


Retalhos

Réstias de retalhos de mim,
gritos surdos de alegria e dor, 
murmúrios apregoados ao vento,
uma súplica com tanto louvor!

A cigarra canta na noite escura,
timbres ecoados, voz apagada,
na ausência da feiticeira lua,  
encontram-se os amantes apaixonados.

As palavras por proclamar,
voam ao sabor da ventosidade,
embatem no rochedo da saudade,
voltam a mim, vã felicidade!

Pedaços de locuções sem letras,
rios de águas estagnadas,
lagos de prantos correntes,
almas sentindo-se aprisionadas.
 
Uno bocados magníficos de mim,
espalhados na suave aura do mar,
acarinho-os com imensa meiguice,
no meu regaço, para os amar.

Profiro-lhes palavras recolhidas,
aragem que o além me conduziu,
enaltecem de sublime gáudio,
no meu ser, que então, sorriu.



No silêncio das palavras

Deixo as letras se aliarem
formarem débeis vocábulos
frases, poucas, inacabadas,
na carência de diálogos.

Comunico com quem me ouve,
sem ouvirem o expressado
as palavras proferidas,
saltitam do sentir aprisionado.

Alma grita ao coração,
o que a mente contraria,
quer libertar-se da clausura,
que o ânimo esperaria.

Sintonizando as locuções,
de um lado esquerdo sentido,
fluem gotículas de água salgada,
um mar de diálogo vivido.

A forte frequência exterior,
abafa débil sonoridade,
anseia o ensejo da récita, 
o monólogo sublime de saudade.

Tecido com o mais requintado fio,
originou magnífica tapeçaria 
filigrana fina, de ouro feita, 
expressão da afeição sentida!

Letras imbuídas de sentir,
em promessas puras agregadas,
num sentimento ecuménico,
sem vocábulos adequados.

É o Amor e só ele, que rege todo o ser,
desde a palavra ao sangue corrente,
as células nutrindo-se do alimento,
o coração expressando o que sente.

Fragmentos

Fragmentos de mim, retalhos ocos,
pedaços recheados de tudo e nada,
parto-me e reparto-me pelo Universo,
vagueio entre gotículas de água salgada.

Entre o Todo e o Nada vou passeando,
entre frequências de hertz variados, 
procuro a sintonia passo a passo,
nas lembranças deambulando!

Uno-me e desfaço-me em mil e um nacos,
aprecio cada ensejo ensaiado,
numa peça de teatro incluída, 
espero o exame final apropriado.

Reparto-me por aqui e acolá
sinto-me una, inteira a cada instante,
sintonizo-me com as vibrações,
o tudo e o Todo é apaixonante!

Fragmento-me enquanto me Uno,
o encontro ansiado acontecerá,
no momento mais apropriado,
a alma  aprisionada exultará. 
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Sons do meu coração

Ecoam os sons dos sinos do palácio luzente,
as palavras tuas, que não ouço ao adormecer,
ecoam os sons subtis da natureza, o zumbido dos grilos, 
que no alvoroço nupcial exultam o anoitecer.

Soam, ao longe, vozes da multidão citadina,
na azáfama da labuta mecânica do dia a dia.
Soam os estalidos dos galhos que crescem devagar,
contemplando o amor que a criatura irradia.

Grita na surdez da amargura encarcerada,
de mil bocas fechadas na angústia de sentir,
no âmago, o que nunca lhes foi permitido,
o amor expressar-se sem medo do devir!

Clamam os profetas, amor verdadeiro.
Proclamo o amor que por ti irradio.
Aos ventos rogo boleia, que a ti levem,
o bem-querer que por ti enuncio.

Ressoa ao longe o alarido da gaivota,
que sobrevoa expectante teu domicílio,
traz mensagem de lá longe, meu lado esquerdo,
o grito do acorde musical que por ti é luzidio.

A minha voz muda ecoa no teu coração,
palavras que embatam no miocárdio e retomam,
tomo-as na minha mão, afago-as e rejubilo
os sons genuínos que os deuses enunciam.

A cura é o Amor…

Aperta a apertada couraça,
qual espinhoso arame farpado,
agonizando a grandeza d’alma,
sentindo-se deveras mal amado.

Dói a dor que não se vê,
ferida que corrói o coração,
arquivo mental, antes arrumado,
é agora fortaleza, sem razão.

Aperta o lado esquerdo,
pequeno se converte, na agonia,
observa maravilhado o que a vida tem,
apenas ambiciona harmonia.

Dói a dor sem coerente razão,
que outrora um véu ofuscou,
hoje sai à rua a toda a hora,
exibindo a mágoa que aprisionou.

Aperta minha mão, conduz-me na vida,
liberta-me desta imensa dor,
mostra a probidade da tua alma,
cura minha ferida com teu Amor.

14 15



Lágrimas de água pura 

Manto silvestre, campestre,
tecido pela mão do artesão,
entrelaçam-se fios coloridos,
harmonia em exaltação.

Transparece a delicada robustez,
o vento embala e acaricia,
o manto de prata vestido,
tecto de veludo luzidio.

A brisa de Maio pára,
ouve passos, voz calma,
energia contemplativa,
emanando pura de alma.

Sinto notas da formosura,
suave, singular, composição,
abraço, meditando, o lenho
estabelece-se um elo de ligação.

