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CELES

Um livro poético onde o autor relata em versos
diferentes formas de amor.

Apresento eloquentemente
como se fosse um cântico
Versos de Paixão cujo encanto
resta em si mesmo.
Silvio Parise
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Quando o Amor vem do âmago
então,
vale a pena vivê-lo.
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SOBRE O AUTOR
Silvio Parise, poeta, escritor, contista, compositor, filósofo,
missionário cristão ( sem denominações ) e tradutor, nasceu no
bairro do Catete, na maravilhosa cidade do Rio de Janeiro, em 30
de junho de 1957. Filho gêmeo de pai italiano, Giuseppe Antonio
Parise, e mãe brasileira, poetisa e escritora Mainá Medeiros ( ambos
já falecidos ). Quando tinha poucos meses de idade foi viver na
cidade de Recife onde mora grande parte de seus familiares.
Portanto, foi na Veneza brasileira que o poeta viveu toda a sua
juventude, estudando em escolas públicas e trabalhando no comércio local, mesmo ainda sendo um adolescente, pois tinha menos
de quinze anos de idade.
Escreveu a sua primeira composição ( poema lírico ) com a idade
de treze anos, contabilizando até o presente momento mais de cem
poesias cujos gêneros são: samba, MPB, Bossa Nova, romântica,
soft rock e bolero.
Em 1979, decidiu imigrar juntamente com a sua família à procura
de novos ares, residindo primeiramente no Estado de Rhode Island,
EUA, casando-se em seguida e indo morar no Estado vizinho
Massachusetts, onde viveu por alguns anos com a única mulher
que amou e seus quatro enteados que estima como filhos. Passado
oito anos surgiu o divórcio e, devido às circunstâncias, retornou à
Rhode Island, precisamente à cidade de East Providence, decidindo
continuar os seus estudos em Artes Liberais, qual não concluiu,
parando quando cursava o segundo ano universitário. O autor é
deficiente visual ( portador de glaucoma ).
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Em 2002, incentivado por alguns familiares e amigos resolveu
participar numa antologia elaborada pela Litteris Editora e no embalo
escreveu o seu primeiro livro poético intitulado Poemas da Interligação, título que acabou tornando-se uma tríade. Hoje, o autor está
presente em mais de 110 Antologias nacionais e internacionais, quais,
ganhou alguns prêmios e colocações de destaque, caso da Coletânea
Brava Gente Brasileira em Terras Estrangeiras – Vol. II, criada pela
escritora Ângela Bretas, qual, recebeu o 9th Brazilian International
Press Award em 2006. Tem 21 livros de poesia publicados, alguns
estão nas Bibliotecas das melhores universidades do mundo.
Em 2013, mudou-se para ir viver com o seu grande amor no Havaí,
terra do Aloha, lugar parasidíaco, onde o poeta dedica parte do seu
tempo à paixão que tem desde criança, a poesia.
É seguidor da doutrina internacionalista por acreditar ser possível
vivem num mundo sem fronteiras.
Escreve frequentemente na Revista Varal do Brasil com sede em
Genebra, Suíça.

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

“Agradeço aos Dicionários Houaiss e Aurélio da Língua Portuguesa
pela importante ajuda prestada.”
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PREFÁCIO
Muitos falam sobre o amor,
sentimento para mim tão lindo...
E vários têm realmente lido,
como também vivido
portanto, verdadeiramente sentido
essa bela e fascinante emoção.
Contanto, para não fugir à regra
decidi claramente escrever
versos de paixão que,
da mesma maneira que a aquarela
gera para o mundo um intenso colorido,
esses poemas aqui amorosamente escritos
gerarão em cada íntimo
momentos de puro prazer.
Portanto, aproveitando a tecnologia digital,
peço que relaxem e deleitem-se
na doçura que as palavras de amor
com ternura, sutileza e sabor
irão realmente proporcionar.
E, apesar dos poemas nessa obra
terem sido cuidadosamente selecionados,
sinceramente espero
que sejam de pleno agrado
dos amantes dessa bela língua,
como também desses
que, como eu, verdadeiramente acreditam
nesse magnífico quadro.
Pois, quem pode realmente
explicar minuciosamente para a gente
o que sente e acha ser o amor?
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Porque sabemos através de livros
que desde a antiguidade
poetas, filósofos, reis, religiosos
e outros seres de fato sabidos,
que procuravam em suas ânsias,
o significado desse sentimento
que os gregos sapiamente
dividiram em cinco
na tentativa de explicar
intimamente o seu valor,
enquanto ao mesmo tempo buscavam
a razão do seu sentido.
E, apesar de realmente termos
diversas concepções para expressar
essa afeição que sentimos
independente de raça, gênero,
religião, língua, ou até mesmo lugar,
tive a oportunidade de
cuidadosamente observar
e, contanto verificar
que, apesar do amor ser singelo
portanto, totalmente peculiar,
cada ser tem a sua maneira
toda própria de o sentir,
como também expressar
daí, ser um sentimento difícil
de obviamente analisar
devido as diversas experiências
que cada um adquire
para depois por ventura narrar.
Mas, mesmo assim tentei
através desse vasto tempo
exatamente como muitos fizeram...
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Simplesmente na tentativa de explanar
esse gostoso e grande elo,
bênção que entusiasmado atesto
ser realmente imprescindível.
Para então, mergulhado nessa paixão
naturalmente vivermos
uma existência cujo relevo
a todos sem preconceitos
trará enorme satisfação.
Sinto que isso não é um mero mito
por nele claramente acreditar,
por isso, ter carinhosamente escrito
versos de paixão para mostrar
que todo amor é legítimo,
como também bonito,
quando verdadeiramente sabemos
sem farsas ou venenos
amavelmente, como também
pacientemente o abraçar.
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O AMOR É TUDO!
Quem disse que o amor não existe
não sabe o que está a falar,
pois além de aclamar uma tolice
o cupido também logo o flechará.
Porque o Amor é um sentimento normal,
é simples, puro e verdadeiro
tornando-se em cada ser pioneiro
quando sabemos lhe abraçar.
Contanto, quando alguém te falar
que o amor não existe
responda-lhe com toda meiguice:
porque não soubeste lidar.
Quanto à mim, sempre irei tratar
como se fosse as pétalas de uma flor
portanto, com imenso cuidado
e, de fato irrigando-o com fervor!
Pois quero eternamente viver
realmente nessa corrente
onde a paz e a paixão reinam constantemente
trazendo saúde pra gente
devido o bem estar sempre presente
graças à nossa insolúvel união.
Por isso, para mim o Amor é tudo!
Porque, afinal de contas...
Francamente não suportaria
existir nessa covardia de não abrir
o coração e sinceramente admitir,
deixando naturalmente dos meus lábios sair
embora que sussurrando,
a famosa frase “eu te amo”,
mesmo que o mundo não possa ouvir.
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VERSOS DE PAIXÃO

Quando reflito na poesia
reconheço com imensa alegria
que ela é a safra das palavras
que vêm espontaneamente de nossa alma
contanto, do nosso âmago
que às vezes surgem como uma enxurrada
molhando e colorindo o papel
outrora limpo e geralmente branco
que assim, recebe feliz por fim
frases em forma poética
que ao mundo eloquentemente atestam
o valor, amor, relevo e teor
que toda boa poesia tem
quando escrita com fervor,
revelando então versos de paixão
devido ao seu magnífico esplendor.
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CORPOS

Vejo inúmeros corpos
completamente bronzeados trafegando
nessa praia cujo relevo e encanto
vale a pena visitar,
como de fato até morar.
Porque aqui, a vida é exuberante!
E, verdadeiramente a qualquer instante,
o amor sempre radiante
vindo desses corpos vibrantes
realmente poderá brotar.
No coração que ao lhes escutarem,
obviamente logo entenderá
que não são corpos vulgares
mas, de beleza e grande coragem,
por não terem medo do sentimento chamado amor.
E, contanto livremente,
assim como carinhosamente
a paixão sentida por esses belos corpos
naturalmente se revelar
criando portanto filhos pródigos
para então, o amor como sempre
nesses corpos cuja afeição é frequente
por querer assim continuar.
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A ARTE DE AMAR
Amar...
Palavra tão doce
que se ouve tantas vezes
pela boca daqueles que se amam
Namorados, velhos ou jovens
amantes da vida ligeira
à procura da sorte faceira
na paixão até as suas mortes...
Amar...
Palavra doce que exprime desejo
vinda sempre após um beijo
ardente de paixão
Amar...
Amar essa vida
curta mas lindíssima
quando não se vive de ilusão
Amar...
É quase como um comando
quando se atraído por alguém
e não se pensa nunca em desenganos
quando se está assim se amando
pois sempre se pensa só no bem
Amar...
Sentimento belo e de rica pureza
quando entendido, tem lá a sua beleza
e como uma arte tem o seu valor poético
é na arte de amar que se vê a sua grandeza.
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A ROSA QUE É VOCÊ

