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Uma história
O segredo de um livro me assola
em resposta a tantas descobertas,
as letras, em formato de tantos desenhos,
são mosaicos de memórias,
o que fazer se faço parte das mil e uma noites
como conto de uma história?
São pequenos ruídos que me dizem de um conto,
vão batendo lentamente pela porta e se convidam,
sentam ao sofá e me olham com espanto
sabem tudo que escondo, do meu riso e do meu pranto,
dessa fala repetida sabem tanto,
o ruído me assusta e procuro em cada canto
a memória reprimida,
a infância perseguida por diabos e por deuses
nunca vistos,
um olhar de uma mãe que refletia
a esperança de um sagrado incontido
vigiando sua prole devastada em agonia,
que vivia pelos dias,
eram mil e uma noites de uma santa fantasia.
Esses ruídos viram falas e são acordes
da nona de Beethoven que ressoam casa afora,
a sinfonia se expande e as noites milenares se apresentam
em silêncio.
E a solidão de Deus se une à minha nas mil e uma noites
de minha história, como um segredo que ressoa
no silêncio de uma noite in memoriam!

Sombras
Sombras agem como o despertar
de uma angústia
na fala adormecida ao som
da crítica, como raízes
mais profundas
de um ataque dilacerado,
desumanizado aos costumes
que se volta unânime
contra a sombra, a própria, se apropriando
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de sua fraqueza.
E na nítida exposição de seu sentir
que só cabe a franqueza e, no fundo,
sua própria aspereza,
se chocam ao estardalhaço da zombaria
dos certeiros de todo dia,
que na subida derrubam os fracos que são os fortes,
e subestimam a glória de um dia
pela condenação da sombra em euforia

Ode II à Bocage
És minha gente?
Se levanta, calcanhar abatido
Grita infame te acerto às escuras
me esmurras nas esquinas sem volta
covardes, alvitreiros, alcoviteiros, coveiros,
que chegam no alarde
das caladas das roucas arruaças.
Vamos povo reagir de solapo
acabar com miséria dos francos albergues,
nas praças ruindo
chamas agora o diabo sorrindo!

Pacto
Meu pisar pensante,
atrás de ti na estrada
perscruta, e te acha adiante.
Teu olhar,
flamejado de algo constante.
Olho bem certa
de te ver em um ponto,
parece a nuvem da tarde,
mas não, eu me acho
ao luar de uma noite bem tarde.
Que contraste te achar
na espera do amor,
enquanto o desamor
rondava a esquina
de nossas esperas discretas.
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Te estendo a rosa seleta
de meu ramo guardado,
por tempos expostos aos quadros
expondo a volta, expondo o poeta.
me enleva, me leva
aos pátios sagrados,
retorna, que ainda
estão perfumados
dos corpos
dos corpos colados, torturados
das promessas esperadas,
do pacto,
enfim celebrado.

O Santo
Estou chegando devagar
já sinto areias nas sandálias
pressinto cheiro de mar,
ondas quentes que me levam,
procuro devagar o recanto
de aromas frescos dos livros
farejo um ar descomplicado e manso,
de um castelo que esconde seu abismo.
Vislumbro rei e majestade em formosura
e arrasto meu corpo na semeadura
das mensagens, feitos, lutas e encantos
dados ao mundo pelo Mestre dos cantos
na vida arrebatada
da verdade aos martírios percorridos pelo Santo.

Lágrimas fundem
Lágrimas fundem
Em expressão,
Como nuances
De um coração,
A sofrer dores,
Uns dissabores,
Traz ca bem perto
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Um céu aberto,
Onde vislumbro
O meu amor,
Oh, Passa essa dor...
Dor solitária,
Pois é só minha
E ja decidi,
Vou exaurir
Secar o meu pranto,
Sem desencanto,
E meu retorno,
Novo encanto,
Sei que me esperas,
Ou que tu voltas,
Ao lar de tuas terras.
Volto a sorrir,
Vejo o seu caminho,
Abrindo o meu,
E nosso Deus
E já percebeu ,
Um amor amoroso,
Tão grandioso,
Vara os mundos,
Fecunda em luz,
E amor sem igual,
Meu amor imortal!

Jesus
Corpo de luz
meu esplendor em vida primorosa
me atenho a ti em alma glamorosa,
sorvendo as palavras que me conduz.
Meu amor e Senhor
refrigera meus passos pelas sendas
onde és meu condutor me cobrindo de vendas
aos meus olhos cansados da opressão e desamor.
Meu Jesus, meu grande Redentor
transfigurado te vejo em meu seio condutor,
minha alma de espera em cânticos sublimes.
Meu Jesus, meu Mestre Bendito
acaricia como sempre teu filho tão aflito,
e levanta nossas mãos de encontro à ti.
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Desculpas
Reflete o mar minha passagem
sobre vácuo no abismo
estarrecido,
incompreensível,
onde nuances pela forma
fabricada
eram nada.
Nesse encontro programado e
alterado
foge a fresta que se abre
na autoria enganada,
soterrada,
e esconde em fúria
onde anda a sapiência,
está em branco
endividada,
alma linda em mim amada
encosta a fala e me
conta novamente
onde está o teu pedaço
germinado?
onde dormiu
a tua alma assim cansada?

Enamorar
Sentir você,
como estrelas no escuro
de um filme,
é ver poema que
ecoa a liberdade do olhar,
fugir do medo de falar o que pensar,
se expressar só por querer
e despejar as falas soltas
pelo espaço,
enamorar de tudo um pouco
e ao mundo todo que encanta.
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Enamorar é enviar
ao longe
uma mensagem em codinome,
sobrevoar pelos varais
e ver a ti a procurar pelos meus ais,
e perseguir a luz que só reluz
ágil e feliz como um gigante,
a te levar o meu recado
ainda grande,
que me aperta pelas mãos
imaginárias e arranham pela face
em noite escura,
a sustentar por todo tempo que perdura.
Enamorar é compreender
em fios soltos que se ligam
acelerando o pensar,
e reservar a Deus a gratidão
de ter o mundo em você,
na mediação
do pensamento em união.

Olha a colina
Olha a colina,
ela se desfaz como nuvens em cores
como te percebo em mudança de torres,
como te vejo resplandecente ao som de uma rima.
Olha a escolha de luzes multicores
em que nos vemos cúmplices em visita,
mãos envolvendo os perdões das vinditas,
comoventes em prantos de mil açoites.
Olha ainda e percebe que unes em dissabores
na forma predileta que imaginas as desditas,
no conforto que impõe nos dias das escritas,
inspiradas em dedos ágeis por teus amores.
És tu que agora ainda grita
ao som de um silêncio que te fascina.

