora, que há um novo Big Bang
Não adianta se apressar, sem nebulosa
Nada de galáxias, sistemas, sol e os planetinhas
Então a vibração vem, e tudo arde
Mas a vida, com seus elásticos, atacante habilidoso
Dribla a zaga toda, e o goleiro, letal
E então, surge uma luz
Quando eu vi, estava lá, era o que queria
E sorri, e sorriste, e a manhã ficou linda
E a tarde se embelezou, eu ganhei
Uma nova joia, para admirar, na doçura do teu sorriso
(Donzela maravilhosa...)
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ESSE AMOR
Que amor é esse que cresce dentro de mim a cada dia?
Que amor é esse que alimenta minha alma
E toma meus pensamentos?
Que amor é esse que por diversas vezes me faz voltar
ao tempo para agradecer pelo dia que a conheci?
Talvez, eu possa dizer que é um sentimento extraordinário, lindo e maravilhoso,
Mas não adiantaria, pois é muito mais belo do que eu
posso descrever.

Não existirão adjetivos, palavras e métricas possíveis
para falar desse amor.
O que eu posso dizer é que Amar vocês é a minha
promessa, é um sonho que se renova todos os dias e
que estará comigo em qualquer tempo, em qualquer
lugar em que eu possa habitar...

Talvez, eu possa dizer o quanto ele é tão grande,
Mas, também não daria para medir a imensidão desse
amor ou quem sabe, eu possa dizer que esse amor é
para minha vida toda,
Mas, ainda assim eu não conseguiria explicar que o
meu amor viverá pela eternidade.
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MÃOS DADAS
Me deixa te levar
Por aí, sem muita noção
Não, não questione, ou compreenda
Apenas vem, me deixa te conduzir

A nossa ainda não foi criada
Mas espera, pacientemente,
Na bruma, pelas chaves
Que só você tem

Sabe, o mar, as colinas, as falésias
Aquilo tudo lá, que eu quero conhecer
Tu sabes que é contigo, que eu quero ir
Mas lá, onde o tempo faz a curva

Para solucionar o enigma
E nos mostrar, onde está o tesouro
E o quanto pode brilhar
Essa joia rara, que é o nosso Amor...

Naquelas cronojanelas que se abrem
De vez em quando, de madrugada
É bem lá que tens que estar
E me deixar te conduzir

Num sonho bom (Por dias sem fim...)

Em algum momento as nuvens vão convergir
E o jardim, a praia, nossas mãos, nos daremos
Vão fluir, não me importo em esperar
E, dentre as realidades que existem
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VOLÁTIL

JUNTOS II
Contigo caminharei a todos os lugares,
Para viver os teus, os meus e os nossos sonhos.
Estaremos juntos para contemplar muitos e muitos
pores do sol.
E por amor recomeçaremos sempre que for preciso,
Desafiando o tempo com a grandeza do nosso amor...

À tarde, os arbustos, agitam-se
Com o vento, que vem do mar
Rsrs, eu sei vai amargar, mas não se culpe
Nem tudo pode ser fácil, nem mesmo o respirar
O tempo, os lugares, a coisa toda
É muito difícil explicar, e eu não quero,
O que sei é que os caminhos convergem
Mas, às vezes, divergem, e eu conheço o Continuum
Há mistérios que apenas devem ser contemplados
Deixar para lá, deixar ir, seguir
O amor, ele gera joias
Voláteis, obscuras, às vezes encontramos algumas
Mas no fim, não se assuste
Sou um outsider, por aí, mas tu sabes
Onde me encontrar, e eu (nunca) vou fugir
E onde quer que eu vá andar
É na bruma mais densa que irás me encontrar
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A VOZ DO MEU ANJO
Na bruma, ao amanhecer
Eu vi, num lusco-fusco
A silhueta, um tanto quanto,
Perfeita

NÃO SOZINHO
Eu poderia viver sozinho,
Mas nunca preencheria os vazios do meu coração.
Eu poderia viver muitas coisas,
Mas sem os amigos jamais estas coisas seriam iguais.
Obrigado, Pai, pela riqueza abundante da família e
dos amigos verdadeiros...

