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Versos que revelam as diferentes faces de um

amor coibido, daí revelar-se noturnamente.

                                                       O autor
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PREFÁCIO

Várias obras literárias simplesmente narram
o cotidiano diurno

contanto, omitem ou preferem
obviamente não contar
os acontecimentos que

noturnamente acontecem
sem que geralmente

a grande maioria dos seres
totalmente embebidos em seus afazeres

tenham algum tempo para
tanto viver como espiar

a exuberante vida noturna
lado que aqui o autor lembrou

criando assim Alba,
trabalho surgido devido

a observações e pesquisas
sobre essas inúmeras vidas
que realmente nos cercam

mas, que nem sempre notamos
por já estarmos provavelmente

em nossas camas a roncar.
E nesse contexto encontramos

em narrativas ligeiras
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versos que relatam a beleza
juntamente com a grandeza
desses seres e a natureza
como também a paixão

que vos envolvem
e, incrivelmente lhes movem

a viverem e amarem
demonstrando nexo e coragem
como também complexidade

porque incrivelmente preferem
sentirem e contanto viverem

no íntimo como também
no exterior de seus seres

a paixão noturna
portanto, evidentemente evitando

por naturalmente preferirem o escuro
ou seja, a noite e a sua beleza

que, apesar da complexidade o contato diurno
correspondem e coexistem
nesse amor cuja realidade
foge da aurora de verdade

pois, por ser absolutamente real
não precisa do imenso clarão

que o período diurno demonstra
por ter em si a segurança

de ser genuíno, portanto original.
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SOBRE O AUTOR

  Primeiramente agradeço ao meu sempre bom Deus ( Jesus
Cristo ) pela criação de mais uma obra literária, qual, desejo
que agrade aos leitores dessa jovial e bela língua.
        O poeta, escritor, compositor, contista, filósofo e tradutor
nasceu no bairro do Catete, Rio de Janeiro, em junho de 1957.
Começou a escrever poemas líricos com a idade de treze anos,
nas categorias: Samba, Romântica, Bossa Nova, MPB, Soft Rock
e Bolero ( todas registradas ). Embora tenha nascido na cidade
maravilhosa o poeta viveu toda a sua juventude na Veneza brasileira,
em Recife, onde estudou, trabalhou no comércio local e, com a
idade de vinte e dois anos imigrou juntamente com a sua família
para os EUA, país onde já morava o seu pai e onde o autor reside
até hoje. Em Rhode Island, Estado que faz parte da região Nordeste
americana, como também da belíssima área conhecida como a
Nova Inglaterra, o poeta trabalhou e estudou. Primeiramente numa
escola noturna para estudar o inglês, pois no Brasil tinha estudado
francês. Com o curso de inglês intensivo concluído e, agora, do-
minando melhor o idioma, apesar de ainda continuar trabalhando
em fábricas, Silvio decidiu tirar um curso de Ajudante de Enfer-
magem, concluindo-o com bastante êxito, qual, significantemente
lhe ajudou porque, além de conseguir trabalhar num melhor
emprego, viu também o seu salário significamente aumentar,
chegando inclusivamente a trabalhar não somente em clínicas, mas
também em hospital. Parise também estudou no CCRI ( Warwick
Campus ) o curso de Artes Liberais mas não  terminou, parando
quando cursava o segundo ano de universidade, o escritor é de-
ficiente visual ( é portador de glaucoma ). É seguidor da doutrina
internacionalista por entender ser possível viver em um mundo sem
fronteiras. Pratica a ciência da meditação por mais de vinte anos.
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É cristão sem denominações e democrata e socialista por convicção.
Em 2002, encorajado por sua querida mãe, alguns familiares e
amigos participou em um concurso numa antologia criada pela
Litteris Editora, vindo a publicar o seu primeiro livro de versos no
ano seguinte. Está atualmente presente em mais de 130 Antologias
nacionais e internacionais onde recebeu alguns prêmios e colocações
de destaque. Tem até o presente momento 39 obras poéticas
publicadas, sendo que dessas, quatro foram em coautoria com a
sua mãe, poetisa e escritora Mainá Medeiros ( já falecida ), e um,
com o poeta, escritor e jornalista Lenival de Andrade.
Participou em 2003 e 2009, na Bienal Internacional do Livro do
Rio de Janeiro.
Acadêmico Correspondente Internacional Brasil/Estados Unidos
ALPAS 21 – cadeira 31
ALPAS 21 - Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências
“ A palavra do século 21”.

Prêmios recebidos pelo conjunto de suas obras literárias:

- Troféu Cora Coralina de Honra ao Mérito Cultural ( 2016 )
  ( concedido pela ALG – Academia de Letras de Goiás )

- Medalha Monteiro Lobato de Literatura ( 2016 )
  ( concedida pela Associação de Escritores de Angra dos Reis
     em parceria com a Editora  Mágico de Oz ).

- Prêmio Nordeste de Literatura ( 2017 )

Prêmio Internacional:
- Comenda Conde de Cheverny – França ( 2017 )
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Web pages:

http://www.facebook.com/silvio.parise.3

http://www.recantodasletras.com.br/autores/silvioparise

http://celeirodeescritores.org/ebooks.asp?es=sp

Contato: sparise1012@gmail.com
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FLOR NOTURNA

Observo-te totalmente admirado
Oh! Flor noturna de belo quadro
Pois, na realidade só apareces
Quando chega o escuro
Pois, quando a noite chega
Devido à tua incrível natureza
No universo noturno
Silenciosamente e lentamente
As tuas grandes pétalas se abrem.
Para, quando a aurora então
Também calmamente no horizonte
Com a sua claridade de costume
Realmente começar a escuridão
Gentilmente afastar,
Você automaticamente se recolhe
Fechando-se em seu longo
Forte, belo e verde talo,
Porque na realidade não podes
Por seres delicada, branca e nobre
O rojão do sol enfrentar.
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PESCADORES

Caminhando na areia da praia

desfrutando a brisa morna

desse verão francamente espetacular

avistei ao longe pescadores

pescando sardinhas na noite

usando tochas fenomenais.

Porque esse tipo de peixe

é pescado somente no escuro

mas eles são incrivelmente atraídos

por qualquer tipo de luz.

Portanto, admirados ficamos

na areia dessa magnífica praia

calados, simplesmente observando

as sardinhas em grupos pulando

enquanto, por outro lado,

os pescadores totalmente animados

rapidamente lhes pescam

enquanto a poderosa aurora

por aqui não chega

para assim, clarear tudo de fato.
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NOITADA

Aproveitando uma saúde fantástica

e, vivendo uma vida social bem agitada,

vejo-te sair elegantemente toda noite

sempre muito bem acompanhada

para então, gozares mais uma noitada.

Assim mesmo é você,

oh! Mulher danada...

Intensamente usufruindo

essa existência sempre sorrindo,

retornando constantemente

antes da aurora mostrar a sua cara.
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ENCONTROS DA MEIA-NOITE

Numa rotina sempre viva
e, logo após calmamente jantar
e um longo banho naturalmente tomar,
colocas no teu belo e bronzeado corpo
o seu favorito vestido
e, diante de um grande e iluminado espelho
gentilmente penteia os teus lindos cabelos,
colocando em seguida no teu corpo inteiro
um perfume que por certo
até retornares em ti se sentirá.
Para assim, depois dos brancos dentes escovar
e um batom bem vermelho
nos teus lábios carnudos colocar,
o teu telefone celular uma breve música soar
darás um breve sorriso,
acendendo em seguida um cigarro
realmente de ti inseparável,
finalmente colocas nos teus pés
sapatos vermelhos de saltos altos
e, pegando a pequena bolsa
solta para o vento um beijo
entendido ser para o gato preto
que há muito tempo no sofá dorme.
Para então, deixando apenas a luz
do florido abajur aceso,
rapidamente fecha a porta
tomando em seguida o elevador
que em segundos ao térreo te levará
ao encontro de mais um amor
que no carro ansiosamente te espera
para, exatamente à meia-noite
esse encontro se concretizar.
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A BELEZA DE UMA NOITE DE VERÃO

Observo apaixonadamente toda estação
por simplesmente reconhecer
a sua imensa beleza, grandeza e poder.
Por isso, descontraído estou
sentado numa cadeira na varanda
após um jantar cujo teor
foi obviamente a poesia
apesar de infelizmente
não gerar nenhuma grana.
Mas mesmo assim e apesar dos pesares,
livre totalmente de vaidades estou
observando atentamente a beleza
de uma noite de verão.
Primeiramente, por ser como muita gente
amante dessa rica natureza
pois, quando cautelosamente analiso
todo esse esplendor que nos cerca
então, naturalmente entendo
que, apesar da grande escuridão,
tanto a fascinante fauna
como a elegante flora
vibrando até essa hora estão,
graças a beleza de uma noite de verão.
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 A CORUJA

Numa árvore realmente frondosa
em uma noite de verão
deitado na cama em meu quarto
já totalmente preparado par dormir,
escutei um canto baixo
rouco e solitário
vindo do quintal, é claro,
e automaticamente pensei,
só pode ser proveniente da coruja
que, provavelmente mais uma vez
canta para escutar as suas amarguras,
incomodada pela imensa chuva talvez.
Para então, movido pela compaixão
rapidamente através da janela olhar
e, obviamente lhe avistar
apesar da noite escura,
graças ao belo luar.
E assim, contente por fim
por ver que nada de mal lhe ocorreu,
fechei logicamente a janela
desligando em seguida a luz do abajur
para, francamente, confortavelmente
em baixo das macias cobertas
mais uma noite tranquilamente sonhar.
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NO ESCURO EM ÁGUAS PROFUNDAS

Assisti um incrível documentário

sobre algumas novas espécies

de seres que naturalmente vivem

totalmente no escuro

em águas realmente profundas

outroras consideradas inabitadas

devido o frio absurdo.