Feiticeira
Me exausto nos lençóis
a saciar em bruxaria,
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me vejo pega em teu verso
sendo refém de tua boca,
me vence a mais
em tanto verso
em mil palavras me fascina,
me fecho e vejo em teus olhos,
onde meu sono me alucina.
Uma feiticeira!
disseste ontem, a tremer
entre a nuvem que seria
a nossa cama que abrigaria
e digo ao sol te dou bom dia,
me espere logo um pouco mais
para sonhar com tuas rimas.
Vou acordar
pra ver-te logo
com tua fala luminosa,
me conduzindo em novas prosas.
Bom dia meu poeta. Morri de amor!

Anoitecer
Sou espírito viajante
que atravessa pelos ares
como criança vibrante
no silêncio noturno dos mares.
Me aproximo pela cama
respirando os teus ares
no riso de uma moça que chama
o alvorecer do dia que abre,
para enfim morrer em tua terra
e ser como a noite megera
que me leva ao teu leito
na madrugada que encerra
o dia do amor,
que me transforma em fera.
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A criação
Me crio em ti e sou em ti,
pelo contorno da verdade me formei,
sou criatura estimulada pela vida
em abertura de me ser,
me programei
sentir você, me apaixonei!
e vou pensando como ir
realizar o imaginar,
usar o método ideal
pra desfazer o irreal
ter a razão de duvidar,
de destruir o construir
e se pensar posso existir
como cogito a mania de sentir
Deus me levando onde posso
descobrir
minha clareza e distinção
no bom da vida
que liberta o amor no coração!

Artista
Nas obras primas do Criador
encontrei em Vinci a monaLisa,
em Pieta um orador
orando a Deus uma missa
no combate que me fortalece
e me iluminando em ser imortal.
No espaço vejo a aura celeste
sou um ser desigual,
no amor sou como o mar
não espero, não juro
não anulo quem não quer doar
não excluo quem não quer amar
me fez Deus a sua herdeira,
de felicidade carimbou meu andar
me sorriu de uma nuvem matreira
e em meu coração resolveu aportar.
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Vaidade
E a vaidade se debate fragilmente,
se sente presa em arcabouço aviltada,
resiste aos brados em revolta desonrada,
e surge humilde, fraca, linda e inocente!
E pobrezinha
ficou forte, esplendorosa,
subiu aos palcos
e se fez de habilidosa,
foi maltratada,
foi julgada e condenada.
E sem a linda tão temida
essa vaidosa penitente,
que ilumina pelo ventre
e só encara pela frente,
que seria do humilde
que lhe chama de semente?
Desterra o mundo,
desce à terra e dá saudade;
Ela reveste o Deus Sol
e chora junto à tempestade,
ela enamora os corações
se faz de Deus e Divindade.

Onde estás agora?
Onde estás, onde estás
em que círculo te alojas?
como achar, se não te me mostras?
diz então por onde andarás,
se em terras distantes,
posso perceber os teus achados,
serão mirras talhadas,
em palácios gigantes?
Levarei meu tesouro,
como segredo precioso,
e em tuas moradas habitarei.
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Me receberás a toda hora
como noiva que se adora,
meu Deus, jamais de ti me separarei !

Palavras
Palavras pedem desculpas
até por não terem culpa,
viverem em bocas soltas
em línguas na antemão,
sem casa e sem guarita
e ditas na contramão.
Palavras que são profundas
não atingem
a "mea culpa",
são ditas de outros ditos
não são do meu coração.
Se visse minha tristeza
buscando o teu olhar
teria jogado fora
a raiva
em teu olhar,
são simples, tolas e fortes
são meras palavras tortas,
sumidas já pelo ar,
traz bem de volta agora,
com pressa e
sem demora
o meu amor agora!

Tua
Bom dia meu poeta errante,
em travessia da forma anatômica
atravesso em roupagem sutil, platônica,
a silenciar para além do mar distante,
nossa identidade que se confunde
com sais do sal da areia causticante,
mesclando alvas peles trigueiras vagantes
coração miscigenado dos amores distantes.
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Devagar tuas roupas destoam do corpo
pulsante,
buscando no oceano miragens de lenda
que renova o dia
na fusão do sol e da lua
que atravessa mares me levando a ti
como sereia de um mar gigante.

O princípio
Poeta, poeta meu,
está para nascer
ainda, nas idéias que me animam,
alguma argola luminosa
ou a trava de fundido ferro
que me tranque a palavra ardorosa.
A irreverência me domina em qualquer dia,
e a poesia me mascara nos festivais preferidos
em que me enrolo na semântica melodiosa,
e as falas me servindo a toda hora,
vou te envolver nas redes que preciso
como a vilã ou a heroína
que te leva rumo às sendas perigosas.
Me disse ainda que me sirvo
da lusa sabedoria que se lê a qualquer hora,
mas que cuidasse, pois te transformarias
do amor a se doar ao que fizesse chorar.
E as lágrimas que me ofereces,
me toca mais como uma prece
silenciosa a rogar que fique e não se apresse,
aí olho para ti em recomeço
e sem lágrimas me ofereço
ser a musa das mil e uma noites
e nas estrelas ser um brilho
eternizando o começo!

Rebelde
Caio do céu
a te recolher dos infernos,
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vai e levanta e se prostra em subalterno
és escravo rebelde, és meu réu.
Tua desgraça
desgraçadamente me consola,
pois saibas que tua viola
será a melodia que de mim te ameaça,
e me sirvas bem e a bem servir,
exporte hipérboles, metáforas, rimas e sem fingir,
quero bem também o sol, a lua e o azul do céu a me colorir.
E faça assim sorrindo, como a interromper
tudo que te impeça, e pronto a enlouquecer
todo só para mim,
jurando pela morte, ser só meu até morrer!

Amor amigo
Vem, me diz só uma vez
que o ensino desapega o sentimento
e a instrução não leva em conta o momento,
me diz que tudo será sempre um talvez.
Vem por fora desse corpo
na matéria carregada de ilusão,
por mais que se deguste a instrução
derrame a alma e se mostre em arroubo,
mesmo sabendo que a distância é meu castigo
e a indiferença companheira,
não mais me dói a dor primeira
se me crava o meu destino,
que se levanta devagar
sem nem saber onde pousar,
me colhe em colo e me diz pra repousar.
E vou seguindo sem parar
olhando à frente sem te ver, sequer mirar;
não é verdade, paro agora devagar
te vejo em mim, em nosso Deus
é um amor amigo, amigo amor
vem me dizer que para nós não há adeus!

