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“...Meu verso é um pedaço de mim.”



Dedico esta obra a meus pais
e minha esposa e eterna namorada

Carla Gomes.



PEDAÇO DE MIM

Meu verso é pedaço de mim

é sol , infinito e horizonte,

é andorinha voando,

meu verso é o sorriso da alma,

é o paraíso , o anjo

o sonho.

Meu verso é um pedaço de mim.



SONETO DE OUTONO

Meu verso qual pétala que voa
rabisco na estação presente,

do sorriso, a dor que consoma
por querer a ti somente.

Meu verso qual pétala triste
no semblante a dura marca

lágrimas que persistem
em ama-la a troco de nada.

Meu verso qual pétala de outono
sorriso vão, olhar tristonho

lágrimas d'um coração apaixonado.

Meu verso qual pétala de dor
rabisco d'um poema de amor

tormenta d'um coração despedaçado.



Poético

Há versos em meus versos
Há poesias em meus poemas
Há pássaros em meus jardins

Há voz em meus cânticos
Há verdade em meus sonhos
Há beleza em meu mundo

Há você meu anjo
Que trouxe amor ao meu coração

Há amor no infinito dos meus desejos
Há amor que somente será seu

Minha poesia .



SONETO DO DESEJO

Queria ter-lhe em braços afetuosos
despir-te em versos de malicias,
cobrir-te com plumas de anjos
beijar-te com poesias (caricias).

Queria ter-lhe em céus de primavera
em noites calmas silentes,
um amor que inda pudera

ser puro...inocente.

Queria ser-te sorriso
beijo apaixonado,
paixão no inicio

poeta enamorado,
queria estar no paraíso

para sempre ao seu lado.



SONHO

Sonhei, o que já tinha sonhado,
alegrei, por que no sonho fui amado,
acordei , pensei que era realidade,

chorei , foi apenas um sonho não era verdade.
Sofri...

...sonhei , sonhando que estava acordado,
acordei , lembrei-me o que tinha sonhado,

pensei , se era sonho ou ilusão,
acreditei , que era apenas paixão,

conheci , a mulher do sonho que sonhei,
convenci , que do sonho inda não acordei,

sonho o que já sonhei,
sonho acordado,
sonho dormindo,

sonho o que já tinha sonhado.



Tarde de outono

Caem folhas tristes, amarguradas
na cinza tarde de outono,

Folhas como lembranças amargas
Que ao vento voam...voam.

A alma calada , com zelo espia
a tarde cinza , triste , mesquinha,

tem saudades das primaveras q’um dia
por jardins floridos corria...corria.

mas é maio gelado
é outono...malgrado
falta-me o calor...

mas é maio gelado não primavera
quem sabe um dia tivera

aquela que tenho como meu amor?



VERSOS

Há poesia nos olhares,
versos em sonhos,
anjos a festejar.

Há luz na escuridão,
há sorriso no semblante,

há beleza no olhar.
Há sonetos eloquentes

frenéticos de amor,
há abrigo ao ombro
do poeta sonhador.



SONETO DE OUTONO 2

Angélica figura que me entristeces
foste a poesia e meu encanto,

qual olhar puro e celeste
hoje és motivo de meu pranto.

Já colhidas as rosas foram
na estação onde amamos,

os olhos hoje choram
recordações de beijos que semeamos.

Angélica figura que me entristeces
o céu és meu resplendor,

pois os versos meus empobrecem

diante de tamanha dor,
angélica figura que me entristeces

levaste de meu peito todo sincero amor.



OUTONO

É outono, folhas ao vento
como melodia longínqua

versos ecoam no pensamento,
notas bailam no ar,
como asas ao céu,

uma poesia de desejo
ou um lamento,

é outono nos versos,
mórbido sofrimento,

outono nos beijos
idem no coração,

d'um sonhador que versou
seu próprio esquecimento.



CÂNTICOS DOS AMORES

O vento soprou-me um verso
de cantigas estranhas,

onde anjos e poetas celebram
o cântico dos amores.



Nefelibata

Cultivei em mim a esperança
outrora como o renascer;
oblíquo com a confiança

de em seus braços perecer,
jorrando as lágrimas na face vil

lamentando o sangue de amores mil,
confessando o que nunca pratiquei

dentre outros os dias em que pequei,
carregando em mim tão forte sentimento

o qual não tão puro lamento...
...cultivei sem que o sorriso a mim faltasse

no adormecer do meu próprio cálice.



