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A musa e o poeta é um livro que pretende homenagear a todas as
musas e amigas do poeta.
Pessoas importantes em sua vida que passaram e permanecem
virtualmente ou realmente
Enfim todas que compõem este céu estrelado que cobre este
humilde homem que tem a ousadia de brincar com as palavras.
Obrigado por vocês existirem eu as amo, todas.
Em especial e particularmente aquela que me inspira noite e dia
pela qual nascem inúmeras poesias,aquela cujo amor me
sustenta a cada dia.Que com seu olhar fatal sorriso e magia me
viajar em fantasias.
Nas últimas páginas, em forma de agradecimento e homenagem a
algumas amigas especiais, vou expor alguns comentários que são
verdadeiras poesias.
Estas deixaram de serem apenas musas e se apresentaram como
verdadeiras poetisas, registro que será transcritos exatamente
como me escreveram no blog, www.poeta58.blogspot.com.
Qualquer responsabilidade sobre autoria é de cada uma que
escreveu, embora conhecendo cada uma de minhas queridas
amigas acredito que cada palavra tenha saído não apenas de suas
mentes ,mas também de seus corações.
Deixo registrado aqui também, que não vou citar os nomes nos
comentários,por questão de ética e sigilo,quem achar que deva
ser reconhecida sua autoria e credito,basta entrar em contato que
o farei comprazer.
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Coração partido
Coração partido, alma dilacerada, sonhos em pedaços,
vida desperdiçada.
É assim que saio desta historia,é assim que parto com
dor,por não entender porque, se chega ao fim este
amor.
Cada historia vivida,cada amor rompido,são cacos de
vida espalhados,precisando ser recolhidos.
Mas ao remontar os pedaços,recobrar a força de
amar,somos sempre recompostos prontos a nos
apaixonar.
Podem me ferir,me jogarem ao chão ,mas minha
vontade de amar,ah!Esta não tiram não.
Mais uma vez pé na estrada,mais uma vez no
caminho,venha mulher amada quero te encher de
carinho.
Vou te buscar,no escuro,em cada canto do mundo e
quando e encontrar,não te deixo um só segundo.
Venha amor,venha de onde vier,encontrará um homem
louco por uma mulher.

Celio Rheis 16/08/2012

Celio Rheis

7

Eu quero ter poder..

Poder de me apaixonar a cada instante pela mesma
mulher a cada momento fazer dela minha amante.
Quero ter o poder de me expressar sem palavras,
apenas com o olhar,que ao fitar meus olhos possa
compreender o quanto amo te amar.
Quero ter o poder de me fazer marcante,com minha
forma de amar,com a flor com o meu amor,com minha
explosão,
Ou mesmo simplesmente,sendo seu,homem, seu
menino que brinca de ser gigante.
Quero ter o poder de te dar tudo que sempre quis te
fazer feliz,transformar sua vida num paraíso,alimentar
mais e mais sempre este inebriante sorriso.
Pois para viver,é apenas disso que preciso,ser aquele
que você chama de paixão,aquele que te desperta o
vulcão.
Quero sempre ter este poder
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Não tenho como te lembrar

Como te lembrar?Se nunca te esqueço?Como não te
amar?Se faz parte de mim?
Tentar tirar você de minha vida,é como tentar trocar de
pele,arrancar um braço,como suportar o frio da
madrugada sem seu abraço?
Como respirar sem ter você do lado com seu aroma seu
cheiro mágico me perfumando o ar?
Como deitar e dormir sem ter tido o amor que temos a
cada noite cada momento de explosão de magia nas
viagens de fantasias?
Como acordar pela manhã e não ter seu corpo para
contemplar sob a luz dourada do sol,coloridas ate com
pingos de chuvas na janela?
Ah! e o mel da nossa lua?Minha cara de bobo pela
rua?Culpa sua,não tem como te lembrar,pois jamais
terei como te esquecer
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O sonho
Hoje eu acordei..acordei de um sono letárgico,que sonhava um
sonho mágico,cheio de intensas histórias.
Este sonho,que sonhava acordado,sonhava acompanhado de
imensas multidões,sonhávamos com
igualdade,liberdade,fraternidade,enfim uma vida, digna de
humanidade.
Vieram iluminados,liderar seus comandados, avante
destemidos,ouvíamos frases bonitas,muito bem elaboradas,que
ecoavam no infinito, anunciando a alvorada.
Heróis de primeiro de maio,se matando no trabalho,na luta do dia a
dia,sonhavam com a utopia,mesmo tendo a luta perdida,ao
entregar a vida,numa frase proferida,desta forma falam.
Ainda haverá dia,que com muita alegria,nosso silencio que agora
selaram,será mais forte que as vozes que hoje nos calam.
E tu,Oh! grande amigo latino,que curou homens mulheres e
meninos,em sua revolução,com uma propriedade sagaz,repetia
com alegria,hay que endurecer-se,sin perder la ternura jamais.
Terá valido a pena?senor Chê,terá valido companheiro wladimir,ter
dado a vida por um povo,que nem aprendeu sorrir? Os
usurpadores estão aqui.
Se apoderaram do legado,de vosso sangue e suor,da liberdade
tolhida,por espadas erguidas em nome de um poder
imundo,impondo a povo dor e vida sem rumo no mundo.
Toda luta empreendida...toda conquista obtida...agora
retrocedidas..e suas vidas..terão validas?
Outros pegaram a bandeira empunharam a história,se disseram
salvadores,disseram curar as dores,reviver todas as flores,ou
pintar todas as cores,mas foram só rumores.
E o povo?Continua na miséria,desde a Grécia antiga,de Sócrates e
Platão,tentaram revolução...mas oh! maldita cicuta,já ceifava o
benfeitor,que só falava de amor em sua vida tão curta.
Até quando?deverá ser o homem tão cruel?Porque não
transformar esta lasca de sol em um pedaço de céu?
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Por amor..
Por amor fazemos tudo,nada é proibido,gritamos alto
pela rua ou falamos baixo ao ouvido.
Por amor andamos a esmo olhando céu..cavalgamos
sem sela,ate aqueles segredos íntimos..ah!Por amor a
gente revela.
Por amor abrimos o peito, revemos conceitos,
mudamos ate nosso jeito de ser para que a pessoa
amada,possa nos compreender.
Quando amamos,tudo é possível,nada nos assusta o
impede,ate a mais dura rocha forçamos e ela cede.
Por amor viramos crianças,nos tornamos gigantes,a
vida nos parece um arco iris,com seus lindos tons
brilhantes.
Ah!E a realidade?Sim ela nos traz de volta ao chão,
mas não nos impede de viver o amor e a paixão.
Por amor caminhamos léguas, kilometros ou milhas,
nem sequer cansamos tudo é uma maravilha.
Mergulhamos de cabeça,quando realmente é amor,nem
medimos consequência, ou sequer sentimos dor.
Parecemos insensatos, inconsequentes talvez, ficamos
num estado zen, uma leve embriagues.
É assim quando amamos tudo fazemos por amor,nos
doamos,entregamos se realmente amamos.
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