Como a rosa que se vê
de um perfume saboroso,
e marcada com espinhos por todos os lados...
assim mesmo é você
nesse talo de vida que Deus te deu...
Esta rosa que falo de aroma
doce demais para descrever,
é a essência de um puro ser,
cujas pétalas me exprimem e exaltam
a paixão que vem do alto, e que se faz saber...
Este amor que parte de você
como a rosa toda bela e meiga
esta ternura singela que tonteia
ao mais puro e verdadeiro ser!
Quem pode te entender?
Acho que nem você se entende...
Porque esta maneira de ser
não vem de nenhuma flor que se conhece...
Complexa e meiga como a rosa
tu tens perfume, mas também espinhos...
pois são partes distintas dessa personalidade,
que quando sorvemos nos embebeda como o vinho.
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Esse ser misterioso e rebelde,
meigo demais para qualquer malícia,
mas, como a rosa, que é sempre formosa e artista,
tu, da mesma maneira, também és...
Este labirinto de desenhos ffabulosos
cheio de relevos, curvas e perfume,
esta marca registrada, cujo aroma
encanta-me e me deixa quase nas nuvens...
Pra te cheirar, beijar e amar
esse amor de rosa que é você,
e juntos podermos plantar
esta semente para sempre eu poder ter!
Pois não quero vê-la partir,
e esperar um novo amanhecer,
para, então, te ver assim crescer
colorir-se, florir e me perfumar...
Com o perfume que só você pode dá,
Rosa do meu amor perene,
que me lembra e sempre faz lembrar-me de ti.
Como uma rosa sublime,
assim é o amor que você é!
Esta rosa delicada e sonsa,
de uma exuberância estrondosa,
que faz fluir em qualquer esfera
o perfume da flor do amor que jorra
de ti, oh rosa bela, para sempre tão formosa!
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CARTA
Estou te escrevendo essa carta
oh flor que tanto me agrada...
E, realmente me faz sorrir
devido aos beijos de pura brasa.
Carta essa que espero
possa pelo menos reviver
em tua fértil memória
já que estamos tão distante...
Um tempo vivido de um amor vibrante
embora, infelizmente rápido!
Tudo graças à você
por ser realmente um bicho do mato
Mas mesmo assim e, apesar dos pesares...
Hoje decidi te escrever sem maldades
apenas para, mais uma vez te lembrar
o grande amor que vivemos,
emoção que não consigo de mim espantar.
Esse é o motivo pelo qual fiz essa carta,
pois sei que o tempo passa depressa...
Portanto, quero claramente que saiba
que realmente nunca esqueci
Os longos e apaixonados beijos que te dei
como também, os que carinhosamente recebi,
tempo cujo amor de fato mostrava
a sua capacidade de simplesmente
corpos bem diferentes unir.
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SILHUETAS
Comendo um sanduíche delicioso
e, aproveitando um magnífico dia
cujo sol realmente parecia ser
uma enorme pepita de ouro,
descontraído mas nunca atrevido,
vejo-te quase nua lentamente caminhando
exatamente naquele momento
onde o sol tranquilamente se esconde
por detrás desse imenso horizonte
para mim, realmente tão lindo...
Para assim, a noite calmamente surgir
causando uma silhueta fabulosa!
Fruto de uma natureza que cativa
em beleza, colorido e saber.
Para então, relaxadamente te ver
mergulhando nessas ondas sempre mansas,
sopradas por uma brisa que insiste
em verdadeiramente não deixar ninguém triste
pois, como se fosse uma mágica nessa hora
devido a à quase ausência do sol,
forma silhuetas nos seres que com certeza
seus corpos simplesmente adoram.
E assim, sentado na cadeira com a barriga cheia
observo totalmente descontraído
as silhuetas que naturalmente surgem
aumentando significamente o deslumbre
de uma praia simplesmente sem igual.
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AMOR É LUZ

Na imensidão dessa eterna luz
tranquilamente os meus dias vivo
amando, escrevendo e sendo lido,
poemas que sinceramente afirmo:
vêm do fundo do meu coração.
E assim, alegremente sinto
esse amor gentilmente me abraçar,
dando-me portanto forças para continuar
nesse imenso Amor, apesar,
do infeliz cotidiano que vejo
em vidas cujo relevo
confesso, me deixarem triste,
devido as escolhas que fizeram
em não aceitarem esse Amor
realmente tão puro e sincero
daí viverem completamente na escuridão.
Porque o Amor é a luz que todos deveriam ter
para então, com paixão e saber
carinhosamente e totalmente livre emaná-lo.
Para assim nesse processo,
tocar e amorosamente transformar
esses seres que a luz infelizmente
não conseguem por si mesmos encontrar.
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VIGOR

No vigor da vida estamos
desfrutando versos de paixão
em comunhão e pleno sabor
devido aos beijos dados e recebidos
nesse amor que sentimos ter valor.
Porque na realidade sabemos
que é proíbido enganar
daí, nos abrirmos com vontade
na certeza que nessa reciprocidade
a felicidade naturalmente evoluirá.
E assim nesse elo vivemos
verdadeiramente uma união exemplar,
gozando ao máximo os nossos desejos
pois, sabemos que a vida
nessa esfera passa rápida!
Por isso logicamente preferimos
nesse vigor e esplêndida graça
continuarmos unidos e para o mundo sorrindo,
definitivamente aproveitando cada momento
desse vigor que muito bem sabemos
que um dia sem lamentos também passará...
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O NOSSO AMOR

Aprecio imensamente os momentos
quando juntos estamos
e, ao lado do abajur sereno,
sós e em longos beijos nos entregamos.
Porque o nosso amor é assim,
puro, belo e real
portanto, sem existência de máscara
que por fim, possa nos trazer algum mal.
E nele seguimos confiando
que a aurora brote sempre!
Rendidos aos seus raios coloridos de amor
nessa paixão de sublime sabor
qual, livre viveremos eternamente.
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BATE CORAÇÃO
Bate coração,
e expressa os mais lindos desejos
que vêm do teu ego meigo
sempre superlotado de paixão.
Que, realmente nem sempre é correspondida,
daí escutarmos tanta batida
cardiovascular que afirma
uma tremenda confusão.
Porque nem sempre os doutores acertam
a inércia oculta desses
que passam no exame de escuta
mesmo sem entenderem a conexão
entre os órgãos vitais
e os que pra vida não se importam mais,
deixando assim oprimido e sem paz
o já tão aflito coração.
Que bate constantemente por querer
para assim, livremente se poder
nessa existência obviamente continuar.
Sendo portanto fundamental se reconhecer
a beleza juntamente com o saber
que vive por detrás desse órgão tão vital.
Por isso, e sem nenhum mal
realmente vibro com as suas batidas
pois sei, sem nenhuma malícia
que ele está me dando vida!
Nessa existência quase perfeita
que abraço sem caretas
mesmo nos momentos mais difícies
quando tenho como praxe
de tomar uma aspirina
embora não tenha vontade
ou, aquele simples sonrisal.
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DESEJO
Escutei a sua voz
docemente clamando o meu nome
que, lentamente aos meus ouvidos chegou
amavelmente trazida pelo vento
juntamente com o teu suave perfume.
Agora, poderei realmente descansar,
e quem sabe até descontraidamente dormir...
Desejo que me permite definitivamente sonhar
sem ilusão, para assim não me machucar,
que ainda voltarás para mim...
Pois não quero pensar mais em sofrer,
desejo apenas com você voltar a viver
aliás, sabes muito bem que
nesse sentido, por amar você, tudo fiz...
Contanto, parar de sofrer e chorar!
Perdendo o nosso tempo de longe me chamando,
coloca esse telefone de uma vez por todas de lado
e, depressa corre para os meus braços...
Porque o tempo realmente passa rápido!
O que verdadeiramente nunca passou
foi obviamente esse desejo
de tê-la livre totalmente sem receios
para então, juntos essa paixão podermos usufruir.
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O AMOR ESTÁ NO AR

Nesse magnífico dia de primavera
vejo através de minha janela
um lindo casal de pássaros
se beijando totalmente apaixonados
juntinhos agarrados ao galho
dessa gigante e formosa árvore
cujas folhas ao esplêndido som
de maravilhosas notas musicais
dançam livremente, como, se pedissem por mais!
E, após algum tempo sozinho a observar,
caminhei até a cozinha
para, depois da oração de graças,
calmamente o café da manhã saborear.
E, depois de refletir concluí que,
a razão pela qual a natureza age assim,
é porque realmente sente
que o Amor está no ar sempre!
Daí continuamente ele viver.
Então, um breve e discreto sorriso abri
por claramente entender
como verdadeiramente o cupido
age com os seres que, em suas sedes,
abrem-se para esse Amor constantemente exercer.
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ADORO VOCÊ

Adoro você,
garota que
tanta alegria causou...
Porque acredita no amor
que ambos livremente pregamos
daí, caminharmos nesse esplendor
que diariamente criamos,
porque sinceramente acreditamos
existir sem enganos e em pleno vigor.
Por isso adoro você,
oh menina que preenche os meus desejos...
Amor que cada vez mais vejo
ser totalmente repleto de querer.
Vontade essa que repartimos,
querer que simplesmente gozamos,
aproveitando ao máximo nossa juventude,
vivendo assim na plenitude
de uma paixão totalmente livre
porque francamente existe
sem lamentos ou enganos.
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RECOMEÇO

Oh! Doce amor...
Escuta essa prece que vem
de dentro do meu coração que também
só deseja a todos o bem.
E, faz como fiz
do hoje um novo começo,
pois o amor não tem preço,
e o tempo passa sem a gente sentir...
Portanto amor, faz assim,
e volta renovada para mim,
para então, nessa emoção vivermos.
Felizes por esse recomeço
compartilhado pela oração
que, sinto já surgir efeito.
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O AMOR É ETERNO
Muitos infelizmente exploram
realmente por todos os lados
esse sublime sentimento
magnificamente intitulado Amor,
porque realmente não entendem
por obviamente desconhecê-lo...
Pois o Amor é eterno!
Além de ser naturalmente singelo.
Daí, todo aquele que descontraidamente vive
o Amor sem aparências,
conhece a consistência porque sabe
que esse sentimento é verdadeiro.
Por isso, caiam na real!
E deixem as imitações de lado,
porque vale a pena ser autêntico!
Contanto, não se ser um mascarado
e, sendo assim, abrace-o com fervor
pois diariamente o Amor
precisa realmente ser irrigado.
Isso realmente acontece,
porque infelizmente o humano
é verdadeiramente inconstante
portanto, totalmente maleável,
mas nunca o Amor, pois ele é eterno.
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DOCE BOCA

Adoro receber em minha doce boca
antes, durante e após cada beijo,
grandes pedaços de morango e chocolate
para assim, na delícia dessa verdade
e, finalmente sós enfim,
poder debaixo dos lençóis de cetim
te amar com toda naturalidade
deixando o amor nos guiar e fim.
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NATUREZA VIVA!

