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O LADO DE FORA

O que vejo é um mundo vazio, ilusório, qual a maioria 
visa apenas o “ter”, enquanto que o “ser”, quase sempre 
está em segundo plano.
No lado de fora, o verdadeiro sentimento, aquele que a 
princípio deveria ser insubstituível, essencial e abstrato, 
não é tão atraente.
O que move o lado de fora, é o concreto tocável, trocável 
e descartável...
Infelizmente é real, no lado de fora, eu, você, nós, todo o 
mundo. Desnecessários, substituíveis, temporários.
Não, o lado de fora não me encanta, eu gosto é daqui de 
dentro. Nele, mora o essencial, o intenso e o eterno.
Aqui dentro o “Ser” é, e sempre estará em primeiro lugar. 
O outro jamais será esquecido, descartado.
É, o abstrato sempre me encantou, embala meu sono, 
meus sonhos, meu ser...
O lado de dentro é o melhor lugar do mundo.
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MEU CORAÇÃO

Tão sublime e inocente
Fácil encantamento...
Basta um olhar, frases suaves
Compreensivas e sinceras...
Que descompassa, que desconcentra.
Desconcerta por inteiro.
Perco o foco, saio de mim.
Não há mais nada,
ninguém que me roube
esse momento.
O de pensar em você.
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SENTIMENTOS

Há sempre uma lembrança.
Inevitável
Indescritível
Como conter?
Contemplo a magia que consiste,
Nas idas e vindas das ondas do mar,
Cuja beleza estonteante me faz lembrar
Você.
Seu olhar, sempre seu olhar...
Imagino você aqui, sentindo seu toque,
Seu cheiro, a suavidade de suas mãos,
E eu tentando disfarçar
o tremor das minhas.
Sinto a maravilhosa e inexplicável
Sensação de amar e ser amada...
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MELHOR DE MIM

Só me permito sentir o que me faz bem,
O edificante.
E comtemplar o que me rodeia,
com olhar de gratidão.
Sentimentos nobres,
guardados no íntimo do meu ser,
Esperando...
Então decidi...
São todos seus.
Guardei pra você;
As batidas do coração.
Meu melhor sorriso.
As palavras não ditas.
O brilho no olhar
A amizade sincera.
O melhor que há em mim.
Um sentimento bom, o carinho
Um abraço apertado, acolhedor,
que afaga a alma e o coração.
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VOCÊ

É noite...
A lua, branca e bela
Reflete você em meus pensamentos.
O desejo absurdamente incontrolável
de sentir você, seu perfume, seus abraços,
daqueles que, de tão intimamente verdadeiro,
são suficientes para curar as dores
que trago na alma.
Agora, a única coisa que possuo de ti,
são meus pensamentos...
Neles, te sinto.
Abraço-te de um modo particular, sincero e real.
Mas a realidade chega, dizendo não,
é ilusão, que jamais seremos um...
Lágrimas percorrem meu rosto,
Sinto saudades do que não aconteceu...
Quem me dera,
Sentir você do jeito que sempre sonhei.
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LAMENTO

Quantas palavras no meu silêncio!
Quisera que todas o alcançassem...
Quantos sentimentos!
Quisera que os sentisse também.
Sem reciprocidade,
não há entrelaçamento de corações...
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DESEJOS

Sonho com você, queria te sentir,
Que fragrância você exala por onde anda?
Seus abraços, queria senti-los...
O tom da sua voz,
Ouvir confidências.
Que segredos têm guardado no coração,
Seus desejos mais íntimos.
Ah! Queria te olhar nos olhos,
Sentir e permitir que a emoção,
Misteriosa e doce,
nos tocasse silenciosamente.
ainda que fosse uma única vez,
um instante, um momento,
Você aqui comigo...
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