E estava lá, para encontrar
Eu busquei, eu lutei, desbravei
Foram anos de peregrinação
A sede nunca saciada,
O desejo sempre queimando
Ah! E tudo convergiu naquele momento
O ar congelou, a terra tremeu,
Eu vi relâmpagos
O bosque, o riacho, as próprias nuvens
Tudo parecia sorrir, eu vi, eu vi
E depois caminhei
Ao seu encontro, há muitas pazes
Mas acho que a minha, eu encontrei
Ao ouvir,
Na penumbra matinal daquele dia
A doce voz do meu anjo...
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A FLOR
Se você tiver uma flor
Incolor
Regue
Carregue
Estude, cuide, adube
Até a cor voltar
Ilumine, dê carinho, ensine
O tempo é seu amigo, se houver amor
Se alguém lhe der as sementes
Não abuse, não esqueça, tenha cuidado
O outono pode ter sido seco
Mas é na primavera que ela brilhará

OLHAR DE AMOR
Eu precisei de muito tempo para encontrá-la,
Para ver você.
Então, vi em seu olhar o AMOR!

Mas tudo dependerá, da sua boa vontade
De compreender, de conhecer, e de querer
Água (sorriso) pode curar tudo
Mas é por suas mãos que a beleza fluirá
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CANÇÃO NO SILÊNCIO
No crepúsculo, crepitando
Uma flâmula leva o dia embora
No presente, há um vazio
Não enumerável, de vozes
Eu observo
Eu absorvo
Tua essência, após tudo
O tumulto desaparece
Os intervalos, infinitesimais
Ensimesmam-se, no tempo, finito
Porém ilimitado
Numa função transcendente, não natural

Que amor é esse que não dá para ser escrito ou
expressado em uma legenda?

A lógica curva-se, eu vi, a cortina
Agitou-se, levemente, eras-tu
Em um segundo, fractal, integraste
Dinamicamente, o cantor sorriu, era o paraíso
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CASAMENTO
Casamento é igualdade.
É necessário cuidar,
nutrir e em alguns dias renunciar.
Quem não se permite,
não está pronto para amar...

222

OLHAR DE AMOR
Eu precisei de muito tempo para encontrá-la,
Para ver você.
Então, vi em seu olhar o AMOR!
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CHUVA
(Sobre um momento efêmero num fim de tarde)

Chuva
Água
Lama
Um esteta
Desavisado
Olhos
Chão

Cachos, olhos, desejo
Vai daí que agora, eu perdi a trilha
Ela sumiu na multidão
Mas a cidade (não) é tão grande
Por aí a gente se vê

Guarda-chuva
Movimento
Carros
Passos
Dama
Magnetismo
Estranhamento
Indelével

224

225

TEMPO
O relógio, ele bate
Sempre, no momento exato
Ele vai, ele vem
Sem tergiversar
E o entre o intervalo
Que o sol leva para retornar
Tudo pode mudar, até a fé
Há dores que são maiores
Que o abismo que separa rico e Lázaro
E mesmo que Satã vá cruzá-las
Ele não pode alterar
As ordens das coisas, ele é só um peão

PRECISO DO SEU SORRISO
É incrível como você consegue falar diretamente ao
meu coração.
E o sorriso em seu rosto me faz saber que eu preciso
de você todos os dias...

Há sementes que já nascem mortas
Estéreis, é inútil
Tentar ativá-las, pois foram esterilizadas
Pelo próprio tempo
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FLUIR
Lá estava eu, olhando o mar
Sentindo o ar
A me desencantar
Eu temi
Então eu vi
A água
O céu
As nuvens
Tudo fluía, e eu não precisava
Entender, dizer, compreender
Apenas saber, de um jeito

REMÉDIO PARA A ALMA
Doses de conhecimento fazem muito bem para o
corpo, mente e também para o coração!

Diferente
Eu intuí, eu senti, eu ouvi
Afinal, estava, estou, estarei
Com ela, nas brumas do tempo etéreo
E flutuaremos pelos bits da realidade...
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AINDA EXISTE
Ainda existem pessoas maravilhosas para se conhecer...
Basta se permitir, abrir a mente e o coração...
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SILÊNCIO (DIARIAMENTE)
No crepúsculo, restam os sonhos
As vontades, o querer, vai tudo embora
Um desânimo toma conta da alma
O curioso, é que resiste uma linha, que puxa
Suga o interesse num certo sentido
E por mais que se busque épsilons e deltas
O limite continua convergindo
Sempre diferente, mas nas mesmas tonalidades
E no fim, mergulhamos, num sonho
Num não sei o quê
Que sempre se esconde atrás da porta
Quando eu vejo você

(IN)TERMINÁVEL
A vida é frágil e também é muito curta,
Contudo o Amor é verdadeiro, é infinito...