Olhos totalmente serenos,
água realmente cristalina,
brisa calma e morna,
ambiente que verdadeiramente me fascina...
Sol que aquece e ilumina
uma existência completamente complexa
e, para não fugir às regras, eclética!
Sob o luar de uma noite cristalina
Céu repleto de estrelas
onde até OVNIS vi rapidamente passar
demonstrando-me ser uma natureza espetacular
na realidade sempre viva!
Porque realmente é ativa
e sendo assim, cheia de surpresas
quais, temos a obrigação de investigar
antes de aqui, obviamente, a gente se passar
nessa transformação contínua.
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AMOR

Quero que você venha saciar
esse corpo que sempre pede
por um amor que realmente
constantemente saiba compartilhar.
Porque quem verdadeiramente sabe amar,
obviamente não tem problemas
dessa arte com paixão e paciência,
unido com a mesma consciência,
diariamente então cativar.
Pois o amor não é egoísta!
Portanto, precisa de um parceiro
para então com ternura e jeito,
o sabor que vem de todo puro amor
livremente nessa permitida união
fluir naturalmente com determinação,
gerando assim um amor de durável efeito
contanto, realmente livre de qualquer exitação
que por ventura torne-o inválido ou sem jeito.
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O BEIJADOR

Certo dia, sem pensar em urgia
mas, apenas em ter alegria,
o beijador saiu tranquilamente de sua casa
e, assobiando dirigiu-se para o banco da praça,
aquele mesmo cuja tensão, paixão e medo
realmente o marcava,
graças à uma donzela
que diariamente por ali andava
e que teimava em o atiçar,
principalmente nas manhãs ensolaradas
onde várias pessoas costumavam
ali também alegremente caminhar.
E, como sapiamente fala o ditado
que verdadeiramente a gente colhe o que plantar,
o beijador totalmente confiante no amor
dessa vez não mais aguentou
as cantadas que comumente
sentado naquele banco diariamente
dessa bonita donzela levava.
Para então, fervendo de paixão
do banco rapidamente se levantar
e amorosamente abraçá-la
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beijando-a apaixonadamente sem vacilar.
E, quando pensava que iria levar
uma bela bofetada em sua cara,
ouviu da donzela o que realmente não esperava
ou seja: a frase de meu bem eu te amo!
Esse caso foi verídico, por isso decidi
esse poema super feliz criar
porque, realmente no mesmo mês
esse romance terminou no altar.
Soube que tiveram inúmeros filhos
e dali decidiram com o tempo se mudar,
compraram até uma fazenda
para assim, a família poderem suportar.
Ouvi também falar que o beijador
devido a sua natureza de amor
realmente nunca deixou de beijar,
prezando a sua marca com fervor.
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VEM AMOR
Vem amor,
vem acabar com a solidão
mergulhando em beijos de paixão
e, portanto esplendor.
Porque o tempo realmente
nunca parou e nem para!
Contanto, oh meu grande amor... volta!
E vamos dar longas risadas
para então, tentar cobrir
esse período que passamos sem valor.
Pois quando o amor é verdadeiro
consegue naturalmente ultrapassar
problemas que não evitamos,
e muitas vezes nem esperávamos
mas, que simplesmente surgem nessa vida
indiferente ao que possamos de fato acreditar.
Por isso, hoje decidi te ligar
e, uma vez no telefone te pedir para voltar,
porque não quero daqui partir
sem realmente estares ao meu lado
gozando desse amor
que sempre pensei entre nós existir.
Daí te pedir, vem amor!
E vamos juntos vencer
o que sós nem eu ou você,
apesar de arduamente tentarmos,
de fato não conseguimos fingir.
Portanto vem! Não perca mais tempo...
Pois sei, que, o que realmente sentimos
jamais deveríamos coibir
mas sim, livremente assumir,
porque todo verdadeiro amor é lindo!
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CARNE

Carne cujo desejo sabe
que a paixão logo chegará
e assim, num laço sem maldades
o amor de sua vida por fim terá.
Porque fomos feitos para amar
nessa existência de eternos desejos
para, com o tempo e sem preconceitos
podermos naturalmente multiplicar.
Dando então continuidade ao ciclo
existente desde a criação
e, como na vida tudo tem o seu período,
a carne momentaneamente viverá na sedução,
pois um dia ao pó voltará.
Para quem sabe, o espírito recordar com saudade,
ou talvez simplesmente transtorno
essa existência de pura ilusão
mas, que muitos acham ser um tesouro.
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O AMOR
Por que pensar mais?
Se já não tenho pensamentos...
Por que gritar teu nome?
Se eu já o perdi...
Portanto, prefiro falar baixinho
murmurar ao vento soprante
pois quem sabe com o tempo
as palavras não chegam a ti?
Estou como numa prisão
prisioneiro da vida e do amor
por causa de uma paixão vivida
repleta de ilusões e dissabor
E o amor que antes vivi
só restam as lembranças...
Recordações que nunca esqueci
por causa da esperança
Esperança de te ver um dia
e de novo te amar...
voltando então à alegria
antes sentida no meu lar
E fica aqui um pensamento
talvez um desejo, não sei...
que tu voltes pra mim e para sempre
seremos felizes outra vez
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Pois o amor suporta tudo!
Mesmo o que já está suprimido...
E como a forma de pensar é um desejo
jamais suprimiria essa paixão...
Porque esse é o sentimento que chamo de Amor,
esse carinho todo especial que se tem
quando verdadeiramente se gosta de alguém
e nada nesse mundo faz-nos mudar...
Avontade, o querer, o amor
que só acontece quando realmente queremos
e nos expomos totalmente
para captar os corações a palpitar
Nesse desejo mútuo e agradável
das duas partes que se amam
e que selam esse elo inseparável
a aliança que os une --- isso é tão profundo...
Essa palavra pequenina, mas penetrante...
cheia de bondade e pureza
daí ter tanta grandeza
importância e significado para todos!
Esse é o Amor em que acredito
simples e eficaz no gênero da palavra
livre em todo o bom sentido
e marcante para desejarmos sempre mais nessa estrada.
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AMAR-TE!
Amar-te!
Completamente sem vaidades
prometi fazer de verdade.
E hoje, embora reconheça o tempo já ter passado,
confesso ser o mesmo menino apaixonado,
idêntico como naquele dia
que risonho devido a alegria
selamos os nossos lábios marcados
com esse amor que aqui narro,
iniciado naquele parque superlotado
num dia magnificamente ensolarado,
onde abraçados, esperamos ver o luar
com toda a beleza das estrelas,
espelhando assim a grandeza
desse Ser que nos fez também por nos amar.
Por que sinceramente,
o meu amor é você!
Por isso, amar-te por querer
e para sempre assim viver...
Pois o amor é lindo!
E precisamos aproveitar
a paixão que tudo dá,
quando compreendida e cultivada,
nesse universo cujas estradas,
entregam-se por nele confiar.
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AS CORDAS DO MEU DOCE CORAÇÃO

Esse desejo muitas vezes incontrolável
de te amar cada vez mais e mais
essa razão que foge a todas as razões...
Esse medo que hoje não tenho mais!
Essa meiguice sem tolices nem receios
essa vaga lembrança de como eras...
essa era que supera todas as eras
que o mundo nunca viu, pois já estão para trás...
Por que tanta evolução?
Será que de repente acordamos e abrimos os olhos?
Nessa metamorfose cósmica e biológica
que muitas vezes não faz sentido algum
nem nos eleva desta forma tangível e terrestre
Esta o quê? E o por que somos assim?
Essas perguntas vagas navegando em vão
provam que muitos não sabem o que querem nem o que são...
E por isso mesmo continuam sem uma conclusão
de suas verdadeiras identidades...
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Enganam a si mesmos e aos outros...
Porque não se autoconhecem e têm medo
que a opinião do próximo possa interferir
em seus objetivos inconclusos e banais
Essas cordas simples e fatais
que fazem a tantos estremecer
porque a realidade pode-lhes mostrar
um retrato bem diferente do que são...
Esse ego que todos nós temos
bom ou mal pro coração
mas que é a súplica do nosso grande querer
que muitas vezes não é compreendido pela razão
Por que tudo tem acontecido justamente assim?
Afinal, somos até bons demais, isso nós sempre achamos...
Não merecemos críticas que nos joguem ao ridículo
porque seguimos apenas o coração
Por isso, tenho que tentar entender
as cordas do meu doce coração
e, calado, esperar que ele fale
revelando para mim toda situação
Pois são muitas as perguntas que tenho
e imenso os porques para uma conclusão
te analisei até agora e nada encontro!
E ainda sondei o teu coração...
Por uma razão lógica, para que tudo isso
viesse terminar como acabou!
E me pergunto muitas vezes se as minhas cordas
ainda não rebentaram de pavor...
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Pois ficamos mais uma vez sós!
Tu e eu, sedentos de amor...
Esperando que as cordas logo toquem
soando uma melodia que nos conforte
tomara que seja de amor...
Porque tenho a certeza de que irá sair!
É tudo uma questão de solução
ainda falarás para mim como antes...
E o tempo resolverá essa questão
E para mim cantarás e chorarás
eu tenho absoluta certeza disso tudo...
Pois lindas são as tuas videiras
eu conheço o coração pelos teus frutos...
Que são doces como o mel que as abelhas
trabalham arduamente para fazer
criando algo novo para os homens
poderem saborear e compreender que
Assim mesmo é este meu coração
que já passou por muitos vexames...
Mas que perdoa sempre porque não é malvado
e as suas cordas, mesmo gastas, são um deslumbre!
Se perdoou a você, perdoará ao outro também!
E todos vocês que fizeram pouco
do meu coração apaixonado e louco
viverão para sempre amarrados
nas cordas do meu doce coração

44

Louco e bobo para o mundo
que não tem nada para dar...
Mas feliz consigo mesmo
porque aprendeu o que é amar
E é assim que as cordas do meu doce coração
trabalham para mim e me defendem dos outros...
Não se importando com as mentiras ou as razões
elas temperam o veneno fazendo um melaço
que no final das contas fica doce como o mel --- e é tão gostoso...
Pois é fabuloso perdoar...
A falta de perdão nos destrói!
Rico é aquele que perdoa, pois viverá toda a sua vida rindo à toa
escutando as cordas do seu coração
num ritmo saudável e saboroso, que é o perdão
Sabendo que é uma bênção se poder
realmente livremente perdoar
dando contanto ênfase ao amar
que, afinal de conta...
É um verbo lindo e tão gostoso...
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AME!

