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À Margareth Imbelissieri





No silêncio de cinzas do meu Ser
Agita-se uma sombra de cipreste.
Sombra roubada ao livro que ando a ler,
A esse livro de mágoas que me deste.

Estranho livro aquele que escreveste
Artista da saudade e do sofrer!
Estranho livro aquele em que puseste
Tudo o que eu sinto, sem poder dizer!

Leio-o e folheio, assim, toda a minha alma!
O livro que me deste é meu e salma
As orações que choro e rio e canto!...

Poeta igual a mim, ai quem me dera
Dizer o que tu dizes!... Quem soubera
Velar a minha Dor desse teu manto!...

                 Florbela Espanca em “O Livro de Mágoas”.
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Começo a escrever o livro que te prometi.
Livro de tantas inquietudes,
Do que pensei

E daquilo que não vivi,
Porém tão real.
Pois sonho não o é.
Ou é?
Tanto quanto poesia.
Mas sei por completo,
Assim, certeza,
Que te amo.
Não que eu tenha absolutas,
Mas esta de todo.
Já não sei tanto de mim mesmo,
Porém sei completamente
Do todo amor que por ti sinto.
Tu és droga, absinto.
Flor e deserto,
Não sei ao todo certo.
Contudo, te sei absoluta.
Respiro um fôlego,
Só teu perfume.
Teu cheiro doce que inunda.
O meu pavor
Não é jamais não te ter por completo,
Mas é assim te ter.
Lá fora não há vento,
As vidraças estão fechadas,
Nada penetra aqui.
Somente teu perfume,
Teu cheiro,
Meu sonho,
Meu desejo.
Em minha mente tu
E mais nada.
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Tu, meu santo anjo,
A ti beijo a boca,
Te abraço envolvido por tuas asas.

Teu doce perfume me envolve
Tal qual o incenso dos templos celestiais.
Teus olhos guardam o brilho
De miríades de estrelas e galáxias.
Teus lábios, a doçura infinita
Da boca de Deus.
Tu és para mim
A mais sagrada criatura
E venero a tua santa existência.
Sublimidade tu és
Entre todas as potestades.
Arcanjo de minha existência,
Deus de minha vida.
Meu berço,
Pois me fizeste renascer.
Meu caminho,
Pois me movo por ti.
Tu és Luz e porto,
Farol que me guia frente às tempestades.
Tu és o maior e mais completo amor,
Sentido de tudo
E toda a minha perdição.
Hálito que me alimenta o corpo,
Seiva que escorre de minhas carnes.
Mão que me salva de todo o suplício,
Bálsamo que me cura as feridas.
Tu és o que mais imenso amo,
És, assim, completamente o que sou,
Toda minha vida.
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Já não me cuido de mais nada,
Pois tu és certamente, e para sempre serás,
A minha mais segura estrada.

Tu és a divina promessa feita,
Joia rara com que me presenteou,
Luz que ilumina meus passos,
Porto seguro com que me abençoou.

És o meu repouso,
O que me alimenta
E faz prosseguir.

Sombra que me acolhe,
Água que me sacia a sede.
Mais que meu próprio corpo
És o que veste minha alma.

És o meu sonho e o devanear
E por completo a minha realidade,
Pois tu és todo o meu sentimento e a razão.

És o que és completamente
E tudo isso já me basta:
Infinito, eternidade, o universo inteiro.
És, como Deus para mim... Absoluta.
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Por ti só meu todo amor somente,
Todo o meu alento, 
A minha toda respiração.

Por ti minha vida inteira,
Por completo meu coração.
Por ti eu mesmo
E por completo o meu ser.
Por ti minha poesia 
E toda a minha arte.
Por ti todo este momento,
Assim, este exato instante
E além, toda a eternidade.
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Minha Derradeira Poesia

Eu tenho assim as minhas esquisitices,
Meio louco e escancarado poeta,
Artista, ou o que seja lá isso.

De tudo o que sou não posso sabê-lo,
Mas do que sou. Ah! Sou.
Sou o que te ama para vida e morte,
Aquele, que sorte, não trouxe privilégios,
Aquele que cometeu sacrilégios,
Mas sou a mim completamente,
Quem te ama e te amará,
Simplesmente por que ama e amará.
Teu poeta, assim tão somente, teu... Poeta.
Aquele que nas madrugadas
E no dia te faz poesia
Que jamais serão ouvidas por ninguém mais.
Porém, também homem por inteiro,
Pois a ti completamente pertenço,
Não por posse, contudo, por todo consentimento.
Tu não és, pois ser não diz completamente
O quanto do amor existe em mim por ti.
Tem horas que minha poesia é insuficiente
E lastimo a pequenez das palavras
Para te dizer o quanto te amo.
Desculpe o poeta,
Faz ele poesias,
Mas jamais vai traduzir em suas palavras
O imenso amor que não se traduz
Por todas elas.
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Ainda assim insisto:
Amo-te apaixonadamente,
Assim simplesmente.
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Tua voz é doce canto
Que promana da boca
De um anjo celestial,