Mas, o que mais me chamou a atenção

foi a impressionante grandeza

gerada por essa magnífica natureza

porque, além da impressionante beleza

no filme minuciosamente apresentado,

vi também que esses exóticos seres

têm em seus complexos corpos

luzes que suavemente iluminam

a terrível escuridão onde habitam

devido a profundeza das águas,

por isso serem realmente gélidas

e, incrivelmente escuras.
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ANJO NEGRO

Magra e de estatura baixa,

de cor realmente escura

devido os pigmentos na pele,

assim mesmo é você, oh! Anjo negro,

cheio de amor, poder e desejos

que francamente enchem

todo o meu pequeno ser.

Porque obviamente quando te vejo

e sinto a tua ternura

então, sinceramente toda amargura

dessa vida em mim depositada,

como se num tom de mágica,

literalmente faz as malas

e rapidamente vai embora.

Pois tu, oh anjo negro...

Verdadeiramente és uma aurora!

Apesar da tua cor

infelizmente para muitos

representar o contraste dessa glória.
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CONTRASTES

Analisando cautelosamente essa criação

de beleza, ciclos e complexidade

vejo admirado os contrastes

existente sem vaidades

nessa incrível apresentação.

Porque, quando curiosamente observo

a beleza, grandeza e obviamente nexo

existente como exemplo

no período do dia e da noite

então, naturalmente observo

contrastes realmente tremendos

mas, quando cautelosamente analisados

entendo serem necessários,

por essa razão foram criados.

Daí existirem os contrastes

que aparentemente separam

apesar de realmente estarem

perfeitamente interligados

com exatamente tudo na realidade.
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 CICLOS

Acho impressionante verificar

os ciclos que constantemente

mostram para toda gente

o que a natureza

com o seu poder e beleza

realmente e gratuitamente nos dá.

Para assim, nessa emoção sem fim

calado simplesmente observar

essas transformações mágicas,

mudanças que enchem os olhos

tocando profundamente a alma,

deixando-me naturalmente pensativo

à respeito desses inúmeros ciclos

que rapidamente tudo transformam.
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Porque apaixonadamente vi

hoje, realmente bem cedo,

uma nova aurora chegar

afastando a escuridão

que por um certo período de tempo

aqui reinava sem lamentos.

Par, agora na realidade,

ver essa poderosa claridade

sem nenhuma vaidade

lentamente se apagar,

dando lugar às trevas da noite

sombra que admiravelmente também

aqui por um limite de tempo

maravilhosamente estará.
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A MADAME DA NOITE

Geralmente às dez horas
num requintado restaurante
sempre muito bem vestida
e, realmente sempre falante
a madame da noite aparecia
espantando a nostalgia,
alegrando o ambiente num instante!
Porque além de ser charmosa,
como também super cheirosa,
era uma pessoa passiva
pois, realmente fugia de intrigas
por saber que as brigas
fica para os seres deselegantes.
Portanto, por não querer se misturar
com a plebe da cidade
aquele restaurante de porte fino
naturalmente frequentava
aliás, ela é a madame da noite,
período que imensamente gosta
de dar as suas pernadas,
como também sonantes gargalhadas.
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NOITE DE INVERNO

Observo da janela atento
mais uma noite de inverno
onde o frio e a chuva
realmente revelam
a beleza juntamente com o poder
dessa estação que,
apesar do incômodo
se obviamente nos agasalhamos
podemos naturalmente suportar.
Porque da janela desse confortável quarto
comendo torradas, uvas, queijo e bolachas
acompanhadas sempre por um delicioso chá,
refeição que sempre faço nessa hora
antes de calmamente ir ler
ou, naturalmente escrever
exatamente como faço agora.
Para assim, fascinado olhar
as gotas da chuva caírem
na vidraça da branca janela,
como também escutar
o vento fortemente açoitar
as altas e frondosas árvores
que, nessa noite de inverno
maltratam-lhes sem se importar.
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A BELEZA DO LUAR

Logo após saborear o jantar
calmamente caminho até a varanda
e, com as luzes apagadas
aproveito totalmente de graça
para ver a beleza do luar
até realmente altas horas
qual, faço naturalmente sem vacilar.
Porque sou um verdadeiro amante
dessa complexa, poderosa e bela
natureza que constantemente se revela
trazendo-nos há cada momento
realmente um diferente semblante.
Para assim, nessa incrível constante
maravilhado atentamente observar
seus ciclos juntamente com o colorido
show que todas as noites livremente nos dá.
Para então, repleto de emoção
feliz em meu quarto na cama deitar
e, apesar de exausto por um tempo pensar
na grandeza e magnífica beleza
desse absolutamente mágico luar
e assim, lindos sonhos sonhar.
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CHUVA DE ESTRELAS

Acampando com alguns amigos
nessa região cujos lagos
realmente são espetacular,
durante a noite estamos
descontraídos juntos conversando
ao lado da pequena fogueira
que suavemente clareia
e, gentilmente nos aquece
sem naturalmente nos asfixiar.
Para assim, perante um amoroso luar
abismados radiantes observarmos
uma chuva de estrelas
revelando-nos uma incrível beleza
por um certo período de tempo
no céu escuro brilhantemente atravessar.
Demonstrando-nos portanto
apesar de silenciosamente,
um encanto que, sinceramente,
realmente maravilhava toda gente.
E, quando a chuva de estrelas cessou por fim,
totalmente animados fomos dormir
com aquele fantástico cenário
gravado em nossas mentes
de fato nunca ausentes
porque aliás, amamos a natureza
com todo o seu poder e beleza
por isso, reunidos estamos aqui.
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A NOITE É DOS BOÊMIOS

Sempre ouvi falar em minha vida
que a noite é dos boêmios
pois, além de serem exímios
poetas, filósofos, compositores e cantores
amam a bebida assim como os seus amores.
Comprovei isso quando estive
passeando no Rio de Janeiro
e, para matar o calor
juntamente com a saudade,
curti parte da noite sem vaidades
numa roda de samba na Lapa
onde existe boêmios de verdade.
E ali, numa animação quase sem fim,
tive a magnífica oportunidade
de conhecer incríveis compositores
que, com dedicação e junto de seus amores
escreviam, comiam, bebiam e cantavam,
como também loucamente beijavam
porque sabem que a noite é dos boêmios
daí, aproveitarem desse jeito
pois, costumam regressarem às suas casas
antes que os raios da nova aurora
devore a noite e toda a sua graça.
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 LUAR

É noite! E no céu as estrelas brilham

perante um firmamento finito

nesse magnífico lua.

Qual, até leva-me a namorar

realmente por longas horas

debaixo da sua suave claridade

que brandamente nos ilumina

para que assim não tenhamos medo

da escuridão da noite,

trevas que amedrontam na realidade.

