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Na roda dos sonhos

PREFÁCIO

A prosa e a poesia em uma roda de sonhos
A escrita, como um instrumento para exercitar a sensibilidade,
aprofundar o conhecimento do humano e maturar, com sabedoria, o
entendimento que se tem da vida e dos sentimentos, leva-nos por caminhos e escolhas muito especiais. O autor Carlos Romeu Brito Silva
escolheu esse caminho para afirmar e reafirmar em cada um dos seus
textos que, mais do que tudo, acredita no sonho.
E não só acredita! Em seu primeiro livro, faz deles, dos sonhos
plurais, cadenciados feito música ao vento, seu personagem principal.
Em prosa e em versos livres, com uma estética pouco convencional,
mas absolutamente comprometida com a poesia da vida, cada texto
é uma viagem ao universo de uma alma irrequieta e de um coração
amoroso e apaixonado, descrição que faço do autor, por tudo o que
expressa em seus escritos.
Na roda viva da vida, os sonhos têm lugar especial. Na Roda
dos Sonhos, o livro que muito me honra apresentar, reúne uma produção cujo fio condutor é a matéria viva dos sentimentos. Destaque,
certamente, para a riqueza da experiência de vida do autor, traduzida
aqui em conhecimento, em sabedoria e maturidade, as emoções, a observação cuidadosa, sensível e poética da vida, são o cartão de visita e o
recheio de cada um deles.
A inspiração vem do sonho ou é o sonho que inspira? Como leitora, sempre penso que pode ser um e outro, não importa a resposta.
Em cada texto, seja prosa ou verso livre, há a beleza poética das ima13

Carlos Romeu Brito Silva

gens criadas, a compreensão, o entendimento do coração e da alma humana de quem sonha, a ternura nas entrelinhas de cada frase ou verso.
Cada escrito ratifica o encanto de sonhos reais e belos, torna cada um
deles estimuladores de mais sonhos, mais fantasia ainda e isso é bom,
faz-nos muito bem, porque sonhar é revolucionário, movimenta-nos
para a vida plena!
Os títulos trazem ideias e imagens que nos provocam, nos desafiam a pensar o que virá a seguir. Que metáforas, que tessituras o autor
escolheu para expressar-se sobre o sentido da saudade, sobre paixão,
tristeza, amor, sobre sonhos no espaço do sono e sonhos de olhos abertos! “Deixa o amor cair sobre os sonhos”, “Não basta pensar que o
amor é tudo”, “Os sonhos que me rondam a cabeça” são exemplos
de alguns títulos, nesta escolha de 118 textos eivados de sentimentos
e emoções.
Com que disposição se pode sorver a vida? Em pequenos ou
grandes goles? Somos leves ou arrastamos correntes? Mais uma vez,
como leitora, penso que podemos ser e ter dois lados.
Há sonhos que inspiram o melhor em nós. Inspiram o gosto da
e pela vida. Enchem de colorido as vidas, alimentam a poesia, a esperança, o sonho por uma vida e um mundo melhores. Fica bem claro
que o autor inspirou-se no espetáculo da vida e, com um jeito todo seu
de elaborar o que sente e o que pensa, na capacidade de não banalizar,
nem abrir mão dos sonhos espalhados vida a fora, produziu um tratado
de humanidade.
Em Na Roda dos Sonhos, cada escrito faz-nos refletir sobre a
vida, os sentimentos e os sonhos. Entremeando tudo isso, há sempre
um conselho, uma dica, uma provocação, quem sabe um desejo de chegar bem perto do coração e da alma de quem lê. De alimentar de espe-
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rança e poesia as vidas de cada Ser. E, certamente, quer nos convencer
de que a capacidade de sonhar é ilimitada e que quem lê está intimado,
desafiado, convidado a sonhar os seus sonhos e a expressá-los como
souber, puder e quiser. Aceita?