Barro
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Somos feitos de argila,
mas primeiro das pedras e minério
passando pelas veias sinuosas vegetativas,
e nos animais e seus impérios.
Organismos microscópicos,
protozoários, embriões em transformação,
átomos, energia em ondas, micróbios,
somos humanos, vorazes no universo da solidão.
Somos a negação da submissão,
nada vemos além do que tocamos a crer,
recusamos amém, não prometer,
somos fiéis em expressão
no hoje que nos pertence
a deslumbrar a imperfeição
no auge do amor em formação.

Energia
Tua e minha
energia que vibra
nos coloca em sintonia,
ao som da música
que apenas se inicia.
São acordes simples, mas denotam
a figura que compõe
o som de uma orquestra,
são anjos que circulam em ambiente
e nos embalam,
emanando afora
a vida em presente.
É o sol que se inicia
em colorido de um dia especial,
em sombra de calçada
na pedra escura modificada
São lembranças
que se materializam,
percorrem os canais e alcançam
sentimentos,
evocam as redes invisíveis
e Deus se manifesta, são os nascimentos!
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Física quântica
As escolas da grande fazenda,
que agora se abrem na espera em alunos,
estão atentas, sabem dos povos astutos,
referência constante das grandes antenas.
Oscilações captam dos quantuns profundos,
da física que quantifica os orbes, mecenas
participantes na sapiência das alvissareiras
mensagens que regeneram os frágeis mundos.
Em ondas voam os pensamentos em turnos,
emitindo raios da esperança em consciência
de que damos o que somos, equilíbrios de fronteira,
massa atômica, que expande formatos diuturnos.
É templo radioativo que preserva em bandeira
a vida eterna, expulsando a morte em vil ratoeira.

Corrida Vida
Corre corre no passado traiçoeiro
aspirando, suspirando pela mente,
qual passagem pela culpa indiferente
e cingindo de amor o espaço inteiro;
e pela esfinge solitária, forte e linda
morre a dor em movimento superado,
faz encontro com o outro no chamado
libertário, promovendo a virtude e a vida.
Corre, corre perseguindo o presente
na sangria revertida em primavera,
é qual brecha escondida em espera
numa parte revelada humanamente.
E que coisas se destacam pelo dia
que suportam pela dança em pensamento
das mil vozes só gritando qual tormento,
transformadas pela noite em mais-valia,
e a ideia prolifera, corre e corre mais além
disparando consciente o inconsciente
pela sombra que emerge reluzente,
em prima-dona delibera um harém!
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E corre a alma já buscando a calmaria
é tanto luxo, um abuso, é muito riso,
é como um mundo destinado ao paraíso
é como Deus unir os seus à revelia.

Casa de criança
Nada muda ao calor do mundo.
Sementes se espalham em tuas mãos
são pequenas e coloridas, tenras, sensíveis
e se parecem com a tua infância
naquele lar teu de criança.
As metamorfoses do amor crescem.
Se diversificam e experimentam
as riquezas do invisível pensamento
que atravessava os cantos de todos os limoeiros
imaginando,
inventando as brincadeiras e os jogos
os teus jogos de criança.
E a criança teima em não partir.
Pois os jogos são ainda os mesmos,
e os limões e as laranjeiras tem ainda o mesmo cheiro
e tudo ainda tem o mesmo sabor
da tua casa,
a tua mais bela casa de criança.

Amores
Me despedi de você e o caixão
ainda te abrigava da poeira
que a vida cobriu
no submundo de nossas vaidades,
e a saudade,
ai ela mesma que vem sem idade
nessa vontade de estar junto
em todos os mundos,
e não ter distância essa certeza
que cinge pela cintura
a permanência,
no olhar indígena dos bisavós
a miscigenação das mil cores,
maravilhosa família
essa dos nossos amores.
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E hoje vem os que ficam
que sobem os pódios do orgulho
na façanha da habilidade
do saber desfraldado em legalidade,
cultura batizada
extraída nas noites da igualdade
dos espíritos nobres
que adentram os livros em nossas memórias.
E o silêncio das obras perpetua ainda a sala
nos encontros com Deus,
e o saber desponta no marco da fala.

19

Carnaval
Nas faces de tantas faces
nossa foto ainda reflete
um Deus que nos leva à missa
um Deus que nos leva à pista.
Das salas de nossos lares
os antigos carnavais
refletem nudez e cores
aos olhos de nossos pais,
ríamos com Deus e o mundo
na formosura e alegria
nas bênçãos das baterias,
do som que explodia em dança
que ainda nos traz lembrancas
do Deus dos foliões arfantes
e de nós como deuses amantes.

Caminhos
Atravessando a vida me vi em explosão
em um mar de ondas gigantescas,
que cobria minha mente de encontros não visitados
em moradas inabitadas
onde, no incompreensível, chegava a uma terra solitária
que me conduzia por muitos caminhos,
sendo que um deles era certamente o teu
visitando lugares que foram meus;

Revista Pandora Brasil - Uma história, poemas de Ruth Marques
Edição Nº 95 - Junho de 2018 - ISSN 2175-3318

andava em um caminho estreito
a teu lado, e achávamos a porta da liberdade
que nos conduzia a um mundo perfeito,
e as horas atravessavam a contagem dos anos
e não passavam,
como se a marcação
dos ponteiros aproximasse o último momento
e a importância que se desse a tudo
rompesse nossas vestes e nos despissem.
Nos achávamos
na nudez de nosso próprio encontro
com as diferentes partes que nos compunham,
de tão distintas formavam o completo
de nossos contrários
e habitávamos na casa de um grande Deus
que mostrava os opostos,
os diferentes, inacabados, os acabados
os miseráveis ...
e, finalmente, avistávamos a luz
num sorriso único
desse múltiplo Pai que sempre, eternamente nos conduz!

Promessas mais
Tua promessa recordo
ao sol das flores
no pé do lírio dos amores,
também prometo
saber amar, te adorar bem mais
e ser felizes
por muito mais
para depois, depois de amar
ser sempre mais,
permanecer
cada vez mais,
um pouco mais.

