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Fragmentos da alma

Porque o céu nem sempre é azul e porquanto os ventos sopram 
nas mais variadas direcções os dias nunca se igualam, são 
efémeros e em constante mutação ao som dos desejos que toda 
a natureza escuta...
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Trajectória 

Avalio as viagens
no prazer de as fazer sozinha
entre silêncios 
e muitas palavras,
observar os dois lados
de uma paisagem,
ordenar o andamento
no ritmo do pensamento…

Escutar os ecos
dos montes e as figuras nítidas
do abstracto lento
em que um manto de constelações
se balança em timbres
no sopro do meu vento…

Libertar a mente
nas correntes do rio
que banham as margens
onde me sento…
O correr das águas sobre o espelho
calcular os traços
dos rostos que se movem…

Neste navegar interno
fazer descobertas
em encobertos momentos 
num padrão iluminado
nos trilhos 
em que a alma me conduz…

Voltar no renascimento
até uma nova aragem
impulsionar mais uma trajectória 
em que o rio me leva
e com ele uma nova ramificação…
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O lívido das vozes

Procuramos em vão
os traços do crepúsculo
na palma das mãos,
no terraço do olhar a razão
os movimentos nas diferenças da alma…

Subimos alto
descemos o olhar
e tudo é tão minúsculo
nos vagos soluços 
que ficam por observar…

O lívido das vozes
são ecos distraídos 
prumos do desnorte
em que os espíritos
murmuram lamentos
nos fios da chuva
que se soltaram 
nas brumas do esquecimento…

Essência com vida

Se um dia 
a poesia morrer
venera-a com tempo,
bebe de todo 
o seu sofrimento

Guia-lhe o sonho
e nos braços embala
as frases cinzeladas 
no suor que a libertou

Se com ela chorares
não te apoquentes 
é porque a sentes
ainda com vida

Guarda-a no mais íntimo
da memória e com ela
possui a virgem viagem
que a fez naufragar

Não lhe ofertes flores
porque ela é essência com vida

…Beija somente a sua ausência 
e ensina ao mar o eternizar dos dias…
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Os olhos abraçam o destino

Desci do altar 
com as lágrimas nas palmas das mãos,
desfolhei todas as emoções
como um livro
que me acompanha a todas as horas.

Os suspiros
assustam o silêncio
e os passos caem lentamente
na impotência
que acorrenta a silhueta ténue.

Os olhos abraçam o destino
que parte em desigualdade fugaz,
todos os atalhos escurecem 
o suor rasga os músculos
e o mundo dilui-se
em fluxos de maresia
idolatrados pelas rochas imóveis
de uma solitária praia vazia…

O espírito das horas

Vagueio nos sopros do vento,
por espaços vagos e distantes
em albergues, 
muito perto do silêncio 
em que aprendi
o sabor das horas…

Tudo é passageiro
nesta peregrinação
desenhada no mapa das sensações ,
tremula a caneta
sobrevoa espaços
em lampejos de saudade
talvez até de solenidade
no meio da multidão…

As flores
que me ensinaram a voar,
procuram-me
em êxtase de aromas
nas lareiras de Fénix…

A ponta do cigarro
acende-se…
E o sono galga o claro da noite
em espasmos deixados em poesia…
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Nas franjas do silêncio

Nos gumes dos solavancos
fica o espanto
em gestos brancos
convergentes e salientes
nas franjas do silêncio…

No ritual do dia esquivo
escuta-se os últimos
prumos das horas
entre rios e desertos
inesperadamente
os momentos são efémeros 
em bagos pendurados no leme…

A felicidade é o estado
permanente 
dos instantes
tão vagos
como vagas são as horas…

Pajem do destino

Não, não sou o vento
nem sou o ar que vagueia…
Não, não sou a chuva
nem o orvalho nos troncos
lunares deste universo inexacto…
Não, não sou o sol
nem o seu esplendor
no altar supremo da vida…
Também não sou mar
nem rio
nem terra perdida…

Sou o sonho
bebido em cada dia
as vestes da natureza humana 
despida de tudo!
Envolta de nada
repleta de coisa nenhuma…

Sou pajem do destino
que voa em metáforas
nos bagos do olhar
onde me perco e encontro
em cada lugar…
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Espelho da alma

No nu da madrugada
sabemos o que somos!
Escutamos os murmúrios do vento
na emancipação das verdades
albergadas no círculo
que flameja no dilatado coração…

Os clarões das lareiras 
são os borralhos de instantes
movidos no espelho da alma
na controvérsia dos vastos sentires….

A luz não se dissipa
nem se encobre
nas nuances soletradas 
no relógio que movimenta os dias…

Sabemos quem somos!
Pelos gestos e actos
que permanecem para lá
das ambições
sonhos
e realidades
que oscilam no mundo
onde os pés se sentam alinhados…

Esboços de luz

No tempo de silêncio
abraço os raios de sol
nos mantos de uma noite escura,
a voz esboça punhados de luz
nos olhos despojados de sono.

Sobem os degraus
nus os sonhos,
em pálpebras dos paradigmas
sólidos do querer.

Suspensas as palavras
declinam pelo conceito
e furtam os ruídos de fundo
em ecos de insolvência.

O silêncio em réplica
envolve a voz em ocasos de espera…
O relento da manhã 
sacia toda a sede do corpo mudo…
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Ecos efémeros

Nos dedos deslizam
fluidos de instantes
nos ecos efémeros do corpo
em horas perdidas.

O sentir
é a transparência
…a transparência
um sentir
que me consome…

À margem de mim
tudo se move,
a escassez da voz
é uma razão nua
que grita loucura… 

Os voos débeis do espírito 
movimentam-se na quietação
com que me debruço
no virgem papel…

As pálpebras oscilam
entorpecidas
e escutam o som do vazio
em pontas soltas do pensamento,
uma lágrima fica suspensa
no caudal de uma inexacta angústia! 

Rasgam-se fragmentos 

As sombras anunciam os tons ténues de mais um dia
na voragem dos instantes 
que sacodem toda a existência.

Balançam gritos 
nos acordes de um violino
que deixou de tocar 
no meio da orquestra…
Contudo a melodia
prossegue o seu curso
numa viela esquecida 
na ponta do arco de Stradivarius!

A mudez ingere 
todas as notas orquestradas
num pedaço de chão 
que deixou de existir…
Melopeias 
de um início profetizado 
nos escombros do futuro 
vacilante no permanecer…

Rasgam-se fragmentos
na suspensão das palavras,
aquelas que consagrei 
nas tuas mãos 
e os teus instintos 
não perceberam.
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É este o dia
em que o passado não se entende, 
o presente se inebria
e o futuro fica dormente 
nas pestanas pesadas…

Assim cai a noite 
perante o hirto olhar,
cego de expectativa 
com o padecimento 
que só quem ama pode alcançar!
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entre fragmentos de palavras que se vão apalpando e se vão  conhecendo 
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palavras nasce a emoção de se libertar para se sentir apaziguada, entre 

as brumas de um silêncio desejado e de uma paz enfim conquistada pela 
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