E conversamos
E convenhamos
Às vezes, o silêncio, é melhor
Que a amargura de ver você partir
(Definitivamente)...
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ME DIZ
Me diz por onde
Aonde
Eu Vou
Te encontrar

Da mesmice cotidiana
E teu respirar
A convidar-me, a conhecer-te
Me diz, vai

Para estar em contato
Contínuo, sem pressa
Com tua doçura
Onde o mar faz aquela linha reta

Me diz, apenas
Me diz
E eu venderei tudo o que tenho
Inclusive os sonhos

Que arrasta o fim da tarde
E eu me sinto abraçado
Por algo anfíbio
Me diz
Como poderei ouvir, de novo

Apenas para estar, em momentos contínuos
Contigo
Vai Me diz

Tua voz doce, e teu pensamento
Tão sutil
Teu beijo, tão límpido
Teu olhar, tão distante
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ESSE TEU CORAÇÃO
DE MULHER
Esse teu coração de mulher
É doce, é puro
Misterioso
Oculto
Guarda segredos, sonhos, depressões
Mares nunca dantes explorados
Lagos de uma calma cristalina
Florestas verdejantes impenetráveis

Basta o seu sorriso para fazer o meu dia melhor...

Em teu peito jazem,
Ocultos, em meio à bruma
Os moldes primordiais
De meu amor
No teu íntimo, eu sei
Governa uma vontade poderosa
Porém não descontrolada
Que um dia irei desbravar...
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METADE DE MIM
SEM MEDOS

Você é o brilho dentro dos meus olhos,
E o que você tem para mim é diferente
de tudo que existe,

Já entreguei minha vida a Deus.
Experimento todos os dias a sua graça abundante
Sem medo de me arrepender...

Você está no meu horizonte,
Onde os meus sonhos começam,
E onde quer que eu esteja,
Você estárá sempre ao meu lado,
E mesmo quando encontro nossas diferenças,
Percebo que você é a metade que me completa
E me faz feliz!
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O RIO MENTAL
Saímos, passo após outro, caminhamos
Ao longe, a multidão, uniformemente variada
Rostos fechados, silêncio, olhos cerrados
Acima, a selva de aço e concreto

Por que assim?
Também não sei, é sintonia
Sinergia, afinidade, continuemos, temos que chegar.
Os veículos, o ar, o asfalto, parecem tão longe

Então começa, como se um capacete fosse colocado
Ela chega, vaga, vagarosamente, impondo-se
Deixando-nos entorpecidos, aéreos
De repente, a mente flutua, surgem os pensamentos

Indiferentes as águas seguem, no grande rio mental
(Pela metrópole)

Os imãs óticos principiam a agir
E de todos, no todo, alguns se destacam
Brotam as visões, as cores, os sabores, lugares
Projetos são criados, sonhos são vividos
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BOLERO
Lá estava eu, no que fazeres
Num átimo, vi chegar tua mensageira
A brisa, companheira de tantas tardes
Nas mãos, uma carta, convocação
A falésia, aquele velho cenário, chamava-me
Confesso que hesitei, o telegrama, entretanto,
Era taxativo
Abri o velho armário, vesti a farda surrada,
Agora sou civil
O velho caminho, desci na enseada, rumei para lá

Ser um pouco menos monocromático,
Um tom noir está bom,
O colorir nunca esperei, preciso apenas dos livros,
Pois meu coração, esse é, foi e será, eternamente, teu,
E não me importo de tê-lo na tua sala dos tesouros,
Eu sou desastrado, contigo, pelo menos,
Eu sei que ele está,
Seguro, nas mãos de quem eu sempre quis que estivesse
Aquela cuja alma ele próprio escolheu pertencer
Com a ninfa a quem consagrei todo o meu amor...

Nas areias quentes, num verde esmaecido
Reencontrei a velha cabana, ouvi tudo, em silêncio,
Mesmo agora não acredito, é um avanço, contudo,
Eu sorri, por dentro, talvez os dias agora possam
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MENINA (EPÍLOGO)
Repentinamente, a neblina cessou
Houve um stop no movimento
Eu olhei, e te vi lá, além
Ainda envolta pela névoa
Menina, aquela calma, com que
Eu te conheci, nunca esquecerei
Você sorria, imersa, num fluido divino
Exatamente saída de um sonho
Percorreram minhas artérias teus vapores
Menina, eu não entendi bem
Por que estavas lá, mas compreendi

Eu te amo...
Simplesmente por você existir em minha vida!