MOROSO

De mãos atadas escrevi
a minha sorte,

poemas fracos...suplências,
sobre tudo vertigens,

chego ao crepúsculo do sofrimento,
já sem forças até mesmo de respirar,

encontrando-me taciturno,
assaz perturbado...

...nem mesmo o calvário
suplanta-me a dor,

outrora como as gaivotas
em seus ninhos a repousar,
o tempo escuro ,chuvoso,

um cálice amargo de amar,
num destino ensanguentado

a olho nu,
entre linhas virgens do sofrimento

um único pensar,
amar ,amar e amar,

até o dia em que do sonho
acordarei.



POESIA (EN)VELHECIDA

FOLHAS AMARELADAS
RABISCADAS EM VÃO

-POESIA ENVELHECIDA-



LIVRO VELHO

Numa velha prateleira vi um livro
tão velho que dava até dó,

peguei-o e folhei-o,
chorei quando em pequenas páginas empoeiradas,

palavras lindas de amor,
algum poeta esculpiu a sangue,

fui lendo, pouco a pouco,
me deliciando com aquelas puras palavras

que fazia minh'alma chorar,
me sentia como criança,

lendo aquele velho livro esquecido por alguém,
me sentia um pássaro preso naquelas linhas.

Ah! quanto sofrimento em cada frase
em cada verso ,em cada estrofe.

Poeta esquecido aquele foi,
que numa noite chuvosa ,tirou a própria vida

por causa d'um amor não correspondido.
Velho livro, manchado ,sujo e ao mesmo tempo

tão lindo.
Aquele velho livro guardei

dentro do meu coração,
com aquelas lindas palavras

que só o amor pode dizer.
mas se um dia

alguém poder vê-lo,
saberá que este poeta...

...que tirou a própria vida...
...foi eu!



Enamorado

Abram as cortinas do teatro
deixem o mais belo sentimento acordar,
contudo para que se torne um espetáculo

o meu grande indulto de amar.
Vão chover versos nos caprichos da ira

num ciclo não tão vital,
dos olhos de uma criança que inda não vira

os choros de um ser mortal,
fechem os livros não lidos

e rasguem as páginas vazias,
mas nunca deixe der sonhar

mesmo estando acordado,
pois o mais belo é amar

quando se esta enamorado.



MEU VERSO

Meu verso é qual a flor
que sente frio, a estrela

solitária, o coração vazio.

Meu verso é aquele passarinho
que voou do seu ninho

e no horizonte se perdeu.

Meu verso é lembrança de outrora
de quando foi embora

levando um pedaço do que é meu.



FLORES SOFRIDAS

Vejo as flores do passado,
flores sofridas, já não tão belas,

mas que inda mostram seus retratos 
d'outras...outras primaveras.

Vejo as flores murchas, machucadas pelo tempo
outrora poesias da primavera,

doces perfumes exalam ao vento,
perfumes das flores sofridas já não tão belas.

Vejo as flores...flores majestosas,
flores q'um dia num poema retratei,
flores de sonhos, promessas amorosas

aquelas que com amor no coração guardei.



NICOLLAS

És verso perfeito
Cântico de felicidade,
Do céu foste enviado
Doce anjo abençoado.

És perola de Deus
Diamante celestial,

Entrego-te em versos meus
Esse amor eternal.

És vida minha
Doce amor

És do céu a poesia,

Filho amado divinal
És anjo menino

Meu amor incondicional.



CONFISSÃO DO POETA

Eu confesso que a amo
me entrego a este desejo,

o coração que silente estavas
enamora-te todo momento.

Eu confesso que a amo
algo igual nunca senti,
sonho dos meus sonhos

confesso que quero somente à ti.

Mas se não me quiseres
primavera dos meus dias

versos meus,

mendigarei este amor
em poemas 

e sonhos meus.



VERSO ESQUECIDO

Em meu esquecimento
um verso não versei

outrora esquecido foi lamento
se alguma alma com sede de ler deixei,

mas ele ficou esquecido...
...escondido,

em algum lugar do meu coração,
para que algum dia desperte a paixão.



FOGO ARDENTE

O fogo que consome nossos corpos
não se apaga a luz do dia,
madrugada já se pondo,

o prazer nos alucina.
O suor a se mesclar,

com poemas e fantasias,
eu e você a nos amar,

como se fosse o último dia.



EU SOU...

Eu sou a boca que te beija 

na madrugada,

sou o poema que 

lhe deixa emocionada.

Sou o brilho do olhar,

a canção a soar,

sou o sol em seu corpo,

o amor tão gostoso.

Sou o perfume da flor,

mansuetude do amor,

sou poeta enamorado,

sou o verso contemplado.