Edna Lopes, Educadora, Poeta e Sonhadora
Maceió das Alagoas, Brasil
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SONHOS
Parece viver solta
Em obra de sonhos
Onde lá, o amor existe.
A esperança prevalece
Para que os sonhos
Não sejam esquecidos
E, sim, contínuos, realizados.
Ao desafiar estímulos na vida
Enfrente o que vir nos sonhos
Nunca se esqueça de amar.
A perda do amor
Rói, afunda a alma
Abala demais os sonhos
A uma nova emoção.
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PRECISA ACOMODAR-SE NOS SONHOS
Desejo muito querer-te para sempre no coração
Viver com intensidade no incenso o cheiro da tua pele
Sem pressa espalhar-me nos melindres pronunciados
Na força do sentido implícito do teu manhoso corpo.
Que bom poder sonhar com a insaciável boca cheia de beijos
Para que no sonho haja um tempo feliz ajeitado de viva inspiração
Se o sonho for profundo, que a saudade prevaleça no bem-estar
E o coração sinta, no íntimo, tudo chegar muito quente do amor.
Desejar encontrar-se verdadeiramente com o amor nos sonhos
É querer aproveitar, tentar cuidar das belezas neles vividas
Esquecer que escutas as loucuras de amor vindas de altas fantasias
Porque, ainda que morras por amor, precisas acomodar-te aos sonhos.
Mas, se o amor não fizer queimação dentro do que sente o coração
Os sonhos não foram ativados pelo conjunto da essência do amor
O amor não passou por perto, nunca foi teu, nem existiu nos sonhos
Se o coração tiver sentido para a tudo ouvir, que ouça mais o amor.
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O SONHO DE AMOR BUSCA A PERFEIÇÃO
Eu sonho com a leveza das armas dos pensamentos
Se a noite vem às escuras, à frente dos meus olhos
Acho indigno suspirar sem sentido na boca da noite sem sono
Não tenho gosto no sonho se tudo à volta do amor é passado.
Sinto que em seus olhos os sonhos brilham com jeito de paixão
Tão ardentes como tudo o que está sobrevindo de essencial ao amor
Seus lábios observam, há muito, a falta dos beijos que há tempos deseja
Julgo que exista no sonho a expectativa que o amor deva ser maduro.
Junte o resto do amor, para que no sonho os desejos tornem-se completos
Tenha lugar no coração que possa cuidar das coisas necessárias
Guarde a alma nos sonhos, nas chamas das fantasias tornem-se eternos
Os olhos alcancem os caminhos, à disposição dos campos de amor.
No sonho elevado busque o máximo da perfeição no belo ato de amar
O estilo sublime no sonho usual executa “coisas”, em meio às fantasias
Torna claro o amor, se há nos pensamentos caráter de vida nos sonhos
O amor vive preso no íntimo à procura de invocar prazer aos sentidos.
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O AMOR E AS SUAS MANIAS
Tudo no sonho olhado, lido nos seus olhos
Precisa ser admirado por muito, muito tempo
Ter cuidado específico, manter-se sempre ligado
Para que o amor não fuja no meio das fantasias.
Ainda que ele se encubra consciente de fortes delírios
Devore-se nos sonhos com passagens suadas e delirantes
É observando o tempo que mapeia o gosto da saudade.
Se gozar imperfeita agarrada às lembranças tidas no passado
Jamais conhecerá o caminho da esperança livre no coração
Ao amor, dê-se satisfeita às manias vividas nos sonhos
Já que a alma sonhadora revela-se sob a guarda dos segredos.
O amor ingênuo contempla-se aloucado no sonho
Onde sucede toda confissão vinda da tenra saudade
Que, no tempo, os sonhos tenham invadido o coração.
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OS SONHOS EM PEDAÇOS
Aquela coisa que mexe com cuidado os espaços dos sentidos
Busca no meio da noite sentir a chegada dos objetos sonhos
Ao sabor das correntes dos ventos dentro dos pensamentos
Muito fantasioso, sem energia, perde o melhor do que procura
Na rigidez do todo, chegado, apressado e sem rumo, à mente.
O sonho em pedaços reúne muitas coisas ao redor do tempo
Cita, sem ao menos saber de onde vem, a história a ser contada
Revela sentimento íntimo, incita a maneira do amor a ser vivido
Obriga os pensamentos a sofrerem abalos, de acordo com os desejos
Que domados, apresentam inocência de quem ignora os casos.
Não se atraia ao sonho só por paixão, revele-se mais ativa amante
Viva a deusa que instrui a sua alma, brilhe, ame todos os sentidos
Se o amor vai além dos sonhos, relaxe, cubra-se airosa de vontade
Na mesma noite em que sonha, entregue o corpo mais apaixonada
Se calar o amor que sente no coração, a alma retirar-se-á dos sonhos.
Na enorme vontade de sonhar, que venham junto boas lembranças
Se de fato guarda amor dentro do coração, peça sonhos amoráveis
Por certo, cada instante lembrado será como fonte de puro amor
Não haverá beleza mais rara senão a que lhe cabe dentro do coração
O sonho terá sempre espaço para aquela coisa que abala os sentidos.
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O AMOR VAZIO DE ESPERANÇA
E a noite, por muito fria, alonga, enquadra a madrugada
Irrefutável desaquece aguerrido o sono, solta as fantasias
Deixa na conta dos sonhos a coisa do amor com a intimidade
Nada poderá ser diferente da leitura imposta pelos segredos
Caso a alma queira suplantar os desejos infestados no coração.
A esperança lançar-se-á com muita proposta de força ao coração
Não se cansará, pedirá elevada calma aos dilúvios pensamentos
E que a dor trazida pelo amor não seja tão-somente fabricada
Que deixe a vida ter a fonte de poesia nos sonhos da amada
Para que os carinhos ali feitos tenham sabor de perpétuo amor.
Tanto limite no amor que a abandonada mina de amargura
Tão cheia de vícios, vê na luz do luar caminhos inativos
No meio de todo um novo mundo vive em fantasias malfeitas
Quando a noite aproxima, o amor mostra-se vazio de esperança
Arranja um pequeno espaço para conforto dos corpos.
Mesmo que o amor sirva-se das vontades impostas pelo coração
Há os sonhos apaixonados atrelados aos tocáveis pensamentos
Nas andanças pelo corpo, busco conhecer melhor as petulâncias
Confiante, consigo alcançar o que de real esconde nessa cabeça
Ame, sinta-se tocada, coloque o amor acima das suas vontades.
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OS SONHOS NÃO TÊM MAIS SENTIDO
Vou fechar cabisbaixo os olhos acanhados
Não quero conhecer o fim do amor no tempo
Os sonhos não têm mais qualquer rumo sentido
Se nem as palavras contêm as mesmas crenças.
Uma pena ter os sonhos próprios partidos
Longe de qualquer estímulo de vida ao amor
O tempo jamais fora tão cruel na história de sonhos
Não se faz pedido a um coração birrado, demovido.
De modo claramente afinado com os sonhos
Vesti-me elegante, brilhante, deslumbrado, corado
Para, quem sabe, ouvir por aí sua voz aliviadora
Como louca, à procura do som vivo da verdade.
À luz dos sonhos o amor não é mais amorável
Não tenho mais a presença aqui do bem-estar
O coração articula tudo da vida no sensato tempo
O tempo que passa vive encostado na base da cabeça.
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AMAR COM DESEJOS APURADOS
Há dentro de ti um mundo de sonhos coberto de vidas
Procuras a cada momento vivido a certeza quente do amor
Não há pensamento solto que se ache dourado em sonhos
Nas fartas noites de sonhos acha-se sempre a mulher amada.
Vives alimentada com os beijos que calam a tua boa boca
É o amor que por ti dá a vida, acalenta, queima-te o interior
Não há sonho que consiga esconder esse amor vivo na alma
O amor de verdade tem nos pensamentos a vontade no coração.
Que a força do amor faça sentir quanto é bom estar apaixonada
Não negues ao corpo toques que te façam sentir demais bem-amada
À noite traze o calor dos sonhos, aproveita a hora do prazer
Não te abatas se a noite não for carregada por sonhos de pecados.
Entra na minha alma com os desejos à vontade para me amar
Não te esqueças de viver cada momento de amor, faz bem ao coração
Se a saudade mostra sonhos do passado, dá o corpo ao tempo
Não negues à vida aquilo com que tanto sonhas: amar com desejos.
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É PRECISO QUE OS SONHOS EXPONHAM-SE
Aceite um pouco da vida por onde andam os olhos
O que houver a mais de desejos, leva ao mundo dos sonhos
Não se sinta perdida, porque o tempo não foi bom e fiel
Acabe sempre com carinho cada momento bem vivido
Tudo com que sonha há de vir, o melhor para o seu coração.
Não deixe o corpo sofrer por causa dos muitos pensamentos
Quando tiver o olhar preso nas imperfeições criadas na vida
Perdido, arrastar-se-á no amor que passar pelo coração
Não terá na cabeça ventos que o decifrem, que possam acudir o amor
Atenda aos pedidos do coração, na hora em que o amor revelar-se.
É certo, os sonhos mostram-se para o amor ser absoluto na cabeça
Amime a vontade de amar impondo muito toque raro de carinhos
Não exija dos pensamentos outro sonho, basta o sentido no coração
Os seus olhos estão sendo consumidos pelo que leva na boa alma
A tristeza alcança-a com palavras de amor e desiste de sonhos nulos.
O sonho tem mania de ficar oculto bem lá no meio dos pensamentos
Se quiser saber os motivos de tamanha façanha, deixe o coração amar
Para o amor não se tornar coisa vazia, viaje em sonhos apaixonados
Pratique nos pensamentos encontros fartos de intensidade no coração
O lugar onde vive o amor no íntimo deve ser cercado de muitos desejos.
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O CORAÇÃO SONHA CONTIGO
Há minas de sonhos de amor nesses olhos d’ouro
Tão gostoso de vê-los na cor natural que te embeleza
Ofereces num doce mitigado beijo tudo do bom carinho
E farto-me nas delícias dos teus saciados seios lábios.
A graça inclusa no manejo dos versos das forçosas palavras
Serve como notícia ao estado de senso da sensível emoção
Para que na precisão sutil sintas toques lá na entranha da alma
Nas promessas aos sonhos, adota linhas ao amor eterno.
A alma excede, explode desejos em namoro deslumbrado
Quanto mais penso em ti, mais encho a saudade de belas estrelas
O coração sonha contigo, a cada instante que passa o tempo
Lado a lado com a emoção, as lembranças confortam-me.
Amar deixa viver em alegria atraída a ti no olhar do coração
Veste a cabeça com pensamentos, volta aos sonhos do amante
Procura sorrir com a vontade própria dos grandes apaixonados
Não para de pensar, uma força domina, apossa e deixa-te inefável.
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OS SONHOS ENTENDEM DE AMOR
O amor de grande energia não esvanece
Deslumbrado, tudo no interior arde, queima
Na entrega acha-se em estado de quem está contente
Distante de agonia perde-se no meio de tanta felicidade.
Amar é ter a vida em ti, plenamente, apaixonada
É viver sonho a mais de amor todos os dias no tempo
Vivenciada, a alma não permite viver solitariamente
Há sempre um pedaço de agrado à disposição no amor.
Ainda bem que os sonhos entendem de amor
Não há certeza de amor se o sonho for ingrato
À noite, o sonho arma-se acordado ao lado da saudade
Para que os pensamentos não tomem gosto pela solidão.
Mas, qual a sorte que carregas, se o teu amor desapareceu
Claro que não foi o vento que teve essa desastrosa ideia
Deve ter sido o tempo insonhado travado dentro do coração
Ainda que amada, não há coro de amor ajustado aos olhos.
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O CÉU NÃO É UM GRANDE MAR AZUL
Tudo preso nas asas do ar
As palavras em ritmo escasso
Não encontram, no caminho, sonhos
Que tornem livres os pensamentos.
Não há luz estritamente absoluta na vida
O céu nem sempre é um grande mar azul
As ideias vivas banham-se nas impostas fantasias
Douram tudo o que for preciso para o bem do amor.
Peça um pouco do brilho da paciência ao velho tempo
Insista nas coisas que levam a sentir-se namorando
Para que belos frutos possam ser recebidos pelo coração
Viva bem o que chega dos sonhos com ânimo de amor.
Não se abale se ficar ali no canto confuso, perdido
Apenas creia no que diz a desordem dos pensamentos
Rodeie, não emudeça, sinta-se como autocrata das palavras
Reaja a qualquer sonho que tente tirar o amor do coração.
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A CHAMA DOS OLHOS AQUECE OS SONHOS
A fina flor no arrojado sonho
Vive como louca lírico amor
Anda sorridente, feliz da vida
Mora dentro do meu coração.
Depois de longa seguida espera por esse teimoso amor
Embalada na melodia, nos versos pede pra sonhar com ela
Nas fantasias, vive nas lembranças dos perdidos beijos.
Lembro-me de que, quando atentada
Virava a ingênua flor desejada
Como louca pujante apaixonada
A mim contagiava cheio de intenso amor.
A chama dos seus olhos por pouco aquece os velhos sonhos
A tristeza que chega chama-me ao encontro da dor do mundo
Que, quase perdido, pede que explique o que tenho no coração
Se o amor existe, não faz tanta falta, a partida deu tempo à vida.
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O CORAÇÃO DISTRAÍDO ESQUECE O PASSADO
Tem todo o jeito de um belo sonho
Natural dos véus estirados lá nos céus
Em recinto guardado em conchas cintilantes
Ajudado pelo estilo claro do sol rindo no telhado.
O coração distraído nem se lembra do vivo passado
Acha-se feliz na procura da linha ligada à esperança
Tudo feito com ânimo acende olhos à porta dos sonhos
Doa-se em carinhos, pede que os desejos vençam o coração.
Municia as necessidades apaixonantes e vivas de cada sentido
Procura achar no tempo o preciso que alegre os pensamentos
Não perde a mania de ter os dados do amor deitados no coração
Nem o vento tirano move a imagem da saudade levada aos sonhos.
O tempo procura viver dentro dos sonhos, a terra feliz do amor
Com o sorriso ligado a manifestos pecados, estabelece a saudade
Como se tudo fosse um pedido para descanso, sonha absoluto
Prestes a considerar a imagem da saudade como doce recordação.
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ABUSE DE TODO O ESPAÇO NOS SONHOS
Amargurado o amor teima na tristeza
O sonho acintoso encrava no coração
Larvado pelo brilho penetrante do olhar
Esquece a presença da chegada da amada.
Pensativa anseia que se juntem nos sonhos
De amarem com a força vinda de ricos desejos
Envolvida busque na boca o silêncio prazeroso
Que o beijo motivado traga ao frio aquecido calor.
Se realmente ama, renove a alma dos pensamentos
Arranque o mais perfeito tempero dos sonhos de amor
Deixe-se ter o corpo afagado com as gentis mãos
Vá às estrelas para que o amor sinta loucas fantasias.
Abuse de todo o espaço, infinito, curioso, dado pelos sonhos
O sonho sofrido de amor se acalma-se nas verdades do coração
Um sonho forte sentido no topo da alma dos pensamentos
Fica sempre aquecido pela paixão vinda cheia de pecados.
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COISAS QUE ALIMENTAM OS SONHOS
Pensar nas causas do caso de rumo impossível
Alimenta as coisas vividas na relação amorosa
A levar sonhos de poesia a encontros perfeitos
A sentir o amor com mais espírito de boa vida.
Parece loucura ter um amor visto sem barreiras nos sonhos
Acredite na verdade vinda do amor que lhe alivia o coração
Lembre-se: a vida merece sonhos de modo efetivo no tempo.
Se o amor estiver com os desejos excitados na alma
Com muita vontade implícita de amar na mente do coração
Ame com todo ânimo sequestrado das loucuras dos sonhos
Para que possa alimentar o amor alojado nos pensamentos.
Entenda os olhos que a apreciam com impressão viva
Só querem espioná-la com o coração tomado de amor
E ainda aprender com ardor de tudo que é vida a amá-la.
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AQUEÇA OS OLHOS COM A SAUDADE
Mesmo que os sonhos sejam por demais esquecidos
Que o tempo esteja coberto, carregado de insônia
Nada será tão pérfido, ruim para a inquisitiva vida
Se de fato perder de modo ordinário o tino do amor.
Se Deus por certo a ti negar a chegada dos olhos às estrelas
Trancar com seguras correntes os nobres doces pensamentos
Isolar o coração do mundo, sem retoques, dos tornados sonhos
Como a ti posso dar o amor que guardo aqui dentro de mim?
Talvez, nos sonhos, vivas sem pensar encontros de uma paixão
Não meças esforços pra caminhar nas travessuras em que pensas
Cries desejos com toques picantes, excites no calor do amado
Se chorares, aqueça os olhos com saudades, chama os sonhos.
Deves saber o que o tempo faz na cabeça, além de viciar os sonhos
A delícia para chegar aos sonhos investe ousadia vestida no corpo
O tempo alivia o amor, que revela à vida encontros de agonias
A fantasia não se retrai quando, no sonho, o amor se vê no coração.
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ARRASTE-SE COM TODOS OS SENTIDOS
O que no amor é especial não guarde com muito carinho
Se o sonho for de todo maroto inspire vontade da sorte na esquina
Nas águas correntes do ribeirão relaxe, não mate a sede de súbito
Namore com gozo o moço do sonho, no doce leito de saia arriada.
O seu corpo de mulher esquenta a menina maliciosa quase errante
Posso fazê-la formosa se em mim acostar vidas de traços aliviados
Se a noite não lhe servir, evite drama e aqueça-se ardida de desejos
Caso se atreva a ser digna de pena no amor, religue a alma ao coração.
Arraste-se até um bom lugar para lá ficar com os castos sentidos
Não sinta coisas que possas desviar as súplicas torcidas nos sonhos
Pense com o amante, ache o caminho que inspire amor no coração
A vida cheia de amor não nega nada criado no campo do coração.
Cansada da viagem que se tornou gigante no arrastado coração
Sente que cobre o amor se os desejos embutidos não têm chama
Talvez, um dia, abra os sonhos e baste-se numa ardida farra sem fim
Há sempre um carrasco à procura na noite, onde a presa se mele toda.
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PRODUZA SONHOS QUE A CABEÇA ENTENDA
Se o tempo para insípido no coração
Não prevalece em clima de plena atividade
Diante dos olhos, os pensamentos revelam despego
De tudo o que há de muito bem claro no amor.
Em questão, fixe-se, intensifique os sonhos
Crie insumos modificáveis de cordeiros desejos
Ame com toda a força excessiva vivente no coração.
Produza sonhos que a sua cabeça entenda no meio do tempo
Que sinta por amor bem maior do que pensa em sarada viagem
E goze ainda os momentos do bom cheiro tirados das fantasias
É o que o amor precisa ter de melhor vivo nos pensamentos.
Se o amor descuida-se do que se passa nos sonhos
A agilidade nos pensamentos torna-se desprovida
Não ative as lembranças dos intensos desejos no coração.
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ENQUANTO HÁ SONHOS, A VIDA CAMINHA
Para os olhos importa muito o retrato feito à beira da sombra
Onde as folhas caídas rastejam... Vão sendo de pronto levadas
De tão leves nem sentem o tranco na mão abatida pelo corrido vento
Tudo pressentido dentro da realidade consumida no claro amor.
Inteiramente sonhe com os traços que desejam os pensamentos
Não deixe a renúncia sediciosa aliar-se como meio de vida
Expulsar dos pensamentos as suas traquinas longas fantasias.
O que sustenta a vida prevalece no amor movido no coração
O amor bem atraído desenha alma nos sonhos dos pensamentos
O sonho é fonte que influencia o encontro do caminho ao amor.
Claro... Enquanto há sonhos, a vida caminha enfática
Sem prestar muita atenção à base do juízo perfeito
Um jeito meio maroto de não dar bola aos sonhos
Pede à liberdade que desabroche no amor intenso prazer.
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SONHOS LIGADOS NO MEIO DO TEMPO
Tudo determinado no sonho para que a cabeça entenda
Que, o que se sente por amor, é bem maior do que se pensa
Que se viva cada momento com boa companhia nas fantasias
Pois o amor precisa ter melhores frutos nos pensamentos.
O que seria apenas um sonho descuidado de luzes de amor
Premiou-se com bem eterno de graciosa polpuda lembrança
Prova de que o amor vai além das fantasias tidas nos sonhos.
O sonho acabara bem no meio do melhor das fantasias
Na esperança de que volte na mesma ousadia abandonada
Não correrá por caminho diferente da ordem dos sonhos
A vida da saudade em pedaços em cada noite de amor.
Pede que o amor tenha todo cuidado com os sonhos
Para que aconteça o melhor, é preciso ser intenso no amor
Que o sonho sinta vontade e entre na vida dos pensamentos.
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OS OLHOS MINADOS DE SONHOS
Amanhada no meio de amorosos sonhos
Brotam nos olhos minas de tórridas emoções
Qualquer coisa que abuse da sua doce vida
Destroça a saudade por demais viva no coração.
Cultiva nos sonhos presas eloquentes
Tira do chão a poeira e move a terra molhada
Doe-se a mil promessas, cale-se ousada
Na falta de fecundos molhadíssimos sonhos.
Nos sonhos procura amar lindas histórias
Na seca presta-se a ralar no norte do sol
Desprender-se de todo frio cansado amor
Acalanta tormento no falho insensato coração.
Ao oferecer-se para conhecer outros caminhos
Sente-se excitada sobre banco de areia
Brinca de ter sonhos levados de amor
Não estraga a festa fogosa no coração.
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SONHE COM OS VENTOS DA SAUDADE
Não adormeças nem te arrisques a sonhar comigo
Enquanto a coisa não se abre no teu coração
Viaja na terra do amor à procura de palavras no tempo
Não busques motivar encontros se tens medo da saudade.
A essência do amor não se deve perder no tempo
E, se o sonho juntar a ti pequenas fontes de saudades
Em seguida, navega no tempo e desfruta desse amor.
Se no sonho o pranto esconde-se no vazio da noite
Ilumina o espírito para saberes o que fazer das verdades ocultas
Não perde a esperança, tenta sonhar com muita saudade
Sabes que esses pedaços iluminam muito os novatos sonhos.
O tempo insiste no sonho como mina aformoseada de amor
Em que o amor é tão máximo de beleza que não sai do coração
O amor não se perde à toa, ele vive em eterno namoro nos sonhos.
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NÃO DESCONFIE NEM ESTRAGUE A FESTA
Estender, extasiar ao máximo o campo de carícias no amor
Torna amplo o sentido de vida dado aos carinhos nos sonhos
Ato que pode induzir a delícias de bárbaros insumos pecados
A impressão fixada deixa na boca o sabor atraído da saudade.
Disponha do coração para coisas tocadas apenas pelo amor
Chegue bem animada das bandas lá de onde o amor floresce
Conte mil e tantas histórias que mexam com o valor da saudade
Observe o que o céu tem a dizer e não tenha medo dos trovões.
Na serenata não se empolgue, não se porte como caso perdido
Se entende de alegoria de amor, sem motivo alegre o coração
E espalhe qualquer vontade ou o sumo expresso do prazer
Não desconfie nem estrague a festa, não caia no meio do salão.
Siga os caminhos do sonho, rode o mundo com os pensamentos
Entenda que o sonho lhe dá visão da vida do maduro tempo
Não tente se enganar, não jogue o coração longe do amor
Se quiser, sustente as verdades contadas no calor dos sonhos.
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NÃO PERCA OS SONHOS
Acelere os pensamentos
Procure um regato recanto
Onde de modo solidário se banhe
Viva muita coisa nesse encanto esconderijo.
Não perca os queridos sonhos
Entre no meio das mil fantasias
Não torne esse retiro esquecido
Nem risque a graça da poesia.
O sonho remete à cabeça a loucura
Descreve com prazeres as tentações
Vislumbra belas cenas feitas de amor
Com chamego adoça, toca, cheira muito a pele.
A inspiração quando entra forte no coração
Invade a cabeça com fartos buliçosos sonhos
Que se pronunciam excitados com gosto apaixonado
Para que os olhos alegres deixem o amor brilhante.
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NOS SONHOS O CORAÇÃO NÃO TE ESQUECE
A chuva que molha o teu corpo
Deixa em ti os pensamentos lavados
Afrouxados, baralhados, encantados
Com a saudade fortemente incomodada.
Os olhos bem vivos, calmosos, cheios de amor
Sonham com a ondulosa boca sendo muito beijada
Como se o tempo parasse no tempo o beijo dado na boca
Aí expressado em desejos, para que o sonho não tenha fim.
Penso a todo instante na sombra do teu corpo
Há dentro de mim um caloroso mar de amor só para ti
Colado aos sonhos, o coração não consegue te esquecer
A leveza das mãos amima todo o teu corpo nos sonhos.
Enquanto existir, por perto, o caminho das emoções
O amor carregado de sonhos aproxima-se da natureza
Viver cada momento enfiado de desejos de amor no coração
Abre espaço para que, quando o amor chegar, tenhas o corpo livre.
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O TEMPO PASSA APRESSADO
O tempo não precisa tornar-se passado com pressa
Procure a medida no corre-corre do que é a vida
Eu sou na rotina ascendente o que vivo no tempo
Fico bem quando deixo marcas dizíveis pronunciarem-se
Tenho na lucidez entravada a coisa que se esnoba silente
Talvez o tempo destrave as minhas críveis histórias.
Os seus olhos são por demais realçados de cores
Na calada da noite transformam-se em claridade
Não meça cada lágrima derramada nos sonhos