Ame!
Oh! Meu amor... Ame!
Viva cada momento dessa paixão
como se fosse a primeira,
perdoando sempre,
porque aí a besteira
do ciúme e da inveja
logo passarão...
Ame!
E prossiga em comunhão,
gozando dessa imensa interligação
que o Criador, com devoção,
e também muito amor,
nos criou, para enfim
ver-nos realmente crescer
e, igualmente como Ele florescer,
removendo assim
os espinhos com que você se furou
na procura deste amor
só por não o conhecer.
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A BELEZA DO VERDADEIRO AMOR

Amor... Que coisa mais tão linda!
Quando se vive apaixonado de desejos
que brotam no coração essa obra fina
entre aqueles que se amam e se beijam
Complemento logo após algum comento
entre aqueles que se amam loucamente
e em suas mentes surge um só pensamento
Casamento! Para se unirem de verdade...
Nesse amor completo e sem complexos
que vive pelo tempo a sonhar...
Imaginando loucuras de bens feitos
e tudo em prol da amizade e do lar
Esse lar que não pode ter defeito
pois é a essência da pureza desse amor
que radia até os imperfeitos
e cria tanta inveja e dissabor...
Tudo por causa da segurança
que este mundo já perdeu há muito tempo...
Porque todos vivem em crises e tormentos
por não saberem o que é o verdadeiro amor
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O amor é algo belo e puro
ele é o extrato da pureza de alguém
que quando ama e se entrega de verdade
esquece a maldade e só faz o bem
Pois o bem é o segredo do amor
e não se ama alguém sem se querer o bem...
esse é o fruto que se colhe quando se ama
e ele só nos fará bem!
E com o bem se ganha muitas outras coisas...
Confiança, amor e vontade
e é nesta troca de realidades puras
que se conhece quem nos ama de verdade...
Porque o amor é complexo, mas real!
E precisamos entender tudo isso...
Como vamos nos compreender afinal?
Se na realidade muitas vezes nem nos conhecemos...
E culpamos o amor pelos nossos fracassos
acusando sempre o outro --- nunca a nós...
Não, o amor não é supressor!
Nós nos escondemos dele...
Das realidades muitas vezes duras
que nem sempre aceitamos como são...
E ficamos vivendo na amargura, revoltados
culpando para sempre o coração
Que muitas vezes não entende nada!
Só por não se conhecer...
E pensa que o amor não existe
e que foi tudo um sonho de neném
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Esses são os já feridos!
Críticos número um do amor
por não se autoconhecerem
dizem que ele é um traidor
É pura mentira e ignorância!
Pois o amor é tolerante e amável
e na sua essência e pureza
só pode nos ser saudável...
Porque quem nos feriu fomos nós mesmos!
Nós, na nossa rebelião e covardia
de supressores de amor --- uns malvados
acabamos suprimidos e na agonia...
E a pessoa muitas vezes nem sabe
a razão de nossa atuação
são traumas que precisam ser vencidos
verdadeiros muros e barreiras na emoção
que, para o nosso próprio bem têm de ruir...
Para então podermos enfrentar o amor como ele é!
Simples, mas realmente fatal...
E felizes são os que hoje se amam!
Porque para esses não existe nenhum mal...
Que os interrompa na crise quando bater
porque estão seguros de si mesmos
pois já se conheciam há bastante tempo...
Por isso, sabem como fazer
E continuam se amando verdadeiramente
gozando unidos e sem preocupações
as delícias que o amor lhes oferece
sem terem inveja de ninguém ou reclamações
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Vivendo passo a passo esse amor
compreendendo um ao outro assim como à si mesmo...
E no mais íntimo respeito se amam
aproveitando a beleza desse amor completo
E é assim que devemos viver!
Exatamente assim que podemos amar...
Nos entregando com tudo que temos
em prol da liberdade que é o amor
Sempre belo e para sempre pleno!
Porque realmente é verdadeiro...
E se verdadeiramente o sentimos
É porque obviamente nos amamos sem preconceitos
Daí, achar que o verdadeiro amor é perfeito!
Quando minuciosamente o analiso...
Por isso, acho-o super preciso!
Principalmente quando chega aquela hora
de livremente para a nossa história à ele se entregar.
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BRILHO!
Brilha!
Sol que ilumina a tudo enfim...
E traz para mim
o calor perdido
desse amor sentido por mim.
E assim,
revoluciona todas essas ondas
que em ti se quebram,
porque não formam o elo da esperança,
nem tão pouco a bonança
de um saudável viver,
pois trazem em si mesmos sempre a maldade
pro seio de toda paixão
que é, inclusive, sinônimo de felicidade
para esses que essa realidade conseguem mostrar,
deslumbrando naquele dia perante Deus no altar
toda dedicação, segurança e amor,
unindo assim duas vidas em uma
que eternamente ofuscará,
porque vivem um amor sólido!
Portanto não ilusório,
como tantos que aqui existem,
persistindo nessa tolice de só enganar,
para no fim colherem
a podridão que infelizmente souberam plantar.
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AMAR VOCÊ...
Amar você, meu bem,
para mim foi a coisa mais linda!
Amar você também
ajudou a me conhecer...
Pois amar você me fez ver
que o amor não se pode condenar!
Amar você, sei lá...
Só sei que me fascina!
Amar você na piscina,
vendo o seu corpo molhado pelo suor
que o amor entre nós dois deu um nó
e que a gente, às vezes, nem aguenta!
Amar você, por fim,
me fez de fato reconhecer
que o amor é belo e dá prazer
quando se sustenta,
porque o amor é assim,
ele precisa dos dois lados para sobreviver...
Daí, no mesmo instante que amei você,
e você me teve enfim,
a esperança renasceu por fim,
e enquanto houver vida entre nós,
o fruto que em breve irá nascer
florescerá sorrindo nesse universo,
porque decidimos nossas existências levar assim!
Que todos sentem enfim,
nessa paixão que assim,
irá cada vez mais nos elevar,
pois plantamos sempre o verbo Amar
na sapiência que em breve poder colher
os frutos que essas sementes de saber
nessa terra fértil e bela se multiplicará!
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LIÇÃO DE AMOR
Fala, desejo meu,
do ventre de minha alma que transborda
versos cuja aurora reconheço de fato não serem só meu.
Pois para onde olho nessa vida bela que Deus me deu,
vejo o amor que simboliza todo apogeu,
seja nas artes, nas paisagens, ou numa simples criatura,
que, com toda ternura,
adormeceu nos braços teus.
Ensinaste a todos ser um Pai sem maldades;
nós, em nossas vaidades,
para não dizer rebeldia, muitas vezes nos esquecemos
desse amor magnífico e grandioso que a todos falaste...
Portanto, nessas singelas linhas,
amavelmente procuro lembrar
qua a Paixão não se sinta sozinha,
pois todas elas partem de Ti,
Ser que criou e constantemente cria
para nesse amor vivermos,
e de uma vez por todas aprendermos
a saborear a razão que só Tu dás,
e assim contigo existir,
vivendo vidas aonde o amor
verdadeiramente irá refletir
todo o teu grande esplendor...
Porque o seu Amor é assim:
livre de ódio e qualquer asneira
que aqui se aprende na besteira
por futilmente entender que o amor é assim...
Quando deveriam pensar só em evoluir
aprendendo de Ti, oh Luz divina...
E assim nessa doutrina continuar essa lição de amor querida
que Você, oh Fonte bendita,
de graça e por amor nos dá nessa vida
por incondicionalmente, realmente nos amar.
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FALA AMOR!

Fala amor,
Sussurra, enfim, ao meu ouvido
palavras de um amor atrevido,
cujo tempo não vê o seu fim...
Fala amor,
e confessa só para mim
segredos loucos e desejos adorados
que costumamos revelar um ao outro
na intimidade desse prazer de ouro!
Tesouro que possuímos aqui
neste quarto amplo e repleto
de tudo que realmente precisamos
para, sem nenhum engano,
nos entregarmos um ao outro...
Porque a vida é assim
quando procuramos o seu sabor,
portanto chega mais perto,
e fala amor tudo aquilo que sente,
e vamos aproveitar esta noite
que eternamente viverá em nossas mentes
às delícias do que é nosso amor!

