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Borboleta
Tu és como a pluma ao vento
Minha alegria
Meu intento.
Tu és sempre assim
Tudo para mim,
Meu bem, meu mal.
Só contigo sou feliz
Do teu beijo peço bis,
Não me deixe no desengano.
Voa bem alto!
Voa meu amor,
Tu és a alegre borboleta
Eu sou a melancólica flor.

Livro
Naquela velha mesa empoeirada, eu sou…
O livro que você deixou para trás.
Sem dó nem piedade
Saudades, ou amor.
Eu que sou tão frágil
Rasgado pelos ventos,
Tão desprezado.
As folhas que caem no outono sou eu
Preparando-me para o inverno,
Esse esquecimento.
Onde está a sua mente tão clara?
Porque me deixou aqui?
Quem é mais importante para você?
Aquele quadro amarelado
Esquecido na parede sou eu,
Esse sonho delirante
É a minha vida sem você.
Volte!
Leia um dos meus poemas,
Descanse sobre as folhas
Faça desse inverno uma primavera.

Trono real
Essa paixão é um nevoeiro
Que encobre meu sentido,
No ar de sua graça
Quem é pobre e desvalido?
Perco-me
No brilho do teu olhar,
Celebro-me nessa tua alegria
Prendo-me nessa essência transcendental.
Tua voz é vida
E o teu sorriso…
Me tira desse plano irreal.
Quero provar da doçura dos teus beijos
E no teu aconchego
Fiz meu trono real.
“Sou um rei bem-sucedido”
Minha torre segura,
É esse vinculo fraternal.

Lençol de cetim
Anseio pela breve alvorada
Estonteante chegada, ó minha amada!
Tão quieta quanto calada
Acompanhada pelas folhas no início do
outono.
Coração ardente
Brisa gelada,
A lua como prata
Inspiração na madrugada.
Em um lençol de cetim
Teu beijo, sim.
Minha cura
Tira-me dessa saudade descontrolada.

Arrebata-me
Está aqui este corpo
Pousado na palma de sua mão,
Esse é o meu último refúgio
Guarda-me em seu coração.
Resgata-me
Desse mundo de lágrimas,
Arrebata-me dessa saudade anormal
Preencha-me de paz e livra-me desse mal.
Não quero ser poeta
Nem mesmo ser cantor,
Mas sei que quero para sempre
Para sempre quero o seu amor.

De que vale o amor
O amor é flor
O amor é espinho,
De que vale o amor?
Para viver sozinho.
De que valem as flores?
A não ser para lhe dar.
De que vale a beleza?
Se não te encantar.
De que vale o mar?
Se lá você não está,
Qual o valor das estrelas?
Se não para lhe comparar.
De que adiantam minhas poesias?
Se não lhe tocar.

Carente
Queria ser aquela lua
Diante da tua janela,
Te ver assim tão bela
Olhando para mim.
Escrevo estes versos
Ao som do piano,
Que triste desengano
Estar longe de ti.
Será que estás carente?
Necessitas de um abraço,
Mergulhada em seu lençol de cetim.
Passa-se o tempo
E sonho cada vez mais,
Estar envolvido em teu perfume
Nessa essência de jasmim.
Se posso voar
Voarei nas asas do amor,
Nesse teu perfume
Serei como borboleta em busca da flor.
Dos teus lábios retiro o néctar
Meu alimento emocional,
Tu és meu ar!
Meu aconchego e refúgio Vital.

Doce Saudade
Entrego-te essa solidão!
Pois, o frágil coração não pode suportar.
Você foi meu sonho envolvente
Rainha em meus planos inocentes,
Seduziu-me e se apartou.
Como posso seguir adiante?
Si abalaram as minhas estruturas.
Como viverei o futuro?
Se o passado ainda me faz suspirar.
Receba essas alvas rosas
Como sinal da minha fragilidade,
O meu amor não chegou ao fim
E só aumenta essa doce saudade.

Dissabor
Não me lances no profundo
Não me envenenes com tanta dor.
Quando chegar a primavera
Quero que o teu coração se abra,
Como o desabrochar de uma flor.
Lance no vazio as incertezas
Acaba com esse dissabor,
Só deixa bem guardado
Nossa história, nosso amor.
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