Doe-se pensativa como dona do bom amante
Imagine-se feliz com o que existe de vida no sonho
Em claro gozo manifeste-se desordeira ao silêncio.
No meio das fantasias acue à vontade o tempo
Por mais que os sonhos aqueçam o seu danado corpo
A vontade arrasta-a aos cunhados caprichosos desejos
A voz da alma entende o anseio do seu coração em amar
O tempo não precisa mostrar-se apressado no espaço do amor
Deixe os carinhos tornarem-se um longo passeio aos amantes.
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A SAUDADE EXISTE VIVA NO ÍNTIMO
Há tantas fantasias à disposição pra te encantarem no amor
Que juram seguir-te até os instantes em que houver vida no tempo
Não será a distância a arquitetada medida capaz de dar-te sonhos
Para fazer com que esqueças bons momentos de amor por ti vividos
Basta olhares à frente para o terno caminho do norte suor horizonte
Para sentires como o coração de todo cheio embeleza-se no canto.
A saudade entende a dor que existe viva da coisa gozada no íntimo
Torna-se fiel companheira na acolhida dos completos traços do amor
O coração flama passeio pelo tempo para brincar de muitas fantasias
E deixar os olhos em ritmo excitado à procura de deliciosos caminhos
Tão clara é a vontade exposta da volta ao tempo do existido passado
Para encontrar-te imensamente saudosa, ardente, insaciável de desejos.
Quem ama tem na mente o intenso calor dos sonhos vividos no amor
Observa o infinito, viaja para longe, sente o peso da curva do passado
Alimenta as fantasias, atraídas pelo sorriso no meio dos astutos olhos
O coração vibra por esse amor agravado pelo voto sentido da ausência
Sabe que esse amor não lhe cabe, que só se apoia no mundo dos sonhos
Nos caminhos do passado, fica na cabeça a emoção de amor excessivo.
Longe dos sonhos, confusa, desencantada, cede sedenta, arrasada
Deixa tristes pingos caírem em massa dos olhos em chama de amor
Era um caso movido a sonhos, bem feito na qualidade intensa dos desejos.
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À LUZ DO TEU SILÊNCIO
Existe uma grande tristeza que carregas dentro do teu coração
Cata a necessidade de não quereres mais ouvir tuas “doces” alegrias
Quando olhava para ti, teu carente sonho confuso desaparecia
Não falas também de amor, para evitares mais destroços nos sonhos
Depois do estrago, não mereces encontro de mãos nem beijo forte.
A esperança que vive contigo, mesmo brava, ainda te dá incentivo
Observa que a alma, por ter bom caminho, procura entender o silêncio
O teu silêncio teimoso não te acalma, assusta, gruda nos pensamentos
A vontade é estar sempre a teu lado, por isso à noite sonho contido
Uso o tempo nas lembranças, peço à saudade um pouco do teu sorriso.
Se no sonho esse amor não existe, torna-o verdadeiro, é alto realismo
Não há por perto do coração vestígio da cara do amor que te seduz
Triste ver o estado dos olhos, sem a coragem de encarar os pensamentos
Conta que a dor vai além do coração, não há coisa maior do que o amor.
A paciência tem ajudado muito, olha-te no espelho, cheira o teu sorriso
Mesmo distante desse amor obscuro, continuo preso nos pensamentos
A cada dia que vives, sentes que esse amor aumenta e a dor é sem fim
Não manda no coração, não acha o coração, vive no doce verbo amar.
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O AMOR QUE ANDA POR DENTRO DE TI
Há tempos ele tem a cabeça livre, sonha como louco pra te amar
Pensou que estava fazendo um bem, com esse desejo de sonho
Onde a vontade deverá prevalecer à base do amor no coração
Ele te ama, é simples a maneira como entrou nos pensamentos
Não foi preciso alma divina vir a contar como é o amor na vida.
Não adianta pedir aos céus que caia emoção, que eternize o amor
É um toque, um olhar, um aperto de mão ou mesmo uma piscadela
Não há receita para o amor, a pele radiada de arrepios liga, inflama
Há certos momentos na vida em que impera o estado do amor
Nada impede viver-se o amor se essa for a vontade do coração.
O amor que anda dentro de ti não tem como fugir do coração
Sente que nos teus braços está seguro, não há como ser tirado
A ti, ao abrir os olhos, oferece o primeiro pensamento do dia
Na luz do calor que te cerca, idealiza caindo no dorso do colo
A eternidade do amor medida, no coração espera que caiba regalia.
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SONHOS ABERTOS NOS CORAÇÕES
Seu olhar guarda tristezas, mostras de segredos sem fim
Embora cerque-me de carinhos, como se de fato me amasse
Bem, é fato, sinto em sua ausência excessiva saudade
Não tenho a sabedoria de reconhecer o seu canto de desamor
Mesmo que eu me entregue, sem medir, à capacidade de sonhar.
No seu mundo interior, creio dar mostras de parecer ofendida
Entrega-se ao choro, coça o nariz, faz no rosto poças de lágrimas
Como se a verdade fosse o que sai dos seus cristalinos olhos
Onde o amor fosse capaz de sustentar a força do falho coração
Isto me leva a pensar que o amor é tosco ingênuo engano.
Tenho aqui dentro de mim puro amor, disposto a entregar-lhe
Se pedir, darei pulos de alegria, é o meu amor de fato na vida
Não adianta dizer, as águas estão indo por outro lado da bica
Vale saber, se o seu coração estiver aberto, a você me cedo
Com a alma lavada, vejo-me aos pulos, irei ao seu encontro
O nosso mundo é pequeno, apenas sonhos abrem o coração.
Por mais que diga que me ama, meu coração balança receado
Quantas noites eu fiquei à espera, em mistérios esquivava-se
Inventava uma série de lamentos, tudo por meio de palavras
Nada que dizia tinha a qualidade da verdade, tudo fantasia
Coração apaixonado não tem força para viver amor perdido
Não tem a coragem suficiente para encarar as falhas do amor.
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A RIQUEZA DOS SONHOS
Tão rico é o amor com que sonho todas as noites
Sinto no sonho que o amor responde aos sentidos
Mesmo que queira ficar presente, o amor não é vencido
Os seus olhos são cristalinos, não param de procurar-me
Que a saudade dos momentos de ternura em seu colo
Não seja apenas passageira e mostre-se sempre delicada.
A ideia de ficar acompanhando-a de longe me maltratava
Quando vivia no tempo em que não queria saber do meu amor
Ainda bem que sua cabeça mudou e carrega-me alegre nos sonhos
Embora não resista mais, sinto no universo rastro de ilusão.
É muito bom viver com os pensamentos presos a você
Cada pedaço de amor, vivido nos sonhos, alivia o coração
Deixam corrente de desejos, espalhados por todo o corpo
Fazem com que o amor, alimentado por dentro, traga-me vida
Como se, ao amá-la em sonhos, a vontade não tivesse fim.
Peço ao coração que tenha, pelo menos, paciência no amor
Não se deixe cair em desânimo, torne a saudade um desejo
Que eu possa ter o cuidado de, nas lembranças, poder sorrir
Nunca a beijei de verdade, nunca tive nas mãos o seu corpo
Mas, por meios dos sonhos, a gente ama, demasiadamente.
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COPACABANA ENCANTA TODOS OS DIAS
A manhã chega de céu vivo de azul
Promete que o dia será de todo belo
Limpo de nuvens, influente de ondas.
O hábito cria espaço
Pula cedo da cama
Com vontade atiçada
Já se vê na pista da orla.
O sol bate rasteiro no asfalto
Espalha no rosto suor de incenso calor
Que se torna leve no aguardo sereno
Do vento, que vem com cheiro de gente, vindo do mar.
Tudo produzido, entendido na arejada cabeça
Que será uma prova muito proveitosa a corrida
Assistindo a paisagens espalhadas de rara beleza.
Já que se tem por todos os cantos dos olhos
Gente bonita, indo para lá, vindo para cá
Cada um na elegância da cadência do passo
No limite próprio da disposição da sua energia.
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É BOM PENSAR NAS BOAS LEMBRANÇAS
A tristeza invade o coração quando a cabeça movimenta pensamentos sem pingos de sonhos, nesse estado, aos olhos tristes recomenda choro,
para que as lágrimas pronunciem-se soltas, enquanto os sonhos permanecem dispostos.
Há sempre um caminho de esperança à nossa frente, a vida deve
estar sempre disposta a administrar o que existe de melhor no meio dos
pensamentos, entre emoções, reflexões, lágrimas, sorrisos, nada pode ser
melhor, senão dar uma boa noite ao amor. Parece até que o sonho foi feito
para reflexão de um amor em pauta e, ainda, com interesse justo na saudade; acredito num coração sentido pelo amor, que se entrega, se doa, que
seja de fato um cúmplice completo.
A ausência do amor parece exigir do coração um sonho maior para a
saudade; muito mais agitado, o amor impera sobre a intimidade, desenrola
carinho, cede à convicção da sabedoria imposta pelos pensamentos; quisera ter o encanto e a poesia sempre à frente da minha sensibilidade, com o
gosto apurado das palavras.
Entendo que, através da demonstração do amor, o sentimento torne-se instituição sensível ao coração, em caso de solidão, de formação, de
atitude, de comportamento e, principalmente, de elevado amor.
A saudade é uma companhia esquisita, machuca, fere, não faz nada
que agrade à grandeza da cabeça, percorre o espaço da mente com a força
do coração, não relaxa o corpo, que é maltratado pela solidão, que se torna
um campo minado, onde o amor encontra-se perdido, sem ao menos ter o
voto da esperança.
A inspiração, quando entra na cabeça, faz bem ao coração; quando
se sente envolvida pelo amor, a excitação chega além da sensibilidade, que
perde o controle por ser, quem sabe, estado de momento. Parece que, nesse
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mundo, a tristeza profunda causa um vazio, deixa um sólido cansaço à flor
da pele; num momento assim, é bom pensar nas boas lembranças, fazê-las
permanentes nos pensamentos. A vida não permite desânimo, a esperança
é a última coisa na vida que não se deve jamais perder.
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O AMOR EM ESTADO ABSOLUTO
Nos contos, o enredo dos sonhos fica claro, imagina-se tudo livre à
disposição nos pensamentos; para ser sentido, é preciso manter um estado
de coisa impossível do que se arrasta no meio das aperfeiçoadas fantasias.
O que é vicioso nas quimeras faz das fantasias um campo altamente
interessante nos sonhos. Para muitos, as passagens nascem preciosas, embora
seja um caso quimérico, exprime alegria até a alma, a vida aceita tudo o que
vem franco dos sonhos, não importa qual o norte dado no encontro dos caminhos.
O amor não se vê em estado absoluto; por demais alheio aos pensamentos, tem forte liga com a saudade, alimenta os sonhos para a vida assemelhar-se
à dos contos e não tornar falso o que se carrega na cabeça. Muito mais relevante
para a vida são as obras vindas da natureza do amor, quando acolhidas nos
sonhos, para ter-se ideia das verdades viventes no âmago de um sonho, que
exista se for preciso dentro desse mundo, cada momento ajuíza como se fosse
um túnel no tempo excitado, para que o amor de fato se complete.
Nas vidas de amor, a mente cai no sono com o gosto dos pecados
regados do vivo calor vindo dos sonhos; parece invento feito, certamente,
para o amor sentir-se em completo estágio de cativos sonhos na espera de
vida; se o amor tivesse apenas as delícias dos pecados, jamais serviria como
estímulo a namorar além da alma. O sonho pode ter muitos caminhos mas,
cada tempo gasto com o coração, farta-se na beleza dada ao amor, não há
espaço a dar-se ao amor se, em cada sonho a que o coração assiste, torcerem-se os fatos dos pensamentos.
Se o amor não chamar para si os sonhos reunidos no céu do coração,
não se criará ambiente certo para amar; veste-se a noite com os pensamentos quimerizados, encobre-se a doçura do corpo com saudades dos sonhos;
não há no amor pecado vazio, tudo ocorre conforme as cenas cheias de
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gozos que se soltam aos detalhes. É preciso que a saudade, a todo instante,
torne-se assídua, grave os caminhos que fazem o amor estar sempre vivo, a
fim de que o seu coração não perca a leitura dos caminhos dos sonhos, que
aparecem felizes em seus olhos.
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O CORAÇÃO MERGULHA NO PASSADO
O tempo não existe nesta manhã de domingo, em que o coração
chora de saudade; em algum lugar sensato, é preciso encontrar ao menos o
seu terno apertado abraço. O sentido deste coração aqui não terá sossego
enquanto todo o espaço vazio atuar em desordem, abandonado nesta manhã em que o seu sorriso voou; outro mundo abre-se animado, delirante,
o coração faz dos pensamentos pedaços de adeus extasiado nos sonhos.
Esquece a cor dos olhos para não sentir o tempo passar nesta agreste
manhã. O coração continua triste, por isso pede um tempo alegre à saudade, sente falta do tempo em que era feliz. Esqueça quem errou, isole o
passado nos sonhos, ainda existe o universo do seu corpo perseguido em
cheios carinhos, só resta lembrar em sonhos o amor vivido para que o
adeus não se arraste no tempo.
O coração se crê mergulhado no passado só porque ainda tem os
sonhos inebriados, perdidos, nos quais prende-se em abraços, como se
fosse coisa deliciosa à vista dos dúbios olhos dormidos, além disso, sonha
com o amor perfeito, mesmo tendo cada segundo da vida presa a um velho
passado.
O tempo irá melhorar os pensamentos na procura de outros caminhos, liberados aos imódicos sonhos; embora o coração tenha influência
no tempo, quem estimula os sonhos são os elevados pensamentos.
Na procura dos sonhos no tempo, busque ser sensível, para no coração viverem bons pensamentos; a alma apodera-se dos bel-prazeres, volta
aos sonhos; se o coração estiver de fato apaixonado, tudo o que ele imaginar ser feito no amor terá sempre à disposição as minúcias dos amantes,
nada impede que o amor se transforme dentro do coração, se essa for a
vontade vivida nos sonhos. Que em tudo que a manhã ofereça, não se perca nada em que estejam envolvidos os sonhos de laços de amor.
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CORAÇÃO ALIVIADO
Rendido, o coração cercado de amor sente-se aliviado, longe de
qualquer ilusão que lhe traga dissabor, sustenta-se com o que consegue
rir do gostoso que é pensar na amada, sempre mais perto do coração e,
à luz do que sonha, cobiça o poder de ter no amor os pensamentos em
tudo que lhe passa pela cabeça; como um pássaro, que deseja voar, sonha
com a liberdade das vontades e desejos prevalecidos na alma, sonha em
ser atencioso, carinhoso com o amor desejado. São argumentos de que
um coração precisa para saber amar.
Compreender a espera do momento do amor, para acontecer, faz o
sonho tornar-se cada vez mais legítimo; o gosto pelo amor bem-disposto,
visto na beleza dos sonhos, faz ficar ainda mais vivo nos pensamentos.
Quem ama sabe que amor não tem pressa, quem ama conhece a fragrância da amada mesmo à distância; se amar levante a cabeça, faça o que for
preciso para que os pensamentos tornem-se livres nos sonhos; sonhar é
preciso, para que os pensamentos vivifiquem os belos momentos de amor
existentes no coração.
O amor só passa a existir quando as almas equivalem-se, completam-se, formam autêntica cumplicidade, sem auxílio de normas estabelecidas; quem ama sente a falta do amado em qualquer instante da vida,
prevalecendo o amor preso, amarrado dentro do coração a juízo da saudade; os sonhos podem ser irreais, o que não deve ocorrer é o coração não
querer que esse aconchego aconteça e armar-se, perdidamente, apaixonado; o amor perde o sentido quando o coração não sente o gosto da viagem
do prazer minada por todo o corpo.
Uma alma limpa não destrói, acende a chama do amor, embeleza
o coração, ilumina os pensamentos; o cultivo do amor é benéfico, se a
semente procede de um fruto sábio, intenso, gracioso, confiável, se não
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sabe onde e como anda a perfeição que os olhos podem ver; se o amor
não é transparente no coração, creio que não se pode ser diferente daquilo que nele se carrega; um sonho é diferente de um ponto, o amor transformará o caminho sempre que o coração e os pensamentos estiverem em
linhas semelhantes.
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BUSCANDO SONHOS CONSISTENTES
Embora seja o coração quem comanda o sentido claro do vivido
amor, clama-se, à poesia, estímulo aos pensamentos como fonte de inspiração, para que os doces quentes dos pecados de amor não passem para o
outro lado dos sonhos, tenham sempre êxito em todos os amplos desejos
de amor vivo que sente contido no coração, mesmo que a chamada das
sensíveis palavras invada a prurida flora alma, que exista de fato no meio
do coração o essencial atrelado aos sumos desejos.
Olhar o amor nas curvas inventadas pelos sonhos exige petulâncias
bem visíveis, que dominem, com ênfase, o plano em que se destaca na parte alinhada das carícias, em tom possante acentue as peças do amor, para
que comova em alguma coisa o coração, para poder criar com o que se tem
de calor no corpo, ainda que o amor alimente os sonhos, que faça a alma
apegar-se aos sonhos aceitáveis que correm por dentro das veias do coração, fantasiar do alto dos sentidos mudanças no coração, pois os sonhos
inspiram a arte de amar.
Na busca dos sonhos, procura ser sólido para não ter no coração a
alma fria, desconfiada, não esquecer que os desejos não são tão-só bel-prazeres que sobrevêm; eles deixam marcas no tempo. Não é preciso encantar
mundos para que se tenha nos braços o amor, com efeito desenhado nos
sonhos.
O encanto a ti confessado não será desviado dos caminhos que levem a conhecer detalhes do coração, não haverá sonho voado, cada gota
do suor escorrido no teu corpo tremerá, moverá os desejos que, ansiados,
agitar-se-ão junto à fome para amar-te e farão das obrigações um palco
tocado de alívio.
Não vibras nem te aproximas, não encorajas nem estimulas canções
para a vida ter melhor resultado; que tenhas tudo de bom gosto apurado
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no coração, para que possas viver em ordem na casa dos sonhos; se for
de tua vontade, chama para ti o amor, mata a saudade, delicia-te com as
intimidades dos amantes, viaja motivada às alturas dos pecados, passa para
os sonhos todos os desejos, ousa, encanta a noite e a saudade em círculos,
acha o coração triste, que tudo oferece para serenar os riscos causados à
amada; o coração não esconde o que sente, busca no tempo aliviar o custo
do impacto da dor ativa no amor.
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HÁ DIAS EM QUE O AMOR INIBE O CORAÇÃO
Há certos dias em que o coração não permite ouvir os pensamentos,
sente os sonhos desunidos, nem se importa com o que se passa no amor,
consegue, de certo modo, esconder todo o sentido passado no tempo, envolvido numa tristeza que nem um sonho apaixonado o amor lhe inspira.
Se o choro lhe dá conforto, chore tanto quanto quiser, mas não se
deprima nem faça em vão juras de amor, esqueça tudo o que consumo
dentro do meu coração — para não dar vexame — e cante toda a fantasia
de que precisa, ou pare de chorar. Caso lamentar-se lhe dê alegria, chore
tantas vezes quanto for necessário em sonhos, não se faça de rogada, não
destrua quem tanto a quer de verdade; a confusão já formada torna-se intrusa, mexida, distante no amor; revirados os pensamentos, cedo-lhe em
vez de dar-lhe o meu coração.
Se crê que o sorriso lhe faz tanta falta, tente bulir os cantos da boca,
parece que vive com o coração sem ser tocado por um pedaço de sonho,
remete a uma dura tristeza que acaba com qualquer animação de amor;
nada fez para que eu a quisesse, o céu acha que sem você não há brilho
na vida. O céu que brilha não se acanha, faz festa ao cair nos seus olhos;
quando a intensa aparência de luz torna-se demais frequente, não há meio
de as estelas negarem-se, dá-lhe assédios brilhos soltos.
Se sente que o momento é de paz, oriente-se, não perca tempo, procure bem verificar, sonhar, a quem deve entregar de verdade o seu corpo.
Raro é o tempo que a persegue no caminho do amor, contém ainda
o peito, que protege as batidas do coração, chamo-a, não sei se pelo tempo
ou se ecoado o seu nome ao vento, se da flor tira o gosto do cheiro, o desenho abre intenso inefável jardim e as estrelas continuam na mesma direção
em que lhe pedem os sonhos.
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Os olhos tensos sentem-se reféns da amostra do silêncio concentrado nos embalados sonhos, como prova elegante ou sinal da amabilidade do
ato em atender todo gesto bem-criado do amor; os corpos sedentos consideram-se partes constituintes do meio, no qual o amor está pretensioso,
a cada instante em que os sonhos partem para qualquer instrumento da
vida, acodem-se com o tempo. Torna-se claro que o amor não pode ser um
tempo perdido, há que se ter, em suma, uma intensa e bela história.
Mulher dos meus sonhos, dos bons ventos, deixa-me ficar aqui, bem
colado à grandeza da espera em seu colo; talvez, nessa natureza, consiga esquecer o cenário tenebroso dos inflamáveis intensos sonhos; chegue,
abeire-se do meu tão incendiado idoso pensamento, conte-me qualquer
coisa do seu amor. Desejo estimular o amor que venho sentindo dentro do
coração com tudo o que antecede as fantasias, de maneira sensível deslumbre-me, caso essa seja a vontade visível do amor que vive em você.
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A REVELAÇÃO PEDIDA PELO CORAÇÃO
Um sonho pode importar uma coisa ou uma ideia sob a aparência de
outra bem distante, em um aspecto pelo qual se julga o amor ou casos que se exibem como forma da natureza; cultiva-se o que é imperfeito nos desejos, quando
o amor não se interessa por ardentes sonhos. No início, as flores surgem preciosas, pois um fato imaginado pode ser mais verdadeiro do que o amor se reserva,
no intuito de que as palavras encurtem o sentido para onde se encaminha.
A visão imaginada, como a que oferece o sonho, desperta imagens que
ficam impressas nas fantasias, o estado emocional afeta a consciência, ameaça
os imaginários como se fossem almas do outro mundo; o sonho tem relação
com o alheio, não assume sentido absoluto para que as ilusões se percam no
tempo. Quando o amor passa a ser entendido, o coração compreende que
tudo o que chega é sinal de belos sonhos, o hábito de amar não aponta ato no
coração que desequilibre o que provém do excesso nos pensamentos.
A revelação tão pedida pelo coração, em que alguém amando não
pode ter os seus desejos negados, desenvolve uma procura básica de que o
amor não pode ser apenas o que está no comando dos sonhos, logo, os pensamentos sentem-se donos das vontades passadas a todo o corpo, tentado a
muitas fantasias; o conjunto de coisas aptas mantém na conta o amor a falar
ao tempo certo número de belas palavras, observar o instante preciso do
movimento em que se deve efetuar uma ou todas as partes das artes do amor.
O amor deve mostrar o terreno conveniente, disposto, para nele estabelecer-se uma força que sustente o sorriso jogado num momento em que
as circunstâncias achem-se capazes de sonhos de amor, por ter a certeza de
que o conhecimento é uma arma para fazer com que o amor transforme-se
em sonhos, arrumar ou dispor com ordem o caráter permanente do amor
faz cessar qualquer coisa que o incomode; na verdade, o amor deveria correr sempre pelas veias, sem importar-se como é visto no meio da natureza.
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UM TOQUE DE AMOR MELHORA OS SONHOS
Nem tudo o que se pensa torna-se alvo, para que o ponto torne-se
belo pensamento. Vai pra onde a saudade encavada vire ativo permanente,
lá no ebrioso coração; ao olhar as estrelas, abra tudo o que pensa, sonhe
na busca de livres valentes desejos, sonhe acordada ou durma sonhando,
que o mais visto não fará qualquer diferença; alimente a viagem, peça que
a alma voe junto, para que a leve ao solene encontro de amor.
Nos temperos da vida, há sempre um amor que se vê coberto de
calorosos belos sonhos, um toque de amor move dentro do sonho, agente
que melhora tudo em todos os sentidos. Sonhe com intensa vontade, sinta-se por tudo desejosa no meio de tantas fantasias.
Enquanto a esperança prevalece no coração, o amor vivido no sonho alimenta toda a alma, o esplendor dos desejos apossa-se das vestes
que se desatam do corpo que sonha acordado; o sonho agita-se na entrada
do amor poético, realista, que dá o efeito do carinho esperado; a porta da
felicidade, vista no sonho, expressa a vontade de liberdade de amar pelo
coração.
O sonho vive de fato a grandeza, ao participar de todos os desejos
escondidos no coração; ainda que cobre do amor bom senso, o coração
abre os olhos com muita força para amar. Para o amor não virar coisa vazia,
feche os sentidos a tudo o que cair no sonho apaixonado, estimule mais
amor no coração, a fim de que possa sentir, a todo instante, o gosto da
saudade.