54

ÂNGULO POÉTICO
Fale, Poeta adorável,
e expõe ao mundo todos os teus versos,
exprimindo assim nesses universos
aquilo que realmente vês,
pois sei que estás atento
sempre às grandes transformações
que as massas como vulcões,
criam, às vezes, no momento.
Dependendo das angústias ou lamentos
que exprimem em orações
chorosas, como algumas canções
que até já coexistem
com verbos aparentemente tristes
que atestam de cada ser
um doente querer,
que para mim é pura tolice,
porque deveriam viver amando sempre!
E eternamente escolher
a paz para existir completamente livre.
Pois a vida é passageira;
portanto, vamos aproveitá-la
de uma maneira ampla e clara
para, obviamente, aqui nessa estrada,
verdadeiramente se poder construir
um universo, cujo amor os poetas possam descrever
em suas folhas de prazer
como de fato vivem
os seres que nesse planeta coexistem,
como tudo, enfim!
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VAMOS FALAR DE AMOR...
Vamos falar de amor,
sociedade linda que nem o tempo apagou...
e para sempre viver numa roda viva,
cujo prazer, de fato, todo o mundo ver.
Porque somos diferentes,
pois amamos profundamente
sem fronteiras ou marcações
que possam realmente confundir
o nosso eterno jeito de ser.
Apaixonando-se por querer,
sem realmente iludir,
como infelizmente muitos fazem,
e assim nesse amor continuar
cultivando sempre o verbo Amar
para vê-lo naturalmente se expandir,
crescer, florir e amavelmente invadir
alcançando, por fim,
lugares que ainda não o conhecem;
por isso, em vez de beijos e preces,
destroem em seus ódios mortais,
vindo de existências banais,
que não perfuma, educa ou constrói,
pois simplesmente só cria a dor
que o legítimo amor não faria jamais...
Portanto, vamos hoje falar
deste amor que tanto faz
e, que realmente eleva todo ser,
para na exuberância alegremente viver
falando abertamente sobre ele
porque logicamente, vive sempre na paz.
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COMO É GOSTOSO!
Como é gostoso
viver no verbo
deste amor eterno
e nele sempre ficar.
Gozando assim,
a paixão, que enfim,
o mundo logo irá notar...
Como é gostoso,
então, carinhosamente beijar,
abraçando sempre
esse amor apaixonadamente
e dele nunca largar.
Porque, somente assim,
perseverando nesta decisão,
preservando essa paixão,
é que entenderemos o coração,
aquilo que secretamente tenta nos dizer...
E assim, animados por fim,
livremente nos entregarmos
num amoroso e único laço
que, quando cuidadosamente observando,
verificamos de fato como é gostoso
verdadeiramente se amar
e nesse amável verbo continuar.
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A VOZ DO CUPIDO

Fala voz mansa
que tanto me encanta
de sussurros e muitos beijos,
diga-me mais uma vez que me ama
nessa ternura sem façanhas
de uma paixão em pleno desejo,
porque este amor nunca é alheio
aos sentimentos íntimos
e mostra-me sempre o que não sinto
enlouquecendo-me em seu seio
de danças, cânticos e sons baixinhos, naturalmente...
pois só são tocados pra gente,
que embebecidamente cede
ao cupido que se atreve
a flechar e assim unir
corações completamente sedentos,
que naquele momento se entregam
ao que para mim é tão belo
passando no mesmo instante a
viverem uma paixão sem fim,
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que assim naturalmente cavalga
a sua caminhada de noites quentes,
fazendo-nos alegremente em uma mesma voz
para sempre acreditar neste amor
que obviamente nunca chora,
nem tão pouco implora,
apenas divide o conhecimento
que de fato já está dentro,
porque na realidade
fomos flechados de verdade
por isso saboreamos tudo sem maldades,
nem muito menos vaidades,
pois foi o cupido quem nos ofertou.
Portanto, sorrimos deste presente lindo!
E eternamente seremos gratos
ao recordar este magnífico retrato,
e a sua voz rindo e nos dizendo:
divirtam-se, oh meus queridos...
Porque isso que vocês acabaram de praticar
é de fato o precioso librido!
Conhecido por aqueles que alegremente praticam
esse verbo tão lindo intitulado Amar.
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REFLEXÃO

Refletindo sobre o mundo de hoje,
descobri o que nos foge
é o amor vivido em cada lar,
para que assim possamos por fim relaxar,
e viver uma vida plena,
cuja existência para sempre cantará!
Mas para que isto possa acontecer,
as sociedades têm de entender
que o perdão é a base
onde a felicidade não te deixa sofrer.
Portanto, se você também quer ser feliz
perdoe primeiro a sua raiz
e venha engrossar as fileiras que já
entenderam a razão que,
pela falta de comunhão,
suprimiram o saber,
ficando sem crescer, sem fluir e nem perfumar...
Por isso, neste escrito,
vos imploro a refletirem
em suas vidas que sofrem por não reconhecerem
que o amor só dá prazer,
sendo sublime, contanto dizer,
ser maravilhoso o abraçar!
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ACONCHEGO

No aconchego
de colo, abraços e muitos beijos,
vivo com relevo
esse amor que francamente vejo
ser verdadeiramente só nosso,
porque desconhece o desgosto ou coisa assim...
pois cedo aprendeu a confessar um para o outro
o que o cupido formoso
com sua paixão e gosto em escolher,
porque realmente somos reais,
e vivemos nossas vidas como seres normais,
pois aprendemos ouvir e de fato conversar
deixando a arte de amar nos envolver
para que assim, tudo que for ruim,
realmente podermos, literalmente jogar fora,
permitindo então que a aurora
desse amor de glórias nos clareie enfim.
E assim esperar mansamente que o aconchego chegue
relaxando-nos abraçados pelo amor naquela rede,
dando aos poucos lugar
para o sereno da noite lentamente invadir
e as chamas dessa paixão sem fim tentar apagar.
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DECISÃO
Hoje, decidi toda a minha vida vasculhar
para ver na esperança se posso encontrar
algo detestável em mim,
e assim poder reconciliar erros
que sei devem estar lá
bem no fundo desse baú,
porque talvez os guardei por medo de destruir,
ou então apagar o passado que, sei lá,
às vezes teima em querer me iludir.
Acontece que não sou mais aquele
verde como as maravilhosas folhas,
pois aprendi, através de muito custo,
que o passado realmente só volta
se obviamente lhe abrimos a porta
e o convidamos para entrar e fim.
A lição foi extremamente dura,
mas graças a Deus que consegui
ter forças para separar
os momentos de outrora
dos que realmente vivo agora,
porque amanhã, ao despertar,
saberei que o rio já levou
como numa mágica repleta de esplendor,
as lágrimas que esse amor tolo
em seu interior loucamente derramou,
simplesmente por não entender,
que você, oh meu bem-querer...
Realmente nunca me amou.
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O NOSSO JEITO DE SER
Por que amamos este lugar
quando o mundo já não ama ninguém?
Por que sorrimos e seguimos no trem
da alegria colorida sem parar?
Por que perdoamos e voltamos a amar
quando na vida só encontramos o ódio?
E por que viver de desgostos
quando temos muito para celebrar?
Você viu? É por isso que continuamos
as nossas vidas seguindo
no amor sempre fluindo
para de novo, se voltar a amar
porque aqui nesse Rio tudo é distinto e nunca vulgar...
Pois é para aqui que todo o mundo vem!
Convergindo-se na esperança de aprender este amor
observando e se deliciando das delícias que temos
um país mesmo tremendo!
Porque aprendeu o verbo Amar...
E todos que pra cá vêm
sempre ficam a desejar
das doçuras que este lugar oferece enfim,
pois são noites sem fim
de dias verdadeiramente claros
mostrando o retrato exato
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que nos deixou famosos
nesse mundo também maravilhoso
mas que nunca pode ser comparado
com o gosto do sal bravo
que a morena da praia oferece
sem falar, da ternura e meiguice
que a vida daqui nos dá...
Este Rio de loucuras e aventuras sem igual!
De uma natureza fenomenal
e um povo que esconde um tesouro
de magia e muito ouro
realmente só encontrado aqui...
E assim, vivemos
uma vida cujo veneno
se mistura com o amor
que o Cristo Redentor
abraçando-nos, nos perdoa por fim...
Esse Rio de muitos ventos
mas, que confesso amar mesmo pra valer!
Pois ninguém tem o que temos
nem ama como amamos...
Por isso, existimos e figuramos
no topo entre muitos!
Que pensam em seus pensamentos serem assim...
Porque obviamente desconhecem
que este é o nosso jeito de ser
ou talvez se esquecem
devido as suas vaidades
que a nossa prece, é amar de verdade, até o fim.
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AS ESTRELAS NASCEM PARA BRILHAR
As estrelas nascem para brilhar
num universo de um eterno sabor
cantando versos de pleno amor
radiantes em todo lugar.
E assim, felizes existimos,
transformando vidas pois insistem
enquanto estiverem aqui
a paixão sempre cultivar.
Por isso vos admiro, seguindo-as sem vacilar,
porque na realidade sempre quis
um dia também ser estrela
para então, poder experimentar da grandeza
que desde criança ouvi falar...
Daí, nunca desistir de sonhar,
e o amor plantar sempre!
Pois, sei que se colhe obviamente
tudo que de fato a gente plantou
ou simplesmente ajudou a semear.
Por isso as estrelas brilham!
Porque não infligem perigo,
pois possuem em seus íntimos
um amor verdadeiro
completamente livre de preconceitos
para assim, destemidamente brilharem naturalmente,
anulando o mal que infelizmente
tenta sempre lhe ofuscar.
Mas as Estrelas nascem para brilhar!
E assim existirão continuamente,
porque são frutos extraídos da semente
que gloriosamente reina em todo lugar.
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AMOR GAY
Num simples olhar cruzado
ou apenas um mero beijo na face
pode-se construir de verdade,
se dado em alguém do mesmo sexo,
a tal chamada por muitos
de atração sem nexo,
mas que poderia muito bem ser
um início de amor gay pra valer!
Desses que não se vê em qualquer lado.
Pelo menos essa é a minha análise,
ou melhor, dizendo apurado,
de realmente vários testemunhos
que sem problema me falaram à fundo
aquilo que para muitos representa ser um triste quadro.
E assim francamente compreendi,
escutando aos que estão do outro lado,
sobre a atração sensual sentida
que faz levar tantas vidas
a se amarem de verdade,
indiferentemente de castidade ou sexo igual,
porque simplesmente se apaixonam,
geralmente desde criança,
ao colega do mesmo sexo.
amor gay, para muitos indiscreto,
mas que tem as suas razões e esperança.
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PEDIDO
Esse poema é para você,
esposa que tanto me marcou...
Na esperança de que este eterno amor
flua e continue em seu interior
construindo uma paixão infinita
onde o prazer conquista
essas já tão vastas fitas,
cuja dor e ferida alcançou,
para assim, lentamente penetrar
aliviando esses corações brandos
que o tempo aos poucos levou,
tudo devido ao dissabor,
para então no sigilo o passado relembrar.
Francamente acho necessário,
para não dizer notável,
um encontro pessoal diante desse espelho
completamente sem medo de encarar a realidade
das perenes farsas e maldades que tanto temos,
mas que, infelizmente, insistimos em não enxergar,
e lá, uma vez sozinho,
carente e excluído por não ser entendido
nessa sociedade de aflitos,
onde muitos compreenderam ser
o seu destino ou até mesmo um bem-querer,
a razão que os tornou vilões e assim existir...
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Portanto, escuta essa lição,
oh amor doente e atrevido!
Porque não faz mais sentido
viver uma existência sem comunhão,
contanto, deixe pra lá os momentos tristes
e entregue-se ao amor com devoção
porque ele verdadeiramente existe!
Pois esse teu costume já virou uma mazela
daí tanta dor em vão...
Dedique-se em prol de um grande amor
sem traições ou ficções, e a paixão por fim virá,
pois a gente só colhe o que aqui se planta
nessa estrada que assim mostrará
sucessos obtidos devido a um amor definido
totalmente vivido de sabor,
não apenas em nosso interior,
mas também na paz do que será esse lar.
Portanto, muda amor, e logo entenderás
o meu pedido, contanto, o que estou a falar.
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NA INTIMIDADE...
Na intimidade
de corpos sedentos pela vontade
de amar sem complexidade,
livremente nos entregamos
debaixo de lençóis brancos,
cuja verdade intriga a realidade
de não sermos casados
para o mundo que acho,
também cheio de atos,
que nem sempre tem bens práticos.
Portanto, não julguemos
para não sermos julgados
por esse Deus supersábio,
cuja existência está realmente por todo lado.
Contanto, é inútil tentar esconder
em veredas o que simplesmente faz
parte dessa realidade que hoje tanto se vê.
Por isso, procuramos ser claros,
nos entregamos de fato
para esse tão doce pecado
que inclusive sempre insistiu em existir,
causando assim um inferno astral
nas cabeças que tentam fugir
para que ele, em chamas, se confunda
na intimidade dos corpos,
indiferentes para os desgostos,
porque decidiram em não se iludir.
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UM BEIJO