Poesia criada no coração
Perfeito e sagrado de Deus.
É tal qual o rio de cristalinas águas
Escorrendo manso pela terra,
Refletindo em seu espelho
A lua plena que espraia a sua luz
E enternece os corações enamorados.
Tua voz também é o som silente
Que das infinitas estrelas provem,
Enchendo o Universo com sua mágica
E inatingível soberba canção.
Tua voz é todo imenso mistério,
A chave que escancara as portas
De minha alma enlevada
E, para sempre,
As do meu apaixonado coração.
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Você é o tempo,
O sol que nasce em meio à névoa,
A manhã que escorre

Rasgando o véu da neblina.
Você é o meio-dia,
Anunciando a tarde,
Aquecendo as horas,
Convidando ao ócio.
É o ocaso
Que tinge de rubro
As nuvens inconstantes
No caleidoscópio celeste.
É o manto estrelado,
Salpicado de luzes fugidias.
É a lua imensa
Que desfaz a escuridão
E ilumina os caminhos
E revela a relva.
É a madrugada tépida
Que desperta o desejo,
Que enlaça os braços,
Que cria o amor
E faz desfalecer em sonhos
Os corpos extasiados pelo prazer.
Você é todas horas,
Cada ínfimo instante,
Eternidade.
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Eu abro a janela pela manhã.
O que eu vejo?
Vejo o mundo...

A vida ressurgir,
Montanhas, árvores
E pressuponho outras existências.
O que é vida?
Tu na imensidão de tua ausência,
Pois não há nada mais que tu
Que possa me fazer respirar.
Prazer e agonia.
Prazer por saber-te sempre,
Agonia por distante estares.
As horas tardam,
Aquelas do consolo que vem de ti,
De tua face, teu beijo,
Teu corpo junto ao meu.
Descansar nos teus braços,
Na tua voz presente,
Voltar à inocência
Do poema inexistente,
Mas que guardo em mim,
Que nunca escrevi
Em minha infância.
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Cabe a eu ser-te,
Como a um navegador
Que não pertence ao barco que navega,

Mas ao mar inteiro.
Cabe na justeza de meus sonhos,
De todos os meus imensos desejos.
Cabe a mim.
Sonhar os meus sonhos
E desejar por completo meus desejos.
Cabe somente a mim
O imenso desejo de tua presença,
Pois já te sinto assim tão completa,
Tão junto a mim, maior do que desejo.
Tu és meus dias, a sua completa existência.
O nascer, o se por,
A infinda madrugada,
Meus pés
E tudo o que trilhar,
Minha toda estrada
E tudo o que deixar,
Cada pegada.
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Tu és algo leve,
Substância assim diáfana,
Leve e imponderável como um perfume.

Intocável, mas que invade
E me toma por completo.
Nada é capaz de assim me tomar,
Não assim por completo.
Nada, mas nada mesmo.
Como te tocar?
Ter teus lábios juntos aos meus?
Dormir com o sussurro de tua respiração?
Como viver a vida,
Se tu tão distante
E ser minha completa razão?



26

Apenas Descansar em Teus Braços

A solidão é tão imensa em toda a tua falta.
Já não conto o tempo, o discorrer do relógio.
Nada me consola, nem a ciência ou a razão.

Sem ti nada há, só o vácuo, lugar nenhum.
O mais completo absurdo, um sem mim.
Quisera te acalentar, te trazer junto a mim.
Quisera tudo e nada posso... Ai de mim!
Não sou dono de tudo, me curvo, me submeto.
Já o que sou? Nada? O quê?
Mastigo os minutos, buscando os momentos,
Pois tua presença é como rara joia.
Vivo assim, mercê de circunstâncias,
Puro e total delírio, recordação e pensar,
Saber-te o amor de minha vida,
Ferida em meu peito,
Onde sangro até a morte,
Cura que me és,
Assim a minha sorte.
Assim tu és,
Minha mais profunda dor,
Pois distante.
E todo o meu Paraíso,
Pois sempre presente.
Digo-te: amo-te,
Adoro-te apaixonadamente.
Tu és tudo, mais que isto
E muito mais.
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Não há sonho maior
Do que assim te tendo,
Assim de todo te envolvendo,

Ver-te enlaçada junto a mim.
Um gozo sem fim,
A penumbra rompida
Pela Luz de nosso prazer,
A conquista sem limites,
O encontro pleno
Do meu e do teu ser.
Fazer-nos um só,
Enlaçados como um nó,
Um laço que jamais se romperá.
Sei-me menor,
Mas entrego a ti
E a ti somente,
Tudo o que me resta,
O que sou,
Pois eu mesmo
Sou o único tesouro
Que me pertence.
Só não quero mais
Tua dolorosa e insuperável,
Torturante ausência.
Já não sei de mim somente,
Pois tu és o que sou,
Em mim eternidade,
Meu Eu, meu tudo,
E por mais absurdo,
O que fui, agora,
E tudo o que serei,
Sempre... Amém.
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Tu és uma visão terrível,
Tu minha mulher.
Como todo anjo,