67

Carlos Romeu Brito Silva

EXISTE UM LUGAR ONDE SE PODE AMAR
Se eu puder sonhar a ti consumindo, a viagem será sem a mínima
entrada de reserva, a evidência que predominará em nosso adormecer solene dissipará qualquer encosto de ameaça; eu só preciso viver em ti todo
o sonho. Abrigado nas carícias do teu melodioso corpo que, em diferentes
ritmos de amor e coberto de rara beleza, a mim entregar-se-á no meio do
sonho.
Desejar amar como se estivesse envolvido em uma autêntica fonte de
rugidos e íntimos prazeres, roçar em teu corpo como se cada momento ali
vivido fosse uma força estourada de amor, entregar-me com alma, deitado
na macia cama de capim, pedir que o amor nunca tenha fim, não parar para
dar sossego, espreguiçar aliviado junto ao mar aberto vivo no teu coração.
O amor invade o coração quando a cabeça, motivada por pensamentos incontroláveis exulta, a grandeza do amor sentido percorre com força
todo o espaço do campo remansado do coração; adormecer acompanhado
com as tuas fantasias deixa-me, por toda a noite, em estado único, verdadeiramente intenso. O amor faz cada coisa... Instrui os pensamentos para
que a saudade, a sós, calada, faça-se presente.
Talvez o tempo te inspire, mostre um caminho em que possas viver
um pleno abusado amor; não quero que, por nada, percas a esperança.
Acredita que ainda há um lugar onde se possa amar, mas, se amares de
fato, sente nas batidas do coração a alegria inefável, que se espalhará por
todo o corpo, entregue em bom estado aos sonhos, às coisas boas que tens
guardadas com gosto no coração.
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O CANSAÇO DESAQUECE A CABEÇA
Não há motivo para que se perca a capacidade de sonhar, nem mesmo na falta de juízo na cabeça se dispensam os sonhos, talvez os sonhos te
devorem com muita força nos desejos, aqueçam em ti tudo o que vire bom
gosto de amor nos movimentos.
Nem tudo o que se quer que aconteça encontra-se escachado no
respiro dos tocados sonhos, sempre há o lado duro da nossa realidade,
à busca de esperança dentro de cada coração, não se oriente distante do
guardado nos sonhos; o cansaço, por vezes, desaquece a cabeça. Caminhe nas elegantes trilhas sonhadas, apague a qualidade falsa com a sabedoria do amor.
Sonhar alimenta em caráter definitivo os frutos impostos aos vivos
pousados pensamentos, o meio certo e bem melhor de viver, à procura da
luz própria dessa tal ousada fértil realidade; se amares de verdade, sustenta, sonha, aproveita demasiadamente em cada véu do instinto, conhece-te
ávida nos momentos em que te dás ao amor, sê crente, atenciosa a desejos.
Acaba com a dor que corre solta no meio do coração, o amor sente
nos olhos forma de beleza, navega nas loucuras das fantasias, angustiada;
procura encontrar na alma defeitos nos sonhos; ao abrir os olhos, busca,
nesse amor, o que indica a presença de algo forte, que habita no coração,
que tem em si a força interior de produzir a imensidade de fantasias acordadas por loucos desejos.
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VIVA O AMOR EM TOQUES SEM FIM
Ah, como a saudade mexe perdidamente com o que em mim anda
vivo na cabeça, o que tenho de melhor caminha, por certo, claro, no ponto
máximo sensível do coração; sinto o amor cada vez mais tocado em coisas
esperançosas borbulhadas de sonhos, o que faz muito bem à vida de quem
não esquece nunca o gosto buliçoso do amor.
Ao coração apaixonado, trace a noite em toques sem fim, vire pelo
avesso os ousados sonhos, não procure disputas dentro dos pensamentos
se, no coração, acomoda por demais o amor, é que no sonho vivo conhece
o quanto a saudade se enriquece no calor dos doces beijos; sustente os desejos extraídos dos sonhos, para tornarem-se alimentos cálidos, estimados,
enlevados.
Nunca deixe a mente sem tempero: roce, sonhe, espalhe-se, beije,
ouse por todo o corpo do amado; as delícias vividas no meio do fogo da
paixão alimentam, de fato, as aventuras impostas nos sonhos. Acredite que
cada pedaço de pensamento busca sentir dentro dos sonhos prazeres presos no amor; experimente, inspirado em arrojados sonhos, como o amor se
comporta sem reservas nas fantasias.
Não há pressa para que o coração sinta por perto os olhos maturados, confiando nos pensamentos; como teclas amantes, agradam-se. Coloque-se numa mesa de jogo afoita, mire muitos sonhos de amor, pense em
uma história, na qual ande em busca do tempo, a localizar todas as fantasias vividas nos sonhos. Talvez não saiba o que fazer ou ache-se demais
desvivida e não queira sustentar-se em sonhos falidos.
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ENCONTRO DENTRO DE MIM O TEU AMOR
Tenho presa aos pensamentos a saudade da tua nativa eufórica beleza, premiada em todo o encantamento desse alto, inteiro e buliçoso amor;
em viagens entre sonhos fascinantes, vejo-te sem fim, farta na alma, abro os
olhos, encontro o bom da vida: a tua bondade dentro de mim.
Se me amas de verdade, fala tudo, anima-te, fica sempre a meu lado,
não sofras calada, não te feches por nada, aprende serena a muito sonhar,
sente, lá no fundo do coração, que não é tolice ter vontade de me amar,
quebra o silêncio, destrói o ócio ciúme da mente, que tanto te aborrece.
Talvez um dia, o teu corpo transforme-se em quentes amorosos pecados, no meio de vastos desejos se veja sendo consumido e, com o juízo
perdido, excite a vontade aflorada no coração a sentir coisas que só há no
amor; o tempo entra na cabeça com a tua beleza lembrada em todos os
sonhos.
Mais perfeito que o azul do céu são as fantasias por muito tempo
sonhadas, fazer cessar a circunstância de inatividade de certas coisas recorrentes no amor, tornar acessível, dar oportunidade ao sonho, a fim de expressar lembranças infinitas, para no meio do tempo não impedir ao amor
acesso inesgotável aos pensamentos. Mesmo que o amor esteja sempre presente nos seios dos marcados sonhos, é bom alimentá-lo, importar-se com
o destino de vida da salubre saudade; amar intimamente, com tudo o que
existe no coração, estica laços que fazem bem à vida, de tal maneira que
revolve meios que aperfeiçoam os desejos fluentes, eternos, amadurecidos.
As fantasias vividas por todo intenso sonho vinculam, confortam,
adoçam a alma, invadem o corpo, alongam a capacidade da chegada do
gosto de amar ao coração; ainda bem que o amor despertado não resiste
aos inefáveis e estimados sonhos. Amar de modo profundo faz com que
caibam sempre histórias de vida longa no coração.

Deves entregar-te de vez a esse amor, aceitar a natureza do doce
veneno; sabes como é difícil esconder no peito, em silêncio, a dor desse
amor, então procura expor, em cada pedaço vivido no sonho, a vontade de
muito amar; não deixes que o amor se demude em alegorias que torturem
o coração.
Cítrica, a alma penada no sonho caminha perdida no tempo, como
que fechada para qualquer movimento inusitado à luz do amor, afasta-se
de um lugar para outro, sinistra, esquecida da viva saudade, tudo o que
faças desconcentra, encabula o estado de vida dos sentidos.
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ABUSE DOS DESEJOS
O olhar pouco natural não enxerga na alma a presença da felicidade,
ocupa ainda bom pedaço do tempo no espaço à procura da liberdade; não
consegue, dentro dos sonhos, observar tudo o que passou no meio da vida;
cético, comete armados pecados sem importar-se com a vinda do pesar;
sofre, sem ao menos saber o motivo das lembranças que o moem por dentro, atira-se de corpo e alma na cama, distrai-se no colo quente da saudade,
num ramo de ideias surge uma canção que se junta ao conforto dos sonhos
e o menino manhoso se toca, cai no sono, a fim de sonhar com a amada.
A alegria chega aos pedaços, alimenta-se com as sobras vindas dos
sonhos, busca nesses sonhos, trazidos pelo poeta, o vão excluído do amor
na cabeça, na sede do calor da alma o coração vê atraso no fogo dos pensamentos, o amor junta-se aos sonhos, sabendo que a felicidade tem tempo
certo. O coração alheio ao passado curvar-se-á, à espera de arrumar bons
frutos; que a vontade abuse da alegria dos desejos na presença de belo sonho, para que o amor cubra as lembranças constituídas no meio das saudades e o amor mostre a cabeça cheia de brilho, forme tempestade de sonhos.
Cruza no tempo o que parece ter sido terrível engano, empardecido
o encontro da louca tua derradeira fantasia, tão somente satisfeita, ao clima
de amor, de pronto se rendera, com o perfume ainda preso ao desejado demente corpo, tudo o que for tragado da idólatra intimidade peço de volta,
contou-me que queria muito ser, no sonho, a minha doce metade.
Talhada a viver na esperança maior que o rosto da saudade, a mulher
tocada sonha que tudo o de que precisa é viver o amor, conversa com o
apaixonado coração, que se sente evitável. O que carrego dentro da alma
por ti é tudo sentido na poesia, imperativo nas coisas que sinto a moverem-se no coração, liquefaço-me, aceito o teu beijo quente, explodo ali, junto
às tuas vontades. Acaricio o teu rosto luminoso que me jura eterno amor,
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pede que fique bem perto do teu peito namorando por longo tempo; se
ainda estiveres com os desejos apurados, doa-me sedenta o colo, encarna
na minha boca uma fonte que tenha múltiplos lambões beijos para, quando a noite chegar, oferecer imperiosamente os desejos do corpo, cercado
apenas por uma fonte de luz, que seja por demais amante, barulhosa.
Na saudade busco refazer-me, sonhando o melhor espetáculo da natureza; o desespero não seca o coração, se o amor estiver por todo lado
acudido, cristalino; pode afastar os sonhos, se os pensamentos abafarem
conscientemente a esperança; não há sonhos verdadeiros se, na ligação, o
amor briga com o tempo passado; transporta para o coração todos os sonhos extasiados virados ao longo da noite; salva os sonhos com o teu amor,
antes que se percam rebocados de desânimo.
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NÃO CENSURE COBIÇA DOS SONHOS
Enquanto há amor vestindo o coração, os sonhos entram na cabeça
com toda a força dos pensamentos, apaixonado vive viçosa emoção que
precisa ter os sonhos renovados, lavados de amor por todos os lados, por
onde os cantos do amor sucedam palavras que na cabeça procurem formar
ideias além do que pensa, o amor ensina aos pensamentos conhecer palavras vivas, ricas, livres para amar os segredos do coração.
A alma excitada no coração, que vive a todo instante sonhos de
amor, injeta no corpo desejos inflamados, não há causa em que se negue
ao amor a liberdade dos sonhos vividos no meio dos excitados pensamentos, a ousadia vive no amor. A sensação derivada dos prazeres é tudo o que
se percebe dentro dos sonhos; alcançado intimamente o gosto do sentir, os
amantes cedem às delícias, o que motiva em muito o amor.
Nada é tão equitativo como o amor que se sente fascinado no meio
de sonhos armazenados de desejos, o que se espera de um natural sonho
não está predito como inteiro conto, se a vontade de amar não impera;
então, é preciso observar cada pensamento em movimento, à procura do
que passa dentro da sonhada cabeça e, ainda que se tenha todo o cuidado
de plantar cada semente, o amor requer muita coisa até chegar ao coração.
Não caia no sono sem antes chamar para si sonhos nativos, bem-dispostos, derivados de dentro do coração, onde uma luz de amor infestada
de jubilosos sonhos ilumina, com bom senso, todo o interior dos pensamentos; arraste a saudade para dentro de si, quando sentir que o coração
está inebriado de tentadores perfeitos sonhos; viva à vontade os sonhos,
que tanto pedem encontro com o amor, e não censure cobiça ajeitada pela
saudade.
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NÃO HÁ CLIMA PARA SONHOS
Olhe por muito tempo a vida com todo cuidado de amor no coração,
o tempo pede-lhe banho próprio de luz para os sonhos de amor muito
louco, não desista, encante o tempo para que motive inovados sonhos, não
deixe as aspirações acendidas sem sentido nos versados pensamentos, porque a passagem do tempo abre caminho para a vida ter sonhos flutuantes
de amor, a vida cria campos, envolvida, encanta-se até os passos tornarem-se pacientes, os anseios intensos arrastam-se em vaporosos invasivos
dominantes segredos; observe, no acesso aos pensamentos, a cabeça com
movimentos tensos, vencidos.
Um abraço bem dado na chegada do amor promove com cheiros
uma festa aberta a sonhos, a marca da ternura entusiasma interesse com
mais sabedoria a ser entregue ao coração, o tempo favorece ao amor a
prática da coisa certa para que o coração não se sinta traído, ainda que
as asas infatigáveis circulem nos pensamentos, na conquista do exaustado
universo.
Não há clima para o coração torturar a intimidade sonhada se o
amor imagina tempo ilimitado, nem a própria inabilidade do coração entrega focos ousados se o carinho não aguça os desejos, o jeito preguiçoso de
entregar-se no namoro acalenta em pedaços todo o espaço vivido no amor,
o tempo acena à flor apimentada no coração, que inspira ao amor claro
espaço criador de sonhos.
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NÃO EXAGERE NO SENTIDO DOS SONHOS
Há muito a felicidade seduz sua cabeça, pois você, completa no
amor, é envolvida pela saudade a cada momento em que o coração é alertado pelos estalos nos sonhos, neles todo o universo que cerca com cuidado
a fé do seu corpo anima com excesso o amor; mesmo que limite os caminhos por onde as fantasias do amor perdem o entusiasmo criador, é bom
inquirir os desejos aceitos, para que os sonhos não se queixem lá na zona
de sofrimento.
O amor faz a sua vida ter sonhos que não deixam dúvidas de pecados, ele atira qualquer empecilho para dentro dos seios dos prazeres da
alma, vê-se triste quando as lembranças lampejadas assolam o tocado coração. Não exagere no caráter da vida exibida nos velhos curtidos sonhos,
a beleza deliciosa imposta pelo amor encanta muito o calejado coração,
acaba sempre pedindo causa justa, para todo o movimento da saudade
articular-se de modo admirável em cada pedaço restrito do amor.
Ainda que o amor não se sinta longe dos sonhos, insira novo capítulo com mais emoções, não use poesia que tire do coração um momento
rico em meio aos sonhos dos pensamentos, não sinta inveja do que vive
nos sonhos, tente encontrar na saudade a vida pedida nos sonhos, só a
felicidade pode seduzi-la por completo, o amor faz dos espaços dos seus
sonhos vidas pecadoras.
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AMAR EM PUROS VERSOS
Se acaso estiver se sentindo perdidamente apaixonada no meio das
vontades do tempo, nunca estimule nem aconselhe, se não pensa com o
capricho natural do coração, pois o amor em estado insolente incomoda
demais e, a excursão à procura da saudade, quando sentida com extravagância, bem quente, entra inquieta no meio dos mistos sonhos.
Percebe-se, nessa ocasião, miúda, pensativa, muito sensível à prática
de travessuras no amor, à espera de que o amado chegue cheio de inéditas
loucuras para amá-la em traquinos pedaços, não se esqueça de lembrar,
doce pecadora de belas ondas, das douradas e doidas abissais fantasias, de
que o recanto onde calam os puros ventos de amor divagam em letras, no
fundo dos pensamentos.
A todo tempo acariciada, olha encantada seus traços lá no ninho fecundo de fogosas palavras, perfeito para caminhar ao encontro dos sonhos
com as verdades afinadas junto ao airoso amor; sempre há motivo para
festejo quando se despe na chegada com a sensação de novos desejos e, ali
mesmo, fecha-se o mundo, os corpos não se dominam, viajam até as luzes
vindas dos prazeres.
A cabeça nem sabe o que fazer já que se presta à atenção das manias,
nas quais o amor se vê caçado e o céu, em completo estado índigo, nem
pergunta se as estrelas são necessárias no apoio a esse sonho, acende-se o
amor na beleza de cada pedido excitante vindo do fundo da alma guiada
pelas fantasias, não há mistério nos contos, mesmo sozinha vive sonhos,
ama em versos, completa os pensamentos.
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NÃO HÁ CLIMA PARA VIVER O AMOR
Não há clima para amar nessa cabeça totalmente descrente daquilo que a vida exibe nos sonhos. Esmagadora, manifesta-se acautelada em
linha de fatos caídos das loucuras nativas das ilusões, insiste em alimentar sonhos que fazem na vida o amor ser tratado como boêmio, cheio de
inocência, ainda que os casos aparecidos nos sonhos tenham habilidade
para explicar a diversão no amor, e que, em cada momento habilitado, não
espere só assistir a sonhos alegres nos pensamentos.
É que a sutileza do amor vivido nos sonhos confessa-se dependente
no consumo exato da vida; o sonho isolado, distante do amor, vê a massa
do corpo sem a ajuda de que precisa e vem do coração, a mente não relaxa,
torna-se um campo minado de desencontros feridos, expostos na solidão,
para que o sonho possa tornar-se um perfeito bem-estar, na cabeça curta
cada pedaço do amor; entenda que o que guarda na mente é fruto do que
vive cultivado lá, na alma dos pensamentos.
Um maior volume, cismado de amor postado no tempo dos sonhos,
só causará alegria ao coração; na esperança de dispor bel-prazeres aos cuidados do amor, anelará com toda força as bulas fantasias, ficará ativa se
essa for a vontade entendida pelos sonhos vistos nas noites enroscadas de
vero amor; o amor abusa na confiança de trazer à vida altivos sonhos, para
serem domínio de tudo na mente e o coração não domará a necessidade
imperiosa que o amor tem de viver em ondas altas de sonhos.
Se acaso pensar em mim, não voe sem lembrar que a saudade no
amor é tudo de bom quando sentida no coração; caso se veja sozinha nesse
sonho de amor, espere a chegada do amado cheio de loucuras para amá-la; todo o tempo seduzido, olha encantado seus traços no ninho fértil de
versos, perfeito para sonhos de amor; não esqueça, pensadora de alma fantasiosa, o retiro onde esconde os sonhos, divague nos pensamentos, para
que o prazer acalore, faculte ao amor arma para ser consumida nos sonhos
à leveza do infinito.
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UM NOVO MUNDO CRIADO DE SONHOS
A cabeça excitada acomoda-se agitada, ardente, próxima de tudo no
sonho da madrugada, irrefutável mostra-se armada em série de coisas sucedidas nos ensaios ante às fantasias, abandona tudo o que vem de dentro
da natureza, postada nas paisagens vistas nos sonhos, nos quais coisa nenhuma terá capacidade de interpretar, fielmente, os mistérios ali abrigados,
nenhum fato asilado no seio da mente é capaz de mudar o que se guarda
no suave coração.
Na melhor das hipóteses, limitam-se os sonhos a vivermos em pedaços todos os momentos de amor, mesmo que se pense em tornar nula
qualquer revelação de amor vivido no ruidoso lume sonho; o coração não
terá como se intrometer, se o ambiente foi passado dentro dos pensamentos; um novo mundo criado de sonhos no meio de tantas fantasias desvaira
os fatos no coração, porque, à noite, o tempo de sonhar abre as portas para
a entrada de novos pensamentos na cabeça.
É que tanto sonho de amor deixado nos vícios do tempo machuca
demais o coração, a expectativa de levantar sonhos em estado de amor minará com muita seiva a mente, não ficará enfadada, nem se achará estranha
com as notícias vindas dos pensamentos; o amor se vale na espera de ter
altos sonhos, para poder ser intenso no ato das fantasias, ainda que o sonho
seja negado, a cabeça estará sempre à volta do que se passa com o amor.
Do mesmo modo que o amor transporta ao coração plena vontade
imposta pelos sonhos, existe o sonho vivido muito dentro do coração com
desejo de ser todo tocado pelo amor; para que a alma do sonho possa ser
célebre, procure amar a fundo as suas próprias aventuras, quem sonha seguro com o amor que esconde na cabeça tem a garantia de que seja longo
no coração, a cabeça tem a sensação de que o amor não cabe no coração,
se no sonho for negado.
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VIVA O SENTIDO DAS EMOÇÕES NO AMOR
Lembre-se das belas cenas em que o amor atiça a cabeça a loucuras,
descreve com doçura as tentações, percorre todo o lugar da mente com a
força dos pensamentos, madura de pronto para viver no coração; jamais
deixe passarem infundadas as fantasias, encoste, pense, ilimite, arrisque
tudo nos dolos desejos, tenha fé em cada tempo espalhado nos pensamentos, procure viver o sentido das emoções no amor.
É que no sonho o amor é entrega, sem importar-se com descair o
que se passa nos caminhos da vida; perceba que tudo o que anseia no
sonho, os pensamentos desbastam para dar inteiro conforto ao coração;
ainda que no sonho o amor sinta que o corpo sente-se dependente do que
carrega nos pensamentos, o coração lança-se à procura de um estado de
descura que tenha tudo a ver com o que o traz nos sonhos.
A clareza do amor não pode ser negada, para que o tempo não construa em você obscuros pensamentos, o sonho nem sempre ajuíza o que se
passa na vida, para que possa de fato entregar-se plenamente às fantasias.
Muito bom conhecer o estado amante do seu coração, o qual, mais bem
molhado, alcança belos sonhos e o amor, por ser bem íntimo, torna possível viver no sonho todo o essencial que corre no coração.
O sonho tem o domínio de importar um fato quente para que o
amor sinta-se aliviado nas fantasias; procure, então, aperfeiçoar todos os
momentos em que se encontra tentado, cheio de loucos desejos e permita
que cada toque tenha valor diferente, para que possa sentir as delicias voando por todo o corpo, porque não há motivo para reservas na intimidade
se o que se quer está minado de tentações em todo o sonho.
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AS VERDADES VIVIDAS NOS SONHOS
Quando a saudade se instala há sempre um instante em que tudo fica
esquecido nos pensamentos, cresce vontade, cria mundo, procuram-se modos para entender o porquê desse sonho cativo no coração, tudo se transforma, não há jeito de a cabeça fazer o que se sente no interior, dissolver-se, cair
aos pedaços; por mais que nos sonhos tenha-se o amor vestido em retalhos,
na vida tem o gosto rateado de surpresas, não há jeito para a saudade tornar-se discreta, a essência é demais ofensiva no espelhado da mente.
Importa muito saber que o tempo alerta os sonhos, como anda o estado da fé do amor no coração, só as linhas gozadas nas trilhas sonhadoras
das poesias inspiram as palavras curtidas no amor, terrível ter nas verdades
vividas nos sonhos os caminhos facilitados pelo letrado do seu corpo; ainda que, no universo onde se fecham os sonhos e anda a vida, não se deva
misturar os encontros, ter o gosto de poder escutar a sensibilidade imposta
pelos sonhos apõe aos desejos bem mais prazer.
Caso sinta-se feliz com o amor, conte-me como é ser todo esse tempo
passado na insensata vida, abra a alma, só chore pelos cantos se a felicidade
virar de fato pecante, excessivamente fria; não exceda de modo rigoroso
nos sonhos do coração a perfeição agradável vivida no amor, sempre há
motivo para a saudade pronunciar-se nos belos momentos alcançados nos
sonhos, em intensa bem-aventurada vontade cace as lembranças alcançadas pelo amor vivido na felicidade.
Para namorar com jeito raro, procure na cortesia dos sonhos o sentido da história desse amor, não perca a qualidade dos sonhos, defina a presença do coração no meio dos ouros pensamentos, não seja curioso nem
torne-se passageiro, não narre nada que não venha de saudade no coração;
o sonho torna-se rotativo quando a pressa carregada presa na cabeça recusa o amor na vida, ao pensar em amar de modo natural, não viva sonhos
vazios distantes do sentido na coisa real.
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O TEMPO MOSTRA OS PENSAMENTOS
Há muito anseia libar no amor como uma louca apaixonada, em ato
firmar-se coisa útil sem limites, seduzida pelo campo de carinho de bel-prazeres exposto no coração, fixa-se nos acabados desejos, acesa por todo
o interior, não sabe o que fazer para que o amor tenha sempre o eterno
gosto natural; se o sonho passa despercebido, não consegue gastar-se sem
proveito, nem cria feixe de luz para o amor.
É no tempo que se acode para que cada sonho tenha louca a vontade
afagada com traços de amor, visível na espécie de vida anda para onde os
sonhos sejam puros no domínio das verdades escondidas, de modo contínuo exige causa, para que os desejos dispam-se no ato em que os corpos
tocarem-se, o amor domina qual uma máquina, nos sonhos sucede como
escape, no tempo torna-se calado.
Ao tempo expõe os pensamentos, não há sonho que faça o amor
maior do que o sensato pelo coração, os belos sonhos abraçam o céu, deixam que as estrelas abram-se com todo o índigo ensaiado à volta, não há
lugar seguro quando o coração sente-se vazio, fora de qualquer contexto,
escurece a saudade; ainda que pense no tempo como relógio sem ponteiro,
o amor distante do coração é sonho vicioso.
Ligado ao centro da alma, todo fascinado, vê-se como alvo em meio
aos pontos de prazer nos sonhos, o coração não falha quando sente a presença do amor expressado de vontade ao vê-lo abrir os olhos, acredita na
chegada dos sonhos cheio de esperança, para que possa sentir alívio na
oferta de carinhos e o anseio espalha-se por todo o corpo, os pensamentos
veem-se abonados, sendo chamados ao coração.
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NO SONHO ENTREGA-SE AOS PECADOS
Tudo de sonho lido nos seus olhos precisa ter cuidado específico
para que o amor não se iniba, se a você causam gozo as lembranças existidas no passado, jamais viverão o caminho livre para o coração; ao amor
deve dar-se por satisfeita, à mania dos sonhos, já que a alma sonhadora
guarda os desvelos; mesmo que o amor leve aos sonhos passagens delirantes, é o tempo que mapeia o gosto da saudade, o amor aloucado sucede a
toda confissão de saudade, que no tempo tenha o coração invadido.
Aquilo que dirige o bem-estar de um sonho maneja ato ou efeito das
coisas dentro dos pensamentos, o estado de criação define as regras para
que seja aberto espaço onde o amor tenha sempre primazia; no momento
certo, acontecerá a chegada de um fato novo, enxergado em sonhos se doará aos pecados, coisa nenhuma encanta o coração se o que deseja que viva
por perto não estiver consciente nos sonhos, um grande passo para que se
possa acreditar no que dizem os sonhos de amor é torná-los fiéis, legítimos.
Em espaço mínimo, arrasta-se o sonho à procura no tempo de ter
os momentos apurados para o amor, o efeito de produzir banhos de amor
eleva o sonho a dar todas as regalias inerentes aos extasiados, a falta do
essencial, a maneira de fazer, de dizer, de olhar, influi e muito no modo da
vida amorosa, tudo o que ocupa lugar no amor cria nos pensamentos um
exercício consistente na divisão dos sonhos, absoluto a qualquer fonte de
luz que incida e, mesmo que não se revele na essência, reina nas fantasias.
Fazer apagar-se total ou parcialmente uma fantasia atrai para si a detenção de sonhos tragados no tempo, usados para indicar uma sequência
imediata de ações no amor e só verem carinho no que pensa o coração; a porta de entrada do coração não tem segredo, sempre de todo aberta para o alegre nativo amor; existem dentro dos sonhos traços vivos perdidos do amor,
que não entendem o passado nos pensamentos e, ainda bem que, quando cai
a noite, os sonhos apontam a certeza de que o amor não está abandonado.
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NÃO DESISTA DO SONHO DE AMOR
Agrada-me que o encanto dos sonhos transfira para dentro da vida as
posições que causam fortuna ao amor, que deixe de lado o estado de tristeza de quem se acha só, para que o efeito do amor não se sinta perdido;
nunca se negue a gastar as lembranças ausentes, não viva a ermo se alguma
coisa bole com o selo passado, não se afaste da vida ativa, não cause raio
nos pensamentos, só porque o amor provoca o seu coração; o bom no
amor é sentir o calor da vida querendo que esteja mais e mais bem vivo,
para viver o que for preciso.
A cada pedaço do sonho, saberá apreciá-la cuidadoso em tudo o que
procura zelosamente ser motivado, tudo o que pensa, sabe o que carrega
e tira do coração; a mente, mesmo confusa, deseja corretamente amá-la;
quando o encanto toma conta dos pensamentos, conhece as muitas surpresas a serem enviadas ao coração, porque depois de admitir ao próprio
tempo o tamanho do amor, entrega-se aos pensamentos, procura com as
forças que lhe chegam tirar qualquer meio de amargura satírica, vinda da
durona solidão.
Tudo pode ser contido na vida do amor, quando no coração desperta
a emoção do belo que é a primavera, em alto grau o ânimo criador cola-se
aos desejos, para que cada um dos sonhos destine-se a aclarar a mente,
manter acesa a energia do coração, que vise obter dados secretos tocantes
ao estado em que se acha o amor, ativar a mente para ter ideias de que o
amor, que vive dentro dos seios, não é apenas uma coisa de passagem,
muito se perde de poesia, quando o mundo de tentação distorce as precisas
vontades vivas no coração.
Não se desiste de um sonho de amor por não trazer o amanhecer aos
arredores todo o essencial ajustado; os pensamentos têm mania de ideias,
possuem natureza viva, que toma de pronto o conjunto das fantasias. Ah,
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se o mundo não fosse tão mundo, os sonhos tornar-se-iam vida influente
junto aos sentidos do amor, dariam alguns instantes para que nada faltasse
de belo aos pensamentos, levasse o de mais doce ao coração, sendo concorrente da árvore que rodeia a extensão e cobre a entrada cheia de frutos
de inefáveis sonhos.
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NÃO CONSEGUE ESQUECER A QUEM AMA
Quando o sonho no tempo provoca passagens vividas, a saudade
sente-se por dentro assumida, presente, tocada, a solidão procura de todo
modo a estrada da morte; sonhar todo o tempo amando é bonito para o
coração, compreendo que o coração não tem a sabedoria para amar, ignora,
aceita o estrago como melhor caminho de quem ama.
Não consegue de jeito nenhum esquecer quem se move nos pensamentos, não influi se, no começo da história, enquanto a alma desanda, o
corpo sem dó entrega-se, de tanto pensar na amada esquece que o sonho
pertence aos mistérios da noite; levo para cada sonho a sede de tê-la sempre ao seu jeito quente, amando-me. Foram tantas noites agitadas, à espera
de que surgisse inteira à minha porta; ainda bem que existe o tempo, que
repara e inventa a saudade como escape.
Não tenho a poesia apenas como encanto aos ditosos momentos
vividos, afino todos os pensamentos para chegarem confortáveis ao seu coração, quando a angustia é movida revela quão importantes são as vividas
emoções; não dê forma de drama, não jure amor, se a tudo o que pensa não
vincula a saudade, tenha o coração quimérico na glória do amor, sinta os
desejos atiçados de intensidade, não me acabrunhe, não há nada que fira
as coisas de amor que vivem nos pensamentos.
Recordo todos os instantes em que a tive nos braços, foram tempos
de intenso namoro, nunca tive a intenção de tirar do seu coração sentimento que não fosse verdadeiro; o que busco no seu amor atreve-se a inserir-se
nas poesias, que são frutos dos sonhos; não basta para o meu coração crer
no seu amor, se o que sente não mostra em cena, embarca nos sonhos sem
dizer uma palavra, então não posso inspirar-me no retrato do seu coração,
dentro dele existe a certeza de que cada verso de amor aloja-se em sua
alma.
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NÃO HÁ VIDA DE AMOR SEM SONHOS
O coração atravessa no tempo descuidado e consome-se com os poemas que pensa ao longo da vida, continua a ser atordoado nos sonhos, até
na saudade, cabe a ele ladrilhar cada passo por onde caminha, posta-se de
modo quimérico, como aquele pássaro que canta à frente dos sonhos atado
de saudade, solidário nas fantasias no meio dos sonhos, cheio de euforia
encaixa-se caliciado à espera do amor.
Por amor está sempre com os pensamentos ligados aos sonhos vividos nos festivos braços do passado, onde passagens tornam-se essenciais,
tudo porque os sonhos de amor regressam tomados, incendiados, não há
neles amargura, caso o amor ache-se temido por ser todo o tempo lasca
de saudade; quando se ama, não há estrela que caiba nos sonhos, pede-se
apenas que a sorte esteja por perto do coração.
Não há vida de amor no tempo se não temos como contar sonhos
atraentes marcados com calor muito ativo, a energia aguçada de carinhos à
procura de sonhos chama para si todos os espaços que moram no coração,
o estado de amor obtido nos sonhos define como se sente o coração, para
viver as delícias natas da vida; tudo é sublime e encanta o coração, quando
a nobreza dos pensamentos acha-se no privado incensado amor.
Se o amor estiver bem querido dentro do coração, não terá pela
frente momentos atrapalhados de tristeza, o produtivo amor acendido nos
olhos torná-lo-á forte, aceso, cantará feliz na candura do fruto dos sonhos,
nada será distinto do que pede o coração; fica claro na vontade existente, formada pelos cantos dos olhos, alto felizardo a entregar-se deliciando
prósperos versos, para que possa viver no espaço sagrado do amor.
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O AMOR DISTRAI A SAUDADE
A esperança, criatura farta, está bem à frente do conforto dos seus
incansáveis sonhos, é com o olhar nas fantasias que se chega ao caminho
consciente da terrível loucura, não se deve utilizar o sinal da cruz, nem
agradecer aos devaneios pelas inconstâncias, o clima impróprio ao amor
transforma o tempo, compadece, atormenta, mexe, pressiona, finge estar
no meio do pior dos sonhos, trava os olhos, despreza, encurta o gasto sorriso, para poder banhar-se na busca da paz e ver se, no amanhã, enxerga-se
bem próximo da luz.
No coração, a vontade do querer amar avança rápido ao encontro
ordenado pedido pelo amor, em sonhos, no ritmo das delícias dos rios confiados de carinhos, banha-se na procura da sorte, mesmo tão perto do amor
sente-se triste, tenta meio sem jeito brincar com os confusos sonhos; enquanto a esperança corre disposta a doar dias melhores, os sonhos abrem
sorrisos frenéticos, delirantes, cheios de animação e o amor por dentro se
estabelece, acomoda-se pleno, realizado, na esperança de ver crescer o bom
fruto que leva ao sonho, onde encontra chamego no sofrido coração.
A presença do amor distrai o choro da saudade, que de tão animada adormece como criança no colo; a pele que viaja no seu corpo cheira,
conquista, amacia, toca o brilho acomodado no meio dos olhos, muito
saudável e bonito para o coração; quando os pensamentos transformam-se
em capazes sonhos, o tempo não é falho se o amor presente atinge o alvo
paciente e orgulhoso que passeia no coração; o amor, contente e em festa,
chega, entoa uma bela canção, doa e farta-se com os carinhos da amada,
elege os mais altos sonhos a serem cúmplices infinitos, afiados como fonte
severa rica de inspiração.
Na cabeça, quando os pensamentos ligam-se ao coração, tornam-se
fiéis na conquista do amor presente e o beijo de amor dado nos sonhos
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desdobrar-se-á em busca de pensamentos abastecidos de fantasias, o tempo
não se incomodará pela passagem, se o resultado for favorável à própria
vontade do amor; o coração, satisfeito com a verdade do amor, é que deve
de fato sentir a boa chegada dos sonhos, a luta é por um lugar melhor no
amor, pelo conforto dos pensamentos entregues ao coração da amada; a
mente admirável, acatada de belos sonhos, não tem limites de tentação nos
desejos levados ao coração.
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ANIME O AMOR JUNTO AO CORAÇÃO
O amor tem tudo de bom quando as almas comportam-se sem restrições de expressão aos seus desejos, não há clima de sucesso no amor se
os pensamentos confundem-se, caso o coração se perca nas fantasias, não
se aclara o destino por onde passam os sonhos nem o porquê do amor com
trânsito livre no coração; na energia vivida é possível ter-se ideia de por
onde andam os desejos e os bel-prazeres vividos nos sonhos, sonhar não é
por acaso, corre um bom motivo por trás do coração do poeta, que cerca
os sonhos na alma.
A alma do amor tem o poder de viajar por onde os pensamentos
sintam-se levados ao campo da tentação, nada é mais terrível no prazer do
amor do que as fantasias elaboradas dentro dos sonhados pensamentos;
assim, modele o sorriso, afine a alegria, atenda aos impulsos, alie-se à gana
dos sonhos, ache sua estrela, abrace, aqueça os pensamentos, sinta e enflore a vida, agregue à alma com anseio a batida do coração, apure o sinal da
manha plena, desate o nó preso na garganta, avalie cada momento, clareie
o nublo dia.
Encante as palavras intocáveis junto ao belo inefável coração, ilustre
o céu de lua cheia ausente de estrelas, mantenha presente a elegância com
cadência, cative com a madureza dos conhecimentos a finura do amor,
dívida aliviado o perfil do seu dom, adote com linha o bom senso, eleve
as boas causas dos pensamentos, acenda alegorias para bem dos sonhos,
sugue o sabor do mel brotado da saliva, deixe os olhos brilharem, cante todos os versos expostos no coração, abale o ego, ilumine os sonhos, admita
a busca da felicidade.
Por mais que a cabeça resista, não tire dos pensamentos a saudade
nascida de um bom cultivado momento, o puro sonho nos olhos entra no
coração, os pensamentos cheios de desejos caçam doce nesse reto amor, a
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fonte da pureza carece de cansaço, em um mundo escuro de sonhos perdidos cerca-se de cores das ondas, a luz ligada à sua frente reflete sombra
levada de sonhos, literalmente, à margem de um amor gigante; por mais
que o coração aceite, o amor só cresce caso a repentina saudade ilumine-se
e torne-se permanente.
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CAMINHE COM O CORAÇÃO NOS SONHOS
O riso da alegria nos sonhos, junto aos inefáveis instantes vividos
no amor, merece o melhor do coração; perca-se em meio aos desejos, não
busque bolar nada maior do que o que se passa na quadra dos sonhos, torne os pensamentos ilustres quando sentir a chegada do tão delicado amor,
ame o que sustenta sua alma, ande sempre com o coração à disposição dos
sonhos, nunca force os pensamentos a produzirem discórdia, cace encontro com o gozo da eterna felicidade para que, nos campos da vida, vicie-se
no sabor do amor, creia que bons momentos não são apenas gotas de sorte,
vão além do revelado no coração de quem ama.
O coração sabe exatamente a medida certa de como reagir frente à sabedoria publicada nos pensamentos, a presença de argumentos
maduros merece a graça alcançada no coração para que tornem o amor
ímpar, irreparável, distante de qualquer sorte adversa no amor, os pensamentos afagam-se no fundo da alma, onde sente o pulsar, o mover-se, mesmo em dúvida com a consciência consegue pousar no meio do
coração, com o encanto longe, a raios de distância, aprecia a grandeza
do preposto coração, que nunca fora tão feliz; o rosto cheio de gestos
afáveis joga, ao tempo, o bom vindo da vida, acorda com risos vestidos
de alegria.
Há momentos anárquicos na vida em que tudo se transforma em
sonhos ou em quase nada, os fatos perdem por completo o sentido se nos
sonhos não se gaba nem se eleva a existência, até porque a própria vontade
de querer estar ao lado da amada, sem que se perceba, logo desaba, é como
um céu cheio de estrelas passageiras... Olhem as nuvens desavisadas que
passam... Observem as ideias em volta das coisas que matam sempre mais
do que os temidos pensamentos ou, então, esteie a razão nos sonhos quando o sol se assenta e os caminhos desluzem.
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Em cada tempo na vida, os sonhos viajam alimentados para conhecerem terríveis caminhos, seja na fé em que se envolve a esperança, seja
nos momentos em que se entrega o doce corpo; a alma nota, a todo instante, até quando falho o amor, a totalidade do que se passa no meio do
coração; não é bom para o coração negar-se à vida, se o que se sente lá na
pureza dos sonhos é cume de amor, não há motivos para festas quando
se pede que os sonhos desapareçam de vez dos amarrados pensamentos;
busque em cada palavra um conforto, que traga luz às poesias emudecidas,
divulgadas no sonso colo.
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NÃO DIGA NADA, APENAS SORRIA
O tempo logo traz de volta os pensamentos que, guiados, aquecem
os prantos, vestem a alma de belos sonhos, pouco importando a estação, o
que vale é a presença madura do amor pois, sem a atuação da alma, o amor
desaba no edredom e tudo se realiza, nada mais justo quando os sonhos
de ideia fixa estalam no verdadeiro ninho; tudo é possível quando o amor
aceita ser tocado pelos pensamentos, torna o sonho mais vivo no coração,
nada é mais belo que o amor ornado com a leveza dos sonhos, nos caminhos passa a ser um bem tão íntimo e é lindo ter sonhos abundantes, com
a beleza de palavras espalhadas por todo o curso dos pensamentos.
A vida tem surpresas, não existe o certo ou o errado, o bom é o que
se entende com o jeito do coração, ainda bem que o tempo não para no
coração, o amor manifestado prevalece com sentido a todo vapor, não é à
toa que os sonhos são cativados quando os momentos ligam-se aos desejos
apoiados pelo amor; não pense que o tempo tira as delícias vindas dos sonhos; consiga com a qualidade vivida chegar à felicidade, não vale a pena
seguir os passos dessa amargura, nem torturar a cabeça, se os sonhos são
incógnitos, o coração sente-se criticado nas horas em que se vê abatido,
distante da luz que lhe dá a força absoluta.
Os sonhos de uma vida são reconhecidos pelo trato na busca da
felicidade, os olhos sentem-se crédulos, a dor no amor não demonstra sentimento de ternura, de afeto, prende-se na condição de estado triste; o
caminho da alegria faz bem ao coração, que dita as regras, dá à vida um
sentido mais prazeroso, importa e muito saber que os seus desejos e vontades estarão abastecidos por completo no coração; não deixe os sonhos
confundirem as aspirações do seu corpo, faça uso na vida daquilo que acha
lícito, mas, se a verdade foge aos olhos, não faz companhia ao coração, não
diga nada, apenas sorria ao amor.
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A esperança às vezes ameaça brincar com os sonhos, orienta a alma,
assiste com doçura o coração, no amor o abraço atrai, o beijo declara-se
íntimo, pegajoso, com delicadeza expande-se sem rodeio; use o possível do
amor, para que os pecados possam aproveitar tudo o que se passa dentro
da cabeça, não há meio que faça os pensamentos recuarem, se a força que
vem do coração é de chuva de amor e ele invade a cabeça sem aviso de
chegada, permita que os pensamentos cresçam de altos sonhos, porque
só um amor colosso pode ter o reinado atiçado mais lindo de imaginação,
cheio de pegadas e pecados.
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A LOUCURA POR AMOR DENTRO DOS PENSAMENTOS