Via Láctea
Reluz
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e envolve a luz
no contorno de uma meia lua
que pertence à via láctea
brilhante e difusa como o amor
que se vê tão perto
e se sente tão longe,
irregular e recortado na lembrança
mas visível no coração como chama.
Atravessa o Atacama a visão
nesse deserto de estrelas
e o negro profundo de seu centro interior
explode em brilho aos bilhões
lembra a união
imperceptível, só visível
dos braços espirais que abraçam o sol
e o convida a habitar
permanentemente esse lar
nesse abraço apertado,
materializado em forma de amor
que salva a cada segundo
a terra, nosso habitat.
lembra a união
imperceptível, só visível
a Deus
e ao amor que se abraça
e espalha a esperança.

Reverência
Me reverencia com todas as tônicas,
contornando o sexo como poesia,
me sensualizas em pertinaz porfia
fazendo de tua alma a arma arquitetônica.
Crave sem dó a pele que me veste,
transmutando a mulher no clímax que sacia,
para bebermos cúmplices o suor nas cerejas,
e como adolescente que vibra no noturno dos encontros,
sejas crime e castigo, luz e sombra que me ronda.
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Saudade
A memória traz a Saudade,
palavra única de nossa gramática,
embeleza a vida e expressa com divindade
ao que nos reduzimos na irmandade.
São pérolas distribuídas entre nós,
corrente de uma vontade de estar junto,
infinitamente juntos,
na contingência que liberta a vontade
e sobrepõe à necessidade
como elo permanente, não se dissolve,
fica à mercê do sentimento
que irradia a esperança, como visita oportuna
a cada lamento,
fixa o porto de nossa passagem,
não importando o sofrimento.
Saudade vem e que vai,
externando nostalgia da privação,
ou será inconsciência desse desconhecido,
nossa veneração, Deus o amigo,
que vem embalar o mundo e libertar a solidão?

Ode à Bocage
Ah falo esquerdista,
revolucionário anarquista
te seguro em bandeira
vou come-lo inteiro,
Vou bradar aos quatro ventos
te segurar como escudeiro
libertário das prostitutas,
venhas logo vamos à luta,
segura, estamos com putas,
socorre a plebe
e metes a escória,
te preservas da elite insana,
que abocanha na linha de frente
vem que falo, vem em semente,
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jorras fremente
tua vida ao povo contente!

Onde você está?
Pegue a pena e prossiga
no mesmo lugar definido
de querer de presente uma vida
complacente e diferente e, no fundo
distribuindo você pelo mundo.
Onde estou? serei eu ou você?
não importa quem sou,
pois ontem e hoje estou
no coração de uma vida que mal começou.
As águas que fluem e rolam
no rio desse mar de origem,
viram ondas que atravessaram
o medo da vida em vertigem.
Prossegue na pena e desliza
na história da caridade e amizade,
por todos que sentem na alma
encontros que vem e repetem
em passos iguais que andamos,
nos lugares que conversamos,
nos mesmos espinhos e dores,
que mudamos em risos e flores.
E, por onde estejamos
o Artesão continua a obra,
que não cessa, que não quer parar,
quer comprometer
nos moldes do amor,
que não cessa, que não quer parar
na pura razão de somente amar.

Nas faces de tantas faces
Nas faces de tantas faces
nossa foto ainda reflete

Revista Pandora Brasil - Uma história, poemas de Ruth Marques
Edição Nº 95 - Junho de 2018 - ISSN 2175-3318

23

um Deus que nos leva a missa
um Deus que nos leva a pista.
Das salas de nossos lares
refletem nudez e cores
aos olhos de nossos pais.
E como Espíritos curiosos e simples
rimos com Deus e o mundo
em formosura e alegria
nas bênçãos das baterias,
ao som explodindo em dança
que ainda nos traz lembranças
do Deus dos foliões arfantes
de nós como deuses amantes.

Poema dedicado ao último quadro do pintor
Paul Gauguin - "Perto do Gólgota"
Estou perdido de emoção
na partida em despedida
em estado misturado,
índio em mata encantada
e branco em rua iluminada.
Volto o olhar
sobre a mesa de pintura,
e pincéis se sobressaem
numa tela de moldura,
e minha alma assombrada,
já não vê mais esperança
de voltar à luz dos quadros,
na Paris tão deslumbrante.
Minha dor se sobressai
pela tela que se esvai...
vejo as dores de Jesus
adornado aos pés da cruz,
cores fúrias que se timbram
em coração despedaçado;
pincéis voam e me dizem:
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vai Gauguin, vai bem adiante,
olha fundo o hemisfério
que se junta alucinante,
a tinta escorre e te trai.
A feição que já te pesa,
dói a alma e a pele
pelo estigma ferido
de uma vida que prossegue,
na aquarela de teu corpo
és insano e profano,
veja o belo de teu rosto
pela tela do adeus.
Sobe o Gólgota que é teu,
com a arte e teu Deus.

Insuperável
Saímos ao luar
e era tarde a noite, parecia,
mas o encanto das palavras que ouvia
era o bálsamo que me mantinha
ao luar,
e retornava às preces de agradecimento
por existir
naquele espaço
destinado a amigos que conversavam
e refletiam
de como tudo era maravilhoso
nesse estágio,
que nossas lembranças eram vivas
e davam conta da mais pura alegria
por estarmos ao luar
uma vez mais de tantas mais,
de todas que nosso coração conseguisse aguentar
na mágica do contorno das estrelas
que desenhassem em nossas faces
o sorriso de cada um,
pura realidade que nos motivasse em paz
e nos unisse
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com Deus reverberando sua face ao nosso molde,
pela noite que se juntasse ao dia
e permanecesse linda, imune, incastigável
pela beleza insuperável,
deixando a forma de um eterno ficar
nas pessoas que não cansassem de sonhar!

Luminoso natal
Luzes vigoram no espaço ao contrário,
irradiando o dia que amanhece em vitória,
congela o céu num movimento planetário
sorrisos caem como chuva em nossa história.
Penetra em veias de um sangue derramado
mistura o ódio, amor, revolta, incompreensão,
para adornar o teu pinheiro em nova mente elevada,
jogando a cruz desfigurada em velho mar de podridão.
Qual luz margeia o peito aberto em aflição,
pois podes hoje ver Jesus no coração,
guardar a dor e converteres ao amor.
Abre teus braços e grita alto onde for
acenda a alma e se una em vencedor,
e sinta Deus beijando a ti com muito amor!

