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Anjo
Noturno

 
Anjo noturno de asas negras

Meu companheiro em noites insones,
Espectros de meus medos,

Tu velaste minha dor, minha maldição.
Enquanto eu poeta maldito

Componho minhas próprias trevas
Nesta eterna vida de lamentação.

 
Nightcrawler



Alma
Perdida

 Soturnos versos componho
Amargos ao beijo gélido da dor,

Cobriste-me a lágrima embalsamada
Ao sangue impuro da mágoa,

Entre sonhos ao tempo esquecidos,
Reflexo quimera da solidão
Que retrata a face abatida.

Em mim restará lembranças
Tormentas em versos cingidos
Outrora paixão desconcertante

Hoje inferno d’uma alma perdida.
 

Nightcrawler



Fúnebres
Versos

Desfaço-me de meus versos
Como pétalas

d'uma fúnebre rosa.

H.S.Gabell



Anjo sangrento
Minhas lágrimas amargas
contornam minha face fria,

envolto trevas ( Ilusão)
lamento-me em sangue,

ainda posso ver-te
entre cinzas de memórias,

meu anjo sangrento
espectro de meus versos,
deixaste lacunas abertas

entre meus poemas,
quando levaste minh'alma
às profundezas da solidão

lavando com sangue pecaminoso
meu fraco coração.

 
H.S.Gabell



In Memoriam

Minh'alma imersa lágrimas
nefelibata de versos doces,

hoje cobre-te rimas amargas
de inóspito desencanto,

sofrimento de eternas tormentas,
notas d'uma valsa fúnebre

"In Memoriam ao amor"

H.S.Gabell



Sombras
Cobre-me o manto das trevas

poesias mórbidas 
de sonhos perdidos,

cobrem-me rosas murchas
envenenadas

tristes lembranças
de primaveras extintas,
cobrem-me tormentas
de fúnebres amores

neste amargo
de minha própria vida.

H.S.Gabell



Poeta
Amaldiçoado

Exalam em versos
fragrâncias de fúnebres rosas,

lembranças de amores sepultados,
exalam em versos
incensos podres

de sonhos rasgados, desfigurados,
exalam em versos

tormentas em sangue
d'um poeta amaldiçoado.

H.S.Gabell



Triste Amor
Seu olhar frio, vazio
traz-me tormentas

outrora esquecidas,
seus lábios amargos

são como lembranças mortas,
tu és das sombras

momentos que o tempo levou,
és dos sonhos

a dor enfeitada de desejos,
seu olhar frio, vazio

são pesadelos que tento acordar
envolto de sombras

e marcas 
deste triste amor.

H.S.Gabell



Amarga
Realidade

Aquele gosto amargo
dos seus lábios,

ficou guardado em mim,
frias noites de tormentas,

quimeras de minha própria realidade.
Em versos rabiscados

desejos mórbidos
de doces promessas

manchadas com sangue impuro
d'um amor evolto
trevas de solidão.

H.S.Gabell



"Meus olhos Sangram
lembranças

Amargas"

H.S.Gabell



"Meu Fúnebre verso
é a canção
da minha 

dor"

H.S.Gabell



Lembranças
Amargas

Vejo-me coberto de lembranças,
tormentas em noites solitárias,

vejo-me coberto de lembranças,
daquele gosto amargo que outrora

provei dos seus lábios,
como um verso sombrio

atordoando-me.
Vejo-me coberto de lembranças

devaneios noturnos
de uma alma em fragmentos

presa nas sombras
do esquecimento.

H.S.Gabell



"Rabisco no silêncio
o amargo

do desencanto."

H.S.Gabell
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