Quando o amor transforma-se em um bom fruto desenho, torna-se especial no interior do coração, recupera os sentidos para os sonhos terem a
sensibilidade elevada a qualquer gesto vindo da mente, tudo vira luz e a cabeça
não consegue ajuizar o que se tem preso dentro dos ansiosos pensamentos,
no meio do amor mostra-se atraída em querer dar-se, sem ao menos exigir
uma troca do prazer vivo, somente uma viagem de intenso amor melhorará as
chamadas feitas, continuamente, pelos sonhos, aproveitará as delícias do amor,
insistirá para que os sonhos tragam tudo de bom para a doce vida.
Ainda bem que, à noite, voltará ao caprichado ninho para poder adquirir vida nova nos seus sonhos, dentro desse mundo não terá outra escolha senão abraçar os pensamentos, que lhe trazem fonte à vida; na verdade,
cada passo dado tem história distinta em sua vida, nada supera as dores
vividas no amor, até quando não se imaginava de bem com a vida, havia
sempre um pedaço de sonho saudável no coração, era a sina que carregava
por ter sido amante sem sentir o toque do prazer atravessado por todo o
corpo, tinha toda a alegria aos pés, mas refletia sobre aquilo que achava
melhor dar ao amado: ser o seu dono.
É de toda boa sorte sonhar com o bom amor, vivê-lo intensamente e,
de tal jeito de pronto entregar-se, desejar a sua tão esperada crescida eternidade, provar o gosto do licor que transcende os sonhos da alma; caso fique
amando, deixe o corpo livre ao bel-prazer do coração, não resista, se quer
viver sonhos inefáveis, feche os olhos ao tempo livre, ame de todo profundo, não lute, sinta o gosto atrevido próximo ao amor, melhor deixar que
esse pássaro, lá dentro em fantasias, abra as suas asas douradas em busca
dos sonhos, libere de forma incitada os sonhos dormidos, no que estiver à
vontade guardado no coração com carinho.
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Sonho amargo tem gosto que amola a vida, quando vê fechadas as
portas do coração relegado ao amor; esquecidos, os sonhos choram de
intensa saudade, mais ainda pela falta que faz a ausência dos carinhos, é
insuportável sofrer por amor, a cabeça roda, o coração fica maltrapilho,
o corpo entrega-se ao abandono, a loucura por amor não pode ser uma
presa dentro dos pensamentos, senão não se vive amor de verdade, a
natureza encarrega-se de fazer qualquer movimento para que o coração
sinta a força dos sonhos amolados, tudo é passageiro, se a vida não é
regida com os sonhos livres e ainda aceita uma forma de amor duvidoso.
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AO CORAÇÃO FELIZ, UMA NOITE NOBRE
A saudade não estraga a emoção bem-vinda, alimenta de todo jeito
os alegres sonhos inefáveis, até porque os pensamentos de caráter de um
bom coração não absorvem a esperteza sem sentido, ele não assume desmando nem falso comando de apego alheio à manobra descabida de variados sonhos, entrega-se ingênuo ao amor com a finura do sonho expressivo,
à sua frente nem mede o valor do tempo ao receber a grandeza obtida, o
coração em silêncio sufoca a saudade sem avaliar o saber da consciência,
entra ainda no espaço dos pensamentos e faz o prazer ser atuante, alimentando a verdade da esperança.
Embora o amor pareça quente à natureza, os sonhos não podem
rebelar-se aos caprichos da solidão e analisar o que se passa no meio do
coração, cuida para que nada falte de concreto ao bom senso do amor; para
ter os sonhos curtidos no encontro com a devida paz, alimente a mente
numa boa lavada conversa, a vida não é uma alegria constante, não importa
por onde anda nem vale mexer nas suas experiências; de que vale acanhar
os pensamentos se a estrada é deserta, intensa, carregada de complexo de
estação, a noite chega, ajeita os cabelos, cria os olhos, esconde o sorriso e
pensa nos sonhos com amores vividos.
Ao coração feliz, uma noite nobre, alegre, cheia de desejos, vontades, brilhantismo... Inesquecível, tal como os encantos dos toques nos
olhos, uma delícia dominante torna-se luz interminável, um interior com
pensamento seguro, vigiado, abraçado de sonho imediato, raro, sublime,
de todo claro, guardado, inspirado em momento lúcido... Nessa noite, um
brinde à vida do amor no coração envolvido, não importa quem seja o seu
amor, alimente o passado e sonhe “bolada”, sem escolha de propósito; os
sonhos anunciados acendem-se e entram na fila aliviados, solenes, alimentam os bel-prazeres do amor.
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O coração por vontade própria poderá, com a ternura radicada no
íntimo, entregar-se por inteiro, faceiro; os olhos, com anseios de riqueza, acham novos rastros que levam sem perda de tempo a longos sonhos,
a mente cansada pede um pouco de alívio para amar, motiva os pensamentos a serem alegres, sensíveis; a dor no coração chateia a cabeça com
pensamentos sombrios, não sabe como fazê-los saudáveis, torna-se mister
encantar os pensamentos para ter-se no coração o amor com força para conhecer a vida, ele anda pelas trilhas dos sonhos, encanta o melhor da vida
e, ainda, gasta-se com o gosto da saudade.
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A AMARGURA AMOLA OS PENSAMENTOS
Readquirir forças, renascer, tornar-se visível de novo, como amor
ativo dos sonhos vivos no seu coração, é a vida, o amor de volta como se
fosse um pedaço de emoção vindo de um fundo de sonho perdido, o amor
quando é demais no coração diz e vive verdades e somente ele entende
de fato o que sonha, o corpo, sempre humilde, aceita o que lhe é cedido
nos sonhos em forma de vontades e amplos desejos, quando a beleza dos
sonhos chega ao coração, é sinal de que a inspiração abençoada é trazida
das estrelas, é solidário e, bem dirigido pelo coração, fica fácil ler o que se
passa dentro dos pensamentos.
Só o tempo pode dizer o que nutre o amor, amar tem na alma os sonhos excitados de ventos sem misturas, a vida permite sonhar, não importam os caminhos, nem sempre os sonhos realizam-se como se ambiciona,
quanto mais se pensa no amor, mais o sentimento torna-se imprescindível
à maneira viva realista do coração, nada faz o amor ser barrado no coração,
já que é de dentro dele que brota a colmeia brasa dos sonhos, é triste olhar
o passado e não sentir nada que atraia vontade de apreciar a saudade de um
grande amor, até que exista, no meio dos escombros do amor confuso, um
modo de tornarem-se nítidos os sonhos vividos.
A amargura no coração amola a cabeça com pensamentos obscuros, não sabe nem como se tornar útil, a fuga imediata da ousada tristeza
depende da única vontade de o amor ser encontrado à luz dos olhos; aos
olhos tristes, maculados, o choro liberto para as lágrimas pronunciarem-se
é justificado, logo estarão os pensamentos soltos, risonhos, satisfeitos com
o resgate da alegria, prontos para viverem novas emoções, sentindo o cheiro da pele exalando, notam contentes o amor bem próximo do aconchegado coração, aproximam o olhar e tentam aproveitar-se da sorte favorável do
momento do amor à volta com os sonhos.
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Caso o coração divirta-se com a notícia por vontade própria, poderá
com a ternura radicada no íntimo entregar-se carente ao sopro da amargura
e, ainda, intimidar pedido de ordem para cobrança futura; a cabeça, sendo
assistida com conforto para amar, procura pensamentos alegres, nobres,
sensíveis, dispostos a encarar a verdade presente no coração, sem deixar
dúvida sobre o doce caminho a ser seguido; grudada a princípios, longe
de devaneios, encara e encoraja desejos injustos a tornarem-se castiços; a
entrega do amor espesso, sujeito à beira do tempo, não evita que a saudade
junte-se a flerte no coração.
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NÃO ABRO MÃO DOS SONHOS
Não abro mão dos sonhos, até porque fazem parte da minha ensinada vida, desde moleque aqueço minhas vontades investidas nas delícias das
fantasias, faço de tudo para ver os sonhos felizes, dono eterno dos seletos
pensamentos, uma grande viagem sacode as vontades que estabeleço nos
sonhos do coração, a um sinal de virada do vento corro para os braços dos
excitados mimados sonhos, é lá onde encontro, com certeza, o porto seguro das tentações que fluem plenas nas veias.
Quisera ter um pouco de bondade que alimentasse o seu invejado
divinizado coração, cada lágrima escorrida torna-se coisa pecaminosa nas
proezas lisas vividas no amor; então o amor soletrado pelos cantos da leveza dos lábios merece linhagem nobre, cada momento vivido ao lado do
amor sonhado faz jus a si e à mina dos sonhos, tudo o que se sonha tem no
ato a espera de ter o amor colado aos dotes dos seus braços; ah, se a vida
me quisesse com toda a alegria com que enxergo nos sonhos o meu amor!
Parece que a vida muda de sentido quando o amor se esconde nos sonhos da verdade, são tantos momentos de apertos que um simples estalo estraga qualquer noitada de sonho, o céu não fica tão longe quando as estrelas
acesas brincam pacíficas de pisca-pisca, um pouco de agrado lava a alma de
quem não tem um amor nem sonhos às suas ordens; não perca a esperança,
deseje toda sorte sonhar, libere as vontades do coração ao amor, alimente cada
pedaço dos sonhos com a grandeza dos líberos assanhados pensamentos.
Não abro mão dos sonhos pois, mesmo sabendo que a vida tenha
empregado um formato diferente, é fácil viver os abalos dos insumos das
fantasias, basta sentir-se forte, altivo, frenético; ainda que a vida lhe tire os
sonhos, os pecados viajam soltos no meio dos pensamentos, não se pode
ser instrumento de enfeite ao amor só para que o coração não se sinta culpado; ao conhecer os meios pelos quais são pisados os sonhos, pode-se ter
a ideia do fogo bom do amor e, talvez afastado das coisas referentes a ele, o
coração avalie-se livre de qualquer alma suspeita.
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O AMOR FAZ PARTE DA SUA VIDA
Faz tempo que não sabe o que é ligar os olhos, cair no sono com a
vontade espalhada por todo o corpo, perder os sentidos, esquecer tudo o
que roda em você... Assustar-se apenas com os imperiosos pecados, conhecer de fato que sente a força vinda do interior, o quanto vale saborear, experimentar a estrela; embora não faça nada diferente do que quer o coração,
sente a falta de dar-se a um novo amor; não leve saudade na sua cola, caso
não perceba quanto é precioso estar com o coração tão bem pensado, que
vale procurar uma palavra doce se na distância for consumida e não chegar
ao ouvido do amante.
Com olhos tristes, pesados de pena, a falta do amor por perto não
lhe trará sentido no lance das fantasias, nas quais a dúvida não terá resgate
e o sonho vivido, maduro, enricará a sorte que estará toda a seu lado; ao ver
os sentidos caídos no sono, a mente acanhada, atraída ante o amor, aceitará os olhos dos sonhos e, nos alimentos deles extraídos, fará a vontade
implícita do amor ser farta, esgotada de imediato; os olhos vivos de amor
não se calam, oferecem-se sólidos, ficam ativos à frente de uma longa noite;
o poder de pensar liberta a carência falha em movimento duvidoso, num
manifesto ao amor irrestrito.
Não tenha dúvida, o amor faz parte da sua vida, bonita, agradável,
cheia de fascínio, devora rios de fantasias, alcança com interesse rápido o
coração do amado, enturma-se muito bem com o jogo da sedução à mesa;
como raio, a cabeça esfria e esquece-se dos momentos vividos, desaparece
de graça ao encanto do amor, sem razão para alegria, empaca, desassocia
qualquer tempo de prazer e o vento leva a sua vida pesada; estar com toda
a alma presente aquece qualquer emoção, é motivo para uma boa acolhida
nos pensamentos que, aliados a um espírito de beleza, fazem a vida ficar
aberta para a conduta do extremo amor, à beira de uma joia paixão.
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Gravar os litígios dentro de um túmulo, trancá-los para sempre, sentir os desejos ativos no calor dos beijos, não se pode dizer que seja conto de
fadas, o fato está em seus olhos, bem à frente do registro da sabedoria; faz
tempo que não sabe o que é unir os olhos, mesmo a noite indo embora, a
madrugada não a acolhe, não se iniba, duele com a vida, aceite de pronto a
beleza dos tempos, reme em direção ao mar feliz e oriente-se pelo cheiro da
alegria, não perca mais nem um segundo; se essa for a vontade do coração,
vale a pena sentir a garra e o amor presentes nas entranhas, para junto viver
todos os sonhos de pura luz.
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CORAÇÃO AMOROSO
O entusiasmo criador, do qual tu és um exemplo, cerca a tua cabeça
com belos e inefáveis pensamentos; o amor, peça única que só o coração
entende, por mais que sofra, ajusta boa vontade às notas dos sonhos; para
que se tenha, na ponta dos versos, a doçura do gosto ousado do amor, é
bom ter na mente momentos inteligíveis, ligados em todos os sentidos aos
sonhos, a fim de que, na madrugada das fantasias, sintas-te tão seduzida
quanto bela; os sonhos e a inocência fogem em meio à liberdade do amor,
na qual crescem os desejos; cada tempo de doçura faz o coração situar-se
nas vontades unidas de ricos encontros de emoções.
Toda vez que sonhas com o teu amor, sentes verdadeira avalanche
de vontades espalhando-se por dentro e é natural que a coisa vá além do
extravagante, já que o amor é a parte mais terrível que cobre o coração;
ainda que o sonho não traga notícias, a beleza está em poder sentir o gosto
do amor vivo bem de perto, o sonho é efêmero, não há exame ou prova de
folia sem a acedência expressa de toda a vontade do amor; parece fácil viver
belo sonho, mas é preciso ter em ordem o coração cheio de amor unido aos
pensamentos, não há pressa se o sonho traz vivas as cortesias que o amor
oferece a quem, de fato, sente a alma quente.
Assim que o dia chega, não há alívio nos pensamentos, tudo volta
a ser como quer o confuso coração, a dor acoplada à saudade faz ampla
mistura, que apenas mostra como nem sempre o coração é saudável; aturar
a pressão invasiva, que por todos os cantos abate sem dó, é forçar demais
o clima à tentação, o sol que pela janela surge no teu rosto não só aquece
como alimenta a doçura vinda dos sonhos, é básico para o coração; não se
deve, à noite, ter sonhos diversos das vontades e desejos dados pelo amor,
viver à base de sonhos leva-nos a fazer viagens, e só quem ama entende o
que se passa dentro dos pensamentos.
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À noite, no retrato dos pensamentos, observa a lua lá distante, que
a passo lento caminha disposta, atenta; as estrelas à sua volta abrem-se,
como se quisessem dizer-te alguma coisa sobre o amor, teus olhos alheios
caçavam no tempo os encantos das ruas da vida, atrapalhados, sorriam
acomodados, pouco valia o que viam ou para onde iam bagunçados, confundiam-se no fundo dos pensamentos; um dia desses, a cabeça perdida,
por pouco juízo, não se alegrava, assanhada procurava sonhos, com os
seios expostos a amada tinha segurado com as mãos tremidas os sonhos
chegados da felicidade.
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NO AMOR A MENTE ASSUME SONHOS
O coração bruto só se aquieta com o apoio dos sonhos, até em desfile de amor os olhos vivem em pecados, no caso da dúvida a opção de
escolha cabe à manha do coração, que terá prazer em mediar o bate-boca;
nada segura coração cheio de sonhos de amor, se a vida tolera que exista
tudo de bom para poder amar, que a vida seja boa demais no trato com o
que sonha e o perdão, a justa saída, que o pecado vire cinza.
O importante na beleza do amor é o todo conteúdo que se alimenta
com os sonhos guardados no coração, tudo é útil quando os sonhos encontram livre a coisa expressa do amor como rotina nos pensamentos; a poesia
de uma noite de amor bem feito é tudo o que se espera na vida de quem
ama fora das inocências, quando o seu coração parece animado, até falho,
ausente nos sonhos e nasce sempre mais linda.
Os olhos estão cheio de brilho e as notícias esperadas não chegam,
o silêncio toma conta do coração e dele somem atordoadas e feridas as
palavras; entregue a outros cuidados, a mente foge dos sonhos e os pensamentos, como um raio, tiraram o amado da cabeça; parece sonho com
ar de um sinal estranho, sem fórmula de amor no coração os pensamentos
ficam sem tempo para marcar a hora da visita.
O amor na mente assume sonhos acabados, o difícil é conseguir
manter o coração da amada excitado, os pensamentos gratos, alegres, dispostos a uma viagem, a fim de levar o amado a ter sonhos de modo inefável; agitar as fantasias no meio da noite não abona abrir os olhos livres,
nem revela efeito de enorme amor; nem tudo está perdido, nem tudo é luz,
nem tudo é alegria, nem tudo é dor, nem tudo é amor à vida.
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A BRISA REFRESCA A DOR DO CORAÇÃO
Dona que ronda à procura do caminho do amor, não se afeiçoe com
o sofrimento, não padeça a cabeça na desordem, não curta o desespero,
não seja avessa a sonhos, não se omita, não avance na contramão... Não se
denomine rótulo vazio na vida, não subestime o desconhecido, não pretenda mutilar-se, não tema a busca do infinito, não se nomeie infeliz, olhe no
fundo dos olhos e faça o coração ser de todo expressivo.
A mente inerte priva de acomodação os pensamentos, achega-se à
saudade, retém os segredos, nunca esqueça o tempo desse amor, dói muito
por dentro, não adote a tristeza, chega de tortura, nem percebe as lágrimas
escorridas, mas a fronte sorrindo passa decepcionada e o tempo chora, o
retrato batido em dia de sol, que escapole da mão e lá se vai em meio à
multidão, renovado de carinho, parece rir do fracasso imediato da paixão
sentida, nem lembra que esteve ao lado do seu amante.
A razão não é fundo decisivo nas coisas de amor, equipe a pureza
dos sonhos na clareza da mente, compense o intuito com equilíbrio, alimente os ansiosos apressados fugidos cíclicos pensamentos, com a riqueza
das suas vontades, ensine o seu saber, crie fonte de luz no coração, cace
mais sonhos, banhe-se com a sua formosura, inspire toda a sua delicadeza
com gestos que deixem doce saudade, envolva a mente com elegância,
mostre talento sem fim, nas manhas aspire todos os desejos do amor.
O vento que a abana refresca, joga o pranto para dentro do coração
e faz o corpo tremer de saudade, caminha lentamente à procura de sonhos,
para tentar, no encontro com o delírio, sentir o amor em chamas; somente
à noite, nos sonhos, alcança a força do amor e o corpo, agitado, esquece a
vida por um segundo.
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O TEMPO MATURA O AMOR
O coração chameja de acordo com o volume do amor perseverante,
instigado por sonhos intermináveis, amar não é invenção rebelde da vontade invocada por meio de frutos vindos de desejos insofismáveis, é preciso
que os pensamentos estejam cobertos de movimentos quentes como proteção a esse amor, o amor nu é insuspeito, bondoso, liso, reto, tem estrela
plantada no coração, aceita o tempo na alma; quem ama de fato agasalha,
toma conta, sonha; é bom anseio, no qual cada palavra é um toque mágico,
a espera do amor é um conto, cria expectativa, traços de vontades e desejos
espalhados no coração.
Mas, quando o coração corre por fora do que pode ser feito, para
que o ponto do amor torne-se inefável na cabeça, os pensamentos buscam
tocar a preferência elevada da paciência em meio aos sonhos, o amor tem
a toda hora a prova de vida do bem querer, nada cai do céu à toa, a pele
fina que se cuide, o sonho assiste no tempo a força do retrato do amor em
construção, o que vale é voto do saber amar, não influi onde esteja o amor
nesse instante de agonia; se a verdade extrapola os conselhos na mente, é
com a vontade do bom senso imposta pela cabeça que o amor foge da treva
e se arma no coração.
O pensamento não impede nem interfere no direito do pensador,
nem suspende no tempo as histórias; em meio às lembranças, a saudade
alimenta-se, o coração chora pelos cantos se os sonhos falharem, um pouco
de carinho pode desviar do coração esse tipo de lamento e acender outros
caminhos; é fato que a tristeza tem mania de alojar-se no coração, quando
não admite um tempo para conversa; no amor é que não pode imperar o
orgulho sendo aliciado como a arma de domínio dos pensamentos, nada
mais justo do que amar, pensar na coisa que pode fazer a alegria voltar ao
seu dilatado sorriso.
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Na medida em que o tempo passa, os carinhos maturam o amor, as
ideias cercam a vida dos corações, os sonhos tornam-se atraentes, ferazes,
afetos à vida, dando sinal ao coração de descansados frutos; a vida, na sua
essência, permite aos sonhos serem aprendizes inteligíveis no meio das
valiosas nuvens, a saudade quando se ajeita, seguida de sensações sem
medida, espanta-se e esconde-se nas fantasias, não é bom sentir o que o
coração não deseja, abate o humor, rechaça, não cria sonhos na cabeça;
insista na vida, abra o coração, abrace o mundo do amor, não perca tempo,
nem perca-se nos sonhos.
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UM PEDAÇO DA VIDA VIVE EM SONHOS
Quando os atos de amor mostram-se ativos nos sonhos, o gosto de
namorar o fruto proibido torna-se claro, domada a força da mente, o coração não se vale muito com a forma de entrega e viaja no meio do tempo,
crê que amar é arte que merece ter todo desafio gravado, para poder viver
o pecado como gosto de vida; o amor retido adora sentir-se munido de
fantasias, para poder voar feliz e livre dentro do coração do amado, nada
bate os dotes de paz vindos dos cantos da alma, os sonhos atingidos vestem
os sentidos do coração, que deve estar cheio de bons frutos para os sonhos
serem os mais simples e os mais vivos possíveis de amor.
Viver o mundo dos sonhos não é pecado, abre a porta da lucidez
existente no mundo interno do coração, não se sabe lá de verdade o que o
futuro guarda, logo, faz bem viver, sonhar, amar no mundo “invisível”, no
doce que cobre os desejos não há limite, quiçá a alegria de amar seja como
confia em ser tudo na vida, o prazer não pode ter dúvidas nos caminhos
por onde anda, delirar ao lado do amado são puros desejos, o mel que pinga tem que ter mais bom gosto do que a vida oferece, nada é melhor do que
o que é vindo com amor; não traga agonias para o coração, a alma precisa
da paz ativa de amor, que o zelo não falte nem em sonhos.
Não há arte presa que lhe cause lembranças, afaste o que sente proibido no coração, ache o sonho perdido, aprecie maturo o que tem salvo-conduto de vida na cabeça, a cada viagem atraia os sonhos inviolados, dê
a alma aberta a quem a ama de fato, abrace os abalos que nutrem a dor,
não tire os sonhos da vida, torça por todos os santos de que sinta saudades,
peça qualquer coisa que alegre, entusiasme o seu coração; de repente o
céu, por preguiça, escurece cedo, faz todos os sonhos calarem, como se a
verdade fugisse, nada abate os seus encantos no coração do amado, corrija
o silêncio que cerca a luz dos olhos do amor.
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Um pedaço da sua vida vive em lírios sonhos, entenda que é quente
o cheiro tirado dos desejos do amor, debaixo do corpo suado viaje enrolada, namore, deixe rolar o doce vindo à sua boca sedenta de desejos, ainda
que a vida conte-lhe belas histórias e passe o tempo sem entender de amor
nem da figura da saudade, são tantos lances vividos de máxima dor, que
se distrai e cai na companhia da frieza dos pensamentos; ah, adore ter a
vida do amor em sua mão! Mas, o mundo não é igual em todas as cabeças
que sonham, sente ter deixado o amado chorando sozinho; pudera, não há
amor sem o apuro dos sonhos no coração.
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O CORAÇÃO COM OS SEUS MISTÉRIOS
Enquanto o amor não rompe os sonhos de dentro do coração, os
pensamentos não se aquietam, é muito difícil o amor sair inteiro da cabeça,
quando tem os encantos aprofundados no coração; desaqueça, solte o que
aos sonhos prende, o bom é aproveitar demais, o mais que puder, esse
amor, fazer cada momento na vida valer muito a pena.
Deixar a cabeça em estado pleno, endeusada, mexida, o proibido
tem gosto elevado... O coração não se importa muito em amar sonhos
inesperados, em ter sortidos na cesta todos os sonhos ali reunidos, bem
nutridos, ligados aos inefáveis pensamentos.
O amor, quando interiorizado, adora sentir-se preso para poder voar
à vontade dentro do sedado coração, a sorte é que os amores importados
dos corridos sonhos passam açodados nos contos dos pensamentos, levando toda a poesia ali vivida à janela de onde insiste em velar a passagem reinada do incerto tempo; até a alma assusta-se com o toque rápido do futuro,
quando o tempo se desfaz leva consigo o amor, que procura tornar mínimo
o perdido tempo e a ele pede outros encontros de sonhos para a vida, a fim
de olvidar no tempo o amor durado à beira da cascata; não perca tempo, se
o que sente não lhe dá paz.
Pode ter todo o tempo do mundo para amar de fato, nunca deixe
a loucura por amor tirar-lhe a sobriedade, tenha plena evidência de que
vale a pena ser presa ao amor, o tempo não pode ser meio de birra à vida,
amar não merece ter dentro dos corações hostis coisas, lindo é andar nulo
de força que aflija os sonhos, o coração em pleno sigilo ilude-se, o tempo
ontem à frente da janela durava pra ser lembrado, faz jus? São tantos instantes desprovidos de alma, que a beleza natural é esquecida, desaparece
dos pensamentos, os sonhos invadem com tudo a noite, se o amor se tocar
e provocar intervalo lhano entre dois pontos.