Visão terrível.
Teus olhos são estrelas
Que me cegam.
Tua luz me invade
E me rouba o fôlego,
Levando minha alma,
Assim completamente tomada,
Ao mais completo delírio.
Fazes-me aquietar
De toda a minha solidão,
Resgatas-me o sonho,
Furtas-me todos os abismos.
Dás-me asas
E com elas cruzo o Infinito.
Tu não és terra,
Solo que meus pés pisam,
Nem céu onde meu espírito voeja,
Pois tu já és tudo,
Causa e consequência,
Razão de ser
E toda a minha Eternidade.
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Porque tua sombra
Só representa
A luz do sol

Que alonga todos os meus passos,
De todo amor imenso que sinto.
Já não te adoro imensamente,
Pois todo Universo 
Não cabe como medida.
Sabe lá o que eu não sei...
Guarda meus versos,
Pois o poeta passará.
Porém, o amor e a poesia,
Jamais.
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Preferia não te amar tanto,
O tanto que te amo,
Não ser poeta e não te declarar o meu todo sentimento.

Talvez, o mais comum dos homens,
Esse que sustenta a vida
E simplório te acalanta nos teus dias.
Gostaria de ser seu cobertor no frio,
O que te areja no calor.
Mas algo em mim medonho,
Como o Inferno que se acende,
Muito mais demônio,
Pois poeta. É minha alma
Repleta de sonhos,
De dizeres que são vozes que a consomem.
Muitas falas e da loucura substrato,
Pois te adoro completamente
E não sou mais nada que amante teu.
Prometeu acorrentado,
Um que grita e brada
Apesar de estar calado,
Pois seu coração pulsa à revelia
E declara na vida, esta utopia,
De ti sou e tu de mim,
Apenas aquém, o antes, o agora, o sem fim,
Toda a poesia que posso,
O Pai Nosso, uma oração,
A rima incerta e lá toda a canção.
Queria... Queria que tu não me tocasses,
Que fosses distante de minha realidade,
Só pensamento, ilusão, devaneio,
Porém tu te fizeste,
Não o agora, mas toda a minha Eternidade.
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A Busca e o Tempo

Razões do meu ser,
Busco-te agora.
É só entrever.

Quero-te tão somente, 
Assim como tu és,
Essa divindade que se revela
Em todas as estrelas no céu que eu vejo
E em todos os meus sonhos.
Tu és como Deus e Demônio;
Um oferece a eternidade,
O outro me dá o agora.
Eu não decido a minha vida,
Nenhuma outra hora.
O amor que por ti sinto,
Cada instante que por ti vivo 
Já é embriaguez bastante, 
Por que o diabo vem me tentar?
Coisas absurdas vem me falar?
A ele só digo neste instante,
Mesmo que eu esteja desvalido,
Jogado ao relento...
Não está assim meu coração, 
Não tenho luz 
E, ainda assim, tão contento,
Pois eu só amo “Uma”,
Essa mulher que é tudo,
Única em minha vida
E no amor todo que sinto. 
Deixe me embriagar de vida
Como se eu tivesse sorvendo
O último copo de absinto!
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Eu posso te dizer, amor,
Que tu és sonho
E eu, controvérsia.

Nada além de mim mesmo,
A mais total ignomínia,
Lavado de relatividades.
Só não posso dizer, amor,
Que não te amo.
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Sucumbo na imensidão de teu carinho,
Na tua compreensão de minhas amarguras,
Da minha falta inequívoca de senso,

De toda a minha loucura atroz.
Elejo-te minha única esperança,
Aquela que se traduz em minha própria vida,
O meu Bem e o maior deles.
Enfim, nada maior que a Eternidade.
És punhal que me trespassa a alma,
És também no espelho do lago
A maior e mais divina calma.
Tu és. Assim... Tudo isso.
Para sempre, apenas e imensamente,
Meu amor.
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Para mim, você é como o sal
Que tempera o meu alimento
E, assim, aguça a fome,

O desejo a que não me contenho.
Até faço poesia, me torno sentimental.
E vou catando palavras,
Como menino, que na praia
Não atenta ao mar,
Mas que busca na areia conchinhas
Para elas colecionar.
Não sei se esta poesia faz algum sentido.
Só sei da adoração
Que por ti completo tenho.
Só sei que é isso que importa.
Na morada de minha alma,
Toda a janela e toda porta
Se escancaram para ti.
Estes versos são pueris,
Mas são benditos,
Pois são versos de um menino,
Que só você
Fez de novo sorrir.
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Em algum momento no tempo
Tamanho foi o desencontro.
Agora as nuvens se foram,

De novo o céu é azul.
Giramos com planetas,
Entre milhares de estrelas.
Tínhamos muitos,
Mas não a nós mesmos,
Pois sem ti,
Metade de mim sente saudade
E a outra
É somente distância.
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Quero um amor verdadeiro,
Porque o impossível
Pode acontecer.