Sou o sonho consumado,

sou poeta

e seu amado.



DOCE PRIMAVERA

Um novo amanhecer vem desabrochando

com a deusa primavera e seu encanto,

a flor que nasce inspira poesia

brinda com versos sua doce magia.

Um novo amanhecer vem desabrochando

inspira os poetas na aurora dos sonhos,

no jardim o perfume suave das flores

poemas, poesias, sonetos de amores.

O pássaro que toca à flor

à beija com doçura,

doce primavera que hoje aflora amor

à ti são meus versos com ternura.



POETA SONHADOR

A mão que escreve é d'um poeta sonhador,

sonhador d'um mundo inda em criação,

a mão que escreve é d'um poeta sonhador

sonhando, buscando a perfeição.

A mão que escreve colhe versos da vida

buscando nos sonhos poesias nunca vividas,

a mão que escreve semeia esperança

poesias, versos nos olhos de criança.

A mão que escreve é d'um poeta sonhador

que colhe flores nos versos escondidos,

a mão que escreve é d'um poeta sonhador

que tece poemas atrás d'um sorriso,

a mão que escreve fala de amor

num mundo em criação d'um poeta sonhador.



ENQUANTO O SOL BRILHAR

Enquanto o sol brilhar

serei como os pássaros na primavera,

cantarei sublime meu amar

a minha amada esposa bela.

Dar-te-ei rosas do meu jardim

enfeitarei seus cabelos com jasmim,

beijarei seus lábios suavemente

serei seu amante para sempre.

Enquanto o sol brilhar,

meus versos irei lhe dar

com melodias  suaves de andorinhas,

Enquanto o sol brilhar,

ao mundo  hei de contar

que és minha deusa, eterna rainha.



ALUCINADO

Alucinava de amor na madrugada

Os lábios sedentos de beijos,

Alimentava a esperança da chegada

A saciar-me de doces desejos.

Alucinava a gritar seu nome

A desenhar-te em meu pensamento,

Versando tal amor que me consome

Retratando deliciosos momentos.

Alucinava febril de amor

Ardendo em desejos envolventes,

Provar de ti o doce sabor

Entrelaçados corpos quentes,

Alucinava com doce fervor

Nosso amor em noites silentes.



OLHOS DE PRIMAVERA

Seus olhos são como dois diamantes

Lúbricos, envolventes ,delicados

Olhos de primavera deusa dos apaixonados,

Seus olhos versos, poesias eloquentes

Poesia que alegra a alma, fortalece o coração

Olhos de primavera encanto da paixão.

Olhos que encantam...cantam...apaixonam,

Olhos de primavera que este poeta tanto ama.



VERSO DE AMOR

Meu verso tímido

Vem coroar nosso amor,

Dos jardins mais belos

Foste entregue a mim.

Meu verso tímido

Vem beijar-lhe a face,

Acariciando - lhe com suavidade

Doce ternura de lhe amar.

Meu verso tímido

Vem florescer 

a poesia

De viver ao seu lado,

Meu verso tímido

Vem pra lhe dizer

Que sempre será seu,

-Meu doce amor-



DESEJO

O desejo aflora em meu corpo

De beijar-te como louco

De sentir seu doce sabor,

O desejo aflora em meu corpo

Como versos d’um poeta louco

Poeta dos sonhos de amor,

o desejo aflora em meu corpo

quimeras deste pobre sonhador.



ODE A QUINTANA

QUINTANA...

seu nome traduzido em versos

embelezando sua doce poesia...



POEMA DA ROSA 15

Meu verso te ofereço

para que jamais te esqueças,

como nunca esqueci

a primavera que vivemos.

Meu verso te ofereço

na madrugada orvalhada,

para que guardes em ti

minh'alma apaixonada.

Meu verso te ofereço

qual cada estrela,

reluzindo no céu

meu amor para vida inteira.



ACALENTO (POETRIX)

No pensamento

lembranças

-doces momentos-



DESALENTO ( POETRIX )

Doces lágrimas

perdidas no silêncio

-amargo d'alma



SONETO DO AMOR

Escrevemos juntos a mais bela poesia

nossa história de amor, nossa sina,

compartilhando versos nos beijos

pensamentos de amor perfeitos.

Escrevemos com ternura no olhar

tão bonito o amanhecer nosso amar,

assim conjugues seremos

amor eterno teremos.

Quando calamos nossos lábios se encontrão

na espessura de beijos amamos,

amamos, amamos.

E na caminhada só o amor levamos

rumo ao paraíso com os anjos, 

abençoando nossa paixão.