114

Na roda dos sonhos

As lembranças nem sempre são sedutoras, mas nada supera os encantos de paz vindos das artes da alma; faria uma arromba festa de araque, dando aos olhos: céu cheio para tornar serenado o amor nos sonhos;
quando os sonhos forem cativos ensaios de amor, nada mudará o charme
instruído nos pensamentos, uma corrente de puro mel aventará o estado
solene da alma e o corpo vertido seguirá molhado em desejos; debruçada
na janela apela às ideias dos astros, voa no tempo corrido nos baixos sonhos com as estrelas, um novo sonho espera e, quiçá, o tempo se ajuste a
cada tempo sonhado, tenha-o sob total apreço domínio.
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O CORAÇÃO EM CONFLITO
O coração sofre se os olhos e a cabeça andam a esmo, ferido, torna-se triste, indeciso, sem graça e, quando o amor está encarnado, a saudade
fica ao lado tranquila, adormece, libera torrentes de sonhos, para quando,
na ausência do amor, puder mostrar o quanto vale ter nos pensamentos
a arte de amar; é lógico que os pensamentos devem estar sempre ligados
aos sonhos, naquilo que faz bem ao coração, pensar alto no amor merece
aplausos, porém nada é mais saudável que um amor dentro da alma; em
estado de sonho e cheio de desejos, o coração pede para ser amado e, então, entrega-se ao amor de fato.
O amor deve ser bem-querido, como festa, não deve ter segredos
nem a presença de caridade por perto, não pode ser avulso, ausente das
ousadias ligadas aos pecados, tem que haver sonhos de vida própria, o
amor é algo saboroso que atiça a cabeça a loucuras, descreve com doçura
os diabos vindos do coração com abraços e os olhos fechados, para poder
vislumbrar belas cenas desse encontro de amor à luz de velas, em um bom
sinal de que é um carinho seguro, leve, suave, apertado; como presente
entrega-se à saudade e, “querendo-te com paixão”, o abraço tem essa forma
de fim quando dado com a força boa do amor.
No beijo dado com carinho natural, sentido com o ânimo da intimidade presente na extensa linha de sonhos, existe a certeza do amor envolvido, é um retrato do amor presente, com o desejo em fogo sendo abatido; o
cheiro da pele sente o amor bem próximo, o toque arredio, chamego certo,
é alegria nos corpos que querem entender-se, sentir que é sufoco certo
quando estão distantes um do outro; a saudade espanta-se, o que alegra de
verdade é o conhecimento da essência do bom amor no coração, entregar-se com gosto de poesia e espalhar os inefáveis pensamentos no mundo dos
sonhos, com jeito de tornar-se cada vez mais real.
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A paixão é uma companhia perversa, machuca, fere, não ajuda em
nada os bons anseios dos pensamentos; o desânimo na cabeça percorre o
espaço da mente com a força do sítio coração sem o devido relaxamento, o
amor com estilo de força de paixão é como amar fora de sentido, é ir além
do que se passa no coração; ao tentar buscar alegria no campo do amor, é
preciso incluir, como dose dupla, os sonhos realizando-se. A beleza da presente paixão não existe, não faz parte dos ternos sonhos atados aos beijos
dados de amor, a paixão é tempo de fogo, passa rápido, exige nos sonhos
imagens vivas de amor, para ser de fato quente.
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QUEM AMA CONHECE O AROMA DA AMADA
Na temperatura maturada, desejada pelo coração, a alegria ordenada toma conta antecipada desse amor, é na saudade que os pensamentos
apegam-se, medita o estado do amado, esconde o tempo amando-se; na
verdade, às vezes o amor vê-se cercado, mas o coração sente-se distante
dos arranjos dos sonhos, o amor, preso dentro do coração como se fosse
um pássaro, quer voar, mas as asas aéreas não pedalam e, mesmo quando
o amor impera no coração, os pensamentos sentem-se ofendidos, a alma
pode desandar; quisera eu poder ter um amor a pensar em mim, dessa
maneira demonstrada pelo coração ao seu amado.
É no sorriso natural que se sente o prazer desse amor por perto, sendo cuidado com todo carinho no sonho, é com a excitação da garganta que
a saudade se explica e, ainda no sonho, adormece; os pensamentos, a ternura, a ansiedade pelo amor mirado são os argumentos de que um coração
precisa para ter a paz ao lado, saber e compreender a espera do momento
certo desse amor, para que aconteça só se essa for a viva verdade; o gosto
pelo amor tolhido pela distância, refletido em sonhos, faz maior ainda essa
relação viva e sincera; quem ama sabe que amor não tem receita, quem ama
conhece o cheiro da amada a caminhos de distância.
O amor explica uma força interior muito forte, profunda, sensível
e justa, o apelo à cumplicidade arca no coração uma entrega, com a vontade do prazer exposta em cada pedido à luz dos olhos, expressa-se com
o amor colado na mente, onde a poesia forma ninho para reflexão dos
sonhos; a ausência parece fazer ao coração uma exigência maior para que
a saudade seja ainda mais sentida; a intimidade desenrola-se e o carinho
cede à convicção da sabedoria imposta pelos pensamentos e nas atitudes,
o amor não se cala no meio da reflexão dos sentidos, aconselha-se com
a saudade.
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O coração, mola mestre dos sonhos, brilha de acordo com o volume
do amor instigado nos desejos, os sonhos intermináveis permanecem no
coração, iluminando o amor com movimentos de saudade; amar é fruto do
saber por inteiro do coração, fascino insofismável, não agride motivos para
tristeza, para que a lembrança do amado não se perca no tempo, a saudade
alimenta a cada instante o amor, o coração só chorará pelos cantos se a
saudade tornar-se enjoada e tiver gosto permanente, um pouco de manha
pode desviar do coração essa saudade e, com sorte, acender para outro
caminho.
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A VIDA REALIZA SONHOS NO CORAÇÃO
O amor tem mania de municiar-se com os pensamentos, sente a necessidade de ter sonhos por perto, esquece que o seu melhor conselheiro é
o coração, mas elege grudar-se, como fosse adesivo, à mente, ele ajeita-se
nos meios, marca com o silêncio da saudade o que sente no imo, sem melindres aos sonhos; o amor colado na cabeça e no coração quer da saudade
espaço para inclusão de outros pensamentos, se sonhar com o amado, deve
sentir extrema vontade para que o amor seja muito elevado na essência, se
nos sonhos os desejos sentidos aflorarem, explodirem, creia, o amor é por
demais verdadeiro.
O bom para a vida é poder realizar sonhos no coração, ficar atento,
por um bom tempo namorando; o amor prevalece no coração, mas, se esse
amor desafiar o tempo na saudade, os sonhos perdem-se, achamos que o
sonho nem sempre acode a quem ama, todavia é crível que vida sem sonhos não é coisa boa, algo sempre nos espera mais na frente, então resta
poder aproveitar a vida em tudo o que for melhor para viver. O tempo não
para nem tem um porquê, tenha fé na vida, os sonhos podem orientar os
pensamentos, mesmo sem entender o que procura o coração, no livre-arbítrio o amor na vida jamais será esquecido.
O sonho é uma beleza quando vivido com o rigor dos olhos presente, no meio de manobras perfeitas o amor registra, no tempo dos pensamentos, o bom gosto do cuidado com o jogo próprio das palavras; quando
o coração acolhe os sonhos, o amor solta-se e viaja com toda liberdade por
dentro da cabeça, os pensamentos liberados vão pra longe, caçam espaços,
avançam, sem observarem o caminho de volta, pois a vontade é andar,
cultivar, ser tolerante com o conhecimento do amor presente na reta cabeça, para o sonho há sempre um caminho e o coração sabe qual é, porque
conhece a necessidade do amor.
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À luz da verdade, o amor tem uma fraqueza muito especial pelo coração, por isso dói-lhe a saudade, na qual os pensamentos, iluminados por
lua passageira, têm o sabor de permanecerem por um bom tempo; nada
pode ser mais forte que o amor e, por ser tão forte, os seus pecados voam
como as borboletas. Nada sei sobre mistérios no amor, o que sei realmente
é que o coração adora oferecer-se para amar; é belo um coração sentindo a
vinda do amor, a reconhecer que os pensamentos são ligas dos amantes, na
vida nem sempre se pode ordenar felicidade, o tempo não é abatido nem
mesmo por boa vontade.
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A BELEZA DE SONHAR COM O CORAÇÃO
Você tem a capacidade de deixar-me inibido e acho isso muito bom
para minha ativa sensibilidade, suas ricas letras atraem espaço para sonhos,
fico enchido de alimentos invadidos de sabedoria, porém o coração é um
bicho cercado de sonhos, não pode ficar no vazio, na esperança de bom
tempo, a chuva forte esperada, creia, é apenas um ar sem força; gosto da
riqueza como se expressa na vida, foi tudo de bom estar à sua volta, pensei
que estava desligada em relação a mim, mas acho que me enganei, nos seus
içados sonhos há altos pensamentos e alegra-me vê-la soberana na ciência
dos versos.
Sonhar exige beleza em todas as coisas vistas pelo coração, o beijo
excitado queima e alimenta a alma, deixa marcas de desejos, chama para si
a saudade, adota o amor como se fosse poesia de luz pelos cantos; que em
dia algum lhe faltem sonhos, que jure amor como vício nas ideias, tenha
na mente desejos permanentes, coração vazio não se cria com os caminhos
andados pelo amor, mostra-se inábil ou dessente na essência; quando se
trata de coração vivo em corrente de amor, nada pode inibir os passos nascidos nos sonhos, nutrir as fantasias com amor é exigir que a alma grave na
mente o mesmo ardor assumido pelo coração.
Os sonhos buscam, de certa maneira, oferecer meios para que a vida
torne-se mais popular no seu interior, não há como fugir de sonhar com
todo o amor vivido, é muito boa a vida acordada com as fantasias, o amor
não faz nada alheio ao que o coração mira e sonhar com a deusa faz a noite
ser guia do prazer; os sonhos estão sempre ativos, mesmo nos instantes
difíceis eles são escola que aumenta o trato com a vida, o bom senso nessa
hora é abrigo resistente, para que a cabeça saiba fazer crescer o que passa
pelos sonhos; enquanto houver ouvidos que escutem os cantos do amor
nos sonhos, será citado como eterno namorado.
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Numa ilusão de amor, sonha-se com abraços fechados, pronto para
entrar nas certezas dos pensamentos, a boa cabeça conhece-se pelo coração
que carrega e o amor não deve descartar as vontades dos sonhos, a fonte de
energia tem o saber de expor para onde vão os sonhos, se o amor existe ou
se é mera fantasia; às vezes, ele surge sem a gente esperar, talvez por falta
de espaço ainda não tivesse chegado ao lugar perfeito, o estalo é súbito, a
entrada não é pensada nem avisada, surgirá de repente se o coração tornar-se cúmplice dos sonhos, calar-se-á a noite e o amor será repetido, para não
deixar dúvidas sobre o que de fato vive dentro do coração.
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QUEM AMA SONHA COM O CORAÇÃO
A base do sentido dos sonhos encontra-se nos pensamentos e o amor
faz parte desse encantamento; se as fantasias estão grudadas, com certeza
ficará difícil a cabeça esquecer o que for sonho pensativo, o grande mistério
da vida é tirar da cabeça quem não sai do coração, mas não tenha medo
de amar, o que importa é que prevaleçam acesas, na grandeza do amor, as
vontades em desejos ambicionados; na vida, nem sempre se pode colocar
em ordem o resultado dos sonhos, até porque o tempo é caro, o sonho ao
tornar-se material dá um espaço ao coração, para que o amor proteja-se
das tentações.
Amar é adorar andar nos sonhos com o coração, não tem fim e, se o
conteúdo for deveras fato concreto, o amor exige trato nos pensamentos,
se bem que, como se sabe, quem dá as ordens é o cordeiro coração e ele,
limitado ao amor, reconhece que este, sem cuidados de quem ama, é perda
de sonhos; os pensamentos agitam-se com a arte de amar, torcem para ter
o direito a sonhar encontros de amor; ser a saudade uma loucura presente
no coração inspira os traços das marcas do amor, para que tenham desejos,
para que no tempo impere como caminho lento, mesmo sem mudanças
fortes botadas no interior.
Uma só gota de amor pode ser um sufoco retido no coração ou,
quem sabe, um mistério mal resolvido, mas o que importa é que sente o
que alimenta e enfeita o coração, domado em chamas; o amado aquece-se
no fundo do coração caso a saudade, daqui de longe, faça uma boa chama
de amor; os sonhos escolhidos transformam-se em promessas e, envolvidos
pelos pensamentos em toques inefáveis, não há amor indeferido, nem coração sem rumo, mas sim, longe da inclusão dos desejos nos sonhos, o que
for preciso para viver um bom amor, assim, o sonho toca na cabeça para
criar o que deseja o coração.
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O silêncio não escora o coração, se ama não se insula, mostra todo o
seu canto num interior sereno, disposto ao tempo, ao espaço criado nesse
sonho, no qual o amado situa-se dentro dos pensamentos; amor não se inventa, tem que ser história verdadeira, o amor existe para ser amenamente
amado; na suspeita inquira o coração, busque desfazer a charada enrolada
na cabeça, deseje mais o seu amor, não sofra se o amor não correr ao coração, ache os limites, os detalhes devem ligar-se mais ao sonho; caminho
distinto faz o sonho mudar, tomar outro rumo e, se o coração cede, só resta
seguir em frente.
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O AMOR EM PEDAÇOS
Nada na vida é tão importante quanto o amor que se carrega dentro
do coração, talvez aí, nesse instante, se o coração falha no destino a quem
esse amor entregar, venha a calhar o sofrimento como marca maior do
pecado praticado pelo seu interior, mas o coração não pode errar de jeito
nenhum, não importa o rumo do fato ou o abrigo do ato, o coração é mola
mestra de todos os sonhos na vida, seja interior, seja simples secundário,
vale e muito ter sempre a consciência da presença do coração em tudo o
que se apela à vida.
Os pensamentos podem se enganar, viajar pelos “mundos”, irem
além do que está na razão, se o coração está feliz, não há sofrimento que
o derrube, é apenas um susto a mais na vida; caso se esteja com o coração
jururu a “casa cai”, com certeza a dor atacará de todos os modos possíveis,
nada pode substituir um desgosto enfiado no fundo do coração, não é lúcido para o seu interior; se quiseres sentir o gosto do amor que tanto alucina,
coloca-te no meio dos meus pensamentos e se, ainda assim, não ficares
satisfeita, crê que o amor por ti derramado é de todo puro sonho encanto.
Podes me dizer o que faço com os sonhos? Nem sempre são verdadeiros, mas atraem muito o coração, têm no encanto a excelência de mexer
com a cabeça, não pedem licença, são intrusos no meio dos astros; quando
a inspiração ataca o sonho de verdade, encaixa-se com perfeição no conjunto das lúcidas ideias, que queremos ver pronto o mais rápido possível e
fica doce com a precisão dos elevados pensamentos. A busca da expressão
dos caminhos dos prazeres tornará a noite uma completa poesia de sonhos
de amor, a lascívia presente com muita força nas fantasias será exatamente
essa coisinha com mexidas no íntimo.
Mesmo que lamentes os truques do amor, verás o risco de ter inúmeros sonhos com as marcas da saudade, amor não anda por aí como
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se fossem pedaços de histórias jogadas em algum coração de sonho sem
rumo, é preciso que o sentimento exista dentro do coração para que possa,
com força, explodir nos pensamentos. Como é bonito saber que o coração
está com a sabedoria da paz encontrada no estado do profundo amor, não
é possível ter-se um amor dentro do coração sem que os sonhos tomem
parte das vivas fantasias; para que o mundo dos sonhos possa ser de fato
um espetáculo de amor, é mister que seja “show” em vida.
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O AMOR EM SUA PLENITUDE
É doloroso deixar de lado os sonhos, quando o amor se distancia não
há palavra que se revele inspiradora para acabar com o silêncio, quem teria
que dizer alguma coisa para atenuar o caso seria o coração, mas, na vida, não
existem sonhos de bondade quando o amor desmorona; é ruim para quem
continua sentindo o amor vivo moendo dentro dos pensamentos. Quão tolo
é abraçar os sonhos, lembrar-se dos beijos, festejar livre caçada à saudade.
Como sinto saudade dos teus olhos ouvindo-me em cada beijo dado
em tua boca; ainda sonolenta, amanhecia presa aos claros sonhos, sorrindo
dizia: eu te amo. Ah, se eu tivesse um pouco mais de paciência talvez não te
perdesse para sempre, porém a vida é cheia de obstáculos, principalmente
quando o amor desgasta-se, no coração há de haver lembranças das músicas das nossas noites de amor, o amor não é doloso, não pode ser punido
como passatempo de maldades ao coração.
Não sei por que te amo tanto, pareço enfeitiçado, um tolo vazio,
desvestido, descalço, assisto nos meus olhos a toda doçura do que é preciso
numa bela mulher para ser amada; por mais que force os pensamentos, não
entendo como meu coração não te tira da mente, fica difícil sair da cabeça
o que o coração não consegue deslembrar, em uma briga infinita percebo
sinais de angústias aproximando-se, mexem com a cabeça, sinto-me incontrolado, quisera que me tivesses dentro dos pensamentos, com o gosto do
amor livre no teu coração.
Como sofro por te amar! O meu corpo sente-se abatido, não encontra um repouso definido, a beleza dos teus olhos deixa-me deslumbrado,
fascina, seduz a cada instante minha alma; a dor por amar é tanta que
arrasa todos os sentidos, não há compreensão, o mundo desaba, amar não
tem forma correta, nem tem graça de causa viva ou milagre de ânimo de espírito, o que doma é o baque das manhas criado pelos pensamentos como
arma para o coração; nele vale ter apuro do amor, realçado como memória
em um espaço privado à saudade.
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DOCE BEIJO
Se por algum pretexto esquecer-se de sentir o cheiro da pessoa a
quem ama, corrija: sonhando muito; amar nunca é demais para os pensamentos, atue com todas as preciosas armas do coração e libere amor,
sonho bom, porque quero que alguma coisa de muito amor calhe, há vivos
segredos contidos no coração e não consigo dar o que sinto por você; o
amor quando se acha, viaja com a cabeça presa no meio do tempo, o vento
vindo do norte, debaixo de um sol picante, não pode levar os sonhos para
onde achar que deva; feche os olhos, alimente os sonhos, não deixe que
esse amor caminhe para tão longe das nossas vidas.
Sonho tanto que me quer em seu coração dando a atenção necessária, sentindo-me importante na sua vida... Quem sabe com o calor da
mente sonhe, sinta a presença do cultivo do amor exalado por todo o coração, não há saudade por amor que cruze a vida sem que haja o toque dos
sonhos dando-se como bom fruto; quando chega a noite, minhas mãos
cruzadas, molhadas de suor, sentem a falta do seu tão abusado corpo, mas,
na verdade, quem sente vago o amor sofre pelo silêncio que se encontra
amarrado dentro dos sonhos, até retraído consigo ter na consciência uma
fonte de luzes que caçam e clareiam as trilhas do caminho.
Procuro de toda maneira fugir da saudade para que nenhum mal
alcance o que reservo dentro do coração, se vivesse limitado a ter no olhar
cada momento em que penso em você, não teria vida suficiente para contar-lhe, porque, ao ficar com o coração sem a presença do brilho do amor,
alerto todos os sentidos a serem frenéticos, se no toque da sua boca sair um
doce beijo ou caso me acolha no colo macio, o sonho será completo, razão
lhe cabe ao pedir-me para viajar no tempo na busca dos sonhos e, mesmo
que a saudade seja perversa, peço-lhe uma noite sem mistérios, para que
possa sentir saudades de todos os atos que ousamos amando.
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Preciso mudar o rumo do tempo no coração, a fim de ajudar-me a
esquecer esse sonho apaixonado; se um dia os sonhos que me escoltam
tiverem que pedir asilo ao seu coração, saberá o que por você sinto; muitos corações, sem saberem ao certo por que se apaixonam, tratam sonhos
como se fossem algo passageiro, um pouco de amor anima o coração a ter
sombras quietas, a crer que a vida deve ter sonhos fixos na alma; carrego,
por todos os cantos, lembranças, saudades que excitam a querer sempre
mais viva a sua presença, é claro que amo você, mas não é suficiente para
que consiga viver na paz inabalável de quem também me ama.
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O AMOR ALÉM DOS LIMITES
Pareces narrar um belo sonho, no qual com o olhar pescas por todos
os cantos os sonhos do teu amor, ao ser não é ofertada tamanha tolerância;
para que a estima do amor venha a ter um belo final feliz, fica claro que
o amor é a base da caça de toda uma pensada vida, não creio no sonho
que foge do tempo, amar é apenas o melhor pedaço do que a vida pode
dar para os pensamentos viajarem aos sonhos; como a vida é tomada de
sonhos, a cabeça sente-se presa a todas as vontades chegadas ao coração,
imagino que nunca deixes os sonhos transformarem os pensamentos em
coisas que enxovalhem o amor.
É bom seguir os lances dos sonhos postos de modo preciso no tom
do estado dos pensamentos, tenho fé em que, na tua cabeça, o ânimo criador passeie em conivência com os teus tempos de amor, é de rara clara
beleza a forma com que sinto prazer ao saborear os sonhos, a luz instiga
esse encanto; o tempo é apenas sonho remédio que procura mover o amor,
cura tudo o que se passa na cabeça, o difícil é que, se nunca conseguimos
tirar o que foi guardado dentro do coração, os olhos vivem atentos, mas
não alcançam nada além das paisagens tipificadas na mente dos ligeiros
abusados sonhos
O amor sem centro de pausa vai além dos limites, embora a alma é
que tenha o ancho da emoção: amável, enxerga com minúcia as vontades
dos desejos que o amor acomoda no meio dos sonhos; é viva a razão e
não sabe como pôr-se no amor que parece ser e ter os gostos exigidos no
coração; não há culpa que o amor exista nem que deva aprovar pecados,
os vícios vivos são tolos detalhes, quando o amor torna-se ato vicioso ou
inclui-se polido na timidez; o coração sente-se carenciado, o amor serena,
toma um rumo diferente, para onde a saudade não tenha chão de acesso
ao coração.
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O sentido das almas no sincero amor deveria prevalecer como marca
de quem ama de verdade; quando o coração sente-se triste pela falta de
amor, os pensamentos ficam lentos dentro do tempo, nada dá certo, até
os sonhos fogem, porque é invasivo; amo-te tanto e penso em ti a todo
instante; preciso, urgentemente, achar um meio de sair disso, não há como
o coração resistir a tamanho sufoco, talvez a leitura do meu mundo não
tenha ainda me mostrado para qual caminho devo conduzir a vida; como
é triste para o coração sentir-se responsável por qualquer coisa danosa que
aconteça ao amor.
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O SONHO MEDE A FORÇA DO AMOR
Nada de dor por perto, curta o lindo dia que a espera, toque de leve
o coração e sinta-se “grande” mulher, quem sabe cria um lugar e atiça-me
em seus pensamentos, caso se aclarem as coisas enormes por todos os cantos; inspire-se na delicadeza dos seus sonhos e viva tudo de bom, acho que
não preciso justificar minha alegria, sinto-me recompensado por estar no
seu coração; com o seu gesto, ao vestir-me aconchegado nos seus sonhos,
acho-a “todamente” aberta, linda por demais, abro daqui o meu canto chamando-a, batendo palmas, atrai-me saber que está muito bem de coração,
não fique triste, é assim todo o meu jeito de ser nas coisas.
A sua felicidade estimula-me a encadernar os sonhos, creia que estou vendo o seu belo sorriso excitado, isso me basta no tempo, vivo em
doses o sonho de amor, nada pode ser distinto do que deseja o coração, o
encontro no momento certo alivia os sentidos, açoda a alma, é a vida em
passeio com os sonhos de amor, uma alma, uma fonte de luz, duas almas,
duas fontes de amor, só me calarei, se for de sua pura vontade; é serena a
tarde aqui, está com o céu azul, ainda que o vento meio frio arrepie toda a
pele o sol aquece; parece que foge de viver os belos sonhos, se puder mande esse colosso sorriso para graduar a saudade.
O dia é sempre corrido, não se tem como fugir, o descanso quando
chega, à noite, é muito saudável, a vida tem muitos pecados, o maior é a influência nos sonhos de amor; sonhe com o que deseja, mate a vontade, não
deixe um pingo de dúvida, sonhe muito, sabe que há, no coração amando,
muita gana de desejos, de amar infinitamente; ou melhor, deixe esse “sem
fim” a cargo do coração, é ele quem mede a força do amor, quando os olhos
estão convencidos de que o amor existe e a você assiste, tudo fica mais fácil
à vista do coração; não sei o que se passa quando pensa no amor, comigo
posso afirmar que, na essência, soa natural.
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A vida é cheia de duras surpresas, para o amor é inefável ter à frente os sonhos de intensa felicidade, todo o tempo o coração a espera, se
ama é fácil imaginar o céu cheio de estrelas riscando os caminhos e ter a
sensibilidade de usar palavras leves, soltas, sem freios no ânimo criador,
enriquece a cabeça ter o auxílio da saudade como permanente companhia
e imperadas palavras dentro dos disfarçados jeitosos sonhos, procure no
coração alimentar a necessidade de soltar, no meio dos sonhos, todos os
fartos desejos de amor; é tão nobre poder alcançar as verdades dos sonhos
sendo sabiamente cativados pelos dotes do coração.
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A BELEZA DOS ALEGRES PENSAMENTOS
A alma incumbe-se de ir até o coração e devolver todas as vontades
influenciadas pelos desejos do amor, na certeza de que os momentos serão bem aceitos e, ao sonho de amor, nunca faltará fantasias no coração;
o amor é coisa que o preenche, nada custa, o sentido é a beleza do grude
nos encontros dos corpos; quando a presença do amor é muito forte nos
sonhos, as palavras molham-se, beijam-se, formam contos, não há verdade que faça o amor revelar-se no coração, caso não se sinta nem se vista a
essência natural de desejos, contudo pode-se sonhar com desejos críveis e,
assim, animar o coração de maneira nua, crua, saudável.
Estar em estado de amor é um querer muito forte, muitos tentam
desvendar esse mistério, mas calam-se; há um tempo em que o coração
sente-se aliviado, quando está amando sonha longo, mostra-se à vontade,
não se perde em silêncio na vida, anda com o que sente sem tirar um pouco
do treino de sonhar amando, a paixão não pode pisar no amor que se vive
por todo o interior, uma triste dor machuca de vez o coração e o amor,
sem rumo, vive em atropelos, não se prende à vida dos sonhos, não cultiva
encontro com a alma, pode causar no coração sonhos avessos ao que sente;
até porque o amor não é ponto de fantasias.
Para o amor ser forte nos pensamentos, é necessário manter-se acessível a todas as portas do coração, invocar qualquer sonho que tenha a
finalidade de deixar a presença do tempo do amor; que venham longos
sonhos, lindos, limpos, que tragam muita paciência para o amor ser entendido, não há motivo para amar com medo de cair na tentação de outra
desilusão, se o amor lhe for negado; não sei se o amor que por você sinto
será abatido ou se os encantos do meu coração tornar-se-ão frágeis, quero
amá-la com a doçura do coração, porém é preciso que me diga o que sente
de verdade por mim.
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Nunca se deve perder a esperança, cada grito dado na vida importa
novo sinal de sonhos aproximando-se, às vezes um estouro faz muito bem,
alerta todos os sentidos, onde o céu penetra espanta os males; nada é mais
reto do que a beleza dos pensamentos alegres na mente, em sonhos que
elevam contos de amor, deixe os sonhos por conta do seu tocado interior,
não há curva que iniba o que se tem de bom na cabeça; é belo quando se
faz a cama como pousada dos pensamentos, tudo se resume e torna caros
os sonhos, é bom deixar os desejos à vontade, para que o campo seja todo
minado com os sonhos vindos do amor.
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O TEMPO NÃO DEVE ATRAPALHAR A ALMA
A vida não é do jeito exato como se deseja, nunca será, por isso é
que se deve aproveitá-la e muito bem. Alimente os pensamentos, para que
sejam mais perfeitos, não deixe no ar o coração triste por causa do tempo, o
amor faz bem de todo modo e, se no silêncio não entende mais do coração,
a vida que siga em frente; tendo-se os sentidos à flor da pele, o amor deve
ser solto, alegre, livre, sem aperto instalado no coração, na vida ninguém
some com o que nunca teve; é claro que o difícil no amor é fazer toda a
cabeça deslembrar, talvez nos sonhos se encontre o amor perfeito e o que
está guardado, preso, fique eterno no coração.
É bom poder ter um tempo para observar o movimento da natureza
à vontade brincando com o coração, tranquiliza a cabeça, facilita a entrada
dos pensamentos, levanta o humor, entrega lindos versos à alma; creia que
a vida no tempo é assunto nobre para o coração e que amor não pega por
acaso, flui na pele, o coração suspira, gotas exalam, sempre há por trás do
lance um bom motivo à espera do caso amor; faça acontecer o desejo do
coração, não deixe o mundo rodar sozinho, cumpra as vontades e ame
muito, é bom dar à vida a força de ter o cuidado do dever cumprido, quando o amor depara-se com os fatos.
O tempo não deve nunca atrapalhar os planos da alma, sobretudo
quando preso à influência do amor; viver é poder respirar nos sonhos o
que é vida, só se registram as belas palavras se o amor vive no coração;
acho que o amor não deve perder a oportunidade de declarar-se, mostrar o
que está sentindo na viva pele para, enfim, realizar de forma precisa as suas
vontades e os desejos não serem apenas meros sonhos, lembre que nem
sempre a escolha é a certa; o que seria da vida se não existissem os sonhos
de fel amor, a vida acomoda os tempos e a seleção não pode ser para amanhã; esse é um jeito simples de viver e de amar.
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Não use o coração distinto do seu ânimo criador, não iniba os pensamentos, deixe-os bem à vontade, tenha na presença dos sentidos o emprego das palavras, para melhor entender as atrapalhadas do amor; parece
fácil colar cada palavra e, no fim, sair uma candura de poesia, mas linda
só com o amor por perto, o amor que toma conta do coração espalha-se
pelo corpo, diverte-se com os desejos de quem sonha demais, os anseios
insistem em querer ficar junto do amado e mais, amar em todos os planos
sensíveis do conto; o amor liberta os sonhos, viaja nos pensamentos sem
promessa, junta as palavras e caminha à poesia.
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O AMOR COMO UMA RICA POESIA
O coração não pode apagar uma emoção com um simples toque
dado pela saudade no meio da noite, se estiver amando entregue-se de fato,
a saudade faz parte, queira-se ou não, de uma sentida ausência, o tempo
não pode ser um atropelo na vida, a pressa caminha, às vezes, à procura
de melhor espaço, caso se perca, já que não tem o tempo como cúmplice,
procure ao menos curtir a vida com bom gosto, capaz é aquele que ousa
sonhar modos de aceitar o amor; por certo, nas fantasias não se vive pecado, o coração prepara-se, pula de alegria, agiganta-se, quando há o estado
de pleno gozo de amor.
O coração não define o amor, embora seja ali que se guarda todo
o estoque da vida dos sentimentos, um amor é como uma rica poesia, o
beijo uma lembrança molhada, o sonho amplo traça caminhos, o coração
em estado de graça, apaixonado, retalha todas as suas vontades, quando o
amor se ausenta, tal qual um ninho sem o instinto da elegância presente,
cheio de elevada astúcia, instala-se o amor; ele se aproveita de qualquer
viagem sediciosa de sonhos, deseja na alma a liberdade do coração; não
se espante com a vida se é cheia de surpresas, nem pense que é um sonho
vivo sem expressão.
O tempo será parceiro firme nos sonhos, nem que seja para viver-se
um sonho longe de novidades; o amor, quando não domina o coração,
distorce os sonhos, não cresce em seu interior chama de saudade, no sonho
o amor não se importa o quanto foi abatido, vale o que ficou enraizado
dentro do coração e, como lembrança, os pensamentos entendem-se com
o tanto de sonhos à noite sonhados, o olhar atreve-se a assistir ao luxo
espalhando-se nos sonhos e, por isso, existem os encantos na vida; o bom
seria que ao fecharmos os olhos o coração amasse ainda, de modo eterno,
tendo à noite sonhos inefáveis.
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Ao amor importa, e muito, a invasão de pensamentos no coração
que clarifique a direção dos sonhos, quando o amor sente pico de felicidade, o coração desperta, faz por um segundo o sorriso ser eterno no sonho,
o amor ama deslizar pelo coração, passear com a luz dos pensamentos, dar
à mente a paz e a chama do coração; é em fase de amor por todo o alcance
do corpo, num só doce desejo de amar, que o coração se aquece; faça sua
vontade abrigar o seu amor, ame como fonte bonita de desejos, a vida segue, ainda que o coração não conheça as verdades do amor, tente no tempo
outra porta.
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A VIDA NÃO PODE PARAR
Se o que sente vem das raízes, ame; amar é tão bom que mexe com
o que se tem de melhor no pensamento, feliz aquele que sabe, reconhece
que está amando, sonho é apenas um pedaço dos desejos de um coração,
porque no sonho, tudo torna-se perfeito, pelo menos para os nossos olhos;
sonha-se o que se deseja, o que se quer, o que se sente, o que agrada; enquanto for imperativo consumir-se tudo desse belo mundo, os sonhos não
serão só ilusões vivas na mente, no coração, na alma, nem luz que se apaga
sem esforço, o amor não é um sonho à toa, sucede sempre de causa bem
agasalhada, o que é bem bom para amar.
No amor é preciso que se esteja disposto a deixar que outro coração
navegue nos seios dos seus pensamentos, não use o coração para ser sonho
de outro coração, o que vale nessa coisa é o que existe na essência, o que
se pode dar e tirar, o que basta para o amor; pense por esse lado, pelo que
ficou deveras bom, não esqueça: coração não gosta de ficar sozinho; agite,
aqueça o outro coração para que aquente; no momento em que o coração
não se solta, a vida não se encontra de maneira tranquila, proveitosa, nem
