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Campo de papoulas 
  

Inventamo-nos num campo de papoulas 
Sabemos de cor os murmúrios do vento 
Os carreiros das nuvens 
E o fervor dos nossos corpos 
 
Corremos de mãos dadas até ao rio 
Como uns loucos apaixonados 
Somos cúmplices nos devaneios 
Sós, tão apaixonados… 
Perdidos no encantamento do amor 
Incendiamos a felicidade 
Sentimos o desejo no olhar 
 
Aos poucos, mergulhamos nas águas da paixão 
Com um arrepio que nos percorre a pele 
E a alma… 
De mãos dadas, tão próximos… 
Profundamente embriagados pelo desejo de nos possuirmos 
 
O toque da tua pele na minha 
Desenha em mim rios de prazer 
Vagamos nas asas do silêncio 
Enquanto os nossos corpos se encontram 
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Os teus lábios, nos meus 
O teu beijo 
O teu olhar, no meu 
Descobrimo-nos sempre mais 
Na voz secreta do desejo 
Todas as vezes que nos amamos

A sós, olhos nos olhos, dizemos tudo o que sabemos sentir 
Somos o sol quente de verão 
O chão onde floresce prazer 
O silêncio 
A palavra 
A chuva que nos alimenta o sorrir 
Somos o sândalo que nos faz esquecer o mundo 
E nos permite renascer a cada segundo 
 
Somo-nos, simplesmente 
Encontramo-nos quando nos perdemos 
Eu em ti 
Tu em mim 
Eternamente… 
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Absortos no silêncio 
Escutamos no vento a voz das nossas almas 
Vivemos a luz da sedução
A chama que nos nutre o sonho 

Por detrás das nuvens soltamos o espírito 
Corremos no horizonte azul 
Encontramo-nos na brisa morna 
No orvalho do verde prado 
 
Hoje, colhemos uma papoula 
Libertamos a mente e viajamos no sentir. 
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Sei

Sei do raspar das palavras
por todos os sentidos
e do tumulto do sangue
no corpo.

Sei da pele
do espanto
e da noite.

Sei dos dedos que me leem o fogo
e da boca onde nascem
obscenas
sementes de luxúria.
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Mulher

A noite está tão fria, o mar está tão negro… e tu estás tão bonita.
Posso ficar tempos sem fim a ver-te nas horas tardias, estás para lá da essência das palavras, 
para lá dos braços da noite quando o dia adormece. Fico parado sem conseguir deixar 
de te olhar, atrais os pirilampos e as mariposas, e os meus olhos mergulham por inteiro 
no marulho azul que emana das pedras batidas pelos raios de luz-prata. Escrevo as 
palavras entre parênteses e os gestos entre aspas, e há uma orquestra a velar pelo teu 
sono. No ar há fragrâncias frescas das pétalas que formam puzzles na languidez do 
ocaso, e continuas a respirar poesia pelo corpo onde escrevi a última frase cerceada 
pelos quartos crescente e minguante.
A noite está tão fria, o mar está tão negro… e tu estás tão bonita.
Será o amor uma emoção perpétua ou um estado inabitado onde se mendigam paixões? 
Semeias beijos no meu rosto, deixas pegadas na minha voz e espremes as minhas lá-
grimas até à curva descontínua do teu sorriso. Quis trocar a prosa por um único verso 
neste dia que fizeram para ti e dizer-te as razões porque te amo, mas o vento que sopra 
através do teu cabelo, encheu-me os olhos de mar, e o poema foi crescendo em palavras 
novas.
A noite é tão fria, o mar é tão negro… e tu és tão bonita.  
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Não me sussurres o vento

não me fales das gotas da chuva tombada no solo...

tenho as mãos áridas
e a alma dormente na secura do silêncio

nem me mostres a luz que se esvai no poente...

tenho os olhos ausentes nas raízes do tempo
e o pensamento à deriva
na inclemência das horas

não me sussurres o vento nem as marés em regresso...

tenho os dedos vazios de palavras
e o corpo esquecido
da pureza das águas
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Improviso

Resolvi escrever
um poema de cor.

Balbuciei palavras,
rascunhei-as sem pensar
se eram versos
ou lembravam prosas.

Desrespeitei métricas,
rimas e pontuações,
recusei fazer cortes
e acrescentos.

Desafiei os cânones
a estética da poesia,
soltei a alma,
cruzei fronteiras do improviso
arrisquei o erro.

Mas quebrei amarras
Quis dizer-te tudo o que
censurado,
formatado,
eu não podia...