Um beijo...
Que sensação doce e fenomenal
quando se beija alguém que se ama
o coração bate sempre mais forte
nesse momento de amor sem turbulências...
Um beijo alegre e ligeiro
quando se está com pressa de ir ao trabalho
é sempre de bom grado e gostoso
mesmo sendo incrivelmente rápido!
Portanto ligeiro e, contanto mal dado
Um beijo na esquina molhada
da chuva que caiu e nos molhou,
do amor que a primavera brota sempre
e, que nós dois reconhecemos
o seu simbolismo e grande valor...
Um beijo triste e solitário
na despedida de alguém que já partiu
deixando-nos realmente arrasado
pela falta desse amor que tanto uniu...
Corações rebeldes de fato!
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Um beijo pro ar em despedida
ao lugar que por uns dias visitamos
e, porque realmente gostamos
um beijo logicamente temos de deixar
mesmo que esse seja pro ar...
Um beijo vindo das crianças
belas, inteligente e reais,
fruto de um mundo cuja esperança
dependerá da criação que receberem
pois sem o amor faltará sempre a paz
Um beijo sublime vindo
da mamãe eternamente querida
ser legítimo e cujos beijos
realmente o mundo agita
porque são verdadeiros
Um beijo pra mim, outro para ti
e um exclusivamente para todos!
Que naturalmente se amam
e, portanto se beijam
pois vivem no elo desse amor gostoso.
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ESPERANÇA

Vamos todos ter esperança
e viver realmente na bonança
que Ele de fato nos traz,
para assim, com sossego e na paz,
semearmos o amor que faz
prodígio e muito mais!
Porque desse jeito
a paixão florirá com êxito
mostrando ao mundo inteiro
que o amor é verdadeiro
e também paciente,
pois transforma cada semente
em flores que apaixonarão
esse universo, que até então,
já começou para elas olharem
e assim compreender
o poder que está por trás
dessa esperança que jaz,
na paixão que tudo dá.
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SEMEANDO SEMENTES

Espalhar sementes diariamente
foi sempre o meu lema,
pois acredito que o amor tem de ser visto
porque, sinceramente falando, vale a pena.
Por isso, assim vivo todos os dias sem conflito
nas ruas onde passo
espalhando sementes no ato,
para por ventura colher
os inúmeros frutos doces,
cujo prazer plantei, é claro,
porque a gente deve ser leal para com todos;
pois só assim o desgosto
de vidas sofridas sem gozo
podem, pelo menos no momento, esquecer.
E feliz é todo aquele que desfruta dessa sede,
semeando diariamente para valer!
Porque esse nunca verá
a sua vida naufragar
devido a lei divina que diz:
a gente só colhe o que amavelmente plantar.
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AMOR PROIBIDO
Quem nunca teve
nessa vida um amor proibido
não sabe o que é viver aflito,
dividido entre dois inimigos
que de fato querem se acabar.
Infelizmente, um dia eu também tive,
por curtíssimo tempo um outro alguém
que me iludiu também,
porque ela idém, não se sentia bem.
A razão da traição,
um dia chorando me revelou,
foi porque o seu marido
era um louco doutor atrevido
que cantava destemido
muitas pacientes que moravam ao seu redor.
E eu calado, ouvindo deprimido,
após de fato deliciar
deste pecado tão gostoso,
embora já muito vulgar,
claramente vi que o humano,
apesar de todo encanto,
não passa de um ser popular.
Pois até me parece
que poucos hoje pensam em se casar,
preferindo viver sem um lar
usando o corpo como quem troca uma camisa!
E nesse gozo, de guarida em guarida,
seguem realmente sem descansar.
Algumas vezes fazendo por vingança,
já outras, em pura confiança,
porque gostam das delícias proibidas,
amor esse difícil de se explicar.
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O SÍMBOLO DO BEIJO

O beijo para mim
é o selo do afeto
que, com devoção e muito nexo,
se dá nas horas que se está
verdadeiramente apaixonado.
Por isso, costumo falar
que ele de fato representa
o elo maravilhoso e que sustenta
realmente todo casal.
Porque, obviamente, ele nunca faz mal,
e, às vezes, até que precisamos,
para assim agradecer
nas horas onde o amor esquenta pra valer!
Contanto, acho magnífico,
se beijar independente do lugar onde estejamos,
pois, para mim, só prova
que o amor é recíproco e tem história
portanto, não vive de ilusão ou pranto
se se falar na união
necessária para assim se ver,
e também receber beijos queridos,
eternamente sentidos,
porque são sinceros e loucos de prazer.
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SERESTEIRO

Toca seresteiro,
a tua viola sempre alegre
e canta para esse mundo a prece
que seus avós já ensinavam
quando, orgulhosamente plantavam,
corajosamente pensando no futuro
para eles, é claro, sempre seguro,
porque sabiam obviamente viver
e a terra realmente aproveitar.
Contanto, oh homem, canta!
E solta tua voz pra valer!
Pois acredito que até os bichos
onde se encontram pararão
realmente o que estão a fazer,
porque inclusive, já fôra até dito,
que até eles mesmos te imitam
pois admiram simplesmente te ver.
Portanto, toca sertanejo, a tua viola sem medo,
e quem sabe também a humanidade não parará
pelo menos por um momento,
de pensar em lamentos
devido o tempo que perderam sem te conhecer
contanto, sem te escutar
e com isso, oh seresteiro amigo,
verdadeiramente aprender a amar.
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POR AMOR...