Quero um amor calmo,
Como o cheiro de um travesseiro,
De lençóis limpos,
Mas também quero que se amassem
Nas ondas de nossos corpos.

Quero um amor verdadeiro
Que seja presença
E ausência de tudo antes.
Não que busque,
Mas que partilhe na fartura
Da mesa da existência
Tudo o que já é.

Quero o vinho e a embriaguez
De versos absurdos,
De falar de amor 
E suas controvérsias, quero.
Quero grandeza e cada mínimo gesto,
Todas as preciosas horas
E todos infinitos momentos.
Poesia e sonho,
Realidade e devaneio.

Quero um amor verdadeiro
Que de todo me furte de mim,
Que me leve ao delírio, êxtase,
E quero tão somente, simples...
Amor.
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Ah, vem para cá!
Aconchega-me.
Não quero nada, só a ti,

Pois tu és a maior festa,
Os estertores de fogos,
O silêncio do teu cheiro,
A flor que é apenas pincel em um sonho,
Pintura incompleta
E tão tremenda realidade em mim.
Ah, vem para cá!
E sejas apenas o que tu és,
O melhor de mim mesmo.
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Lá fora a chuva cai
E a saudade que de ti sinto
Escorre sobre meu coração,

Inundando por completo minha alma.
É como a chuva
Que com suas gotas
Encharca a terra,
Escorre em rios,
Inunda o mar.
Aqui, permaneço em silêncio.
Lá e cá um verso me surge.
Lago imenso que se espraia
E transborda de tua saudade.
O lago reflete o mundo
E todas as estrelas em sua noite,
Pois tu és tudo,
Espelho de mim próprio,
De todo o meu pensamento
E de meus melhores sentimentos.
És a aurora e o som dos pássaros que cantam,
A névoa que se levanta ao longe
Nas montanhas que abraçam o céu.
Todas as horas que se passam
E que fazem o dia beijar o pleno sol.
A tarde que aconchega,
Límpida e fresca,
Ou a que vê o céu se derramar.
Nela olho através da vidraça
E as gotas da chuva
Parecem-me joias cravejadas no vidro,
Diamantes, arco-íris líquidos.
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Conto em cada uma o tempo
Para teu abraço,
Para te ter e afagar.

Lá fora a chuva cai
E eu aqui que te espero.
Hás de estar além dela,
Em meu todo aconchego.

Lá fora tudo...
E tu,
Completamente dentro de mim.
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Desfalece o dia
E sobre a paisagem
O manto da noite

A tudo encobre de sombras.
Só aqui e ali
O brilho de estrelas preguiçosas
Salpicando o manto negro da escuridão.
Tudo tarda em se revelar.
A noite é fria
E mesmo as criaturas contumazes
Permanecem em quase silêncio.
Pouco se houve dos sons noturnos.
A natureza parece recolhida
Em profunda e silente meditação.
Só meu coração ribomba,
Somente dele o estertor
Da angústia da tua ausência.
Só ele grita na escuridão da noite,
Tal qual o cão distante
Que, solitário, uiva à lua cheia.
Em meu devaneio,
O teu cheiro vem com a brisa que sopra.
Ela tem teu perfume,
Que por completo me envolve,
Perfume de mil flores e de todas as maravilhas.
As horas passam
E cada vez mais mergulho na escuridão.
Restam-me as estrelas,
O consolo dos sonhos
Que se perdem no tempo
E a frágil esperança
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De uma longa noite,
Que custa a passar,
Mas que de certo
Há de se fazer dia
E em alguma aurora
Possamos nos encontrar
E para sempre sermos Luz:
Lua em todas as noites
E sol que nos aqueça desde o amanhecer.
Possamos estar em plena comunhão,
Tu e eu,
Uma só alma,
Um só coração.
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Eu já te deixo, assim,
Uns poucos instantes
E toda a saudade me consome

Como se abrisse um abismo em minha alma.
Na faina da vida,
Pois simples e calma,
A agitação de todo o meu ser,
A saudade de te ir
E a outra toda de ter.
Não me aquieto em hora alguma,
Pois não há sentido em tua ausência.
Tu és imensa obsessão,
Ainda que paz,
Ainda que minha felicidade...
Ai, a dor de não te ter,
Ou de pensar assim!
Dilema,
Sofrer sem fim.
Tu és tudo
E não me sou sem ti.
Por que meus poemas,
Se de ti não terei o aconchego?
Para que voz,
Se não me ouves?
Já calo e nada mais digo.
Para quê?
O viver? Sem ti?
Tudo não passa apenas de dor.
Sem ti não passa.
O sol nasce,
Mas a luz que ilumina a minha alma
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É completamente o teu amor.
As minhas pernas possam caminhar,
Porém tu és minha estrada e destino.
Tu és o meu Deus,
Divina sacerdotisa dos mistérios todos de meus prazeres,
Infinito conselho de minha consciência.
A ti rendo graças e louvo.
Tu és meu despertar e meu repouso,
Aurora e ocaso,
Princípio e fim.
Enfim,
Meu ser e minha existência.
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Não sei se amanhã será hora,
Pois a cada instante
Tu já és meu próprio existir.