Elevação Espiritual
Gostar do gosto, do tato, do cheiro,
de boca colada, amada, terra perfumada
na poesia consumada, vida imaginada
em imaginário de um povo bem brasileiro.
Aprovar o apaixonar quando cai o olhar
no fundo da alma sedenta atenta,
ao profundo do mundo de pele sedenta
que aquece o coração sem julgar.
Adorar a alma em sorriso irrequieto
fincado, fixada máscara em escondeesconde, acariciando o subterrâneo donde
vem o espírito em amor tão secreto.
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Enamorar as palavras em sábio cicio,
penetrando em vapor pela mente,
na neutralidade em expor sapiente
o posto espiritual da casa em desafio.
Amar finalmente o "Menino e o Mundo",
vasta gleba na solidão pega fundo
o que mais forte se faz.
Amar eternamente, mesmo sem razão
vasta gleba em solidão nega explicação,
aproxima pessoas a Deus emissário da paz!
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Confissões
Poderíamos refletir em confissões
que nos levasse a conter Deus em nós,
aludindo à Presença que se fizesse presente
no sol que desperta a terra e o céu
que a tudo contém e ostenta,
sustenta a criação humana como soberana sem limites a brilhar
como senhora dos mares, céus e dos infernos
refazendo a história em formação,
exclamação agostiniana ainda em nós:
“Que és meu Deus, oculto e presente, formosíssimo e incompreensível,
quem me dera me viesses ao meu coração embriagando-me para te abraçar...”
e somos quais pegadas que buscam a origem de seus pés
nos passos que seguem a devoção de amar,
amar a Deus e a você no coração.

Divididos
Metade de mim
já se apega a ti,
contorcionando minha alma
a procura de teu corpo
que jaz além da fala,
me abstraindo como amante tua,
sem resposta, bastando suspirar
na saciedade do parceiro
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sem prazeres,
na dupla ressonância de nossos corpos
inertes ávidos pelo infinito
a olhar o céu,
oculto nas negruras de estranho véu,
em olhos ocos, distantes,
achando nas entranhas os pensamentos
que renascem como mulher segura,
envolvendo em lua escura
o louco amor que transfigura.
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O Portal
E se, de repente, você
percebesse
que tua existência fosse só você,
e que tudo extraísse a essência da aparência
que ousou imaginar?
Que seria se acordasse para um livro
bem aberto,
disposto pela folha inerte só falando com você,
e teu rosto fosse exposto num deserto
nesta página antiga amarela,
e esse Eu que te socorre fosse morto
nessa areia calcinante
e o sol só fosse visto por você?
e se isso fosse parte de um plano
elaborado de loucura
não só tua,
de amigos estrelados e amados
de inimigos do teu ego assombrado?
Se de repente olhasse ao alto
e o erudito de tua alma aflorasse
e o Deus de Bach te sacudisse e dançasse
te convidando para a valsa derradeira,
companheira,
e teu pé melodioso
atravessasse o portal
e mostrasse o teu mal?
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A Comédia
O riso vem e vai em minha mente
e desce ao fundo do universo,
reparte em bem e mal o hemisfério,
maniqueísmo pervertido e controverso.
Percorro por abismos infernais,
vendo os papas, os pastores e doutores,
na pátria o salvador da política insana
e vem ainda o traidor
e vejo muitos,
até amigos que tem fé e tem moral!
E que horror em minha mente,
não consigo respirar,
é tanta gente que habita o limiar
nesse inferno circular
que só conseguem
mil demônios avistar.
e vou andando pelo cone abissal,
rodando em rodas como jogo em espiral,
e vejo mortos pecadores
luxuriosos dos amores infratores,
aos gulosos, avarentos e soberbos,
e nos círculos sofrendo,
se queimando pelos rios os que mataram
e por flechas são tombados por centauros.
Vou revistando os olhares,
escorregando minha mão
que não percebe o vazio do umbral
o oco olhar não vê São Pedro e o portal.
Aí vislumbro um olhar como uma chama,
me observa no vazio do purgatório
a refletir a sua voz em sapiência
e sussurrar pelo meu nome em eloquência:
vem pelo céu,
caminha a mim e vê o amor...felicidade,
vem pela lua à eternidade
que te oferto na poética da Rosa,
e veja o anjo na centelha,
pelas asas que nos levam até Deus,
e nosso olhar perdurará
no épico do amor de cada estrela.
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Amado Mestre
Nosso amado mestre,
sabemos da aura que tem nos inspirado,
em irradiados dias outrora desfigurados,
na medida do acerto que mais nos favorece.
É como exaurir de ti a glória da humildade,
que nos completa em solidariedade que fortalece,
pela paz de um mundo que enriquece,
e viver inteiro uma mente em imortalidade.
Teu exemplo é viagem em coragem, sem saudades
da terra que deixaremos aos outros em alicerce,
de cópias tuas em original que nos enobrece,
para ressurgir uma alma com face à divindade.
Somos menos maus ao olhar a ti, amoroso Mestre,
irradiando o espaço nos braços de nosso Pai Celeste!

Natureza
Sinto as areias sob os pés
e meu cansaço se esparge até ti
te absorve e morre aí,
viramos luzes convidando a ilusão
de que nascemos
e ficamos em irmãos
e roda o mundo à nossa volta
chama a asa que liberta colorida
nossa vida
e pelo azul de cada parte vou voando
até ir
ao teu encontro e olhar a tudo amando
o mesmo olhar que Deus nos fez
e fez bonito, tudo lindo,
que pela margem do riacho olho o limbo
e é bonito vem pra ver
o nosso espelho refletindo
um mundo inteiro de viver
com nossos corpos invisíveis de se ver,
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mas nossa marca é perfeita
vem do ontem
e no presente veio ser,
ficar gostando de lembrar e existir
é como o ar
alimentando o mundo inteiro pra sorrir.

Luz

31

Andando nas nuvens
te conheci
jamais deixei de pensar
somente em ti,
sua imagem
reflete tudo
o tempo passado,
tantas foram as pessoas
embora amadas
tão semelhantes em si
como a ti
amores sobrepostos na história
de um sol,
minha grande estrela que a tudo vive
e faz continuar
prolongar nossa luz e iluminar
nossos caminhos
Deus sente saudades
do nosso brilho.

Paz
No coração de trago
fonte de minha vida
paz querida,
retorno de vidas
sucedidas
no amor,
canções explodem
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cantam a união
que se faz como antes
somos os mesmos,
amantes.
Há Deus que conduz
qualquer de todos
ao caminho da luz,
pela trilha obscura
revela a nós
que o coração
no mais fundo procura.