Além do céu, do mar, da amargura
O tudo o mais, e fiquei sorrindo
Sozinho, menina
Admirando você, e aquilo lá, envolto
Em você, menina...
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NO MESMO PASSO

ABRINDO PORTAS

Como prova da realidade
Eu te acompanho e você me apoia
O tempo é uma conquista
É uma oportunidade
Para caminharmos juntos
No mesmo passo
Em um só sentimento

Senhor, obrigado por não me deixar desanimar...
Você sempre foi o meu refúgio todos os dias,
O Seu tempo e o seu propósito ninguém muda,
Obrigado por me fazer subir cada degrau
E me presentear!
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LIBERDADE

FLOR

Bem atento, enquanto meu dia se revela.
Desafiando o que o futuro me reserva.
Então, vou manter a cabeça
E as mãos erguidas para o céu,
Sempre em frente, encarando os meus medos,
Porque eu não preciso saber de tudo,
Nem tenho que ser legal
E ousado com todo mundo!...

Ah linda flor em meu jardim...
Sinto que contigo
Posso sentir
Meu caminho mudar
O teu perfume,
Que me encanta
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EM TUA GRAÇA
Senhor a Tua paz me faz repousar,
Contigo ultrapasso qualquer muralha,
Eu quero seguir pelo Teu caminho reto / certo,
E sentir do Teu amor cada dia mais...
Não importa o que eu faça
Eu quero estar contigo!

Sensações de liberdade...
Final de tarde!
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TELL ME
LOVE ME TOMORROW
Who can tell me where we’re going?
Much concern in the world,
Maybe I learn,
That life is not a dream!

You loved me that day.
Will you love me tomorrow...

Diga-me

Me ame amanhã

Quem pode me dizer para onde estamos indo?
Muita preocupação no mundo,
Talvez eu aprenda,
Que a vida não é um sonho!

Você me amou naquele dia
Você vai me amar amanhã
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SEGUIR COM FÉ

REALIDADE

As lutas que eu enfrento,
As dificuldades que eu tenho,
Às vezes podem me derrubar,
Mas Contigo, Senhor, a minha fé continua inabalada.
E mesmo nos dias em que eu falho,
O Senhor continua a me suprir
E a me manter de cabeça erguida...

Hoje eu sorri
Ao lembrar dias como aqueles,
Em que vivi intensamente o sabor das amizades,
E pude sentir no coração uma magia quase irreal,
Pareceu um sonho, mas foi real,
Foi apenas o tempo que passou...
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BEM
Eu sei que sempre vão existir altos e baixos,
Mas com você ao meu lado,
Eu estarei bem,
Estarei firme
E o nosso amor vai durar para sempre...

Preconceito é para aqueles que não acreditam nas
obras perfeitas de Deus!
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PRECIOSO AMOR

ABRIGO

Eu sei que este amor precioso sempre foi meu.
Obrigado Deus,
Por plantar esse sentimento em nossos corações...

Segure-se no amor,
Porque quando o chão começar a balançar,
Você vai saber quão maravilhoso é o amor de Deus..
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UMA VIDA COM DEUS

Eu sei que este amor precioso sempre foi meu.
Obrigado Deus,
Por plantar esse sentimento em nossos corações...

Durante toda nossa vida
Em todas as épocas
Foi Você Deus
Que nos deu razão para cantar e louvar
Esse é o nosso clamor no fogo, na fraqueza,
No julgamento ou na dor
Há uma fé que prova algo mais valioso que dinheiro
e vaidade
Porque nosso Deus é o Deus que provê
E enquanto o triunfo ainda estiver a caminho
Permaneceremos firmes na sua promessa...
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PRECIOSO AMOR

ESSENCIAL
Juntos sorrimos,
Choramos,
Nos divertimos,
Nos chateamos...
Nossa vida não é perfeita
E está longe de ser...
Mas juntos temos o essencial
Para sermos uma família feliz:
FÉ, AMOR E JESUS!
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A arte é algo envolvente
que vai muito além da imaginação.
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LUZ DE PARIS
Quando estou só
Sonho no horizonte
E faltam palavras,
Sim, eu sei que não há luz
Quando não estou com você,
Minha lua,
Meu sol,
Minha vida,
Com você eu sonharei,
Com você eu viverei...
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Paris
I believe in you
Because you are my light...

Paris
Eu acredito em você
Porque você é minha luz
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#AMOR
COMO O TEU AMOR

Eu deixo meu coração aberto
Porque eu quero é ser feliz,
Eu quero ser intenso,
Sentir a imensidão,
Apreciar as diferenças,
Sem preconceitos e paradigmas,
Mais acima de tudo eu quero viver a linguagem
universal de Deus...
Eu quero viver todos os dias o #AMOR!