Sei lá se é oportuno momento
De tudo vir a saber.
— Quem quererá ser Deus
E toda a Sua onisciência?
Eu sei somente de ti
E de ti por completo me absorvo.
Da completa imensidão que tu és,
De ti completamente em mim.
Universo, vastidão sem fim,
Cada instante que assim eu vivo,
Se é que sou eu
Quem de fato viva em mim,
Já que tu inundas 
E tomas por inteiro a minha vida,
Assim como o mar que repleta
E toma em seu abraço toda a areia.
Por ti mais do que amor
É o que infinitamente sinto:
É ser-te.
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Não posso trazer o sol,
Mas posso amanhã
Abraçar-te.

E tu estarás comigo.
Não é poesia,
É a certeza do que desejo.
Esse poema se perde
Na tua ausência.
Só te quero,
Para sempre.
Assim exato,
Como o delírio que vivo.
Noites não calmas, 
Dias ainda piores.
Por que não te amar?
Por que não te simplesmente, amor?
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Amo-te sem pressa,
Sem zelo, mas não descuidado
Do todo amor que por ti sinto,

Pois todo amor já é aconchegar.
Amo-te em todos os momentos,
Mesmo na tormenta que me turva,
Pois tu és os raios que clareiam os meus céus,
O trovão que me rouba o repouso
E ainda assim, som de música.
Amo-te porque te amo,
Porque vivo e sinto.
Amo teu cheiro que não há
Quando distante estás
E ainda de todo pressinto
E também completamente já sei.
Que poesia te faria
Que fosse maior que meus sentimentos,
Que te poderia acrescentar se já és perfeita?
Não és resumo de mim,
Nenhuma vil seita,
Pois tu és toda minha existência.
O sol que se descortina
Na manhã que surge,
O clamor da noite
Disfarçada de Lua.
Tu és tudo,
Já assim nua a que a mim se entrega.
E nenhuma outra, somente tu.
Fico aqui vestido de meus sonhos,
De alma despida,
E ainda assim dor,
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Pois não sei se flor,
Mas no jardim de minha vida,
Tu serás colhida
E serás meu doce e eterno amor.
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Estou a fim hoje de beber-te,
Pois quero me embriagar
E tu me embriagas

Mais que o absinto.
Hoje não quero sanidade
Em minha vida, não quero ser o mesmo,
O contumaz de mim.
Quero romper-me
E quero me perder completamente.
Que eu me avilte, que seja assim,
Se assim for isso,
Porém, que ébrio, adormeça
Estirado na sarjeta dos braços teus.
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Se eu acaso esquecer o teu nome,
Ainda restará a metade
Do meu coração por ti furtado. 

A memória posso perdê-la,
Mas não a parte de mim
Que se vai então contigo.
Cuida, pois posso
Querer me reencontrar.
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Nada é mais doce do que a face da mulher amada.
Mesmo que seja sonho, e, como sonho, ainda nada.
Nada é mais doce do que seu sorriso,

A expressão do seu olhar,
Ainda que distante, lá bem longe,
Onde os braços e os lábios não alcançam,
Mas que o coração perdido de paixão vai
Para sempre se perder e jamais se encontrar.
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Tudo em ti é sonho e contentamento,
Que faz minha alma se enlevar
Além das estrelas do firmamento

E de todo por ti me cativar.

Tua beleza é tal qual firme laço,
Que me enche de paixão e desejo,
Teia a qual, perdido, me entrelaço,
Luz que resplandece em tudo que vejo.

Sem a tua angelical existência,
Nada para mim faz qualquer sentido,
Tudo seria u’a atroz adurência,

Dor sem fim, o mais infernal castigo.
Pior que minh’alma então se perder,
Seria por completo não te ter.
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Sonho-te em gozo profundo de minha alma,
Pois tu és todo o meu mais intenso desejo,
Minha esperança, meu sossego, minha calma,

És sortilégio, dom divino, tudo que mais almejo.

A minha poesia completamente sempre será
Insuficiente para dizer-te tudo o que por ti sinto,
Mas, ainda que pobres as suas linhas, revelará
Meu imenso amor, ainda que de modo sucinto.

Ah, quisera eu ser poeta maior para te aliciar!
E, assim, para sempre poder furtar-te o coração.
Porém, menor é tudo o que eu possa te cantar,
Resta-me somente a mim o consolo do teu perdão.