pronta para ouvir os detalhes de outro coração e fica presa à solidão, que é
um palco sem espetáculo.
A vida nem sempre é como se espera, anda junto à escolha feita e, na
mudança, o fato é consumado, não pode parar, ela caminha e respeita cada
passo; curta o que a espera com as forças do seu interior, claro que existe
uma diferença entre a vida e o amor e, talvez, o seu coração chateado não
entenda; acredite, a vida é muito mais que isso, sendo o amor traiçoeiro,
ele nem sempre prevalece no coração; se o amor melar, viva a vida amando,
mesmo sendo distinto o que o coração escuta dos pensamentos, o que vale
é o que sente e o que quer no coração, assim como deve ser macio sempre
o seu olhar.
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Não há explicação para o amor, como chega, como acontece, é um
espaço criado dentro do coração, sem uma mínima ciência de por que existe; acho que quem ama de verdade não consegue esquecê-lo, o amor marca
de tal modo o coração e os pensamentos que não tem jeito de ir embora
em definitivo; a ninguém se pede para amar, acontece, porém nada ocorre
por acaso, sempre há sobras e um bom motivo, a vida não pode parar, ande
para a frente, tente a opção certa, procure dar ao coração um lindo sonho,
em algum lugar do mundo o amor sorrirá com toda a força, coração de
poeta não tem rumo certo.
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O CORAÇÃO ADORMECE COM FANTASIAS
O amor, quando entra bem na cabeça, excita-se com cuidado carinhoso no meio dos soltos pensamentos, o coração anima-se, dorme vigiado
por suas fantasias, que foram influentes e ativas, viva por toda a noite, aceite ou fuja da tortura, enfim, efetue a tarefa de fazer das palavras uma viva
saudade a virar choro, anda no espaço da mente com a força do juízo laxo,
para que o corpo não fique alanhado pelo sentido, que a dor não tome o
coração; quando a cabeça gerar indóceis pensamentos, apele aos sonhos
e, então, a solidão entra em coma, companheira pra frente, machuca, fere,
não faz nada que agrade ao coração.
A mente cata o melhor dos sonhos, dentro deles as viagens que
apressem a pesca do amor confiado, no qual há espaço cedido por meio da
reflexão, ela motiva saber da saudade se tem bons contos a serem contados, se tem fé em que a distância não evita a chegada do abraço, ruim seria
pensar no aperto em quem dá esse beijo; as palavras quando lavadas, ornadas de agrados, têm o que se mira, por ter o gosto expresso da vontade, a
saudade, um buquê de flores que decora, assanha o coração e é tão gostoso
viver sentindo-a por perto; caso os sonhos tomem conta do coração, ir até
a saudade é como um recado rogando à imagem do amor.
Vivo o amor não pode ser só sonho; nutra, faça um campo minado
de amor por todos os lados da solidão, sugue o seu amado do jeito que
narra no mimado sonho o amor, sendo abatida com a alegria da alma, a
energia do saber amar está na coisa vivida nos sonhos; quando permite no
calor conhecer as vontades, a força do amor levanta voo, cria modos, exibe
ciência, não argúi o tempo firme dos amantes em ação, mulher de ânimo,
sempre presente nas decisões; com jeito, o amor saberá clarear cada passo
nos sonhos, o brio desse amor vive em todo canto da mente, conserva o
que lhe parece fazer bem, à luz inabalável.
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É de boa sorte a liberdade existir no amor e ter todo o direito de
não gostar, o que não agrada nos sonhos consagra-se doce, quando passeia
nos cantos dos tempos, com charme atraído, no apuro do trato da boa-fé.
Quem ama tem tudo na alma, corpo quente, alegria durável, cheiro, sal,
molejo no coração, sede de amar e o amor presente deixa os olhos ternos,
coração atacado e faz ainda a mente assumir sonhos imensuráveis, é justo
para o amor o caso com a pureza, a qual a alma limpa não destrói, acende a
chama, veste o tempo; o coração ilumina os sonhos, cultiva a causa a brotar
fruto confiável e a vida a requerer intensa reflexão.
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OS SONHOS NAS NOITES DE AMOR
A vida é bela no mundo do amor, sem receio de amar o coração à
vontade viaja na procura de mil sonhos, os bons sonhos cruzam em paz,
trazem sempre as melhores coisas de víveres para o gasto com a alma, dá
valor à eficácia do tempo, relaxa sem medo, depois dos hábeis momentos
vividos de amor bem feito; é loucura amar sem ter a ideia clara do que se
passa na cabeça e no coração dos amantes, não importa se o amor aumenta
ou se é teimoso à frente; nos inefáveis sonhos vividos de puro encanto,
enquanto os pensamentos aturam o clima de solidão, os sonhos tornam-se
incríveis nas noites de amor.
O amor deve ser capaz no coração, para poder domar o tempo nos
sonhos e sentir os efeitos inexplicáveis ao amar, busca ser bem-aventurado,
por ser esse o motivo exato na vida exposta pela seduzida namorada, o céu
nítido de estrelas vê bem quem entende de amor, mas não conhece a sós
os sonhos do seu coração; lembra os tempos da cortesia de cada palavra,
os sonhos, o medo de sentir tanto a doída saudade; a distância incita o
coração a tocar nos sonhos, a viver com os pensamentos presos em doces
lembranças e o beijo, ainda não dado na sua boca, queima, mexe, machuca, cria noites de manias, atrai enormes desejos.
Nos pensamentos atidos a você, a alma sedenta de amor cede aos
desejos do coração e arrasta-se a sonhar, recorda os momentos em que,
ao abrir os olhos, sentia vida no amor por meio da meiguice dos versos; a
saudade era tão imensa que, por qualquer motivo, esse sentimento entupia
o coração de piradas lembranças; era certo que o amor não podia ser distante do visto no meio dos sonhos, nada podia esbagoar o coração, ainda
que ficasse longe do seu amor enleado, acendia e dava a certeza de ser a
saudade bom alimento, a saudade pelo amor era tanta que queria que tudo
fosse pintado ou atraído pelos inefáveis pensamentos.
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No reto amor, a cabeça guardava-se da distância do saber, para que
a vida não entrasse perdida na viagem, tudo o que queria naquele instante
era ter o amor sob o estímulo dos pensamentos e entregue ao coração, ao
qual o amor trazia trânsito livre e, por mais que quisesse desviar-se, não era
bom nem lícito à mente; a rede ligada aos pensamentos era forte, ativa e
coerente com o que estava ao alcance da sentida saudade, não tinha saída;
o amor, a cada dia, agitava-se de maneira que não podia ser perdido nem
tirado da cabeça, alheio ao mundo belo, o amor entrado na cabeça, no coração e a vida: um passeio deveras de sonhos.
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APAIXONADA, AO AMOR SE DOA
Não creio no amor que faz com que o coração sinta-se preso à
paixão, não há clima de afeto, só tempo de explosão, com certeza o fogo
passará rápido e a liberdade de o coração amar terá espaço junto à clareza dos sonhos, paixão é mau sonho, estopim, ímpeto, coisa que não se
domina.
O amor é tudo de bom, quente, alma pacífica, iluminada, ligação de
cabeça sonhadora, na qual os sonhos podem doar encantos, o rosto preciso
na doçura do vento provocar sensação bem afável, nada é mais respeitável
na vida do que o que se passa nos pensamentos e a mente precisa viver de
amor, a tristeza é ato falho do coração e, então, a inocência presente no
amor deve ser útil, expressada com alegria.
O quase no amor não funciona, não é bom recado, nem mesmo para
a verdade oculta nos acanhados sonhos; quando se quer viver essa alegria,
nada tira da mente a beleza excitante de dentro do foco do seu romance, o
medo de enfrentar o que se sente no sonho não importa, se o amor encanta
ou declara-se no belo interior, o achego tem a pureza do amor como voo de
alma, não há amor sem a experiência colada dos amantes, é fato a paixão
ser gulosa de corações; quando se ama, o que vale é o conjunto efetivo no
amor presente, os deleites não podem se perder, caso essa seja a vontade e
o desejo do estado consciente do fruto coração.
Imagino daqui, bem distante, quantos sonhos passam pela cabeça
de uma rara, sábia mulher apaixonada, presa aos pensamentos em estado
alegre pelo que acha da essência do amor, fato fixo na sua graça mente; os
sonhos vêm, excitam os papéis dentro dos pensamentos, crescem perseguidos e, por fim, viram adultos, não param, não há controle; a cabeça, mesmo libertada, sonha e muito sobre o conto do amor, a candura é encanto e
a vida que leva à sua bela romântica cabeça não é a de todos os que vivem
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à volta; o amor é virtude vinda da beleza do seu pequeno grande coração,
na paixão não existe caráter inocente.
À luz da beleza, crê na poesia como fonte radicada na cabeça, que
navega em um plano de alta sabedoria, a ideia entra na mente, abre os sonhos e estica, como se a fome fosse por amor aos haveres sem lido fim, entregues à sua realidade, atrai, bola e narra um sonho de habilidades como
se criasse gotas de verdade; ainda que fosse trazido ao tempo um pouco
de sonho para mostrar o saber, avaliado como fonte de saudade, o tempo
não é alívio, já que passa depressa, mas os fatos vividos podem inibir o que
se passa na cabeça, a vida não tolera espaço para charadas; deixe o amor
ocorrer no momento certo e mais: ser fiel ao coração.
Na vida, os mimos íntimos viajam nos acasos dos inúmeros caminhos levados à sua torre exímia cabeça, na caça dos inputs amorosos que
são sua base de alegria, fascinada, mestra nos sonhos, ao amor se doa no
melhor estado para o coração olhar; saber sobre o que se passa com o
amor é dar-se uso à arma da paz, quando o alto uso da razão no coração
é o direito a ficar calada; ao notar que não há justa causa visível diante da
evolução dos fatos, a mente não se ajeita ao asilar os atos de pensar, em
choque com o coração.
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O AMOR TOCA OS PENSAMENTOS
O tempo sendo fantasioso não caminha nas ações do coração como
um eterno conto de sonhos de amor, mesmo nos sonhos de estrelas, de
sensações boas e contínuas, a vida tem muito a ser explorada, o ideal é asilar os pensamentos com acessos afáveis e irrestritos, para poder
vivê-los em plano de conforto, no momento em que o amor cismar e
converter-se em ilusão pecará por si; na falta dos calados sonhos é cume
interesse achar meios que levem a alma a ser braço de ferro, ignorar-se,
no sonho, na arte de amar, o verdadeiro caso centrado em conto de amor
é o poder de pensar com a generosidade fixada no coração, até o lance
mais vivo e, próximo ao clima de amor, passa a existir em sonhos de altos
fundos de carinhos.
Quando o amor se toca e é sensível aos pensamentos, consegue raspar do tempo do coração as angustias, não sente o olhar do coração suspeito ou com pé-atrás, não oscila silente nos baques dos prazeres da alma,
só de pensar na imagem do teu corpo sendo disputado na força das mãos,
vê-se bem-disposto nos sonhos, crê que o amor saiba em vida usar como
ligar o tempo dos diabos e, ainda, tornar os fantasmas bons vivos; não conheci quem, em tempo algum, revelasse a essência do amor e não pudesse
ouvir os sons dos pássaros; tanto ralaram na caça ao exato amor, que cada
momento era traído, na medida em que não via luzes na vida.
O tempo continua vivo nos pensamentos, na esperança, não pode
ser confundido com o amor no coração, o desencontro dos valores do que
se passa em cada cabeça não pode ser réu dos tempos vividos no amor, se
a felicidade cruzar as dores deixadas pelas angústias da solidão, o amor no
sonho merece ter descanso, o tempo torna-se mister para que se entenda
que o amor sentido não é uma coisa qualquer, senão amor de fato; é de
bom gosto notar o coração arrumado e os pensamentos firmes, à mostra,
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para sonhar com a amada não me importo em perder-me, é delícia ser seu
amante, até nos sonhos realizo-me e namoro a saudade.
Os sonhos não podem ficar só em lugar avaliado como bom, sabem
que o tempo do amor é medido pelo coração cá do meu lado, com a cabeça
pacífica, os olhos inocentes, olhando ou cantando que tudo por aqui é paz,
o céu pode mandar-lhe estrelas mas, no íntimo, sabe como anda o coração
quando navega com a alma, basta ter os sonhos na direção das vontades,
dirigidos pelos anseios dos desejos, à sombra do puro amor; ando atado
com enorme tristeza, a cabeça a ver todas as coisas como se fossem sonhos
perdidos sem a guarda do coração; isso tudo me cansa, dói demais, o tempo lírico cobra ações da alma, que anda ausente dos pensamentos.
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OS SONHOS INEFÁVEIS
O sonho crônico, infamado, anárquico ao cenário exposto na vida,
torna a alma viciada nos pensamentos, por impulso; alheio à casta do que
é real na existência da consciência, limita o campo da inteligência em progresso, exibe influência para que a cabeça provida de sabedoria adote como
lema a balbúrdia, não marca pontos, nem aproveita a certeza desses irresolutos baseamentos; dominados pela mente, em torno dos sonhos alforriados pela própria natureza, nem sempre dependerá da agilidade da cabeça,
que, derivada da dúvida prevista nas curvas do acaso, deixara sumir do ego
uma fatia do ânimo criador; o calor da paz nunca será reforço na vida, se o
amor não estiver de verdade sendo validado pelo coração.
Ainda que a mente desacelere o sonho, a cabeça terá motivo suficiente para pedir um pouco de capricho; quando achar-se embaraçada pela
presença dos pensamentos, não perca a vontade de pensar no amor, não
faça nada diferente do que a cabeça queira com entusiasmo, se envolvida,
crie cadência nos sonhos, aceite as medidas e, ao pleno direito à escolha,
prevaleça no comando, à frente desses longos passos, para que a vida, com
clareza do conhecimento, tenha na arte o espaço ilimitado dirigido aos
pensamentos, assuma os riscos, sinta-se livre, para não ter outros dependentes impostos pelo medo de sonhar; o gosto pelos sonhos no coração
leva a ter alma acesa nos pensamentos e vontade exposta na vida.
Quando o amor bate à porta, o equilíbrio assanhado não pode ter
falha, admite atenuando os riscos, até por ser parte de um mundo em fase
de melhora, a vida ensina-lhe a procura do mais exato caminho, a cabeça
não pode ficar presa a detalhes se a guia do raciocínio não limita o uso a
longos pensamentos, o comando à frente insiste, orienta os passos na vida
ao conhecimento, à arte, ao espaço do meio sem fim; é tão bom ser robusto
nos pensamentos, mesmo aqueles sem o cheiro na pele do perfume delica-
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do, o aroma vindo da cútis dobra os sentidos, a ternura floresce sorrindo
junto aos sonhos na palma das mãos.
O amor enriquece sonhos vivos, que cruzam os pensamentos alheios
até as dúvidas e ainda doam a plena alma; a verdade nos olhos prevalece
intocável, inclusive para alcançar o sossego, o chamego, a paz cristalina, assume cuidados recíprocos, pois do mesmo jeito que o vento amante passa,
ele liberta o seu lindo rosto, torna-o leve, suave, macio, ampara as vontades
e os desejos vindos lá do meio do fruto coração, alojam-se, porque o tempo
passa muito rápido, não há descanso para o amor ficar preso à espera da
gabada felicidade; talvez seja o lado privativo, romântico e escondido das
dificuldades que impeça o encontro da liberdade, sinta que a presença do
amor inspira um monte de sonhos inefáveis e entenda o mundo dos pensamentos.
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OS SONHOS SEM O GOSTO DO BEIJO NA BOCA
No sonho mostra-se agitada, fantasiosa, cruel, insolente, fogosa,
eterna menina por demais bonita, o olhar cheio de vida, cresce no amor, no
carinho, com o corpo sedento, alicia fundo a célere alma, aos delírios, no
caminho das fantasias oferece-se aos anseios do gosto à vida de jeito pleno,
especial; a entrega marcante, sem rodeios, alimenta a sorte, não se abate no
meio do doce colo onde há cola-tudo, nem mesmo quando o resultado pisa
no agrado do encargo vigiado, o amor retrai-se ou foge do ato.
Cativa a verdade e, na fonte, cria entusiasmo para seduzir, namorar
todo sonho refletido na mente, não esconde segredo, mesmo aqueles distantes da razão em face do rumo tomado no sonho por amor; mulher de
consciência íntima e anárquica atira-se nos braços sem dó do incontrolável
teimoso amado, como se o mundo fosse um conjunto de sonhos insinuantes, e o amo, um sonho passado, inacabado.
A sua louca vontade consegue atingir o objetivo de entrar na delicada cadeia das inefáveis fantasias, nos encontros embebeda os desejos abertos à doçura do amor ardente, o inquieto corpo esgota-se, submetido às
vontades do cúmplice, capricha e realiza-se no sonho de um intenso amor
privado, de maneira cuidadosa, procura nos sonhos, a volta da menina alegre, disposta às delícias do prazer, aquela que um dia fora o anjo à luz da
constância de uma vida de belos cativantes dourados sonhos.
Tudo certo para a menina tornar-se, como nos sonhos, uma deusa
extravagante na sanha do amor, o destino com esmero cuidado deu a ela o
espelho da bela vida como clara mostra de dons cuidados, o amor há tanto
caçado fugira e o pranto nunca veio à tona nem ao encontro dos olhos nos
sonhos, o coração observa o impacto, em dúvida se está tudo bem, corre
atrás do dano junto à meiga saudade, sem demonstrar leveza nem sinal
de arrependimento, aos olhos da guia do amor, torna-se mágica, o que fez
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está feito, não adianta chorar se os sonhos acabaram sem o gosto do beijo
dado na boca.
O fim preciso próximo à parada de um amor insensato sem boa sequência ou de estilo encantador, a súplica somente quando a vida estiver
no pico, mesmo não tendo ela desejos de amor no coração, menina mulher
no amor cruel, perigosa, fogosa, rasteira, menina bonita e cheia de vida e
fantasias, carinhosa, amores concisos, mutilados, corpo dado aos delírios,
nos sonhos, por mim muito ansiado.
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DEIXE O SONHO DOMINAR O AMOR
O coração em estado de imponência tem em si a força de produzir,
a fundo, muito brilho de amor, desperta no interior dos sonhos, auxilia os
pensamentos adolescidos a serem doutos bem-aventurados, nada sustenta
um amor distante da nobreza do coração se não cumprir os desejos vindos
lá da saudade, parece fácil entender o que se passa nas vontades, a caminho
dos bel-prazeres na essência dos sonhos, não sabe se o coração é um bom
mestre ou se guarda segredos, mas pode vir a ser parede para desabafo, já
que as palavras levadas ao seu encontro chegam ao devido destino com o
espírito da alma lavada.
É muito bom ter como gosto a saudade do que se viveu, sustenta
saber que se tem histórias a serem contadas, o coração não nega o que sente
por meio da capaz saudade e o que se passa na cabeça seduz a felicidade,
o tempo não sei se é remédio, já que passa tão depressa e as verdades abrigadas não podem ser inibidas, deixe o amor acontecer no tempo certo, a
vida não permite espaço ao enigma; ainda que aliada ao coração, a escolha
dependerá do momento de como a existência se encontra, do rumo a caminho do bom senso, a mente crente busca o melhor dos sonhos e, deles,
a caça contínua ao majestoso amor.
Quem nunca errou que atire a primeira pedra... Assim é a vida,
não há nada que tire os sonhos da cabeça, quando queridos pelo coração, a luz ilumina quem merece, por isso, deixe os sonhos dominarem
o amor.
Quando os sonhos tomam conta do coração, vão até a saudade,
sentem-se satisfeitos com o recado dado, conhecem a saudade boa, afazeres de muita estima, por isso é tão bonito e gostoso senti-la dentro do
coração, intensa; o amor pode ser apenas um sonho, despertar, alegrar
a vida, crer que seja a porta de quem ama; ninguém pode amar sozi-
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nho, há sempre um cúmplice ao lado, quando o amor encaixa, a vida
fica excitada, como se fosse uma brincadeira, solta a palavra, cumpre
a promessa de ser alegre e espalha-se na poesia, o tempo é de pouca
atenção à vida, passa rápido, rasteiro, sem dó e os sonhos viram espaço
para o amor.
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UM PEDAÇO DA VIDA CAMINHA PARA LONGE
Os pensamentos confusos, distantes da realidade infiltram-se de
modo inconsciente no ruidoso raciocínio, tornam a paciência ilimitada,
sápida, ligada, munida de suntuosos sonhos na escuta do tempo do amor;
intensa, mostra sinal possante por onde a cabeça protegida de encanto não
acolha mostra de sabedoria; não deva seguir, pontilhar, nem aproveitar a
certeza desses indecisos prevenidos torcidos fundamentos, dar a volta por
cima dos inúmeros sonhos livres da própria sorte, estar sujeito à boa esperteza da cabeça, na harmonia vinda da luz da fonte dos bons pensamentos;
um pedaço da vida move-se para bem longe, a tranquilidade poderá voltar
com força, para ser marcada no renascimento de um coração renovado.
Por mais distante que o juízo prevaleça na sensível cabeça, o amor
não pode ser venerado ou molestado, mesmo que faça pouco da dirigida
atenção, quando se achar prejudicado no sonho, no ato ou na ação, ainda
que pense na arte do raciocínio como movimento imediato, como artigo
enjoado em acordo mútuo, a vida em viagem, a caminho da fuga, não
deve ter domínio definido sobre o controle do amor em si mesmo, nem
pensar em contrariar, denegar o estado privado curioso da mente na busca
dos corretos sonhos, impressos na fonte do desejo, no prazer, no vício ou
na teimosia da confusa presença dos sonhos solitários, sem um pingo de
traços de amor, sentindo a precisão de confortar esse lado íntimo, obscuro,
confuso.
O tempo valioso cansara-se, andara numa pressa alucinante, dentro
do estado viçado privado de calor fizera a vida monótona, a calmaria no
tempo perdera-se, tornara a poesia falsa no ouvido, necessária à chegada da
interna coragem, oferecendo força à decisão tomada pelo maduro coração,
o olhar incontido, direto, estreito, bem feito, próximo aos inconfessáveis
milenários sonhos delirantes, manifesta efeito progressivo, atropela certeiro
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as rasteiras ondas, requenta e transporta o corpo tímido e preciso em toques recheados, distantes das emoções, recuados, tensos, regados; os olhos
virados e vivos desvairavam, os faceiros no tempo diziam-se próprios, expostos à sombra das altas soberbas fantasias.
O encontro esperado ornara sonhos, tornara-se frágil, embolado e,
na pressa, postara-se acima do amor, não era domado pelo flagelado coração; desencorajado o tempo não poupa, excede-se às novidades abertas,
fantasiadas, para poder sonhar com o amor vindo do coração; a saudade
tem alma ostensiva, lamenta, enfeita, convence no encontro com o amor,
mas coração sem vida, dessente a fonte, o desejo.
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SINTA OS SONHOS EM MOVIMENTO
No tempo, os pensamentos solidários, aos cochichos, encontram
sonhos macios asilados na mente, deixam o coração brioso, apaziguado, sossegado, bondoso, esperançoso, infinitamente inefável, nem precisa de tanto esforço para sentir a força da chegada das lembranças em
pleno movimento, as quais, escondidas nos pensamentos e na saudade,
fazem os desejos serem a vontade da afetuosa inspiração, um estado
grandioso de amor excessivo a ser acolhido para que o coração torne-se
intrínseco, um passeio de felicidade; ainda bem que existe a postura
dos encarecidos pensamentos, para poder-se, através deles, recordar as
boas lembranças, saborear sem medo as sombras do passado, a saudade
aproximar-se do coração e, lá dentro, sentir como os sonhos são vivos,
inexprimíveis.
Quando a amor encontra-se animado, seguro de si, ligado, renovado, na escuta dos belos pensamentos, inspirado, cheio de encanto, não necessita de tanto ânimo para ser aceito pelo caprichado coração, a saudade
estimula os desejos a serem presentes nos sonhos, bem como renovarem os
bel-prazeres, tornando o prazer caro, lindo, excessivo no zelo pelo carinho
e o estado de amor grandioso, soberbo.
Parece viver um amor saído de dentro da alma do coração, vá até
lá, procure os imensuráveis pensamentos para negociar com a natureza a
leveza do corpo, as vontades, os desejos, mas, na presença firme do amor,
em um clima bem apurado, saiba lidar com a alta temperatura de desdém
desse momento tão especial, para tentar cobrir a falta de eixo ligado aos
sonhos na faculdade, para pensar os deliciosos pensamentos no amor, os
pensamentos mútuos, em segredos com a mente, devem deixar o coração
sempre serenado, revelar apatia nos aplausos, a cabeça cega num falso juízo, não sorrirá no encontro com o coração.
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A cabeça em queda no amor envolve-se tola, fulmina, contagia, inflama mistérios, inventa filas de ilusões, sonhos perdidos, distantes, sem
fundamentos no prazer, cria confusões paralelas, motiva gota d’água, sem o
gosto da presença da vontade d’alma; os pensamentos, completamente cercados, intimidados, acuados, desanimados, dizimam os obscuros sonhos,
sem rodeios atiram-se sem dó no tenso chão, desestimados, desajudados,
empacados, desapoiados, cansados, não esperam o claro dia amanhecer,
somem sem manhas do coração; cobiçado pelo exímio fio do amor, o raciocínio assanha-se na mente, no sentido pleno da posta vida os desejos
continuam, aspirados, levantados, na forma desse meu amor.
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O AMOR EM VERSOS E PROSA
Pedi ao meu amor um pouco de caridade para a alegria poder matutar bom agouro no tempo, qualquer instante de sabedoria aliada ao amor
conforta, alimenta coragem no clamoroso coração; é preciso encontrar,
de certo modo, no sonho, as trilhas do caminho que leve aos braços da
amada, apesar de o meu corpo andar meio temido, motejado, embaraçado
pela constante falta de carinho, na cabeça minha amada viaja soberba, não
sai um segundo de dentro dos meus pensamentos, os desejos afiados não
mudam, como loucos instalados agoniam há muito tempo; lá no mexido
interior, se o sonho que anda por dentro do coração arde muito, os rastros
da dor espalham-se ativos pelo corpo.
Quando a amor está no lugar certo, o entusiasmo criador torna-se
no coração um claro puro encanto, não é preciso muito chamego para o
amor animar e transformar-se em caminho de seguidas festas; um pouco
de carinho e a chama alastra-se, os efeitos passam a existir como nitidez de
vida nos sonhos, os corpos aquecem-se, o suor à mostra incita a vontade a
criar imensos desejos.
O tempo serena, a mente relaxa, o sonho surge arrastado, calmo,
paciente, contorcido, sem pressa de ir embora... A alma ervada chama,
aproveita muito mais do que antes, no sonho acomoda-se, no tempo do
quente travesseiro arria, desaba; se o choro é de saudade, a espera de um
bom cochilo alenta o clima e o sonho será de todo bem-sucedido, cada
lágrima será recompensada pelos beijos oferecidos, na chegada ao sonho
pelo gosto do seu amado.
O amor vai longe, se as almas forem os encantos e os encontros na
narrativa dos sonhos corridos, vividos, a felicidade que não devora a serenidade demonstrada no amor, para que os desejos viajem sutis, serenos, a
vontade de amar prevaleça sempre presente, forte e atuante nos bons ou-
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vidos dos pensamentos, que o amor cante em prosa e verso a coisa certa, o
sonho porte-se livre, paciente, no meio da crida alma, o beijo a boca calará,
os olhos aos brilhos, cheios de meiguices, encostar-se-ão ao seu justo nobre
sorriso, como se o amor fosse círculo para a esperança ter apenas cuidados
com os agrados revelados ao coração.
Nenhum movimento de incerteza terá sucesso, espaço, nem gosto
ansiado vivido pela própria vida, somente o amor sabe enfeitar e fazer um
coração encantar-se, voar ser tornar-se de fato extravagante, feliz; até na
brincadeira, o amor estiloso faz-se presente como coisa boa no meio dos
sonhadores pensamentos e, assim, quando o amor não se acanha perante
os sonhos e nem se cala frente às intrusas dificuldades, o coração alegra-se,
pulsa de forma tranquila, límpido, suavizado pela intensidade do ato nas
fantasias, agrada ao seu amado, até mesmo porque somente a saudade sabe
o quanto vale a presença do amor.
Conhecer o amor não é arte fácil, viver por ele menos ainda, mesmo em sonhos caros, atraentes, inefáveis, a maneira doce em cada palavra
transforma o amor em poder ainda maior, infiltrado no colo do coração, no
caminho que leva à fonte do amor, os sonhos por dentro também sonham
e viram fins pensamentos.
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O CORAÇÃO DEVE DEIXAR A VIDA PASSAR
Há momentos em que a saudade chega e balança, não escolhe nem
para, à procura do tempo certo, vai, anda, busca seus caminhos e, no meio
das lembranças, adormece e entra no tempo do passado; os olhos não mentem, conhecem-se melhor, ajudam a encontrar o caminho de fogo do olhar
do amado, o amor elege a sua porta e, quando fica, é porque ama, quando
parte é porque nunca foi desse mundo; o coração deve deixar a vida passar,
o que vê e sente vai além do sumo dos sensíveis pensamentos.
A vida não deveria ser a parte mais valorizada do ser e sim o coração,
pois sem coração não há vida, sem coração a vida desaba. E agora? É assim
o amor, apoiado com vida e coração, com a pena d’alma, o que vale é sentir
a boa saudade, tê-la fixa na memória, para ser sempre notada no tempo
com carinho; peço a esse amor que o que sinto não me alucine, nem deixe
meu coração entrar em tortos conflitos.
Estou perdido, não consigo entender para onde estão sendo levados
os sinais de amor do seu coração, nada poderá impedir que o amor passe a
existir na sua vida, se a importância vier do coração no momento em que
a ausência do amado torne-se doída saudade, o coração cede de imediato,
notará que o amor vai-se chegando, sem ao menos dizer uma palavra, toma
conta do espaço, aloja-se acomodado e sentir-se-á à vontade em um pedaço
do coração, dirá tudo sobre o que se passa no interior.
Queria o teu mundo contido na minha cabeça, para poder olhar com
a força dos sonhos os seus olhos, não deixar que enganos afrontem o seu
coração de modo que esqueça ou enquadre nossos segredos, ouço tudo
o que fala, sinto sua vinda pelas batidas do coração, quero amá-la sem o
medo de ser amado, mas, se o seu coração não for mais apaixonado, é que
o amor foi apenas um sonho, por tempo limitado.
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O TEMPO PASSA E VEM A SAUDADE
Nada melhor do que o tempo para que eu possa conhecer-te e passar
a ser história no teu coração, não se perde nem se joga o tempo no abismo,
senão o sonho não encontra na intimidade os desejos esperados, o segredo
do amor é poder ter presa ao coração a sensibilidade dos precisos sensíveis
pensamentos, por mais que se queira abrir o coração, é mister ouvir pelo
menos um pouco do juízo reptado do amante; no calor da noite, o seu
corpo procura poesias nas mãos ansiosas que deslizam e encaminham-se
aos seus fins.
Aprendi a gostar de ti, já nem tenho noção da hora, o tempo passa
e já me cedo intenso à saudade, se o meu amor está em todos os teus
cantos, só preciso encontrar um jeito de chegar a teu coração; ao conhecer-te, os sonhos marcaram a presença da desordem, deixando clara a
importância da saudade no coração, não entendo por que preciso olhar
nos teus olhos a verdade queimada pelo amor que dizes sentir por mim;
amo-te porque o amor é medido pelo meu coração, ah, esse amor carregado de vivos sonhos inefáveis...
Estou envolvido com esse amor até a alma, amo-te com as forças
do guerreiro incompleto coração, é tão puro o meu amor que quero fazer
nos meus pensamentos um mutirão de desafios ao silêncio, para poder
abraçar os estragos feitos na minha cabeça e motivar os sonhos a serem
escola de carinhos; à noite caio na cama, chamo o sonho, sinto o quente
dos teus seios procurando encosto em minhas mãos, então a vontade e
os desejos entram no meio das travessuras e, ao longo da noite, no prazer
rematam-se.
Após a recolhida do sonho, acho-me fazendo as contas do quanto é
gostoso amar em noite serenada, quero tanto amar, como um louco, perdidamente apaixonado e, sobre o teu corpo, ter dote descanso, não sei o
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grau de valor quando dizes que me amas, não quero nada, deixa-me apenas colado ao teu sonho; lembro-me de que, quando te conheci, a noite
foi cercada de vivos sonhos, não tive sossego nos pensamentos e, se tiver
de perder-te, que seja numa noite fria sem lua, na qual os sonhos não mais
alcancem o ruço coração.
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NÃO SEI O QUE SE PASSA PELA SUA CABEÇA
Quando olhou para mim sentiu mexidas no interior, parecidas com vestígios de carinhos nas entranhas, mas, enquanto não se dá conta de por onde
anda o amor no seu coração, será apenas uma curiosa ansiosa; acredito que
a esperança, como boa guardiã do amor, ficará asilada no seu coração como
arma de escape e, na dúvida, se o amor deseja entrar no coração, peça luz aos
astros, quem sabe mostrem-lhe onde é a porta; há dias na vida em que nada do
que o coração quer é suficiente para entender como funciona o amor.
A dor arde no peito aspirando a que o amor não desaponte e vença
pra valer a vontade de amar, se em toda parte do seu corpo imaginar cenas
de amor, afirmo que seu coração estará em uso e bem amado, o amor não
será eterno se na arte do coração a saudade inexiste, mesmo em sonho, nos
pensamentos é preciso saber em que momento as vontades do amor devem
ser colhidas como fonte rica de desejos, se o amor ficar deslumbrante, exigirá que se torne saudade espalhada em pedaços dentro do coração.
Não sei o que se passa pela sua cabeça, de que forma pretende ver-me dentro do seu escondido coração, talvez queira a minha presença descansando em seu colo, sentindo a suavidade do seu gostoso cheiro ou um
pouco das minhas mãos abusadas, ofertando um monte de carinho com
auxílio da minha boca, a adivinhar todas as suas vontades, beijar a sua
boca, lambuzar palmo a palmo cada canto do seu corpo.
Quero que esqueça por onde andou no passado, que entenda que as
almas não combinam à toa, é preciso que nos tidos sonhos os pensamentos tragam mensagens quentes ao dengoso coração, que o amor, se estiver
presente, mereça chance de ter seu tempo medido pelos pensamentos da
essência, não existe força que impeça o amor de ser maduro, nem que enfrente os pecados dentro da razão.