Para então, olhando com toda admiração

até altas horas ficar

pois, verdadeiramente somos

dois eternos apaixonados

pelo luar, é claro,

por delicadamente nos clarear

sem naturalmente nos queimar.
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O AMOR DA VIÚVA

Vestida sempre de preto
desde aquele dia que o seu marido
por ela eternamente querido
tragicamente se passou,
lhe vi um certo domingo
com um ramalhete de flores lindo
com um vestido negro
de frente ao túmulo chorando
e, calado ao longe pensei...
Como o Amor é realmente profundo!
Porque ali estava uma bela mulher
jovem e recentemente casada
naquele princípio de noite prostada
olhando o retrato do seu marido
também jovem e tragicamente falecido
devido um alcoólatra desconhecido
que jamais deveria estar dirigindo
pois a sua carteira há muito
que pela polícia fôra tomada.
Portanto, naquele lugar de dor e muito pranto
um cemitério relativamente moderno,
geralmente entre às cinco e sete horas
em especial aos domingos,
avistava ao longe aquela viúva
cujo amor e amargura
misturavam-se com as lágrimas,
vida cuja árdua estrada
infelizmente para ela será sempre
como uma longa noite escura.
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CUPIDO

Já fôra por muitos dito
que o cupido é um especialista
em somente flechar no coração
causando assim que a paixão
se manifesta completamente ativa.

Constatei porque experimentei
isso acontecer também em minha vida
pois, quando menos esperei
abraços e longos beijos dei
recebendo-os logo em seguida

Mas, o que naquela altura não sabia
porque totalmente desconhecia
são as suas flechas invisíveis
que nos atingem sem deixar cicatrizes
somente a dor na hora da despedida

Cupido que assim discretamente fere
logo após incrivelmente nos flechar
geralmente no silêncio da noite
quando os corpos naturalmente se entregam
sem questionar ou hesitar.
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MAR DE FLORES

Numa noite totalmente estrelada
e, onde a lua eloquentemente demonstrava

com a sua suave claridade
toda a sua esplêndida graça,

milhares de fiéis da religião espírita
em grandes cestas de palha
repletas de oferendas feitas

para ofertarem a sereia Iemanjá
que, segundo a tradição,

consideram ser a rainha do mar.
Mas, como só pode nas águas colocar

um pai ou mãe de santo,
milhares de seus adeptos

também de branco vestidos
observavam da areia da praia

as lembranças que tinham oferecido
àquela deusa do mar

que, segundo a lenda vos guarda.
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Para então, após as oferendas realizadas
e a grande maioria dos seus fiéis

felizes retornarem para as suas casas,
conforme o tempo passava
e assim a hora avançava,

antes mesmo da aurora chegar
repentinamente a maré alta

começou a formar ondas enormes!
Que, devido o ciclo natural formaram

em pouco tempo um mar de flores
que, segundo a crença popular
foram retribuídas por Iemanjá

em agradecimento aos seus seguidores
que até hoje esse evento

reunidos em grupos comentam.
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TARDE SOMBRIA

Numa tarde sombria
e, realmente fria
porque o vento insistia
constantemente soprar,
via no céu frequentemente passar
inúmeras e enormes nuvens
algumas incrivelmente cinzentas,
já outras verdadeiramente escuras
que, sinceramente me amedrontavam
ao vos naturalmente olhar.
Mas mesmo assim saí
exatamente como tinha planejad,
afinal de contas
uma vez por semana saio
para obviamente jantar fora
para assim, ter a chance por fim
de experimentar vários tipos de pratos,
além do gostoso contato
que tanto ajuda o próprio bem-estar.
Para assim, quando a noite chegar
estar muito bem acompanhado
e assim, ao lado do meu grande tesouro
com chave de fino ouro
o dia alegremente terminar.
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GRILOS CANTANDO AO LUAR

Hoje ao iniciar a noite
fiquei realmente encantado
com as milhares de grilos
que, soando no mesmo ritmo
demonstrando felicidade e sentido
ao luar livremente cantavam.
E, completamente maravilhado
com o belo som que escutava
decidi ficar calado
para então não interromper
aquela magnífica serenata.
Grilos que sinceramente afirmo
naturalmente gostarem de demonstrar
a alegria incrivelmente sentida
de viverem num enorme jardim
sadio e que enfim
oferece-lhes um excelente bem-estar.
Por isso contentes cantam
diante um explêndido luar
que suavemente ilumina
toda espécie de vida
que durante a noite te namora
por sua beleza admirar.
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CALMARIA

Exatamente como já fôra dito

depois de uma grande tempestade

vem sempre uma enorme bonança

trazendo-nos calmaria e segurança

na noite que se aproxima

para que assim possamos dormir

sabendo que toda a fúria

dessa tempestade realmente absurda

não retornará na realidade.

Dando-nos portanto tranquilidade

para as nossas vidas seguirmos

amando e sempre construindo

contanto, verdadeiramente usufruindo

a calmaria que a natureza

como se estivesse numa romaria

nos oferece sem nenhuma maldade.
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POEMA SOBRE UM AMOR COIBIDO

Nasceram totalmente livres!
Pelo menos é assim que pensam...
Por isso não se casaram!
Preferindo viverem, é claro,
longe do Altar, do clero e das inúmeras vistas
que, segundo eles, só servem para atrapalhar
pois sempre fofocam às escondidas.
Portanto, para fugirem desse mundo
onde o poder e a manipulação
ao pé da letra segue incumpridas regras,
decidiram então definitivamente seguirem
apesar de intoleráveis críticas ouvirem
apenas aquilo que continuamente dita
os seus amáveis corações.
E assim, construindo os seus próprios destinos
incansavelmente prosseguem
esse amor realmente coibido
porque há bastante tempo que determinaram
para evitarem os fofoqueiros notários,
de somente se encontrarem
quando já é noite de verdade
retornando sempre às suas residência
apesar de passarem juntos longas horas
contanto, quando ainda é escuro,
fugindo assim das línguas malvadas.
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CORPOS SE AMANDO SOB O LUAR

Nessa praia cuja imensa beleza
muitas vezes é comparada com o ouro
vejo inúmeros corpos se amando
sob o luar suave mas valioso.
Porque aqui nessa vasta praia
repleta de brancas dunas
a paixão realmente se mistura
com essa tremenda natureza
que nos olha sem questionar.
Para assim, mais uma vez passarmos
uma noite verdadeiramente espetacular
pois, além de sermos olhados
e, portanto, claramente notados
pela flora e fauna
por isso, cantam sem hesitar.
E, como se tudo isso não bastasse,
ainda temos as inúmeras estrelas
que, além do imensamente brilharem
piscam realmente com vontade
talvez aprovando, quem sabe...
O grande amor existente
nesse belo e sublime lugar.
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FIRMAMENTO

Quando esse magnífico Ser

dividiu com enorme saber

o que chamamos de firmamento,

incrivelmente e automaticamente dividiu

a terrível escuridão que outrora

reinava num imenso vazio.

Para assim e por amor enfim

sapiamente criar e nos dar

a claridade que tanto precisávamos

para então, uma vez que o dia fôra criado

podermos realmente aproveitá-lo

sabendo que as trevas de fato

não estão mais sozinhas nesse ato

que a luz quebrou por um fim.
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SILHUETA

Aproveitando essa brisa gostosa

caminho nessa praia famosa

devido a beleza que tem

para, repentinamente observar

a tua silhueta lentamente se formar

ao lado do imenso coqueiral

situado onde as ondas

realmente se quebram

mostrando-nos um ciclo singelo

sem naturalmente nunca parar.

Tudo isso sob o atento olhar

da lua que suavemente ilumina

essa natureza que tanto nos ama

como francamente me fascina

daí, livremente formar

uma silhueta de ti

por também te amar.
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NA IMENSIDÃO DA NOITE

Na imensidão da noite
calado e sozinho observo
essa complexa mas bela natureza
repleta de incertezas
mas, que, quando minuciosamente analisada
então, cedo ou tarde entendemos
que tem ciclos como também nexo.
E assim totalmente perplexo
sigo por longas horas admirando
nessa noite francamente perfeita
pois, até parece que toda a natureza
com a sua incrível beleza
hoje sinceramente caprichou
para silenciosamente mostrar
a grandeza juntamente com o amor
que reina por detrás
desse imenso cosmo que tudo jaz
devido o seu impressionante valor.
Para assim, maravilhado nesse teor continuar
na imensidão da noite
as minhas observações perenes
quais, faço comumente, parando sempre
antes do novo dia tudo clarear.
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CHONA

Em plena chona

contanto na escuridão

caminho sozinho

ao encontro do meu amor

que contente me espera

naquela mesma pedra

para assim, em beijos quase sem fim

baixinho conversarmos

para então de fato

num imenso abraço

o nosso amor selarmos.