Não há nada como o Teu amor,
Tu És a resposta para todas as dúvidas,
Tu És o Autor,
Tu És o caminho...
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VAMOS BABY
Run Baby, run baby, run...
Temos a cada dia uma nova chance de criarmos dias
maravilhosos...
Uma maneira de retomarmos aqueles bons momentos
que só voltam através das lembranças...
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Sorrir faz bem ao coração!
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VOZ AO CORAÇÃO

BEIJO SEU

Ouvindo o coração, ele trouxe lembranças pessoas
que neste momento estão distantes...
Mas que gostaria de dizer o quanto são importantes
Então ouça o coração
Mesmo que não surjam palavras
Ouça o coração para compartilhar algo bom
Ouça o coração para espalhar a essência da magia, a
beleza e a alegria
O milagre do amor!

Se você sentir seus lábios
Solitários e com sede
E em suas noites você sentir o vazio
Beije a chuva
Abra o coração
E sinta o meu amor
Pois sempre que precisa estarei com você
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AMAR É...
Amar é uma coisa especial,
Não é uma coisa que vem e vai.
Amar é quando você se dá conta de seu sentimento.
Amar é quando você abraça e esquece o tempo.
Amar é como um milagre, muito difícil de explicar...

Se é isso que te faz feliz,
Eu estarei nessa com você...
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CADA VEZ MAIS ALTO
Eu cresci e aprendi a voar.
Me arrisquei, me permiti, me machuquei,
Mas me libertei!
Eu continuo me movendo, mas eu não vou esquecer
todos aqueles que amo!
Eu vou continuar a arriscar, buscando sempre voar...
Cada vez mais alto!
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O mais importante é o #amor!
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TUDO MEU
Meu sonho,
Meu desejo,
Minha esperança.
Uma razão para viver...
A vida não é só sonho,
Mais serei tudo o que você precisa!
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Todos os dias eu vejo como é lindo o milagre que Tu
fazes por mim...
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PEDAÇO

AMOR DEMAIS

Porque você é um pedaço de mim.
E escolhemos um sentimento
Para vivermos profundamente...
Intensamente!

Amar você é fácil,
É por isso que eu preciso de você cada dia mais e mais.
E o que eu sinto por você,
Palavras jamais poderão descrever...
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TRANSFORMAÇÃO
Amigos verdadeiros são os que mesmo distantes sempre permanecem unidos...
São aqueles que superam a dor e a mágoa para colher
os momentos de alegria!
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Peço todos os dias à Deus que transforme meu caráter,
Porque estou longe de ser perfeito...
O Amor que Deus havia me prometido, eu escolhi
renová-lo em todos os dias da minha existência...
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A TODOS
Neste momento, eu estou respirando o silêncio da noite
Enquanto lembro-me das pessoas que passaram pela
minha vida
E das canções que um dia eu conheci
Para dizer àqueles que um dia fizeram parte da minha
história, à todos mesmo!

E o que fica são as lembranças
Os momentos que serviram como lições
Algumas destas lições que não consegue resolvê-las
Mas com certeza se aprende alguma coisa

A vida é muito curta para não perceber o quanto cada
pessoa é importante
Tudo na vida é um aprendizado
A Alegria, a dor
Porém, tudo passa

Conheci tanta gente
Que hoje tenho que agradecer
Cada uma
Pelo que representaram
Pelo que representam em minha vida
Aqueles que cresceram comigo
Aos que me acompanharam ao cinema
Aos que estudaram ou trabalharam comigo
As pessoas que me trataram como filho
Aqueles no qual fiz alguma diferença
Aqueles que um dia me fizeram sorrir
E também aqueles que me fizeram chorar
Aqueles que falam comigo
E também aos que não falam
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A família, que me ama, me ensinou e me protegeu
todos esses dias.
Aos amigos, que se foram
E aos que estão comigo até hoje
As paixões que passaram e deixaram marcas
A Deus pela vida,
Por tudo que eu já tive e um dia terei

E que neste momento peço desculpas por algo que
eu possa ter feito
Aos que um dia conheci em algum lugar
Eu quero mesmo é agradecer
E dizer o quanto você é importante
Que você foi essencial nas minhas vitórias ou nas
minhas derrotas
E que de alguma forma influenciou no que sou hoje
Porque hoje sou forte, mas também sou muito fraco
Porque um dia eu já caí, mais hoje estou de pé
Mas a cada dia que me levanto, Deus me incentiva,
apesar dos meus erros, a ser uma pessoa melhor...
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Na luz do Teu abraço,
O Teu amor é tudo o que preciso!
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