Perdão
Existe o perdão
e pra quem ama a coragem.
A coragem tem formatos,
atinge a raiva
um perdão mal perdoado
uma dor de cotovelo
a manha de uma saudade
vida mal vivida
e ainda arrebanha
um quilate de amor expandido
uma lágrima vermelha
bem chorada,
e ama tudo
coroando de amor o
que não trouxe nada e
parou pela estrada
esse é o mais amado e
nada a ser perdoado,
faz a história ser contada,
repetida e invejada
esse amor a todos querem
é diferente,
é de afeto,
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e uma
grande saudade.

Gira mundo
As imagens aparecem
nas letras que fogem
pelo fogo do coração,
o quadro escuro colore
onde nunca morre a expressão.
As noites e dias lamentam
se multiplicam,
na ausência do giro
da roda que movimenta o mundo
em cor do dia,
girando na fortuna,
na sorte,
na espera de novo impulso
que mostra a vida
que ama também a morte.

Aliens
Aliens, somos eles,
estranhos de nós mesmos
na frequência que aparece
e dissolve
inconsciente
e consciente
simboliza nossa mente.
Híbridos, somos nós,
sem a fala
onde o toque,
o pensamento em estoque
transbordante
segue em nave abduzindo
o amor como errante,
essa mão
acaricia a ventania
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é você,
vem de perto me fascina,
te aconchego enquanto é dia.

Culpa
Sem culpa e sem a dor,
sem relação e nada a ver
numa artimanha e mal sofrer
de uma culpa com amor.
Sem um rastrinho de pecado
nem com a culpa e nem a morte
sem ser da conta do consorte
ser mesmo um nada
em uma culpa mal culpada,
nadinha, nada de uma culpa,
sozinha a moça se desculpa
e senta alegre absolvida
pela letra articulada,
sem relação imaginada
segue sem culpa em partida!

Amor
Quando escrever quero falar
gritar bem alto o amor,
ficar no canto que enleva
o sofrimento como meu,
ser transparente
ser quase Deus.
Falar como expressar
vírgula e ponto e semi ponto
estar pronta e correr
buscar no vento meu motivo,
e o tempo,
não roubar de todos
ser de todos
ser pra todos.
Quando crescer quero ditar
um ditado de verdade
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todo enraizado de maiúsculas
e ser grande como gente
que memoriza o coração
de tanto que se sente.
Quero dizer quem sou
presentear um sorriso
como medida
pronta de entrar na vida
e reduzir
o amor
à vida que me diz
ame sempre sem confundir,
diga apenas
amo e sei sentir

Asas
Como a carteira que me conduzia ao mundo mágico
das reminiscências de uma pequena escola, burguesa talvez,
mas escolástica por natureza, no papel de doutrinária se fez,
marcando de sorrisos e lágrimas a velha madeira riscada,
que me acompanhava nos milagres
onde sonhava em ter asas,
não compreendia porque não as asas
que me libertariam de imediato onde estaria
presa ao que não entendia,
por que não minhas asas, se sei que um dia eu as tive?
e com certeza te segredo que um dia nós tivemos essas formas,
tão libertadoras que corríamos e nos atirávamos de altos cumes,
às gargalhadas nos abraçávamos e prometíamos
eterno amor.

Querer
O espírito,
como vento absoluto conquista
mares e seres abissais
no amor dos ventos
e não importa o abismo que o rejeita
mas o sol que o aceita
em qualquer dia
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e nas madrugadas hostis
sabe da força que o conquista
na ambição de nunca desistir
de seu brilho
independente,
reina consciente
da solidão de sua chama
espalhando incondicionalmente seu amor
sua luz e seu calor
à fresta esquecida,
conquistando o melhor do mundo
que lhe pertence.

Contato
Necessito da conversa, da fala noturna
da abdução
do meu coração.
Amo as luzes que caem dos céus
me levantam do chão e
socorrem meus dias,
acalmam tentações
e abraçam minhas imperfeições.
São tantas as manchas que me sirvo
em contemplar as cores
transformantes de mim
que se mesclam nas tuas em misturas sem fim,
itinerantes manchas da alma
que me ligam a ti
pelas máculas que são miragens
no infinito de Deus a manchar todo céu
em arco-íris perfeito,
desaparecendo na noite
enquanto ainda há emoção,
abduzidos em luz pelo nosso coração.

Língua dos anjos
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O amor se reduz ao pedido para junto
ficar e padecer
na gloriosa vivência
entre os vales que libertam a alma na frequência
que vibra na fé dos imortais,
arde em pele que não dói
como fogo ardente
que não se sente,
apenas um contentamento
descontente,
não bastando falar a língua dos
anjos e dos homens
se não fosse por amor
como nada adiantaria o sol encontrar
o que nada seria
se não sentisse amor.
Estar acordado ao amor
enquanto todos dormem
traria a compreensão
de querer
todas as faces
de qualquer amor,
e só o amor
que conhecesse o que é verdade
entenderia
a língua dos anjos
e dos seres que se amariam.

Coração
Palpita por tecido embranquecido um experiente e bravo coração
em seu círculo de sangue,
contorna grandes mares que se une aos centros coronários,
na reflexão de um pensamento a expandir
na explosão da libertação em gratidão por existir
no sorriso de uma lágrima,
num murmúrio de oração.
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Flores
Se andasse com as flores que se apresentassem
como flores que desabrochassem
sem os caules que se expusessem,
apenas flores
que se aproximassem
ao mundo como movimento
que extraísse todos,
todos os venenos
de um mundo grande, vasto pioneiro,
apenas conversassem
entre si e entre borboletas,
entre todos que ali deixassem
um toque que representasse
a tudo e a todos que só se amassem.
Esse tal jardim que resplandecesse
entre os vazios,
cobrisse todos como vestes
e desse primazia, pura harmonia
entre os espinhos que nos ensinassem
que todos, todas são apenas flores,
muitas que nos perfumassem
outras que nos perfurassem
mas todos, todas como apenas flores.

Chama
Sei de nós,
noite insone sem limite
o amor como convite
chega perto
vem ouvir nossa história,
repasso o passo
cada deles como nosso,
um conto de ouvir
a cada hora.
A claridade mostra a volta
sempre a chegada sem partida,
nem de perto parte
um coração com vida
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só de longe
ele palpita e chama,
vamos escutar
que de novo te preciso,
acaricia a alma
que me arde como chama.