Chona que realmente

francamente não nos incomoda

porque até mesmo escutamos

o canto verdadeiramente esquisito

das corujas em plena prosa,

mostrando-nos assim

que a fauna por fim

naturalmente também vive

na chona por nós gloriosa.
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NAMORO AO LUAR

Achava incrível observar
aquele casal de jovens
juntinhos conversando
outras vezes se abraçando
e, longamente se beijando
totalmente apaixonados
namorando ao luar verdadeiramente claro
recebendo em seus corpos
a serenidade de uma brisa morna
nessa noite francamente super gostosa.
E, mesmo estando distante
esse casal de namorados
sinceramente admirava
devido o amor e respeito
que logo sinceramente se notava.
Jovens e amantes da noite
que discretamente na penumbra
alegremente vos guardava
ao também amável olhar
e incrível suave brilho
da lua que também lhes olhava
como se naturalmente gostasse
ver um casal amoroso de verdade
sob o domínio do magnífico cupido.
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PRELÚDIO

No prelúdio da noite
vejo-te sair do teu apartamento
para então, mais uma vez,
no carro de um elegante francês
muito bem vestida e perfumada
a noite que agora começa
amorosamente aproveitar.
Pois naturalmente é jovem, incrivelmente livre!
Por isso apaixonadamente insistes
o amor assim levar.
Porque não pensas em se casar
e, francamente adoras a noite
fazendo amor logo após
um fino restaurante frequentar
e um delicioso jantar calmamente saborear.
Para assim, antes de um novo dia
realmente tudo clarear,
estarás naturalmente cansada
de mais uma bela noitada
que aproveitaste sem hesitar.
Pois amas a vida noturna
e sem nenhuma frescura
nem tão pouco amarguras
na cama irás descansar para então nela sonhar
tudo aquilo que já planejaste
antes mesmo da nova noite
gentilmente aqui chegar.
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ANTES DA AURORA SURGIR

Sempre antes da aurora surgir
com os seus raios de fulgor
executas toda noite o amor
com seres que, como ti
buscam continuamente os prazeres
dessa carne que não dorme
durante as noites
porque, durante o período noturno
gosta de se divertir.
E assim, geralmente toda noite
tem um diferente programa
que francamente ama,
por isso não achar esquisito
retornar ao seu recinto
antes da aurora surgir
clareando tudo por fim
pois, preferes as emoções que cada noite
realmente causam em ti
porque, quando finalmente o dia chega
há muito que estás a dormir.
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 ENCONTROS NOTURNOS

Logo após diariamente trabalharem

no comércio arduamente, como sempre,

toda noite alegremente se encontravam

e, entre longos beijos e abraços apertados

paravam sempre no mesmo lugar

para fazerem um lanche rápido

geralmente um sanduíche acompanhado

de um cheiroso e quente café.

Para em seguida apressados

tomarem o ônibus superlotado

que de fato lhes levarão

até a universidade onde estudam

poque, apesar dos anos serem duros

sabem que logo se formarão

e, por estudarem o que gostam

serão felizes e se sentirão realizados

por terem abraçado o que amam.
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Para então sem enganos

e, quando as aulas naquela noite

naturalmente terminarem

mais uma vez se encontram,

sendo que agora no corredor

em frente ao grande elevador

que rapidamente vos levarão

até a garagem, portanto subsolo

onde apaixonadamente esperarão pelo ônibus

que velozmente vos levarão

realmente até onde moram

terminando assim, pelo menos temporariamente

seus encontros noturnos

que, sinceramente tanto gostam.



51

LUAR DE PAIXÃO

Aproveitando essa noite de verão
cuja brisa realmente morna
completa radiantemente mais uma noite
na realidade supergostosa,
maravilhado sinceramente fico
com o luar de paixão que sinto
suavemente clarear
tudo que aqui estar
juntamente comigo
usufruindo dessa glória
por isso, intimamente estarmos rindo.
Porque nesse impressionante esplendor
felizes verdadeiramente estamos,
resplandecência que assim
naturalmente gera
a luz que esta paixão singela
ao mundo reluz por um fim.
Por isso, boquiaberto sempre fico
ao ver e sentir a grandeza
que essa magnífica como também
brilhante natureza
amavelmente nos oferece
antes de cada aurora
no céu de graça e glória
espetacularmente surgir.
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APAIXONADO ENCONTRO

Num pricípio de uma noite
simplesmente majestoso
vejo-te totalmente abraçada
nos fortes braços desse amor
que ao teu ouvido fala
versos de paixão que vêm
do íntimo desse coração
cuja união é a sua ala.
E assim, perdida em beijos
longos e quase sem fim,
mesmo ao longe vejo
teus longos e negros cabelos
lentamente se misturarem com
com o escuro da noite
que, agora, suavemente iluminados
pela formosa lua e as belas estrelas
nesse apaixonado encontro
olhando o mar profundo
por um longo tempo ficarão.
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 ANTES DA AURORA CHEGAR

Antes da aurora chegar
as trevas nos rodeiam
causando insegurança e medo
naqueles que noturnamente insistem
em o amor não abraçar

Antes da aurora chegar
voarei sempre livre

pois sou o cupido que persiste
aos bons corações sempre flechar

Antes da aurora chegar
o amor realmente se inflama
tanto nas diferentes camas
como também no belo Altar

Antes da aurora chegar
os pratos já estarão lavados

pois usamos de fato
quando servi o saboroso jantar

Portanto, antes da aurora chegar
fizemos tudo que o amor nos dá
por isso somos felizes
porque o compartilhamos sem hesitar

Para então, antes da aurora chegar
me deitar sentindo o teu perfume

para assim nesse deslumbre
essa nossa paixão alegremente sonhar.
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 UNIÃO CÓSMICA

Quando profundamente reflito

nesses universos sempre ativos

e realmente espetaculares,

respiro os ares sem conflitos

por saber também fazer

parte dessa união cósmica

pois, incrivelmente vive

num elo que evidentemente insiste

sob a lei cosmológica

pacificamente existir.

Para assim nessa harmonia

como também ligação histórica

embaixo do céu onde estou

alegremente admirar toda glória
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e verdadeiro esplendor

que, em plena disciplina

eloquentemente a todos mostra.

E, nesse teatro realmente mágico

radiantemente vejo

quando a beleza noturna

passa com toda ternura o bastão

exatamente naquele exato momento

que a aurora calmamente está vindo

para com os seus raios de luz

agora, fortemente clarear

o universo onde aqui estar

toda essa magnífica e eclética criação

que, como eu, em grande admiração

observa essa maravilhosa e complexa

união cósmica.
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NAQUELE MESMO LUGAR

Se encontravam toda noite

naquele mesmo lugar

onde de frente ao belo mar

abraçavam-se e por longamente

apaixonadamente se beijavam

indiferentes aos que lhes olhavam

talvez por aquele profundo

e realmente lindo amor

provavelmente para si desejar.

Contanto, quanto a esse fato

naturalmente já estava acostumado

por discretamente também vos olhar.

Pois, francamente sempre achei

que aquele jovem casal

verdadeiramente se amavam,

caso contrário não ficariam ali

namorando todas aquelas horas

portanto, só indo dormir

quando a aurora estava perto de surgir.
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 NAMORANDO AS ESTRELAS

Todas as noites lhe via

pontualmente após o jantar

com o seu casaco branco

e, sob um suave luar

as estrelas namorava

pois, longamente lhes fitava

como se quisesse até elas chegar.

Era jovem e esbelta

de cabelos negros e longos

e, naquela pedra alta e singela

sozinha toda noite ficava

até altas horas da madrugada

as estrelas namorando.

Até que certa noite

aproveitando o calor do verão

caminhei descontraidamente

onde ela sozinha se encontrava

e, ao lado da pedra onde estava

perguntei-lhe o que achava

de todo aquele magnífico fulgor.



58

Foi quando em voz baixa me falou

ser uma eterna apaixonada

da natureza que com ela constantemente fala

por ser rica em sabedoria e valor.

E, logo após isso exprimir

discretamente sorriu e se levantou

daquela grande pedra em que estava sentada

silenciosamente namorando as estrelas

que, por sua vez, silenciosas pulsavam

retribuindo-lhe aquele amor.

Confesso que fiquei impressionado

com aquela incrível interligação

que até mesmo fiquei enamorado

desse cosmos que acho

ser completamente inteligente

porque retribui como sempre

toda sincera conexão.
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ANTES DO SOL SURGIR

Antes do Sol surgir
a lua sempre estará
iluminando a escuridão
e os caminhos que continuarei
na noite caminhando sem vacilar

Antes do Sol surgir
de braços abertos te espero

Oh! Fada do meu amor singelo
que noturnamente espero

por tanto te amar...