Oxalá, que um dia entre todas as estrelas do céu,
Possas reparar então nessa, entre todas a menor,
Que rompas de toda a minha insuficiência o véu
E vivermos para sempre a plenitude de um amor.
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Quando eu te sonhar em sonho,
Luz se fizer acima da escuridão de tua imensa ausência,
Quando te envolver em presença

E assim sonhar o impossível além,
Pois já tu és maior que tudo,
Que mim mesmo e o Universo inteiro.
És o canto que me alicia
Nestas todas águas da vida em que singro,
Tal qual sereia que me furta o tempo,
Mas que me entrega Eternidade.
Não tenho mais palavras
E poesia em mim que sequer possa expressar
O tanto quanto te desejo,
Assim de um desejo tão intenso
Como a gana de quem clama,
Lá bem longe no deserto,
Por água.
Tu és meu alimento,
Tu matas a sede do meu espírito.
Tu és tudo
E completamente minha vida.
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Quisera carregar a culpa
Por não te amar hoje
O quanto amanhã te amarei,

Mas já assim a carrego.
Sonhar-te sem medo
E desnudar-me ao sol
Assim mal chegado.
Levantar-me tão cedo
E surpreender a aurora em sua nudez.
Quisera eu.
Quisera que meu canto controverso
Fosse só flores,
Buquê de poesias que te regalasse.
Um gesto assim tão imenso
Que abraçasse por completo o Universo.
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Acorde cedo ou tarde,
Meu pensamento é você.
Também meus sonhos,

Mesmo em meus pesadelos
Penso no bálsamo do seu reencontro,
Pois em ter você já não sei de nenhuma ferida
(Só sua distância me fere,
Escarna-me a alma,
E é-me mortal.).
Sou ancião dos dias
E em mim há muitas queixas e lamentos,
Há muito a me lamentar,
Mas abdico mão de todas as memórias
Somente por ter você por um instante,
Esse momento será sempre a minha toda Eternidade.
Não desejo Céus imponderáveis,
Nem Paraísos indecifráveis.
Meu único desejo é você...
Você a quem renunciaria à minha própria salvação
— Se salvação minha alma tem —
E suportaria todo o tormento... Você.
Você. Somente você
E absolutamente mais nada.
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Quando a bruma leitosa trespassa,
No alto da montanha, das árvores as copas,
Cai sobre mim tamanha melancolia,

Que todo o meu ser desfalece de saudade.
Saudade de ti, dos lençóis revirados,
Feitos, em sua desordem e desarranjo,
A bruma desforme
A encobrir toda a paisagem.
Vejo lá, bem lá adiante,
Teu corpo extasiado,
Espelhado de lua,
Banhado de estrelas.
Só a bruma teima em tentar encobri-lo,
Como que em pudor,
Ou talvez roubá-lo a mim
Por impensado ciúme.
Na cama de relva ele repousa,
Entregue por completo ao prazer consumado,
Respira atordoado todos os perfumes do mundo,
Enquanto te aconchegam meus braços
E minhas mãos te acariciam,
Enquanto te tocam meus lábios
E meu corpo treme,
Enquanto tudo nos pertence,
Somente neste instante a nós.
Não se há a dizer,
Toda a palavra é vã,
Só nos havemos de nos entregar,
Como fazem as árvores à bruma.



57

S. Quimas

Depois que eu mergulhar nas profundezas
De todo o teu ser e por completo sabê-lo,
Aí eu hei de mergulhar

Em todos os enigmas do universo.
Depois de descobrir por completo
A geografia do teu corpo,
Hei de mapear todas as estrelas
Na mais perfeita e intocável precisão.
Depois de me embriagar e fartar em tua essência,
Serei completamente ébrio por toda a eternidade.
Que a isso me condene e sorva até a última taça.
Doce embriaguez, doce delírio...
Néctar e absinto, por completa abdução.
És magia, miragem, engano,
E completamente a certeza mais absoluta.
Nisso não há contradição,
Pois o coração tem lá as razões
Que a mente não há de alcançar.
Só sei de tudo aquilo que é em mim é dúvida.
Uma única certeza na minha vida:
Te amo.
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Quisera não te ter conhecido,
Pois não saberia Deus,
Nem o infinito de tua saudade.

Quisera a distância da luz,
Pois tu só revelas a mim
A grandeza de meus sonhos,
Dessas estradas que se rasgam
Pela paisagem e transpassam os portais do Paraíso.
Quisera não te desejar,
Quisera não me macular
Com a fome de te querer por toda a Eternidade,
Fome insaciável,
Sede que me consome por completo a alma,
Que tortura meu espírito
E me furta a cada instante.
Quisera que tu fosses apenas miragem,
Diáfana projeção de um pensamento meu,
Mas tu és mais imensa que o universo inteiro,
És arroubo, sedução,
Canção que teima em meus ouvidos.
Tu és tudo,
Mesmo o meu mais não completo sentido.
Tu és tudo o que quero,
Mas quisera não te ter reconhecido,
Quando em êxtase meu espírito
Viajou aos Céus.
Quisera...
Quisera você ferida em meu corpo,
Mesmo a que me acutilasse,
Mas não te queria distante,
Pois cada um já é tempo imenso
E assim todo o tempo tarda.
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Quisera não sonhar,
Quisera não saber a realidade,
Quisera que tudo fosse nada,
E o nada tudo fosse.
Quisera apenas te dar um beijo...
Depois posso partir.
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Tenho tido eu o tempo
De vislumbrar a lua imensa,
Nela tua face,

Mas não o teu brilho,
A luz que te cerca.
Nela todos os sonhos,
Porém não os que contigo sonhei.
Nela tudo de imenso,
Mas não o infinito
Que tu és em mim.



