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A flor
 

O começo do desabrochar

Renascer, transcender

Procurando uma forma de espelhar

Todo o seu vigor, calor, amor sem dizer.
 

Na verdade, as palavras são desnecessárias

Ante a força do olhar, do atrair, do deslumbrar

Intrigante feitiço visual

Que instiga todo o libidar.
 

A flor também simboliza o início

A paquera, o entrosamento



Que pouco a pouco vão crescendo.
 

E da flor surge o fruto

Do fruto ingerido caem as sementes

Com a germinação permite-se o seu usufruto.
 

 

 

O mar
 

No seu azul profundo

Impenetrável, indomável

Descansa a paz indelével

Embutida no seu mundo.
 

Mundo que eu queria conhecer

Mundo no qual quero me extasiar

E no fim de tudo encontrar

O verdadeiro prazer.
 

Não busco só o prazer mortal

Acima de tudo quero

O inebrio espiritual.
 

A união dos dois tipos de prazer



Preencherão as minhas expectativas

Basta somente você sim, dizer.
 

 

Aurora
 

Brilhante e suntuosa

Elegante e esplendorosa

Qualificam o seu ser

Em toda a plenitude do nascer.
 

Ah, quem me dera

Pousar como passarinho

Em seu ninho

Fazer amor além da quimera.
 

Essa quimera que maltrata

Escarnece, aprofunda

Todo o sentimento o qual retrata.
 

Quem sabe um dia

A Terei em meus braços

Sentindo o gosto do pecado.
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