Antes do Sol surgir
e, realmente tudo clarear
existo sob o suave brilho
que na realidade não queima
como o amor que sinto ao te olhar

Portanto, antes do Sol surgir
na cama irei me deitar

e, mais uma vez sonhar
nesse encontro que sei irá

em breve se realizar

Contanto, antes do Sol surgir
estarei na penumbra te esperando
talvez também molhado
pelo sempre carinhoso orvalho
dentre as flores desse jardim fecundo.
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SUBLIME AMOR

Mesmo antes da meia-noite chegar
via-lhe sempre chegando
muito bem vestida e cantando
devido o seu profundo bem-estar.
É porque essa senhora
realmente tem uma vida gloriosa
pois, sinceramente vive
um amor sublime!
Somente comparado aos romances
ou até mesmo aqueles filmes
cuja paixão totalmente livre
verdadeiramente ficou para a história.
Portanto, hoje, vestida de vermelho
alguns minutos antes da meia-noite
mais uma vez chegava
muito bem acompanhada
do restaurante onde até pouco tempo
com o seu namorado estava
dançando, comendo, fumando e bebendo
onde, agora em sua cama adorada
e, mesmo antes do novo dia chegar
esse amor sublime
mais uma vez viverá
agora, nos braços do Jacinto.
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EM SILÊNCIO

Gosto imensamente de meditar
como também simplesmente

em silêncio observar
a natureza que está

constantemente em movimento
porque, naturalmente sinto
que continuamente estar

livremente à nos comunicar
todos os seus incríveis feitos
assim como os seus lamentos,
bastando para isso pararmos
e, calmamente analisarmos

todos os seus complexos movimentos.
Pois sei que a natureza nos ama!

Daí, diariamente e às vezes noturnamente
sozinho e em silêncio atesto

porque obviamente vejo
coisas até mesmo sobrenaturais

criados realmente no ato
portanto em poucos minutos
como os inúmeros desenhos
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feitos em lavouras que entendo
serem claras mensagens

vindas desse planeta cuja realidade
colide com as várias percepções que temos

graças aos erroneos ensinamentos,
por isso destruímos e nesse processo

ficamos totalmente descobertos
como também sem paz.

Por esse motivo diariamente medito
e, minuciosamente em silêncio observo
incríveis lições que boquiaberto atesto

ocorrerem por serem a resposta
dessas mudanças rápidas

que, realmente por toda história
em ciclos velozmente passa,

muitas vezes surgindo
antes mesmo que esses pingos

verdadeiramente magníficos de pura plasma
desapareça com a chegada
da sempre saudosa aurora

que ilumina tudo com a sua graça
até a escuridão retornar

cobrindo assim a sua glória.
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BANHO DE LUA

Abraçados nus ao luar estamos
tomando um banho de lua
aproveitando assim a frescura
dessa brisa sempre à nos beijar.
Porque somos dois jovens apaixonados
um pelo outro como também do luar
por isso despidos estamos
aproveitando a natureza e seus encantos
antes do sol vir e tudo clarear.
Banho de luar que simplesmente adoramos
principalmente quando estamos sós
para assim, nesse contato de humanos
sentir o teu corpo como um só.
Pois, afinal de contas temos de aproveitar
essa fervorosa paixão que bons frutos dar
e, como o tempo passa rápido
quando menos esperarmos
o sol chegará e assim atrapalhará
o nosso banho de lua
que aliás, hoje está espetacular.
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CORPOS SOB ESPUMA

Nessa banheira cuja espessura
nos oferece com formosura
de fato uma confortável espessidão
contanto, da mesma maneira que é
cada centímetro do nosso coração,
beijo-te com devoção
embriagado pela sedução
dessa realmente fantástica noite.
Para então nessa imensa paixão
contigo vivermos cada momento
que sei e francamente sinto
que assim por um tempo ficaremos
pelados sob a espuma
nessa fragância e ternura
que o sabão juntamente com o amor
suavemente nos oferecem
devido a água quente
que nos alivia com o seu teor
mais uma noite que a gente
abraçados calmamente sentimos
os nossos corpos aparentemente tímidos
sob a espuma em pleno vigor.
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ILUMINANDO-SE ATRAVÉS DAS ESTRELAS

Todo ser que sinceramente procura crescer

sabe que as estrelas nos trazem verdades

que na realidade precisamos

primeiramente entender,

para que então possamos

de fato sem enganos

naturalmente entender

que as estrelas nos iluminam

quando, focando unidos

à procura de saber.

Porque esse incrível conhecimento

é oriundo dos cosmos

por isso, frequentemente sinto

ser obviamente notório

pela grande iluminação

não apenas às que noturnamente vemos,

mas aquelas que verdadeiramente sentimos

repentinamente surgir do coração.
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Pois as estrelas vão além de cada emoção

que continuamente sentimos

porque são seres distintos

e, impressionantemente repletos de razão.

Portanto, toda vez que você procurar

essa imensa fonte  para se espelhar,

lembre-se que elas foram criadas

para iluminar as nossas estradas

contanto, nesse processo de encanto

poderosamente nos dando luz

para assim, as trevas enfim

tenham por esse período sempre luz

até a nova aurora chegar

e também poderosamente mostrar

o que uma estrela só conduz.
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ANTES DO ALVORECER

Antes do alvorecer
contanto, de mais um dia chegar,
muitos seres que aqui vivem
nessa flora de longa origem
saem de suas belas tocas
para alegremente irem passear
caçar, no rio nadar ou simplesmente
namorar o sempre belo luar.
Porque, realmente muito antes
do alvorecer naturalmente chegar
nesse majestoso lugar
de seres totalmente exóticos,
devido ao incrível bem-estar
que coletivamente existe
ninguém nunca está triste
por isso cânticos persistem
durante a noite pois insistem
essa alegria nunca deixar.
E até mesmo as estrelas
com toda a sua grandeza
antes do alvorecer
por causa da sua claridade
essa beleza temporariamente apagar ,
todos aproveitam e fazem
em cada noite de verdade
o amor de uma forma incrivelmente
nesse paraíso sempre reinar.
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 NA IMENSIDÃO DA ESCURIDÃO

Na imensidão da escuridão
contanto, antes da claridade
causada pelo sol de verdade
naturalmente chegar
vivo um amor seguro
e, embora esteja no escuro
aproveito esse belo luar
para o meu grande amor
apaixonadamente seus doces lábios
repetidamente beijar.
Porque estamos apaixonados
e na realidade não gostamos
de dias incrivelmente claros
pois o calor realmente não suportamos.
Porque somos amantes da noite
cuja claridade é suave
daí, às vezes nos compararmos
com as delicadas flores
que verdadeiramente preferem o orvalho
que em toda madrugada surge,
em vez do calor que sufoca
a natureza de seres como a gente
que, na imensidão da escuridão sempre
a paixão alegremente suporta
antes dos raios do sol virem
clareando e nesse processo maltratando
uma natureza já semimorta.
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PÉROLA NEGRA

Vejo-te toda faceira
oh!Genuína pérola negra...
Que, incansavelmente investe
no amor sempre presente
em suas noitadas verdadeiras.
Porque realmente és livre!
Pois fazes sempre o que bem queres
com as paixões que sempre
em tua porta aparecem
para assim contigo sair
e quando chegar a madrugada
contanto, no auge da farra
antes do novo dia raiar
para a cama levar
e, apesar de bêbados
o delicioso corpo provarem
livres de qualquer maldade
que possa, além do álcool
e da sempre bela prosa
realmente te contaminar.
Oh! Pérola negra dos inúmeros delitos...
Mas, como também qualquer vício,
exatamente como a aurora
de fato bela e grandiosa
teu doce veneno têm
noturnamente de provar.
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AMANDO ANTES DO ALVORECER CHEGAR

Mesmo antes do alvorecer chegar

apaixonadamente amando estou

pois, na realidade vivo um amor

realmente todo peculiar.

Por isso, amando antes do alvorecer chegar

com o meu amor usufruímos

essa paixão que juntos sentimos

realmente ter um imenso valor.

Portanto, abraçados estamos

nessa noite supergostosa

de brisa verdadeiramente morna

e um luar de incrível esplendor.

Para assim, unidos devido o amor

e, amando antes do alvorecer chegar

beijo-te meigamente sem me cansar

pois te amo com todo vigor.
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 CONVERSANDO COM AS ESTRELAS

Conversando com as estrelas estou

e, realmente perguntas indagando

pois, francamente me apaixono

de ver tanta beleza

nos cosmos constantemente flutuando

que, sinceramente sem enganos

verdadeiramente me encantam

devido à incrível grandeza

dessa magnífica natureza

de mistérios e vidas totalmente esquisitas

que existem por detrás desse imenso pano.