A seiva alimenta o tronco,
estreita união sentida,
bem junto a mim o tenho,
no meu rosto o zumbido! 

A linfa corre no lenho,
o sangue nas veias minhas,
curso da vida magnifica,
em todas as formas de vida.

Eu no Todo, o Todo em mim,
a força que me abraça.
pura água de olhos meus, 
num riacho, que lá passa!

Nevoeiro de verão

A bruma perdura,
num dia de verão,
é ver inquieto,
o pobre coração.

Ah vida que te quero,
vem dar-me tua luz,
olhar nos meus olhos,
teu feitiço me seduz.

Sente as palavras,
proferidas docemente,
água salgada atropela,
as locuções vorazmente.

No calor do astro-rei,
tua voz é brisa amena,
um pedaço de alimento,
no coração alegria imensa.

Ancora do veleiro,
andando em desalinho,
timoneiro em desespero,
abraça-me com carinho.

Sente a dor incompreendida,
a busca de porto seguro,
uma luz que ilumine,
um doce círio puro.

Não deixes a luz ir,
permanece no teu brilhar, 
sente a ternura do meu olhar,
o lado esquerdo implorar.
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Deserto florido será

No deserto do meu olhar,
vejo pontes entre nós,
sob a água que flui pró mar,
o reflexo dos corpos num nó.

No deserto do meu amanhã,
corre a seiva que te nutre,
o amor que te alimenta 
o mel adoçado no açude.

O selvático deserto do teu corpo,
tacteio-o no luar sereno do dia,
percorro os flancos amendoados,
impressão de plena harmonia.

No deserto doirado do amanhecer,
ao teu lado, é oiro valioso,
um manancial de biodiversidade,
na revelação do todo amoroso.

A luz desértica do astro-rei,
transparece um arco-íris iluminado,
fatigado nos instantes ofuscado,
encantado nos ápices amado.

No deserto selvagem do meu ontem,
construi o casto deserto do amanhã,
no deserto tempestuoso do hoje,
vejo que o sereno deserto florido será.

A noite se fez dia

Lua tímida, míngua, deixa a noite,
luar estrelado perdido no horizonte,
mulher de diademas cristalinos,
reflecte grandioso círio, o monte.

Retraído principia o caminho,
esperando seu primeiro acarinhar,
nas estrelas o doce anjinho,
seu guia permitindo lá chegar.

Seus raios, deveras, cintilantes,
matizam a tela com cores mil,
ver o céu sereno amanhecer,
natureza exultando em frenesim. 

Apreciada por quem muito anseia,
natividade expectante, desejada,
ver-se reflectida na luz pura,
sentir o calor da chama d’alvorada.

É ver-te calmamente passear até mim,
ouvir a melodia da natureza envolvente,
experimenta efémeras sensações mil,
carimbadas no DNA eternamente.

Luar feiticeiro, enfeitiçado foi,
centelha magnífica, divina, a supriu,
mulher extasiada com doce parto,
lágrimas brotaram do corpo que sorriu.
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Despertar

Prontificada mensagem
pomba branca a envia
leva consigo o louvor
não pensando na alegria.

Das almas que se tocam
na lonjura da distância
dois corpos que se sentem
dois olhares de fragrância.

A maresia dos vocábulos
duas vozes em uníssono
aformoseiam a brisa 
saboreiam o dulcíssimo.

Os seis sentidos alerta
no além a visão do agora
no horizonte a esperança
que o anoitecer comemora.

Festejam os Deuses a ode
dos fluidos em correria
os embustes a exaltarem
o despertar na alquimia.

Tempo na ausência

Ah tempo que me fustigas
na correria da vida
pisas sem autorização
macerando a ferida.

Ah distância que perduras
no tempo da ilusão
onde o sonho é fantasia
que adoece o coração.

Ah ausência de teu olhar
que tocas no meu sentir
a dor do teu brilho não ver
as lágrimas soltas no sorrir.

Ah intemporalidade que és
efeméride a acontecer
já não dói o anoitecer
em teu braços adormecer.
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Na ternura de uma flor

Mandado inesperado,
no meu ser aportou,
uma brisa de palavras,
que um pássaro cantou.

De galho em galho saltitando,
locuções suaves e doces,
uma ode de imensa meiguice,
hino de Sóis, Luas e cores.

Inscrições na graciosa tela 
palavras de vera ternura,
tal a voz que anuncia
o momento de candura.

É ver o sorriso espelhado,
o mar sereno no anoitecer,
as gaivotas que enaltecem,
o sentir a arborescer.

Mensagem vinda dacolá,
no lado esquerdo sentido,
brisa no anoitecer brando,
quadro deveras colorido.

Vocábulos dulcíssimos,
que saem ao deus dará,
aportam no lado esquerdo,
que grato os celebrará.



Réstias de retalhos de mim,
gritos surdos de alegria e dor, 

murmúrios apregoados ao vento,
uma súplica com tanto louvor!

...
Uno bocados magníficos de mim,
espalhados na suave aura do mar,

acarinho-os com imensa meiguice,
no meu regaço, para os amar.

Profiro-lhes palavras recolhidas,
aragem que o além me conduziu,

enaltecem de sublime gáudio,
no meu ser que, então, sorriu.
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