Por Amor, se abdica!
Por Amor, a gente fica!
Por Amor, também se complica...
Por Amor, só se faz o bem!
Por Amor, se jura e se mente!
Por Amor, se multiplicam as sementes...
Por Amor, muitos vivem amorosamente
Por Amor, casais se beijam até nas esquinas...
Por Amor, vale a pena existir!
Por Amor, anvida tem maior prazer!
Por Amor, não se faz tudo que se quer!
Por Amor, nunca se pensa em oferecer...
Por Amor, se faz até o impossível!
Por Amor, a gente esconde até o grito!
Por Amor, todos têm o mesmo sorriso!
Por Amor, às vezes, se sofre por não ser correspondido...
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Por Amor, todos se entregam!
Por Amor, recordamos momentos vividos!
Por Amor, até um simples beijo torna-se inesquecível!
Por Amor, o tempo nunca é perdido...
Por Amor, agradecemos sempre ao cupido!
Por Amor, ninguém é terrível!
Por Amor, verdadeiramente até o suor!
Por Amor, é indiferente aos corpos ardentes nesse teor...
Por Amor, os sussurros se tornam eternos!
Por Amor, sufocamos nossos próprios berros!
Por Amor, os pecados esconde-se no interior!
Por Amor, os nossos corações vivem abertos...
Por Amor, se ama e se quer!
Por Amor, se mata, trai e vive!
Por Amor, droga-se, bebe e se vê,
O que o ser, por amor, realmente pode fazer...
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AMOR EM PALAVRAS

Palavras que hoje expresso
vindas do meu coração sempre aberto
mas nunca para o mal...
São palavras cujo sal
se misturam com o perfume
desse amor doce e nobre
que me deixa simplesmente jovial.
Pois as palavras que falo
gentilmente para você,
brotam em ti o saber
deste amor que se faz ver
por não ser maleável.
Porque estas sementes
saborosas como o mel,
falam assim pra tua mente
todas as minhas sinceras emoções
afogadas em maravilhosas paixões
que em si, é o que sentimos
desse amor que se desbrocha rindo
e, que não é feito de ilusões...
Portanto, assim a gente aprende
a sorrir, descontrair e se comunicar
nesse amor que francamente já
verdadeiramente nos absorveu
na ternura que é o seu
mandamento para todos
que se amam e se gostam
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sem realmente questionar
os porques de tudo isso
que nos envolvem sutilmente
pondo-nos geralmente a aceitar
esse amor que em palavras
realmente não podemos descrever
somente nele crer
que nos envolvem sutilmente
pondo-nos geralmente a aceitar
esse amor que em palavras
realmente não podemos descrever
somente nele crer
e para frente caminhar...
Acreditando, contanto, sempre!
Que ele é o que nos move,
mudando-nos também
em criaturas que o bem
à nós, e a este mundo, comove.
Porque é assim que este amor é
explícito em suas palavras
cujas orações faladas
dão naturalmente vida à esta raça,
provando que a sua marca
inala sempre o odor
deste amor que em palavras descobre-se
e envolve todo e qualquer ser
que para Ele sapiamente corre
contando no seu Saber, Valor e Poder.
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PAIXÃO

Após loucamente me beijar
você rapidamente me despiu,
cobrindo-me em seguida
com carícias e abraço,
sussurrando ao meu ouvido
palavras de amor vindas
de um corpo nunca cansado,
realmente, apenas molhado
do amor que juntos fazemos
devido à paixão que sentimos
por estarmos verdadeiramente
apaixonados.
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SONETO
Hoje, decidi exprimir
nesse soneto singelo
o amor que realmente sinto
incondicionalmente por Ti.
Pois sou feliz,
por ter te conhecido,
paixão essa que snto
sempre irá existir.
Porque obviamente Você
é a minha outra metade,
aliança que sem vaidade
como a aurora eternamente
Em raios de fulgor sempre
verdadeiramente irá
com ternura e alegria
sem nenhuma fantasia
Por causa do seu sublime Amor
e, também porque nos criou,
sei que continuamente
irás amavelmente nos guiar.
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GOZO

Completamente nua e faceira
em cima do talo persiste
na ânsia desse amor que insiste
no delírio jorrar
o gozo que prova
uma paixão que naturalmente mostra
um amor francamente singular.
E assim, pacificamente seguimos...
Uma vida simples mas feliz
e, embora, materialmente se falando,
não termos tudo que queremos,
temos tudo que realmente precisamos,
incluindo o gozo desse amor tremendo!
Por não ser feito de enganos.
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O AMOR É COMO UMA FLOR
Vem, oh minha querida flor...
Descansar em meus meigos e fortes braços
olhar comigo o luar sereno
satélite que penso, também está à nos namorar...
Para então, por fim só nós dois,
deixar que o sereno lentamente nos molhe
batizando-nos amavelmente como fez
realmente com todas as nossas flores
Porque o amor é assim!
E, quando discretamente observamos
essa natureza sempre jovial
cedo vemos, que combate todo veneno
com o seu jeito genial
Pois o amor é como uma flor
pois diariamente tem de ser irrigado
para então vermos a paixão
ou seja, os seus frutos
brotarem sem nenhum absurdo
alegremente e coloridamente
como de fato aconteceu sempre
da base ou, se assim queira, do seu talo
Para assim, colorir e perfumar
o universo onde estamos,
amor que sem enganos existe
em todo ser que o aceitar.
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AMOR PERDIDO

Por que vou lembrar de você?
Se para mim nem ligas...
Por que relembrar a sua voz?
Quando não mais me escutas...
Até parece que tudo ficou perdido
mudo neste silêncio sem fim...
O silêncio desse amor
magoa até o mais profundo do meu ser
pois eu não entendo...
por que devo continuar sem você?
E por que não voltas para mim?
Por que não me dizes?
Será que ainda me amas?
Porque, apesar de tudo, éramos até felizes!
Mesmo não sendo iguais...
Por quê? Tristemente me pergunto…
Por que não me visitas ou telefonas?
Ou até mesmo fazes uma carta?
Apesar de contas, elas são tão baratas...
Você viu? Não posso mais me iludir!
Não há desculpas mais para ti?
Você já me esqueceu...
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RAZÕES

Todo mundo tem as suas razões
de gostar e portanto amar
e dessas decisões colheremos
diariamente em nossas vidas
as lembranças de um dissabor que geralmente atiça,
ou as memórias gloriosas de um sublime amor
comparado assim ao magnífico esplendor
da aurora que é sempre bem vista.
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MADRUGADA

É madrugada...
E cá estou!
Tão só na solidão...
Escutando o uivar do vento
a bater na minha janela
juntamente com as batidas do meu coração
É madrugada...
E o frio que faz lá fora
me deixa lembrar agora
de uma triste realidade
você se foi de verdade
me deixando sem compaixão...
É madrugada...
E a escuridão me faz arrepiar
não de frio, mas de medo
quando olho pra tudo e não te vejo
nem escuto a sua voz
meigamente a me chamar...
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É madrugada...
Que silêncio... Que beleza!
As noites de inverno
quando ao pé de uma lareira
aqueço-me de desejos
sedento de amor à te esperar...
É madrugada...
E aqui sem sono estou
lembrando dos teus beijos
realmente apaixonados
abraçados debaixo da colcha
que fizeste de retalhos com muito amor
É madrugada...
Por que não voltas agora?
Pois podemos ser felizes
mesmo ao romper da aurora
sempre bela, sempre nova
porque à cada dia se renova
É madrugada...
E o tic-tac do relógio me faz ver
que em muito breve um novo dia irá nascer
com os seus raios totalmente vivos
e mais uma noite eu vivi
infeliz por não ter o teu amor.
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VALOR

Garça cuja graça
reflete todo esplendor
deste amor que nos fala
aí por todas as praças
do nosso real Valor.
Valor este que exprimi
nas canções que são cantadas
por todos nós que sorrimos
porque realmente imprimimos
este Valor em nossas casas.
Felizes e nunca marcadas
pelos traumas da injustiça,
causados por esses cuja ira
destrói tantas estradas...
Que hoje, infelizmente vive
já tão ensanguentada
do ódio que ainda persiste
nesses corações tão tristes,
destruidores de existências sagradas...
Pois é sempre bom lembrar
que nós fomos criados
para, incansavelmente, continuar
cultivando o Valor que já
livremente veio aqui de fato!
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Somente para nos ensinar
qual o caminho que deve ser tomado
neste quadro lindo e marcado
do Valor que vem do Alto
e, que assim sendo,
nunca devemos nos afastar...
Portanto, peço-vos que sigam
esses Valores aqui ministrados,
porque eles foram mostrados por um propósito
de levar o homem rebelde e pecador
a este Deus, cujo Amor é sólido!
Por isso, nos doutrinou o Seu Valor
na esperança de, na Glória,
um dia nos encontrar
para assim, também eternamente,
Amar estes que se entregaram
e o Seu Valor copiaram
também por te adorar.
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AS ROSAS QUE TE DOU

Essas, são as Rosas que te dou
Partido Socialista do meu coração
na mais profunda expressão artística!
E cheia de verdadeiro amor...
Amor este que sempre me deste
aliás, quem foi que me ensinou?
Senão tu, oh Partido cristalino
que abraça e acalenta
todos os meus sonhos de amor.
Esses, vindos de uma visão amplamente clara
e puramente realista
pois, realmente cansou de escutar
mentiras que já não têm nenhum sabor...
Porque, por sinal até fere
a mente desses que, assim como eu,
têm sede de aprender
e ainda acreditam no ser
contanto, no esplendor do amor.
Por isso, aqui te dou
essas Rosas com toda a minha paixão,
sempre confiando e na esperança
que todos te compreendam
e enfim, não vivam de ilusão.
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Que na realidade só atrapalha
o que de fato tem de ser feito
para, que o povo com jeito aprenda por fim,
que sempre pregamos a democracia
pois, acreditamos que ela não traz agonias
que infelizmente, tanto vemos por aí...
Porque chega de sofrimento!
Calúnias e vícios vulgares,
e passemos a ensinar no fundamento
o que este Partido aprendeu de verdade
ou seja: o belíssimo verbo Amar
para juntos plantarmos em todo lugar
as flores que só o Amor de fato pode ensinar...
Por isso, hoje te dou as Rosas
que colhi dos campos outrora secos
mas, que com paciência, talento e completamente sem medo
soubemos irrigar para então ver
Rosas de um profundo querer
que, eternamente o aroma irás ter
pois, o cultivo veio do Amor
que alegremente aprendemos a compartilhar.
Portanto, hoje te dou essas Rosas vermelhas
que em si, não só representam o Amor,
porque também retratam o deslumbre do Saber
palavra mágica que nos faz crescer
pois sem ele, o mundo só conheceria a dor.
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MARAVILHADO