Véu que infelizmente encobre

tudo que realmente acontece

por detrás desses universos

belos apesar de complexos

mas que tanto admiro...
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AMORES NOTURNOS

Realmente não temos o escuro
nem tão pouco a claridão,
apenas preferimos sair no período noturno
pois, além de apreciarmos
observando distante, é claro,
as luzes dessa maravilhosa cidade,
sinceramente não gostamos
de multidões que se desencontram
nem tão pouco do barulho
juntamente com os absurdos
que constantemente diurnamente
infelizmente acontece com tantos
que obviamente não amam
por isso, assistimos os dramas
em tristes quadros diários.
Daí amarmos as noites
por serem bem mais amorosas
e, apesar de fugirmos da claridade
amamos com todo fulgor de verdade,
por essa razão temos o nosso brilho
e o vigor da mocidade.
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NA VASTIDÃO DA NOITE

Na vastidão da noite
aprecio imensamente te tocar

e, em cada beijo que dou
nesses lábios carnudos cujo amor

realmente não é profano,
gosto de ver em teus olhos

a paixão que essa profunda emoção
faz-nos incrivelmente brilhar

de fato os nossos olhos
que, como as estrelas pulsam
devido a enorme felicidade

que na realidade enche o nosso ser.
Para assim, na vastidão da noite

e antes de uma nova aurora chegar
abraçados longamente ficarmos

conversando e cada vez mais nos conhecendo
nesse amor verdadeiramente tremendo!
Porque aproveitamos todo o momento

que estamos finalmente juntos
para essa paixão literalmente nos tomar.

Por isso somos felizes
porque somos reais

daí, comumente à mim dizes
sermos como as estrelas
cujo brilho e grandeza

naturalmente não é aparente
pois, realmente amamos sempre
por isso, é um amor sem risco

por obviamente ser real.
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ETAPA

No início de mais uma etapa
desse amor que não desgasta
por ser feito de esplendor,

nesse brilho noturnamente vivo
e, como as estrelas existo

pulsando sempre devido o amor
que, obviamente reconheço

ter pago um alto preço
por preferir viver sem dissabor.

Por isso, aqui estou
enfrentando uma nova etapa

que sei será brava
porque também decidi
existir em pleno vigor.
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Portanto, agora estou
realmente esperançoso

e, apesar de naturalmente saber
que nem tudo que brilha é valioso,
prefiro as noites frias mas serenas

ao fulgor da quente aurora
pois, sozinho e calado

no meu quarto relativamente confortável
da janela noturnamente observo

o colorido suave e singelo
dessa criação cujo brilho atesto
ser realmente muito mais bonito
do que a claridão que em breve

surgirá no firmamento substituíndo
um quadro que verdadeiramente sinto
existir para discretamente nos ensinar

esse seu incrível Amor.
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ANTES DE UM NOVO DIA CHEGAR

Na rede totalmente sossegados
e, antes de um novo dia chegar
anunciamos felizes ao mundo

que o nosso amor é realmente singular.
Pois, quem verdadeiramente está

na varanda essa hora
se não fosse a presença

desse amor que nos sustenta
literalmente cada hora?

Por isso somos agradecidos
por termos um ao outro,

porque naturalmente entendemos
que a felicidade é maior

do que fortunas sem graça
que, quando refletimos na realidade

só o corpo é que sustentam.
Daí, muitos realmente serem ímpios
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porque infelizmente não acreditam no amor,
preferindo viverem no dissabor

curtindo os seus próprios venenos
que, quando cautelosamente analisado

de fato causam tanta dor...
Portanto, antes de um novo dia chegar

preferimos amando ficar
nessa rede de franjas brancas

no terraço pintado de azul
apreciando de vez em quando
o céu totalmente iluminado

onde cada linda estrela
parece-nos tirar um retrato

pois piscam de fato à cada beijo que damos
sob esse incrível esplendor

nascido também do divino Amor.



78

FLORES DE AMORES NOTURNOS

Vejo-lhes como sempre animadas
se encontrando para juntas
curtirem mais uma farra
na boate que já sabem
irão comer, beber, conversar
rirem, dançarem e amarem
para assim, antes do dia raiar
cada uma em sua cama estar,
porque na realidade
 são flores de amores noturnos
por isso preferem o escuro
ou seja: a beleza da noite
para assim, seu suave perfume por fim
amavelmente cada amor deixar cheirar.
Para então, perdidos na paixão
essa doce emoção cada noite viverem
devido os constantes prazeres
que têm em cada sedução.
Flores de amores noturnos
e, de pomares coloridos
que até fazem sentido
quando minuciosamente visto
pelo seu ângulo que sinto
francamente não ser escuro.
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AMANDO SOB O DIVINO LUAR

Amando sob o divino luar
naquele belíssimo lago
se encontrava uma musa encantada
que, realmente valia a pena
mesmo distante se olhar.
Portanto ali muitos se encontravam
para praticarem diversas atividades
dentre elas nadar
ou simplesmente pescar
para assim alimentar a filharada
que rapidamente cresce
devido o amor sempre presente
antes da aurora chegar.
Para então nessa paixão
totalmente nus ao invrível luar
sussurros trazidos pelo vento
aos nossos ouvidos chegavam
revelando-nos um amor claro
às margens de um imenso lago
qual, como se fosse um espelho
refletia esses corpos cujo desejo
mais um filho para essa tribo
apaixonadamente virá.
Enquanto naquele mágico lugar
seus belos e despidos corpos
amando sob o divino luar estavam
sem francamente, como fizeram sempre,
a nossa presença se importar.
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O NOSSO AMOR

Comparo o nosso amor
como as estrelas existentes no céu

porque constantemente brilha
realmente com todo fulgor

Pois verdadeiramente amamos
e não ligamos com o exterior,
caso contrário não poderíamos

existirmos com esse teor

Porque só damos valor
ao que não é aparente

pois, as aparências sempre enganam
daí não terem sabor
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Preferindo nos concentrarmos
nessa paixão que tudo nos dar, é claro,

e assim livremente, como sempre,
à beleza desse amor nos entregarmos

Porque o nosso amor é assim
totalmente repleto de vibrações

e, nessas incríveis pulsações
como as estrelas no céu existimos

Unidos, vibrando e sorrindo
por termos puros corações

e magníficas visões de como existir
por isso, brilhamos como as estrelas

E nessa incrível grandeza
existimos para esse fim.
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VERSOS DE AMOR

Todas as noites nos encontramos
às margens de um lago repleto
de uma beleza cujo nexo
quando calmamente avaliamos,
confesso que ficamos perplexo
com todo o seu teor.
Para então, embebidos nesse sabor
lindes versos de amor
realmente, livremente dizermos
pois, verdadeiramente nesse meio
é impossível não se sentir
a paixão que naturalmente flui
neste paraíso sem fim.
Para, antes mesmo de cada amanhecer
e quando já nos sentimos cansados
porque o sono teima em nos enfraquecer,
amorosamente te carrego em meus braços
e na gruta que conhecemos de fato
do novo alvorecer se proteger
pois, o nosso amor é claro
daí, sinceramente não precisarmos
do sol para nos iluminar
ou, simplesmente nos aquecer.



83

DIVINO AMOR

Todas as noites ficamos
logo após o delicioso jantar
juntinhos no banco do jardim

olhando as belas estrelas
radiantes sempre a pulsar

Para assim, totalmente animados
apaixonadamente nos beijarmos

e, sussurrando revelarmos
versos que criamos no ato
relacionado ao nosso amor

Que sabemos ser divino
devido ao que realmente sentimos

tanto um pelo outro
como também pela natureza

qual, vemos com muito gosto
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Porque somos amantes
dessa paixão sempre constante

daí, naturalmente reconhecermos
e vibramente noturnamente vivermos

esse magnífico divino amor

Porque durante as manhãs
todos os dias nos separamos
pois, arduamente trabalhamos
nas traduções da Literatura

quais, serem o nosso segundo amor

Para então, quando a noite surgir
novamente nos encontrarmos
e, completamente iluminados

pelas letras e as brilhantes estrelas
nesse divino amor continuarmos.
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       ANTES DOS RAIOS DO SOL NOS REVELAR

Juntos nesse colosso estamos
amando sem vacilar
e, alegremente até vemos
a lua pra gente sorrindo
enquanto suavemente nos ilumina
mas, realmente sem nos queimar

Porque aqui felizes estamos
nesse parque cujo encanto
parece-nos até nos convidar
a continuarmos amando
e nesse semblante olhando
a beleza da noite sem vacilar

Para assim, nessa paixão sem fim
de flora, fauna, lua e estrelas
de uma vez por todas entendermos a grandeza
dessa exuberante natureza
que constantemente nos cerca
antes dos raios do sol nos revelar.
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NO ESPLENDOR DA NOITE

Caminhando lentamente de mãos dadas
na areia dessa linda praia
apreciando ao longe as ondas
constantemente baterem-se em rochas
perante uma noite de esplendor
felizes e descontraídos estamos
conversando e de vez em quando parando
para carinhosamente abraçarmos
e, longamente nos beijarmos
aproveitando essa paixão e o seu vigor.
Porque na realidade somos dois apaixonados
que amamos um ao outro e a natureza,
pois reconhecemos toda a sua beleza
grandeza, brilho e amor,
por isso aqui estamos
repartindo o nosso amor com a natureza
enquanto ao mesmo tempo apreciamos
o fulgor desse céu mágico e profundo
realmente, totalmente estrelado
portanto, magnífico como o amor.
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VERSOS

&

PENSAMENTOS
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Seres que na noite se entregam
em beijos marcados
pelo amor sincero
de vidas que acham
nesse desejo interno
a presença do amor
em seus corpos selado.