61

S. Quimas

Tenho tido muita coisa em minha vida:
Razão, verdade, sentimento, emoção.
Todas as enormidades do mundo,

Segundo o meu desejo e pensamento,
Mas nisso falta imensamente a ti.
Tu és o silêncio, o céu sem estrelas,
Não exatamente tudo isso,
Porém o tudo que desejo
E minha mão não alcança.
Tu fostes sonho e ainda permanece,
O que embalo em mim,
Assim de maneira tão terna.
Tu és todo meu agora
E por completa a minha vida eterna.
És a minha poesia,
Meu nascer do sol,
Meu ângelus, a prece do fim do dia.
És a renúncia de mim mesmo
E todo o meu encontro.
Tu és por completo o meu canto.
És o que tu és...
Eu por completo em ti
E tu...
Tu completamente em mim.
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Queria eu te falar
De coisas simples:
Da estrela que nasce

Quando mal o sol se põe,
A primeira delas,
Queria te falar
Dos sonhos
E de todos os seres que o habitam.
Queria te levar para outra dimensão
E viver o impossível agora.
Queria tanto
E esse tanto é tão pequenino
Quanto um grão de areia,
Mas é imenso
Quanto o Universo inteiro.
Meu querer...
Ah! Todo o meu desejo
É apenas um beijo,
O afagar teus cabelos,
Sentir por completo o teu cheiro,
O olhar dentro de teus olhos
E te dizer que te amo.
Que te amo,
Eu queria te dizer...
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Nada mais sensual que a tua boca
Assim se abrindo e fechando,
Não porque tu dizes que amas,

Mas completamente por apenas falar.
Nada há maior que o brilho de teus olhos,
Nem as estrelas lhes têm o lume.
Nada mais do que tu,
Que seja tão imensa quanto a ti.
Princípio e fim,
O alfa e ômega de minha existência,
Que há de romper com as minhas dores tantas,
Quem me toma já por completo
E, assim tanto,
Que minha alma é só gozo e prazer.
Tu és a sublimidade,
A mais casta verdade,
Porém, também tu és a mulher,
Aquela que me alicia
E por completo me seduz.
És os passos,
O afago e todos os abraços.
És o beijo que me liberta.
Tu és assim completamente tudo,
O momento que me abandono a meus sonhos
E todos os outros de minha alma desperta.
Tu és...
Em mim,
Tudo em mim mesmo o que sou.
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Eu tenho um amor
Que é como o sol,
Cresta,

Faz incendiar o corpo da mulher amada.
Tenho um amor
Que também é brisa refrescante,
Faz esvoaçar os seus cabelos,
Que acalma e acaricia.
Eu tenho um amor
Que brilha e ressoa,
Que cega e ensurdece
E, também, tenho um outro
Que é música suave e divinal,
Que atordoa,
Que faz sonhar e seduz.
Eu tenho um amor,
Assim repleto,
Com miríades de faces,
Caleidoscópio celestial.
Tenho um amor infinito,
Sem começo,
Pois sempre o busquei
E que jamais findará.
Tenho um amor
Que eu já não sei,
Pois por completo me enlouquece,
Leva-me a razão
E é tudo o que de mais profundo sinto.
Eu tenho um amor,
Que só a ti confesso,
Que só a ti dedico,
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Que só por ti tenho.
Amor que é flor
Colhida no Paraíso,
No canteiro de todas as virtudes,
Cultivada por anjos,
Semeada por Deus.
Eu tenho um amor,
Um grande e imenso amor
Que é somente teu.
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Eu te juro,
Não consigo ser alheio à tua presença
E de imenso sofro em cada tua ausência.

Juro-te que sequer tentei te esquecer,
Tamanha a tua sedução,
O quanto me tomas a alma,
O quanto me alicias o espírito.
Eu a ti já sou completamente entregue
E a minha paixão por ti completamente me domina.
Tu já és todas as ruas de minha vida
E por elas perambulo a te buscar.
A fome e a sede de ti só aumentam
A cada ínfimo segundo que vivo,
Como se o tempo me furtasse a mim mesmo
Quando distante de ti estou.
Quero-te de modo tão imenso,
Que meu desejo não cabe sequer
Na infinitude de si mesmo
E avança além da eternidade,
Sem medida, sem qualquer racionalidade.
Tu és para mim
O Deus encarnado,
O Paraíso prometido,
Tu és tudo e eu mesmo,
Já que sem ti eu já não sou.
Ainda que me chegue a morte
Eu sei que permanecerei,
Pois que vim na vida
E a ti,
Assim completamente,
Amei-te.
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Teria eu a coragem de confessar todo o amor
Que por ti sinto de modo assim tão intenso?
Pairar sobre a brisa, voar acima do vento?