Não se negue, é preciso que me entregue o seu corpo e que seja intenso, que sinta na saudade imenso prazer, o coração não precisa mais do
que outro coração para amar, não me tire esse sensível vivo capricho, navegue onde estiverem os seus sonhos; só não quero que escapula de dentro
dos meus inefáveis sonhos.
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O AMOR ACIMA DOS LIMITES DO CORAÇÃO
Não quero viver um amor que passe na minha vida, com mostra
de textura de toque ínfimo, passageiro; tudo o que sinto no peito posso
afirmar que vem do próprio amor, de muito além, da boa-fé das fantasias;
o amor revelado dentro do meu coração cala qualquer intrometido vindo
com intenção de fulos pensamentos; ao se tocarem as almas, os corpos
ficam atentos, a fim de que todos os desejos tornem-se cultos nos novos
sonhos, o corpo só sofre se o amor não permitir que a alma tome ciência
do que se passa lá na fonte dos desejos.
Nas noites, sonho com todos os desejos em ti, porque sei que se
sonhar variado os sonhos não sucederão, eu penso em viver cada instante
buscando chegar ao teu coração... Como a vontade de te amar me fascina!
Que os teus carinhos apareçam nos meus sonhos, com a base da felicidade
espalhada pelos caminhos; como sempre, quero dizer-te o que sinto, não
me calo ante o olhar de ensejos do coração, digo que te amo; chorar não
é vício dos amantes, por isso, em lágrimas doadas, entrego-me inteiro ao
choro por amor.
Se tiveres medo de saborear a beleza do amor, não poderás jamais
sonhar com a alma solicitada a ser amada; assim, quando não mais pensares em encontrar o amor a distância, o sonho negará a entrada no teu
coração; o sonho, então, revela-se contrário ao que teus pensamentos abrigam; pelo fato de não teres adotado o amor, acolhe a solidão como fonte de
poesia, para que a saudade possa erguer um passo de amor de muito peso
e a tua cabeça intuir que vale a pena amar, que a verdade do coração não
pode ser oculta eternamente.
Se o teu coração soubesse da importância do amor na alma, não ficaria tanto tempo desviado dos sonhos, mas tenho que resistir para poder
encarar o teu olhar, tentando atinar com o que se passa dentro do meu
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coração; tenta, ainda há tempo de buscar a felicidade, confessa que o meu
amor está acima dos limites do coração; creio que coração que não sente
amor cala-se, vive intensamente só, não procura espaço para ser amante;
não preciso perdoar-te apenas porque pensas no amor como causa alheia;
ouve meu olhar, cria sonhos, ama.
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A SAUDADE NÃO ASSUSTA O CORAÇÃO
Inefável, sinto tanta saudade que, à noite, apresento-me vivo, cordeiro, no meio de mil suaves sonhos e não encontro outra razão senão a
presença do teu amor limpo para pensar tanto tempo em ti; na vida deseja-se sentir o amor entrando e sendo o único cúmplice alimentado pelo
coração e, quando isso acontece, não se tem muito a dizer; nessa coisa de
tempo de vida prevalece o sentido; o fogo, tomado por dentro do coração,
só queima quando o interior arde-se da boa intensa saudade.
Não há como medir o volume da força do amor que se passa em um
coração ébrio, apaixonado, a não ser que a razão da saudade que se sente seja
capaz de superar a beleza dos cantos sensíveis sonhos; eu te amo e, embora
suspeites, não escondo de ti o que verdadeiramente sinto dentro do fundo
da alma; se sentir saudade fosse crime, estaria eu precisamente sem liberdade
de ação, enclausurado por amor, mas não precisas dizer nada; se sentes o
mesmo, o amor não se calará nem será passageiro no coração.
Claro que me lembro da primeira saudade sentida de ti: era noite,
madrugada... Puro silêncio, não houve muito mistério e os olhos, fechados,
caídos no sono, deixaram-me em estado de sonhos; a saudade veio como
se o tempo tivesse parado à minha volta e só houvesse um desejo: sonhar,
sonhar contigo, para ter a certeza de que o sonho iria me dar o encanto tão
almejado, o teu amor; não me deixes ficar longe dessa vontade, pois amar
é sinal de que o coração está em paz com a vida.
O amor não pode ser negado se, por dentro do coração, sonhas e
desejas ser amada com gula intensidade; não causes espanto ao teu amor
imaginando que o que sentes é apenas um caso qualquer no mole coração,
vale muito ter no coração a saudade plantada de um amor que te quer viva
em todos os deleites sonhos, se pudesse adivinhar o que carregas nos pensamentos, certamente conheceria a verdade viva desse amor, mas coração
que ama não se assusta com a saudade, adora senti-la, quando a que chega
é de boa qualidade.
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TENHO SAUDADE, COMO TENHO SEDE
A vida não pode ser como uma estrada quieta, respira, movimenta-te, age, corre, sobe degraus, inventa, enfim, vive e bem o que a
essência proporciona, para que possas sentir dentro do coração a alma
dar vida.
O sonho não é e nunca será o sonho caminho, enche, nutre o coração e a mente com hábeis pensamentos; é sempre bom para a vida sentir
que o amor vive próximo do coração; para termos o que queremos, o tempo e o coração sabem quando chega a época certa do encontro do carinho
de quem ama com o amor em pedaços, lançados por todos os cantos do
coração. Os pensamentos dobram o amor em sonhos, é farto saber que o
amor do outro lado do campo sonha, pensa, imagina-se com o seu amado
nos braços.
Acho que tenho motivos de sobra para sentir saudade do teu amor,
meu coração provocado encanta-se, quando me chega o silêncio, entendo
o porquê de a solidão por perto esfregar-se tanto à procura de calor; nesse
instante o coração desaquecido pesquisa um canto para pensar no amor
como arma de escape, nada que aconteça naquele momento fará o coração
sentir-se o senhor dos sonhos do teu amor e só a agonia, em volta, pode
alimentar coisas que nem mesmo a saudade permitirá que sejam assistidas
nesse palco sem cena.
O encanto por ti revelado fará com que sejas sempre a estrela, a
poesia, se é que é esse o mundo que te inspira; quem anda com amor no
coração tem guarda-costas privativo e caminho que provoca o sol da vida,
da solidão não esperes nada distinto nas agonias além de pontos espalhados pelos cantos do coração.
O que importa é a delicadeza, quando vem lucidez ao coração parece que no trovão não houve raios; é claro que essa minha insegurança
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chega ao ciúme, que fere, arde, contorce, desabriga, isca o coração, a saudade planta-se, aniquila levante de acesso ao coração, solta-se aos sonhos
quentes da madrugada, tudo isso acontece porque o amor que anda por
dentro de mim não dá limites aos meus pensamentos, tenho saudade,
como tenho sede e, por isso, nas minhas viagens as estrelas iluminadas
cedem ao chão.
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O TEMPO VOA
As águas de março atormentam o tempo, turvam a mente, desenfeitam no susto os laços das correntes ideias, as malas entufadas de segredos
guardam mistérios e, por enquanto, não há corda nem tombo na cabeça;
feliz ou infeliz, faz parte que o coração seja alimentado e atormentado pelo
amor na vida, aproveite o seu estado natural, relaxe, aloje-se, mate as vontades e os desejos que a cercam: ame muito; ainda bem que, no dia da sua
ancorada, o céu filtra sol corrente e só promete chuva para o final da tarde;
não se estire na rede, não se perca no sono, não se deve dormir muito, pois
o tempo ensombrado passa rápido
O coração não peca por amar, foi feito exatamente para sentir o gosto do amor espalhado no colo interior, que no tempo exato o estado do
bom amor no coração namore a saudade e com ela sonhe de modo inefável; a loucura, quiçá um meio de a saudade, vestida no interior dos sonhos,
confundir os notáveis pensamentos, que comportados aéreos disparam em
todas as direções sem destino definido e miram para alcançar o coração;
que venham e tragam consigo, dentro da essência, o mais requisitado amor,
que é base de todo o sonho na vida; guardá-lo, sequestrá-lo é tarefa exclusivamente sua, creio eu, um encontro delirante junto ao claro sereno amor.
No jeito muito privado de amar, o seu coração impressiona quem
tem a oportunidade de tê-lo por perto, mas, no carinho dedicado em cada
beijo, mostra a inefável experiência do amor dentro do seu coração, mesmo
sem pedir tempo ao amor enxerga uma maneira sempre doce de tornar o
sonho um bom espelho; pensamentos, ninguém os rouba, não há invasão
enquanto estiverem lá, retidos na mente como doces sonhos, porém, quando escritos tornam-se eternos, dispostos a quem desejar conhecer a sua
história; mesmo a distância o sonho dá um trabalho e tanto àqueles que
usam a mente para pensar no amor.
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O amor é um encontro em que o coração manifesta-se no impulso,
sem necessidade de plena sabedoria, a alma deve ser um aliado do intenso
profundo amor, o amor que vai além das fronteiras do coração e a busca
por ele é contínua; nada é por acaso, creio que, também no manifesto de
encontro de almas, o amor, a contragosto, machuque ainda mais o coração
atiçado pelo querer, quente por desejos; o choro, nessa hora, alerta que
passado é passado e que o tempo não é indolente, passa no interior rápido,
onde os cabelos embranquecidos abrem-se, aderem ao gosto da robusta
maturidade espalhada pelo rosto.
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A AMADA ENTREGA-SE A PROMESSAS
O amor não se controla quando a cabeça pena à procura de sonhos
na busca da inteira felicidade, o coração acha que tem forças suficientes para
continuar na luta pela sombra da saudade desse amor, a distância não impede de sonhar, nem de aproximar-se dos seus sonhos e dizer em alto bom
som: eu te amo. Não existe feitiço nos olhos que me possa envolver em amor
diferente do que sinto no coração por ti; enquanto minha amada está a longa
distância de mim, o meu coração clama que o dela nunca me falte.
Ser o dono de todas as tuas noites de sono conforta-me, porque em
amor não se nega a vinda de sonhos, deitado sobre o teu corpo as batidas
do coração cedem a lembranças, nas quais o amor foi fruto de delícias; nesse
instante, a saudade toma conta dos pensamentos e, como um pássaro, sinto-me livre para voar, o que importa na verdade é saber se, nos teus sonhos,
a saudade leva-me para dentro do teu coração; não temo pela tua ausência,
só me assustaria caso teu coração, que me guarda, evitasse sonhar comigo.
Ainda ontem tentei, de todo jeito, encontrar, para o bem do meu
coração, um pouco da tua gostosa alegria, embora tudo estivesse tranquilo,
não pude realizar esse desejo pela falta do teu largo sorriso; onde estiver o
coração procura entender esse meu desespero vindo dos pensamentos, a
graça da tua beleza abre com elegância qualquer caminho que impeça tua
vinda ao meu coração, o meu amor por ti tem excesso de sentimento, está
acima dos sonhos conquistados pelo cheiro da alma.
Por causa desse amor, meu coração sente-se seduzido e tudo à sua
volta é campo minado de saudade, a minha amada entrega-se a promessas
e manda, em ritmo de palavras, conforto para dentro dos sonhos, “nada irá
fazer a minha cabeça mudar e, junto aos pensamentos, a ti festejo e entrego
meu coração”; nesse tempo, meus olhos encheram-se de água e, como que
por um milagre, fizeram o ciúme apagar-se na alma; a lua chegou e a saudade, de tanto escoltar-me, tornou-se uma bela dama: nas noites, nas fantasias.
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A CABEÇA AGITA O AMOR
Não sei por onde se passam as verdades de um coração privado dos
encantos vivos do amor, chega o momento em que não há mais nada a ser
dito, somente ir ao encontro do silêncio; acho que a falta de amor encabula, destoa a vontade do gosto à vida, instiga, esbagoa a alma, o coração magoa-se, perde o fôlego, o molejo do grande pensador romântico apresenta-se aéreo, distante de qualquer ação que lhe permita sentir a proximidade
serena com os verdadeiros sonhos.
Quando o amor está presente, o coração torna-se sólido, um apurado dono de belos sonhos dourados; a sombra de um grande amor não
pode deixar a porta do silêncio ser protegida pela falta de carinho; o tempo é parceiro sempre precioso, para acender perante os olhos do amor a
luz derivada do íntimo; importa, e muito, que os dengos se produzam e
venham no tempo certo à mente e ao corpo bem-disposto, a fim de que,
no peito, os anseios não sejam passageiros e o amor possa entrar livre no
inefável coração.
Amo-te com a sabedoria que nem sei de onde veio ou pelo nativo
esforço animado no coração revelado; não me faço de vítima, não nomeio
problemas, não alicio, apenas, por te amar, crio inúmeros pecados; não
desejo que o amor que vive dentro de mim perca-se ao léu do tempo, nem
também que, por mera saudade, os olhos fechem-se para o coração, porque no amor correm sempre as sutilezas da sensibilidade, então o melhor
é espelhar-se no brio dos correntes pensamentos, viajar nas canduras do
contínuo amor, para ter a certeza de que ele tem as intimidades escondidas,
no meio das verdades do coração.
O que mais quero no momento é muito te querer, te amar, para
que possas sentir um contágio felizardo, porque sei que, amando-te como
agora, meu coração não te deixará um segundo sem doce sonho de amor;
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amo-te com a esperança de que, em cada instante vivido, alcance sonhos
insecáveis ligados ao teu coração; quando na noite assisto ao drama do
silêncio, a cabeça agita-se e o sono não chega à mente, como se tudo o que
vivi nos momentos íntimos apagasse de vez da memória as cores vivas dos
sonhos.
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FECHA OS OLHOS E CONHEÇA O AMOR
É bom para a vida sentir que o amor vive espalhado em pedaços
por todos os cantos do coração, parece que o amor plantado nos pensamentos sente-se entregue à mente e vigiado pelos sonhos; os olhos
não mentem, por isso é bom olhar para o amo com a segurança das
cultivadas fantasias; pode ser que, na cabeça, exista um céu misterioso
e a esperança, em ataque de luzes, acenda a mente; com certeza a grande dificuldade do amor será conseguir trazer aos pensamentos sonhos
inefáveis.
Se o coração é traído pelo toque útil na pele, não pode ser prejudicado nem tem culpa pelo amor escolhido, pela maneira delicada como o
amor se comporta nos pensamentos; o coração torna-se uma armadilha e,
vazio no pecado, fica só, sofre pelo amor que nunca lhe pertenceu, que
partiu sem dizer uma palavra; o tempo é limite do caminho por onde anda
a beleza da vida, torna-se célere “show” nos diários do amor e não se deve
negar amor aos sonhos, quando o coração sente-se seduzido à frente das
ondas do vento.
É bom o coração fechar os olhos, para a vida conhecer o amor,
porque sem amor o coração não resiste, quando o amor sente-se desanimado, fugindo do tempo, comporta-se com medo de sentir saudade;
o que importa na verdade é saber por onde anda o amor, como deixar
a saudade pronta para o amor, uma coisa boa a ser sentida é a chegada
da saudade solta nos sonhos, à caça de pôr sossego no coração; é tão
prestativa que faz com que as lembranças surjam como se o amor estivesse de fato presente.
É certo trazer dentro da cabeça pensamentos que levem a vida a ser
necessária ao bem-estar do amor, não se deve ter pressa no amor, é preciso ser paciente para poder fazer com que ele seja descanso sublime; que
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o desejo, na procura do amor, aconteça no tempo certo, ser amante para
que se possa viver intensamente cada momento que o amor proporciona,
para que a vida esteja sempre à nossa frente, ativa, disposta; não negue
encontro com o amor, a esperança faz parte do coração e tudo ocorrerá no
seu tempo.
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O SONHO NUNCA PODE MORRER
O amor, em estado de encanto com coração apaixonado, sonha
olhando para o céu, escreve com as riquezas dos olhos sensíveis, só negocia
com verbo que tenha gosto doce; na vida, o sonho alegra, faz muito sentido
sonhar tanto com o cheiro da voz dengosa do seu amor; quando chega a
saudade cariciosa, recorda-se dos acanhados e valiosos tempos vividos nos
sonhos, embora sinta vontade de explorar a chegada da saudade, no meio
da pilha de inspiração inefável.
Sem querer e querendo muito tornar esse amor perene, o coração pede para ser ameigado, namorado, não ser esquecido, por inteiro
amado, para sempre sentir intensa a vontade aromada de calor no amor,
dando sinal de que o silêncio nesse momento não pode ser boa companhia para acalmar o coração; o medo vira uma sensação interna, cria
confusão, alastra-se sem dó e não combina com a ternura, atrai na sua
vida saber por onde anda o amor, por ser imenso, vai lá, além dos mares
dos pensamentos.
O amor não é pecado nem nunca será, o coração chora por amor
quando sente-se ameaçado de perto, na vida a sua causa maior talvez seja
pela tamanha confusão imposta pelos pensamentos na essência; independentemente do lado em que se esteja no momento, a luz do pecado amarra-se nos olhos de quem espiona sonhos e é o mais necessário, porque é
bom saber o que se sonha; coração amando não se afasta dos sonhos, para
poder ali brincar com o seu amor e acreditar que o sonho caminha como
alma acesa para a vida.
No amor o sonho nunca pode morrer e quem ama só entende de
sonhos, por isso joga-se sem reclamar, é a vida do amor enfiada no palco
do coração, para que possa encontrar-se intenso e mais apaixonado; é bom
demais para o coração sentir sempre um pouco de saudade, a fim de que
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possa ficar preso aos pensamentos, alegrando-se com as boas lembranças,
porque nem sempre é possível ter o que se quer, aquilo de que se precisa
na vida, todavia o coração sabe quando chegar, entende quando necessita
do carinho de quem ama de verdade.
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UMA NOITE COM SONHOS DE AMOR
Ah, como fico imaginando a saudade chegando sem dizer uma doce
palavra, não se incomoda em saber se a sua presença é um incômodo inquietante aos pensamentos, desfila com essa profunda vontade de querer se dar,
como se fosse só o lado positivo do amor; é sabido que a saudade manipula,
mexe com todos os cantos de desejos do coração, entende que o amor não
pode ficar apenas nas lembranças expostas pelos dourados sonhos.
Vai que a solidão acolha a saudade como companhia e entregue tudo
o que tem de bom na cabeça, não meça as consequências e diga-se pronta
a aceitar qualquer argumento que a leve ao amor; certamente o amor não
se resume a um trincar de dedos, merece ser posto à vista e aceito pelo
coração, tampouco se deve colocar a saudade como garota propaganda das
lembranças de um amor vivido; é preciso que o amor sinta, transcorra, sem
pressão de qualquer dos lados que escreve o conto.
Quisera ter à noite os sonhos com fome de amor esperando-me para
amar ao vivo... Intensamente, sem preocupar-me com a chegada da luz do
dia e, ainda, amanhecer cada dia mais apaixonado, visando a virar o amor
em uma verdade; somente um coração amando prega essa sabedoria, a vida
tem um prazo de tempo, não é por meio de uma vontade que a faremos
eterna; assim é o curso do amor, pois o que forma o seu tempo é o que
passa e é fortalecido pelo coração.
Quantas vezes o amor acha-se perdido e, por um motivo qualquer, o
coração sente, fica abatido; é certo encarar o amor como mina de inefáveis
sonhos vividos, todo o tempo colado ao coração; então, não basta querer
amar pensando que está tudo bem com o amor, já que é a alma que o assiste; não há vacilo maior no amor do que se armar como “poderoso” apenas
sentido pelo lado dos sonhos; o amor, quando está mesmo radicado, dá
gosto sentir o anseio da saudade mostrando suas lembranças.
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VIVENDO SOB AS ORDENS DOS SONHOS
A saudade insistente não perdoa, machuca, tem até gosto amargo de
tão particular, só que dói em quem sente, por mais que se queira no íntimo
limitar a dose dos sonhos, dividir o espaço do coração desusado que não
os acolhe, os pensamentos tornam-se impraticáveis ao quererem assumir
a verdade do amor, que queima por dentro, o coração geme, encanta-se,
contorce-se, ri de alegria da vida como arte picante, da fonte maravilhosa
reinada pelos sonhos.
Nos sonhos correntes, o mar intenso de rosas mostra a estrada complexa ao belo mundo, é num encontro de almas ativas, livres, sonhadoras,
cheias de inúmeras vontades e desejos, nos quais a vida prevalece elevada,
ao alcance do caro veemente amor, ligado à íntima saudade, não consegue esquecer-te, os sonhos aparecem apegados, curtos, contínuos e metem
medo.
A vida livre entoada aproxima-se de modo quente, assume-se como
sonho de pássaros, para que o sonho na mente tenha saliva de amor impetuoso; excita-se antes para chegar ao coração, pede presença de dias mais
perfeitos, quando tudo lhe parece ser tão diferente no amor, se o amor
cisma e foge do círculo, a água que sai dos olhos, anima-se e procura uma
saída lógica, para, ao longo do caminho, aproximar-se límpida, pura e ser
devolvida como a própria água viva.
Vivendo as ordens dos sonhos, o amor fogoso assume riscos assistindo de perto aos pecados, viajando nas sobras dos pensamentos motiva-se
a ter uma noite de momento quente, sublime; os sonhos vão-se repetindo,
repousados, aliados e aquecem a alma; embrulhados às intimidades, os
pensamentos contraem-se, não conseguem tirar o amor da cabeça nem
matar a saudade, o coração aproveita-se e fica bem à vontade, alimenta-se
com a intensa alegria vinda dos sonhos.
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QUE O AMOR ALCANCE O SENTIDO DA VIDA
O amor sonha em ser possuído se esse desejo permanecer aberto
ao longo do tempo, não quer deixar escapulir um sonho tão bonito nem
procurar litigar com a candura da alma; enquanto a verdade não for colocada nos pensamentos, o amor será chamado ao limite dos sonhos, ele não
pode ficar escondido no coração como se fosse uma brincadeira ingênua,
fantasiosa e, se tiver que ser domado, que seja sem o medo da dificuldade
de entender o que vem dos sonhos.
O amor está na fase em que os sonhos não vivem somente o que
têm no interior do coração, a presença da solidão faz com que os sonhos
caminhem ao encontro do amor, inibidos, assustados; o amor contrai-se,
não liberta o que sente no coração e, nos encontros turvos com os pensamentos, tenta alimentar todos os cantos do sonho; para que possa entregar-se de maneira doce ao bom coração, o amor espera que nunca venha a
arrepender-se por ter amado demais.
Se o amor continuar sendo sonho, a cabeça não terá sossego nem
como se comportar no dia seguinte, os pensamentos serão jogados às travessuras dos sonhos, num caminho à conta do limitado tempo, a dor permanecerá acesa no coração; a solidão apresenta-se e emudece o calor dos
assanhados sonhos, a alma não pode ser considerada um caco, porque o
amor insiste em ser amanhado viajante no coração; o amor, quando presente no coração, torna-se influente e ignora causas impostas pelos pensamentos.
Como sempre, mesmo o sonho sendo ardente de amor, a esperança
ronda à procura da realidade, tenta entrar no jogo da sedução, já que no
sonho o amor importa-se muito com as delícias dos arrojos, o amor pode
até ter o seu curso limitado, mas o quente mesmo é o que se passa no meio
desse tempo, a noite estira-se, com chance de ser intensa; com as premissas
ao caminho da entrega de corpo e alma, é preciso que o amor alcance o
sentido da vida, saia desse sonho, para que possa sossegar o coração.
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OS SONHOS QUE ME RONDAM A CABEÇA
Tiro a noite para assistir à jornada dos sonhos que me rondam a cabeça, nem sempre sonho com o que quero ou com aquilo de que preciso,
mas, quando se trata de amor, não há nada que seja mais importante do
que a tua presença no sonho; sempre espero a noite chegar, por entender
ser o momento próprio para os teus beijos; minha alma não diz nada, apenas procura acompanhar o desfecho de cada noite.
Não há coisa alguma que impeça a chegada da minha amada às minhas noites de sonhos, até mesmo porque o seu interesse por mim aumenta
a cada sonho passado, vivido; o amor não se negará e será sempre no sonho
um passo dominante; por ser a causa no tempo é primo, a permanência da
saudade por perto, quando, na tua ausência, penso muito em ti; no meio
dos sonhos aqueço a saudade, que faz com que esse amor alimente-se e
sobreviva.
Assim que o sonho realiza-se, o amor brinca de amor e faz-me ficar
em estado de sonho aberto, vê-me alegre, pronto para receber toda e qualquer liga que pregue contínua semente de amor; não há força maior de
amor, no teu coração, que queira tanto amar-te como a que é movida por
mim; a delicadeza como te apresentas no sonho faz com que aumente a
imensa vontade de amar-te, tento acolher-me no amor, para que a saudade
não mexa nem acanhe a arte delícia no sonho.
A minha amada tem a cabeça pronta para amar-me, o que falta é a
saída do sonho para a vida; quando penso que o amor é estado de alegria
permanente, lembro o passado vivido nos sonhos: era o amor mexendo
com a estrutura dos pensamentos, fazendo fixa a boa saudade no coração;
ainda bem que vives com a razão do coração e, por isso, sabes onde e como
agradar as tuas vontades; não quero ser simples otimista, os sonhos continuam em ronda e o meu amor espera-me no portão.
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VIVER ALÉM DE CADA MOMENTO
No sonho encontro o meu amor de maneira bem viva, com beijos
na boca calo-te, calas-me, antes que sossegue a vontade intensa de amar;
serenados, estirados na cama, aclamam o deleite e, mesmo que o corpo
descanse naquele instante, outros momentos virão mais ricos e verdadeiros, não foi o bastante, nem nunca será maior do que os vindos prazeres;
nas novas esperadas manhãs, viver cada momento não basta para mim, se
sei que no teu sonho andas com doçura no coração, ter nos braços teu doce
corpo melhora o sonho da minha alma que, deslumbrada, vive por ti aguçada; não sei se mereço por ti ser amado, mas sei que me entrego sem dó
e sofro muito longo a tua ausência; se de dentro da tua boca consigo tirar
mel, minha abelha nunca deixará a sede por ti morrer sem amor.
Quando juntos o amor revela-se, porque te amo, porque a mim te
entregas sem essa “coisa” de pudor, por ti sou indiferente aos cantos que
me cercam, mesmo rodeado de estrelas não me deixo nunca clarear, nunca
me cansas nem me acho perdido dentro dos teus pensamentos, sou terrivelmente sensível ao teu coração, sinto muito a tua falta, por isso entrego-te o coração, para poder ter a liberdade de amar-te nos teus sonhos e
a beleza desses sonhos é ter o teu olhar preso dentro dos meus olhos, em
estado de pura intensa graça.
Ora, se o amor está dentro de mim e cuida do meu coração, não
há dúvida sobre a relação com os pensamentos, não importa o estado do
amor, vale saber como está sendo medido pelo coração, esse sim eterniza
ou não; existe um lado dentro do interior que, benzido pelo dote da fé,
nutre a cabeça com a estima dos pensamentos; ah, essa tal esperança é
corda que pode ser arrebentada ou, apenas, ser eliminada por outra força
estranha e, enquanto existir esperança, a fé tem vida, não para no abismo,
sonha muito, pode ser uma charada do amor.
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FAÇO-ME PURO CARENTE DE AMOR
Talvez o sonho tire-me essa agonia e relaxe meu peito, olha-me
como se estivesses focada a viver amor fora de uso, mesmo presa ao meu
coração tens a liberdade de penetrar em meus sonhos; se não sais da minha
cabeça, não é só por seres formosa, algo maior do que teus olhos iluminam
meu coração, a ilusão nos meus pensamentos já é vestígio de uma sobra
de amor.
Quando o amor não está em estado de graça, as palavras não se
cruzam, criam espaço, fazem sombras existirem, aumentam a distância do
calor; enquanto a luz do teu coração não oferecer paz, o amor não se entregará, a dor não será bem-vinda, nem alcançarás o lado positivo, pois bem
sabes que és amada, as palavras servirão apenas como conforto de que o
amor pena, sofre no escuro coração.
Meu olhar prende-se tanto em ti que no rosto faço-me puro carente
de amor; se tivesses dentro do coração sonhos que alimentassem os colegas
pensamentos, com certeza irias ver que, em cada desejo envolvido, tu te
sentirás próxima ao amor; ao tempo da saudade chega-me a tua imagem
despida, como em uma trama de amor, mas da forma como vives não te
mostras sóbria, a própria amante a juntar pedaços das saudades.
A arte pura do amor não te rege nem induz ao estado da espinha
absoluta da sabedoria; enfim, é o meu amor que tanto buscavas
esplendorosa e ainda faz-me sonhar nas madrugadas; as palavras
continuam seguindo-te, nada fazem para que entendas quanto a ti passo o
meu amor, falam-me da tua guarda, do teu jeito de amar, onde teu coração
sofre sem nada sentir; os olhos cheios de ternura olham-te, querem um
pouco de paciência na espera do caprichoso tempo.
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O AMOR DESFILA ALEGRE NO CORAÇÃO
O sonho pode levar o coração a realizar altos passeios, é justo que
possa viver intensamente o que o amor proporciona, que voe, libere os
pensamentos, vá à procura de belos momentos; quem sabe não encontra,
nos céus, a saudade em pedaços juntando-se aos desejos, com a presença
dos ousados impulsos que deixa passar livremente, ao ansioso amor, supinas fantasias.
O amor está onde o corpo mais resiste e precisa: no coração. Viver
sem amor é tirar dos pensamentos os sonhos, as ideias; o coração não tem
culpa nas escolhas, se é traído pelo toque na pele, pela maneira como se
comportam os pensamentos, enfim, pela delicadeza como é envolvido.
O coração vazio peca pelo silêncio, fica isolado, haja intensidade
para sair dessa armadilha; por vezes o sonho é muito mais que real e é certo
trazê-los para dentro dos pensamentos, ninguém sofre por amor, por aquilo que nunca lhe pertenceu, se partiu... Que vá com Deus. O amor desfila
ideias alegres no coração, deve ser elegante, leve no toque, não ter pressa,
nada como um belo sonho paciente: amor, estrelas, fontes de pura vontade
nos pensamentos.
Uma coisa boa a sentir é saudade boa, viaja no interior como se
fosse um galope elegante, prestativa faz com que as lembranças cheguem
e mostrem-se dispostas como no primeiro dia; encha o coração, incomode
a saudade, solte de dentro o que tem de intenso: libere os sonhos. A vida
está à nossa frente, disposta sempre a oferecer-nos o melhor, não negue ir
ao encontro, tudo dará certo no seu tempo certo, a esperança é um bom
caminho, mas não espere sentada, o que importa é o estado do coração,
que parece nesse momento estar cheio de alegria...
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NÃO BASTA PENSAR QUE O AMOR É TUDO
O sonho tomou conta de mim, inspirado, cativante a noite inteira,
embora não possa reclamar, quando a via era tudo que queria em mim,
talvez sonhasse não querendo, mas o tempo no sonho não é pecaminoso,
o universo era infinito e o seu rosto bonito pedia-me claros carinhos; eu
olhava por baixo do sonho e sentia seu corpo merecido chamando-me, o
frio era muito intenso, aproveitei e tive o conforto dos assanhados beijos.
É o meu amor, há muito a buscava, o sonho colocou-me ativo nos
seus braços e, por sorte, pediu-me que nos versos seus olhos fossem de
mel; claro, é puro mel, o coração que sofre por amor não deve sentir medo
de enfrentar a ilusão, basta um pouco de amor e logo satisfaz-se com a verdade de momento; encher nos sonhos amor de amor é o que mais o sonho
quer e aquilo de que mais precisa.
Não basta pensar que o amor é tudo, é preciso ser muito apegado,
amado, se o desejo, a vontade e o carinho não elevam o amor a ser aceito
no coração; é preciso uma força delicada nos pensamentos para que exista
doçura no amor, nunca deixe o olhar solitário, como se no tempo o amor
tivesse mil segredos; ao dormir, sonhe com a valentia do amor entrando
no seu corpo como amante, durma com os seios despidos, como aviso de
desejos à chegada do seu amado.
Tanta sede no seu corpo e a dor que diz sentir quase me tira a vontade de amá-la; ah, o meu amor a consome até a alma e deseja o seu corpo
com o fundo do olhar. Sinto um vazio aconselhando-a, como se tivesse
desperdiçado o desejo e o sonho; mas logo é restaurado com gulosos beijos, mesmo com a timidez nos instintos...
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DEIXA O AMOR CAIR SOBRE OS SONHOS
Ah, como sonho aberto e intenso contigo! O tempo nem passa, o
suor escorre como fonte ativa, esses momentos são únicos, preciosos,
os sussurros inefáveis enchem a fonte sonhadora de amor, isolam as
delícias da bondade e da solidão, fazem com que o sonho não tenha
fim. A esperança recolhe-se bem no meio do meu sonho, com medo do
amor, eu disse que amo, que nada poderá fazer mudar a minha escolha
na cabeça, eu te amo por tudo que é visto pelo meu coração e não somente pelos meus olhos; não existe dor maior do que a essência da tua
ausência na manhã de um novo dia, ontem mesmo ficou na saudade,
foi sim, pura saudade.
Chega a noite, encontro-te dormindo e no sono não sentes o meu
beijo quente, o cheiro da tua atraente pele veste por inteiro o meu corpo, a mente começa a sonhar, o meu coração pensa como anjo, vejo-te
nos sonhos, brejeira, despida, pronta para ser consumida.
Não consigo ficar sossegado sabendo que não sei por onde ando,
talvez um dia eu encontre força suficiente e descubra outra sorte no
amor. O problema é que não sei como meu coração pode desvincular-se, tento de todo o jeito encontrar um caminho apurado, para ser
realizado, mas, pobre de mim, cadê a coragem? Nesse momento entrego-me ao desânimo. Deixa cair o teu amor sobre meus sonhos e tem a
grandeza de dizer: eu te amo. Minha amada, não te escondas de mim,
não me deixes preso nessa solidão, tenta ser uma mulher doce, não
abuses da tua beleza.
Ainda bem que eu sei como anda o teu coração e não é segredo,
nem amor. No mesmo caminho estão os pensamentos e, pelo menos

189

eu posso pensar em ti, preciso de um tempo para poder cuidar melhor
de mim; se quiseres, entrego-me a ti, quero sossego, encontrar a paz,
poder sorrir, juntar-me aos teus pensamentos, ser um sonhador, não ter
a tristeza dentro do meu interior, poder sonhar e, ainda, viver muito.
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