Liberdade
Liberdade evoluída
essa dos deuses, que ousaram
ser nossos mitos de força e poder
de que tudo poderíamos,
desde o nascer até o morrer.
Posêidon nos deu o mar a velejar
nos tridentes de nossa raiva,
exposta na tempestade agoniada
de nossas paixões.
Zeus sobindo no Olimpo,
nosso pico cobiçado de chegada
antes que a desordem se espalhasse
e nossa alma dilacerasse em cilada,
encontrando a amada Hera,
dominante e vingativa,
que surgia manipulando e aprisionando,
na união dos
gêneros, ansiando a libertação.
A beleza única e singular de Hades
ao cuidar dos mortos
e do mundo onde viviam pela paz,
buscando a luz no encontro com Apolo
que os curavam ao som de um cortejo musical.
Surge Afrodite no canto do amor,
espalhando beleza
aos deuses e aos mortais,
na liberdade infinita de ser o que era, de ousar
ser da terra e um pouco do mar
de amar quem quisesse
e seguir os seus pés no lugar que pisasse,
de sorrir seu sorriso, comandar seu olhar,
merecer o seu nome
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como Deusa de todos que sabem amar.

União
Abraço apertado envio
amigo encantado,
aperto a mão
segurando os dias
contados, quentes, calados, frios e nossos,
amigo de tempo esperado.
No sol tem amor,
escorrega esperança a tudo
que nasce
e se fortalece à sombra do astro
e contam histórias passadas
de gente amando, odiando
metaforizando
um mundo de guerra e de paz
local que fazemos nascer
pelo coração
regente fiel de toda nação
a estrela dourada
que segue na estrada
te guia
envia um abraço
e muita união.

Trajetória de um Perdão
Suplico em alma inocente
incandescente de ardor,
na laiva de amor sem pudor,
palavras expostas
em grande furor de vulcão
explodindo,
jorradas à face que arranca
soluços perdidos,
trazidos em taças profanas
a ti, meu amor,
vertente de meu dissabor
que agora imploro,
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fique um pouco ainda, te adoro,
nessa lua que brilha em fina cortina,
que teço de fios de um linho,
entregando as vestes
que amarram meu coração,
num laço perfeito que estreita o peito
perpetuando a origem,
minha origem,
a devotar-te perdão.

Chão de terra
Não se pode alcançar o chão
sem sentir o sabor das estrelas,
não se abraça a terra
sem mergulhar na escuridão
e atravessar a luz
do continente exaurido em união,
ofuscado pela dádiva que seduz
e cego, sem libertação.
É a terra que nos chama
a resplandecer,
sem tirar a razão que somos
é o olhar do solitário
que não morre,
apenas muda de estação.
Maior amor do mundo
Como ser grande em amor
especial,
como ser maior
que um amor maior por você,
por tudo que representa o céu
nele cabe alguém maior
que as estrelas, que o mar,
o infinito
que lembra o maior
o maior amor do mundo
cabe sempre um especial
dia
que lembre o maior sentimento
que é um especial momento
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de estar perto de você
e poder sentir
o retorno de estar junto
ao maior amor,
o mais bonito,
o maior amor do mundo.

Trigo do amor
Importa
expandir na dura caminhada
ao encontro.
Mais, bem mais que viver
é o vão do amor
nas arestas
por florestas onde semeia o grão
sem confissão
pela compaixão do amor.
Não se morre onde se desperta a ilusão
de viver cada pecado
na finitude
que transluz absolvição.
O amor da gente é como o grão
semente de ilusão
somos a germinação,
arquitetura
da arte que não separa do artesão.
Somos a imagem impura,
pura de Deus.

Falar com Deus
Se eu quiser falar com Deus
tenho que me abstrair, me consumir,
saber de mim,
ressuscitar e ir até o fim.
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Ter o pensamento em ti
se sequer pensar em Deus,
é como os bons presságios
atravessar por naus e ver o mar enfim,
ressuscitar e ver
as pirâmides que se elevam aos céus,
passear a sós
em pontos inimagináveis e perceber
como se falar com Deus
em todos os momentos,
como uma pousada
de uma revoada que me atingisse aos céus
e perceber
o mundo
no infinito incompreensível
e irreconhecível de nossa voz.
Se eu quiser falar com Deus
tenho que me aproximar de ti.

Graça
Aporta a memória da vida concebida
a potência aristotélica
revestida pelo Deus motor,
se move infinitamente
por todos os reinos celestes
que povoam nossa mente.
Deus eficiente
que alivia toda culpa
e absolve o sofrimento
com o nome de razão,
traz a moral
acoplada pela paz,
pelo conflito,
adapta a divindade
pela terra humanizada,
que traz o caos onde há ordem
e faz a ordem onde o caos se mascara.
E vem a luz e se faz forte,
nos ilumina pela graça.
É Deus que passa de passagem,
abre um sorriso e nos abraça.
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Partida
A vida está em qualquer estação
em qualquer delas
dizendo de qualquer dor
da lágrima escondida,
é a vida.
Chegamos a qualquer hora
sem despedida
colhendo amor nos canteiros
que se abrem
é a vida.
O tempo nunca é demais
para aplacar a dor,
dar notícias
e gostar de ser assim
sem colorir e encobrir,
ser a explosão da vida,
Deus expande
recolhendo a lágrima perdida
viajando bem perto desse nosso olhar
é a vida de nosso lugar.

Afeto
O afeto na amizade que se espalha
como chama inflamada
que eleva a consciência
pura, clara e presente, consciente,
elevando o contingente em certeza
da presença humanizada em beleza
faz presença,
permanece imortal na natureza.
E a noite a sussurar a melodia
acomodando o melhor que faz o dia,
vai passando o alarme da tristeza
vai chegando a madrugada em calmaria,
e ser a mim vai me bastando e
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vou mostrando que me vejo como sou,
sou um misto de bondade e maldade
sou externa e interna
sou você, sou amizade
sou potência e crueldade
sou de Deus, tenho saudade!

Trabalho
Patrão amigo me leva
junto à sabedoria, tua conhecida,
me esclarece sobre a luta, se valeu
em ser humilde e andar ao lado teu.
Se é salário
meu destino, ou fiel depositário
da confiança, do amor,
se sou amigo de valor...
diz pra mim da tua vida
se é assim reconhecida
ou tem lágrima escondida,
como nós no sofrimento
em cada dia uma vitória
e de noite o lamento.
Somos sim o levantar
dormir sonhando e madrugar,
correr, comer, sorrir, morrer
como a marcha humanizada
abençoando mais um dia
café com leite à serventia,
sentar na porta fim de tarde
amar você meu Deus
minha alegria!