* - * - * - *

Sussurros que falamos

em promessas que juramos

quando, carinhosamente nos amamos

porque livres nos entregamos

sem realmente questionarmos

por verdadeiramente acreditarmos

ser possível essa linda emoção

naturalmente enfrentar.

* - * - * - *
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Ciclos que vêm e vão
como as ondas desse belo mar

fazem parte do mistério
dessa vida que atesto

se parecer com o amor
pois, quando rebenta em seu esplendor

as vibrações por um certo tempo
realmente duram

exatamente como as ondas
de fato sempre frequentes

que, como o amor vêm e vão
numa reciprocidade que na realidade

me deixam longamente a pensar.

* - * - * - *

Vejo um cenário realmente encantador
nessa noite linda como o amor
com a flora que colorida floresce
perante uma brisa leve
revelando-nos uma belíssima flor.

* - * - * - *
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Quando a noite chega

vejo-te toda faceira

no terraço à esperar

o namorado que pontualmente chega

em seu elegante carro

para assim, ao restaurante por fim

irem realmente felizes

o caro mas delicioso jantar

nessa formosa noite saborear.

* - * - * - *

Amo a vida noturna
por seu teor e frescura
comumente existente no ar.

Por isso, antes de toda manhã chegar
existe sempre o orvalho
evidencia desse amor claro

que até mesmo noturnamente
irriga toda espécie de vida
realmente sem cansar.

* - * - * - *
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Todo aquele que verdadeiramente ama
realmente nunca engana

porque naturalmente sabe
que viver nessa realidade
totalmente nos enriquece

devido a magnífica felicidade
que em nosso interior cresce

por simplesmente acreditarmos
nesse sentimento de fulgor.

* - * - * - *

Vejo-lhes calmamente se prepararem

para então com toda naturalidade

aproveitarem mais uma noite

de céu totalmente estrelado

preparando silenciosamente mais um ato

para muitos totalmente sagrado

pois incluem amores marcados

mesmo que durem apenas uma noite.

* - * - * - *
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Quando a noite surge
e as belas e inúmeras luzes

dessa cidade incrivelmente acendem-se,
é quando realmente vejo o brilho

rasgando a escuridão da noite,
misturando com ele amores e prazeres

antes da aurora vir
e assim, um novo dia começar.

* - * - * - *

Em longos beijos
e apertados abraços
noturnamente se encontram
no mesmo ponto
para assim, por um certo tempo
juntos e realmente atentos
à beleza da noite,
conversam, sorriem e trocam beijos,
mostrando que o amor é lisonjeiro
e verdadeiramente repleto de sabor.

* - * - * - *
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Quando o amor inesperadamente chega

revelando assim discretamente

realmente toda a sua magia

como também grandeza,

é exatamente nesse momento

que verdadeiramente vejo e sinto

a sua magnífica beleza.

* - * - * - *

Todo bom jardineiro
tem carinho e cuidado

com a flora que cuida, é claro,
porque em seu íntimo reconhece
que, apesar do enorme trabalho
cada planta que pacientemente

como sempre se dedicou
no seu tempo brotará flores

dando-lhe assim perfume e esplendor
pois é exatamente assim

que funciona o amor.
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* - * - * - *

Estrelas que constantemente piscam
pulsando no firmamento
vibrações que vividamente sinto
quando, por um certo tempo
atentamente contemplo
essa incrível criação de amor.

* - * - * - *

O enigma do amor

apesar do seu esplendor

para muitos é muito forte

pois, existem aqueles

que cegamente acreditam na sorte

enquanto outros, entendem que isso

não passa de uma mera conquista

e, calado, analisando ambos os lados

totalmente intrigado fico

devido aos diferentes fatos

que, sinceramente acho

depender de cada ponto de vista.
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* - * - * - *

Vejo-te linda e muito bem perfumada
misturando-se na beleza da noite,

caminhando numa estrada
cuja emoção te embala

para os braços dos teus amantes,
verdadeiros apaixonados

de flores como tu, é claro,
vagueando nas noites
totalmente estreladas

livre de máscaras
retornando a casa

antes da aurora tudo clarear.

* - * - * - *

No deslumbre de cada noite
e, como as verdadeiras estrelas
devido à tua natureza
amas e livremente se divertes
em sua bela vida silvestre
recolhendo-se antes da aurora chegar.
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* - * - * - *

A tua grandeza comparo

com a beleza da flora

rica e repleta de glória

pois, além de nos curar

e, alegremente embelezar

também nos perfuma

preparando-nos com toda ternura

para o calor da aurora

que teremos de bem cedo enfrentar.

* - * - * - *

Escuridão que lentamente chega,
claridão que aos poucos se acaba
dando oportunidade as vidas
que preferem a escuridão
vista por alguns como maldita
por temerem se exporem
para enfrentarem os seus amores
apenas sob a claridade
das estrelas e do luar.



97

* - * - * - *

Vejo-vos desfrutando
mais uma noite ao luar

apaixonadamente se beijando
em frente a esse belo mar.

* - * - * - *

Sinto a brisa morna
suavemente tocar esse corpo

bronzeado tesouro
que em minha frente passa
caminhando lentamente

entre dunas altas mas brancas sempre
para, então, dentre elas

deitada observar as estrelas
como agora exatamente faço

aproveitando esse céu estrelado
e, com o meu amor ao meu lado
antes da aurora chegar de fato

apaixonadamente mais uma noite curtir.
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* - * - * - *

Quando chega a meia-noite
vejo-te calmamente sair

da boate que até pouco tempo
animada e sem lamentos

curtia até o momento
de muito bem acompanhada sair

para assim, nessa bela noite
totalmente estrelada

até altas horas da madrugada
realmente apaixonada
na tua cama marcada

pelo amor que vives de brasa
com o teu novo namorado

relaxadamente dormir.

* - * - * - *

Escuto o teu belo canto

que rapidamente se espalha

nesse cosmo cujo encanto

realmente tudo cala.
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* - * - * - *

Gosto imensamente apreciar
especialmente no período noturno

quando a lua juntamente com as estrelas
 suavemente clareiam essa vasta dimensão

para então, totalmente apaixonado
nessa magnífica noite

continuar te amando no ato
porque, realmente não pretendo deixar

essa paixão para depois...
Pois, quando a nova aurora chegar

pretendo, como sempre, estar ausente
e, na minha cama descontraidamente

durante o dia simplesmente descansar.

* - * - * - *

Acho realmente incrível
essa tua maneira de amar

pois, enfrentas sozinha a noite
enquanto durante o dia

preferes sem agonias
em teu quarto repousar.
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* - * - * - *

Quem disse que o amor não é complexo

realmente ou não faz nenhum nexo

ou, naturalmente desconhece

o que obviamente está a falar,

e como um bom exemplo

temos aqui esses textos da Alba,

que na realidade não é malvada

pois, apenas prefere as noites

  para discretamente amar

em vez da claridade que a aurora

totalmente sem piedade

impede a privacidade

de seres que na realidade

preferem não se mostrar.

* - * - * - *

Noite dos meus prazeres,
dia para o descanso,

céu formado de encantos,
terra de superfício apogeu.
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* - * - * - *

Tomando banho de lua
vejo-te seminua

nessa praia de incrível encanto
entre as dunas amando

perante uma gostosa brisa do mar.
Porque sabes que tens

de ao máximo aproveitar
pois em breve verás

esta formosa noite terminar
porque no horizonte logo aparecerá

mais uma nova aurora
clarendo tudo sem se importar.

* - * - * - *

Fujo do sol, daí preferir

no ciclo diurno naturalmente dormir

pois, gosto das noites

e até sinto a lua me atrair

para assim, juntamente com as etrelas

difundir a beleza escondida em mim.
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* - * - * - *

A poesia literalmente me levou
a conscientemente passar
até altas horas escrevendo
simplesmente por amor
contanto, indo a cama dormir
pouco antes da nova aurora chegar.