Teria eu a capacidade de traduzir
Toda a infinita emoção que é todo nosso preciso agora?
De te dizer do imponderável, a aventura?
De dizer do céu e das estrelas a alvura?
A coragem de enlaçar-te em meus braços
E perder-me no sem tempo de um beijo teu?
Seria eu, simplesmente, capaz de lançar-me à sorte
E matar-me de morte
E nunca mais ser eu mesmo,
Mas tu por completo em mim,
Um só?
Que meu corpo se corrompesse
E a minha alma em tudo florescesse?
A semente vingada de nossa completa união,
Um só ser,
Um só coração e alma?
A paz, a tranquilidade,
A eternidade por mãe?
Teria eu a coragem
De ser assim tão completamente divino?
De respirar teu alento
E sermos sem fim um somente?
De desnudar-me e à minha vida
E vestir-te como roupa e pele,
E, apenas, somente
Fazer-te adormecer em meu peito
Ao som da melodia de meu coração?
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Rabisco aqui sonhos,
Palavras para ti simplesmente.
Desejos, perdidos pensamentos.

Faço esboços da vida,
Aquela que completamente
Queria viver.
Essa que tu serias comigo,
Assim de modo completo.
Queria ser poeta
E teu completo delírio...
Ah! O quanto.
Queria ser as estrelas do céu
E que tu as contasse.
Cada uma,
Pois assim é o meu infinito amor.
Não que meu amor seja apenas todo o Universo,
Mas que assim enquanto tu contas
A infinitude que se multiplica,
Saberás o quanto te amo
E que meu amor só cresce.
Assim como as estrelas,
Assim como a erva a se reproduzir em flor.
Tu és sonho
E sempre assim serás,
Mesmo no aconchego dos meus braços,
Por toda a tua e minha vida.
Silencio agora
E só quero,
O meu maior desejo,
Que apenas descanses
E eu em teus braços.
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Construo na imensa solidão,
Que se abate sobre mim
De todo o momento

De tua angustiante ausência,
Paisagens de sonhos,
Onde meus braços
São o céu que abraça o mar
No incerto horizonte
De toda a minha existência.
À noite, meus pensamentos
Vestem-se de luto
Somente para que todas as estrelas brilhem,
Sobre o manto
Do desejo imenso de contigo
Querer estar
E, assim, eu possa festejar
Aquela que venero,
Aquela que me guia
E me é bússola,
Meu fiel norte,
Meu caminho,
A estrada que me conduz à redenção.
Construo na solidão de meus dias
Todas minhas imensas fantasias,
De onde brotam flores,
Todas elas que só exalam
O doce perfume de teu corpo,
Que encarnam a tua beleza,
Que cantam ao passar da brisa
A canção perene de nosso amor.
Construo a cada momento, instante,
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A cada mínimo segundo,
Imagens, tecidas em miragens,
Devaneios de esperanças e promessas.
E, assim vou vivendo
A realidade e todo o sonho,
Cada desejo e possibilidade.
Vivendo esse amor
Que por completo me toma,
Que é angústia e final solução,
Que me dá vida,
Que me faz bater
Em cada pulsar
Todo o meu coração.
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Eu não queria te amar tanto
E ver minha alma em pranto
Por só um momento não te ter.

Queria eu não sofrer em toda
A tua imensa ausência,
Não perder-me na angústia imensa
De não ter teu perfume,
O cheiro do teu corpo
Invadindo o meu sossego,
Fazendo-me delirar de desejo.
Ah! Não queria nada que me perturbasse,
Que me fizesse prisioneiro
Como sou eu dessa paixão,
Que me alicia,
Que me transtorna,
Que é fome e sede
Que jamais cessam.
O que eu só queria
É que tu estivesses junto a mim
E que não fosses como Deus
Algo distante como um sonho.
Queria apenas te tocar,
Ainda que com isso morresse.
Somente te ver e te olhar,
Olhos nos olhos
E te dizer
O quanto te adoro e adorarei.
Que eu me perca
E jamais eu me encontre.
Não sei.
O que sei é que aqui imploro,
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Que o tempo se abrevie,
Pois sem ti não vivo
E jamais viveria.
Só sei que te amo
E, assim, clamo:
Que tu estejas comigo,
Pois sem ti
Cada momento é um eterno castigo.
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Mandar-te-ia uma carta,
Ao invés de te falar frontalmente,
Só para confessar do eternamente

Pudor que me invade
— E Deus, onisciente, de todo o sabe.
Amo-te mais que tudo
E já a Divindade o repara,
Pois se já um Deus
Há em minha vida,
Tu o és por completo.
Cada instante e respiração,
Assim tão repleto,
Que é o que faz pulsar meu coração.
É o que em minha alma canta,
Canção que me toma
E de todo me enleva.
A ti reverencio,
Na calma e em toda tormenta,
Tu és o que me agasalha
E tudo o que maior me alimenta.
Tu és todo delírio, sonho
E minha mais plena realidade.
Tu és todos os meus passos
E o caminho por onde anda
Perdido meu espírito extasiado
E por onde por completo se encontra.
Tu és tudo para mim
E, assim, completamente mim mesmo.
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