Arte
É possível perceber a arte em cada canto
que o olhar transforma como quer,
ao comando do pensamento que absorve
quando quer,
é possível sentir Deus
pela chuva a cair e receber
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no rosto o outro rosto
que retorna em riso desmedido
no segundo do pincel,
retrata o riso como O Grito
de angústia que irradia
a beleza em arte como um céu,
colorido céu
no olhar de Munch,
revelando a obra espantada,
rodada ao mundo admirado
pelas cores,
morada viva dos amores.
Reinado dos Céus
cobrindo em arte como um véu
em cristalina nuvens em meu céu
na madrugada que resplandece ao meu olhar,
acreditando que o mundo
me pertence pela mão
da união
de um só Deus que me basta
pelo pincel que me criou,
em arte da maravilha do que sou.

O tempo meu de cada dia
O relógio segue meus movimentos
dentro do pulso que me veste
atinge meu destino que favorece.
Disponho dele como quero
danço a qualquer hora e canto
no imaginário
me perco ao som das árias.
Se envelheço é porque quero,
metamorfose é minha vida
me faço em três, em quatro e cinco
me esquizofreno a luz do dia.
O tempo agora já me chama
volto logo à lucidez
rindo sempre do que faço
me eternizo no espaço.
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Amo você
Eu amo você,
é a palavra simples primeira
que dedicamos ao amor primeiro,
no aprendizado primário,
cláusula primeira
pra conhecer você.
Inverossímil nela acreditar
e a palavra soa fraca ao sentir
nas entranhas o amor,
que só o tempo, ele único,
distingue o absoluto
desse vir a ser,
cláusula primeira pra te conhecer.
Se amamos o amor do outro,
como conjugar e separar
a projeção,
seria ceticismo duvidar
e ingenuidade terceirizar.
Eu amo você,
sobreviveu pelas diferenças
de nossa igualdade
em ser diferentes
apenas amamos
em tons diferentes,
cores inimagináveis nos colorindo,
imigrando no amarelo do sol,
ao branco da paz e vermelho
de uma paixão divinal,
Amar você
me distingue e me faz ser real.

Skinner
Chamar e conduzir a responder
pelo estímulo que ao homem comove
a reproduzir comportamento que o promove
em Senhor de si, único e absoluto no aprender,
traz Skinner, o Rei do behaviorismo,
a construir pela caixinha diminuta
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no seu silêncio pela sala que se escuta
o som do rato que circunda o empirismo
e repete o movimento
no ambiente bem fechado e estudado,
traz constância pela caixa programada,
e vai batendo pela porta amestrado.
Quem sabe ainda o rato sai?
pela brancura de sua alma a conquistar
um ambiente desejado a escalar
pelo bueiro sua casa, seus amores avistar.
No comportamento operante vem a chave
que liberta a idéia original,
revoluciona o pensamento ideal
em premiar pela resposta em ação a pomba ave.
E a necessidade da ação vem como traço
de ser o chão que busca o vôo,
como a pomba amestrada em sobrevoo
buscando a guerra acabar pelo espaço,
de uma guerra feita só de pombo,
que cruza o céu de norte a sul,
leva no bico ogiva pronta a derramar
o que aprendeu condicionar
e se repete, se repete
e vai o sangue derramar
Ser radical para dizer
que obedecer é o ideal
que repetir é o final
de um chamado para perto
a ver o sol aparecer,
de um chamado para longe
quando ele arrefecer.
O exercício em repetir
pela ida e pela vinda como aprova,
na sociedade o ambiente que conforta
e condiciona em bondade e maldade a corrigir.
A repetir por toda vida o controle
do ambiente ideal como pegar em tua mão
te conduzir por entre a luz e a escuridão
manipular o teu desejo
pela sombra do meu ego,
que me remota à escravidão!
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Impressionismo
Me impressiona olhar com expressão,
pelas tintas
que cobrem. Que emoção
quando os traços em dobro me levam
a imaginar o quadro que, de perto
a visão se turva
e espero
correr a longe e ver
o quadro exposto de Manet, na revolução
das mil cores, matizes, volume, amor
sobre o nú da crueza,
na natureza focada,
direcionada ao belo como forma de emoção.
E Claude Monet pincela
Camille no pontilhado que lhe dedica,
esposa suave de cores!
viaja ainda por paisagens marinhas
até a praia de Trouville, como tela
que mantém o seu mar de lembranças,
e se despede, cedo ainda, do trem de St. Lazarte,
no apito de vapor que esfumaça
pelo vidro iluminado de um telhado envidraçado.
Ah Normandia, como revista
pelo nevoeiro que atravessa o sol
que se dissipa na Bahia de Havre,
no acabamento de uma tela
exposta à mão imaginária
que toca a tinta luminária!
Surge grandioso Sena, pelas suas margens
no dedilhado de Renoir
“La Grenouillére”,
pela liberdade de sentir o ar e suas luzes
ao encontro da rua, pessoas, morros,
no cotidiano de sua gente e de Paris,
através do brilho que emana
pela tela que descortina e impressiona.
Se fechou em seu ambiente Degas,
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buscando o artificial que a luz
poderia lhe dar
na inspiração de um instante,
deflagrado no movimento de um corpo
ou pela simples expressão que mostrava um rosto.
E de Paris surgem nossos
representantes em Belmiro de Almeida,
Antonio Parreiras,
ganhando um prêmio Almeida Júnior
como o melhor,
uma viagem direto à Paris
de nosso D. Pedro II,
e o grande que nos impressionou
foi Eliseu Visconti, pontilhando
Teresópolis luminosa,
num misto de uma atmosfera vaidosa
brasileira, altaneira,
carregada de pincéis e cores,
tendo como fundo a matéria prima
de Paris,
Paris, recanto e encanto do
Impressionismo,
cidade luminosa
de arte e de glória,
nas ruas estende seu manto
de telas que marcaram o mundo
no mais profundo lirismo!

Infinito
No infinito me coloco,
disponho minhas armas
aos teus pés,
sou agora o finito
de um amor proscrito,
que me desfalece.
Trago a esperança
de uma idéia,
que espalha a virtude
filosofada,
entregue ao sol que
abre o dia
e a magnitude da lua
em melodia.
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Corre no meu chão
infinitude,
alarga o continente
e me faz teu presente,
abraça minha terra
e me torne sapiente.
Traz Platao ao coração,
no diálogo
da imortalidade,
me cobre de infinita saudade
das idéias perpetuadas no bem
e na dialética como convém.
Concede a luza
que me liberta da caverna
para o apogeu
de um novo mundo,
que me traga o infinito
nos céus dos mistérios profundos!
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