* - * - * - *

Adoro simplesmente olhar

como até mesmo conversar

com a multidão das estrelas

para assim, pacientemente analisar

toda essa imensa beleza

que a noite tem para nos ofertar

antes de um novo dia com fulgor e alegria

nesse universo a escuridão

nesse ciclo de união

lentamente essa visão mudar.
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* - * - * - *

Por causa da alma totalmente clara
que realmente tenho,
troco os dias pelas noites
devido essa luz que ilumina
os becos escuros que a vida
geralmente me obriga a passar.

* - * - * - *

Lábios que docemente beijo,
corpo que me amasso nesse abraço,

olhos que tanto desejam,
mãos que sem limites me apalpam

sob um suave luar
e, onde as estrelas atestam

que livremente me entreguei
antes do clarão do dia

sem lamentos ou ousadia
o nosso espaço tomar.



104

* - * - * - *

Em raios de intenso brilho
demonstrando um calor incrível
enfrentamos mais um dia
e, quando a noite finalmente chegou
refrescando a terra realmente seca
que o terrível calor provocou,
saímos logo após o jantar
para, reunidos no grande banco
nesse jardim de puro encanto
o amor existente na flora
sapiamente aproveitar
antes que chegue a aurora
com os seus raios a
novamente tudo queimar.

* - * - * - *

Braços que me abraçam,
boca que livremente me beija,

corpo nunca esgotado
desse amor que acho

existir em pleno vigor.
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* - * - * - *

Cânticos que escuto

vindos do campo escuro

são para mim a prova

que o amor também se mostra

realmente a qualquer hora

por isso alegremente cantam

antes do novo dia chegar.

* - * - * - *

No teor da noite
seguimos silenciosamente aproveitando

esse nosso amor profundo
e realmente peculiar.

Para, quando um novo dia chegar
francamente já estarmos saciardos

tanto por esse amor de fato
como pelo suave brilho

que as estrelas magnificamente
constantemente produzem

para então tudo alegrar.
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* - * - * - *

Caminho sob o luar
suave e realmente belo,

pois não gosto de me queimar
por essa estrela solitária,
por isso não me atrevo

para de dia sair
e assim sentir os seus raios

que causam tanta dor.

* - * - * - *

Antes da aurora chegar

corro para o escuro e me deito

no conforto do meu leito

por preferir somente sair

durante o período noturno

porque prefiro as estrelas

que suavemente brilham

como também a beleza

do sempre deleitoso luar.
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* - * - * - *

Caminhando de mãos dadas
na areia branca dessa bela praia

respiramos a brisa livre
que, como nós persiste

em sempre viver nesse esplendor
por realmente acreditarmos
e, verdadeiramente vermos

literalmente em tudo o amor.

* - * - * - *

Conversando com as estrelas

e, asmirando toda essa beleza

reunidos na varanda estamos

pois, sinceramente adoramos

no período noturno

ficarmos apreciando no escuro

realmente até altas horas

essa natureza gloriosa

antes da aurora tudo clarear.
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* - * - * - *

Antes da noite terminar
por uma nova aurora chegar

vivo todos os meus desejos
e, nesse ensejo

durmo no meu quarto seguro
pois não gosto de me queimar.

* - * - * - *

Sol, estrela mor

que o meu universo ilumina

trazendo-me calor e vitaminas

com os seus raios de vigor.

Lua, satélite ternura

que suavemente clareia

as noites que as trevas

teimam insistentemente

tentar esconder o teu amor.
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* - * - * - *

Vejo seres que se beijam
apaixonadamente sob o luar

revivendo eternos desejos
antes mesmo do novo dia chegar.

* - * - * - *

Na imensidão desse lindo campo
acampado e agora deitado

fico por muito tempo observando
através da janela deste quarto

esse magnífico espaço
realmente, totalmente iluminado

pela lua e as estrelas
que assim, juntas causam uma beleza

que, sinceramente narrando,
além de me deixarem animado

deixam-me abismado
por francamente ver tanto encanto.
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* - * - * - *

Luzes que alegremente vejo,

cidade que incrivelmente amo,

trabalho, vivo, canto e ando

em realmente diversos lugares

antes que chegue na realidade

a aurora com a sua intensidade

encerrando a noite

que passei a admirar.

* - * - * - *

Quando a noite chega
revelando-nos toda a sua beleza
grandeza e emoção,
com o meu amor fico
te admirando afirmo,
retirando-nos antes
de um novo dia chegar
e essa beldade apagar
com o seu imenso clarão.
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* - * - * - *

As noites realmente me encantam
porque nelas vejo a beleza
juntamente com a grandeza

dessa contínua criação.

* - * - * - *

Não existe palavras para descrever
realmente tudo isso que sinto

daí, totalmente embebido
nesse sentimento de amor vivido

naturalmente prefiro
a beleza noturna, talvez pela ternura

existente em seu luar
pois, quando a aurora chega

iluminando tudo devido a sua grandeza
então, mesmo antes dela chegar
prefiro na penumbra tranquilo

no meu quarto simplesmente descansar.
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* - * - * - *

Após um dia realmente ensolarado
que do meu confortável quarto
através das persianas vi passar,
calmamente me preparo
para o jantar, é claro,
alegremente saborear.
Para então, depois do banho tomar
sair por fim, e num sorriso
realmente quase infinito
com o meu amor em pleno sabor
a noite inteira curtir.

* - * - * - *

Noites de paixões ardentes

vividas por seres que sempre

preferem a calmaria da noite

para juntos o amor desfrutarem.

* - * - * - *
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Logo após um morno banho tomado
e, deliciar um jantar consagrado

ao seu aniversário,
saímos calmamente para aproveitar

a noite que hoje está bela!
Colorida como uma aquarela,

como estivesse também a celebrar
o teu aniversário, qual, como um rosário

por toda noite iremos festejar.
E, antes da nova manhã chegar
espero já nos encontrarmos

felizes na cama do nosso quarto
pois, evitamos que a aurora de fato

com os seus poderosos raios
possa nos queimar e assim tirar
a paz que a maravilhosa noite

continuamente e gratuitamente nos dá.

* - * - * - *

Mar, doce mar...
Espelho sempre vibrante

devido o reflexo
causado por causa do luar.
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* - * - * - *

Usufruindo a suavidade noturna
aproveito a frescura do orvalho

e, entre beijos e abraços
aproveitando esse perfeito laço

livremente me entrego
antes dessa incrível beleza

o sol com o seu clarão infernal
tudo realmente acabar.

* - * - * - *

Em desejos noturnos

seguimos sem absurdos

a nossa paixão que assim

naturalmente aproveitamos

livres de aparências ou enganos

porque simplesmente nos amamos

e, livremente nos entregamos

bem antes do sol surgir.
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* - * - * - *

Conversando com as estrelas
e, admirando toda essa beleza
junto com o meu amor estou
pois, amamos a natureza
e realmente respeitamos
esse Ser que sem enganos
esse cosmo de magnífico criou
verdadeiramente criou.

* - * - * - *

Muitos usufruem as suas noites
aproveitando amores
totalmente ilícitos

e assim, indiferentes por fim,
prosseguem amando, mas colocando

suas vidas em risco
em troca de petiscos

que muito bem poderiam
diferentemente usufruir.
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* - * - * - *

Aproveitando a grandeza da noite
e, juntinha ao seu namorado
apaixonadamente se beijam
e apertadamente se abraçam,
escapando sempre de fato
antes da esperada chegada
da aurora realmente clara
e também gloriosa.

* - * - * - *

Antes dos raios do sol

intensamente inundarem

esse universo onde vivemos

felizes e sem maldades,

aproveitamos a beleza da noite

e, sob o suave brilho do luar

nos amamos sem questionar.
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* - * - * - *

Vestida impecavelmente de vermelho
e, em pleno mês de fevereiro
contanto, durante o carnaval,
vejo-te animadamente saindo

cantando, abraçando, sorrindo e beijando
o teu amor que agora se encontra

realmente seminu
e, portanto preparado

para mergulhar no mar bravo
e lá contigo por toda noite ficar,
saindo apenas antes do sol raiar

porque como tu preferes
o período da noite
contanto o luar,

por seu precioso corpo
naturalmente não se queimar.

* - * - * - *
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* - * - * - *

Amo realmente o poente
daí, admirá-lo com devoção

por isso, toda emoção que sinto
no campo da paixão
durante esse período
totalmente desinibido
livremente me entrego

simplesmente por achar belo
essa magnífica etapa

quando a aurora, para muitos gloriosa,
de fato se encontra ausente

para alegria de seres como a Alba
que preferem amar noturnamente.
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