Maravilhado, calado observo
o amor realmente sincero
existente entre os animais
que, livremente se beijam
se abraçam e por longas horas
conversam, brincam e passeiam,
parando para em grupos comerem
para, em seguida juntos dormirem,
demostrando-me um amor
cujo semblante e valor
sinceramente, hoje, quase que não mais existe.
Razão de ter ficado impressionado,
como também maravilhado
porque, a paixão que eles me mostraram
naturalmente no seu cotidiano
confesso, realmente sem enganos
que, verdadeiramente têm
muita lição nesse sentido para nos dar.
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PASSEIO NO PARQUE
Hoje é domingo,
e o dia está verdadeiramente lindo!
Daí termos decidido
realmente aproveitar
abraçando a paixão
que sentimos está no ar
convidando-nos sorrindo.
E assim, felizes e unidos
tomamos o ônibus que leva
ao Parque cuja aquarela
deixa qualquer um embebecido.
Devido a beleza encontrada
na flora como também na fauna
que, constantemente canta
cânticos que naturalmente encantam
aos que estão atentamente ouvindo.
E assim, apaixonadamente passamos
mais um dia espetacular,
de vez em quando nos beijando
pois, naquele Parque de encantos
a paixão sempre está.
Para então, após longamente passear,
aproveitar o final da tarde
bebendo tranquilamente com vontade
um delicioso e fresco chá.
Porque, francamente naquele lugar
a paixão verdadeiramente está
bastando com isso pararmos
e, cuidadosamente olharmos
para a multitude de vida
existindo livre de brigas
daí cantarem quase sem parar.
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PENSAMENTOS,
VERSOS
&
POETRIX
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O Amor é o início do verdadeiro conhecimento.
xxxxx

Todo aquele que segue a consciência cosmológica
é porque finalmente entendeu
que tudo que Deus criou
existe totalmente interligado.
xxxxx

O amor é um sentimento totalmente natural, portanto espontâneo.
Quando fingimos que amamos, então, é exatamente nesse momento
que, cedo ou tarde entendemos o seu valor e poder.
Contanto nunca se enganem, porque é doloroso o sofrer.
xxxxx

Na ternura desse amor vivo
sempre na expectativa de aprender
realmente contigo,
oh! Flor que tanto estimo...
Nesse sublime eterno querer.
xxxxx

Quem verdadeiramente ama descansadamente dorme,
pois sabe que cada um de seus sonhos serão realizados.
xxxxx
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O amor é como o delicioso café,
porque só presta enquanto está quente.
xxxxx

Quando o amor é verdadeiro
e, portanto, o coração não é aventureiro
então, a paixão naturalmente cresce,
vindo em seguida a família
que aliás, é fruto dessa semente.
xxxxx

Quando o amor é verdadeiro a felicidade torna-se eterna.
xxxxx

Cupidos que nos flecham,
corações que livremente atestam
em batidas perfeitas
as diversas razões
das constantes paixões
criando assim histórias facetas.
xxxxx

O amor real é aquele que não é cobrado.
xxxxx
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Toda flor tem seus espinhos,
e você não foge à excessão...
A diferença está em sua essência,
motivo para não perder a minha razão.
xxxxx

Que lindo se viver afogado
nesse universo cujo quadro
diariamente pôe-me à sorrir
pois, vivo um amor sem fim, de fato.
xxxxx

Todo amor permitido é lindo!
Pois tem a fragância das rosas
que, além de belas, coloridas e cheirosas
embelezam com ternura sempre
o ambiente em que estão presente
daí, eternamente serem charmosas.
xxxxx

Beijos ligeiros,
abraços rápidos,
sentimento no espaço,
corações em pleno conhecimento...
Por isso, a emoção que sentem
ser realmente lépido
e assim, exatamente como o vento
simplesmente por eles passar...
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xxxxx

Amor que se trata
devido a graça,
carinho que retrata
uma emoção de esplendor.
xxxxx

Amar deveria ser a nossa primeira vocação e não a última.
xxxxx

Carinhosamente abraço-te
e, amorosamente te beijo
oh! Flor de relevo
existência que tanto quero...
xxxxx

O amor real é aquele que não é cobrado,
porque ele surge naturalmente.
xxxxx

Vejo corpos totalmente abraçados
demonstrando-nos nesse ato
uma paixão realmente efervecente,
porque se beijam e se amassam
rmostrando-nos nesse perfeito laço
quão incrível é o amor.
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Quando o amor é verdadeiramente sentido
deixa de ser um simples vício,
passando então à ser visto
como uma magnífica arte
qual, diariamente temos de tratar.
xxxxx

Se o amor fosse apenas sexo então ninguém
faria sacrifícios para seus filhos poder educar.
xxxxx

Um dia, alguém me perguntou
o que é preciso se fazer para amar?
E, sorridente lhe respondi, tudo!
Embora esse mundo absurdo
infelizmente, nunca realmente entenda
os sacrifícios que fazemos
como também, o Valor que tem o Amor.
xxxxx

Lábios doce como o mel,
mãos de pura fada,
abraço que profundamente me marca
devido ao nosso imenso amor.
xxxxx
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POR AMOR
Por amor nasci,
por amor cresci,
por amor vivi,
por amor te segui...
Por amor parti,
por amor viverei
na eternidade que sei,
por amor não irá me iludir.
xxxxx

Dizem que o amor é colorido!
E alguns até falam ser cor-de-rosa.
Quanto à mim, prefiro em seu elo prosseguir
indiferente a cor que para uns
realmente ele possa ter.
xxxxx

Beijos que ardentemente damos,
amor que loucamente abraçamos,
na esperança de não vivermos
uma existência apenas por viver...
xxxxx

O amor tem várias faces, é maravilhoso mas também complexo.
xxxxx
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Quando o amor é recíproco
a paz literalmente reina
então, é exatamente nesse momento
onde vemos o seu magnífico brilho
mesmo sabendo que vivemos vidas imperfeitas.
xxxxx

Se o sexo fosse realmente remédio
então, francamente não existiriam
seres vivendo em plena agonia
devido às doenças que sutilmente vos maltratam
e por ventura lhes ceifarão.
xxxxx

Ao lado do abajur estamos
felizes e em longos beijos
amorosamente nos entregando
ao cupido sem nenhum engano
por confiarmos nesse amor.
xxxxx

Mar que tanto amo,
por se parecer com um espelho,
desejos que vêm como as ondas
e, que, pelo menos para mim,
são sempre bem vindas.
xxxxx
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Lábio vermelho,
corpo dourado,
coração malvado,
mas cheio de fervor.
xxxxx

Beija-flor que beija as flores
coloridas e formosas,
aromáticas e viçosas,
relevo de esplendor pomar.
xxxxx

Sombras dançantes
de dois legítimos amantes,
silhueta que fazemos
quando e como queremos
sempre a nos beijar
para assim esse amor marcar
e, contanto, ficar para sempre
em nossa apaixonada história.
xxxxx

Versos que muitos juram,
palavras que tanto falam...
Promessas que constantemente exaltam
mas, que no fundo não passam
de meras declarações
que ao vento sem lamentos
irão sem nenhum sentido navegar.
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xxxxx

Todo aquele que sonha e persiste em suas visões,
cedo ou tarde, verá os seus sonhos realizados.
xxxxx

Siga sempre as suas intuições e nunca as opiniões,
porque cada ser tem a sua.
xxxxx

Devemos abrir o nosso coração somente para aqueles
que realmente merecem, caso contrário, com toda certeza
iremos sofrer, porque nem todos usam a consciência
em prol do amor e, portanto, do saber.
xxxxx

Cachos que lindamente crescem
colorem e frutificam
num magnífico ciclo
alimentando-nos e fortificando-nos
demostrando-nos um elo
realmente de esplêndido amor.
xxxxx

Quando a felicidade reina no lar é porque
deram preferência a harmonia.

104

xxxxx

Olhos que apaixonadamente te olham
e, amorosamente me olham
porque de fato estão vidrados
do que conseguem ver no ato
por isso, mutualmente se olham.
xxxxx

Se a paixão for real, então, o amor será legítimo.
xxxxx

Lições que alegremente aprendemos,
desejos que cuidadosamente repartimos
na esperança de assim termos
um amor que sentimos verdadeiro
portanto, evidentemente concreto.
xxxxx

Cerca repleta de flores,
pomar de mil cores,
existências totalmente florida
num relevo que indica
a beleza, grandeza e amor
existente nas benditas flores.
xxxxx
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Sei que juntos iremos
intimamente nos conhecer...
Para assim, apaixonadamente viver
uma vida de pleno relevo.
xxxxx

Muitos falam em paixão,
já outros, pensam que isso
é simplesmente assunto de bobos
e, calado, pensativo fico...
Por ver tanto tempo perdido
quando, realmente podiam
no amor, esse tempo aproveitar.
xxxxx

Por que irei abraçar a solidão?
Quando, realmente entendo
que o amor é tremendo!
Para todo aquele que vive
na satisfação dessa emoção.
xxxxx

Beijo de uma partida,
lágrimas na hora da despedida,
retrato de um doce amor
no triste momento de sua separação.
xxxxx
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Lábios que por amor selam
o vínculo de uma relação
que, por paixão se entregam
ao cupido que
livremente vos flecham
mas, nunca em vão.
xxxxx

Por amor vivi,
e, por amor morri,
em relação aos desejos externos,
somente por te amar.
xxxxx

Em quase cada esquina
desse país cuja sina
é incondicionalmente amar,
vejo um casal que
indiferente ao que possam pensar,
se amam sem vacilar.
xxxxx

Se eu realmente pudesse...
Então, juntamente com você
para a lua rapidamente viajaria
pois, confesso, oh minha querida...
Estar realmente cansado
com você no banco sentado
todas as noites isso desejar.
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xxxxx

Corações que se entregam
num amor apaixonado
engrandecendo um quadro
legítimo e singelo
de dois simples seres
que têm realmente sede
dessa paixão em comunhão
passo a passo conquistar.
xxxxx

108

109

Produzido no Brasil em Janeiro/2015.
GRUPO EDITORIAL CELEIRO DE ESCRITORES

110

