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Apresentação

O bom poeta sempre tem que ter uma musa que
o encanta e por quem ele mantém mesmo as escondido
um grande amor, uma paixão enlouquecedora.
Em muitos casos, essa inspiradora é apenas uma
fantasia da imaginação de poeta.
No pensamento do poeta existe sempre uma perfeita
mulher que deixa o encantado e na deficiência de um
afeto, a imagem da companheira surge como sendo a
mais ideal, a mais certa, virtuosa, linda, meiga, sensual,
humilde, desprovida de qualquer traço de egoísmo e de
arrogância.
Finalmente, uma mulher divina, que qualquer homem
gostaria de conhecer, de amar, de tê-la e de ser amado
por ela.
Eu jovem criei para mim, uma Deusa, continuo a ser
me nutrido das minhas fantasias enlouquecedoras e
com isso estou sempre à frente dos desejos, sendo que
sonhar não é pecado, sonho sempre com minha Deusa.
Minha Musa fictícia faz parte da minha mente e em
algumas etapas da minha jornada vivida e passada ela
esteve e sempre estará presente.
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Sinopse

Procuro conhecer minha fortaleza, que vive
dentro de mim, minha meditação é somente minha,
mas a uso para beneficio e com isso procuro repassar o
que estou sentindo e sei que por vezes ajudo com meus
tópicos de inspiração alguns que estão sentindo solidão,
minha Musa fictícia sempre dá brecha para eu as criar,
a poesia.
Se para cada alguém existe alguém, o amor para viver
junto não apareceu para eu, ainda não conheci
nenhuma pessoa, vivo com minha Musa de meditação.
No comprido tempo de minha vida convivi com
muitas mulheres, em meio às quais por diversas vezes
pensei ter enxergado o aspecto de quem poderia ser a
mulher perfeita, para se tornar a "minha alma" a
companheira, minha concubina, a mulher ideal que
sempre estivesse pronta para me compreender.
No entanto as que eu conheci acabavam comprovando
que tinham apenas beleza corporal, não era dona de
virtude alguma, eram mulheres banais, algumas delas
eram até mesmo corriqueiras as que eu considerava ser
impossível de conservar-se ao meu lado, o acaso me
mostrou.
Casualmente conheci a Deusa-mulher, a virtuosa e bela
pessoa que viria a se tornar definitivamente a minha
inspiradora, em uma noite de sono profundo eu a
dormir, ela entrou, nem pediu para ficar e jamais saiu.
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Ela me disse que estava a sofrer por ter fortes
abalos emocionais sofrido no domínio da idolatria
perdida.
Mulher surpreendente, extraordinária, de extrema
sensibilidade, tão delicada, tão suave, tão legítima e tão
linda, falando de caráter considerado era parecida com
uma lágrima de orvalhado na pétala de rosa.
Surgiu naquele sonho dentro de meu sono, bem de
mansinho e nunca me deixou hoje me tornei um
escravo da magnífica Musa, que desde o passado vive
dentro de minha mente e é de onde eu tenho inspiração
para ser o criador, que sou eu.
Mesmo não sendo firme do meu lado aquilo que se
chama companheira, minha metade, “O AMOR”, eu
descobri que tínhamos muitas afinidades, pois falava
com ela dos meus ideais, disse que sempre queria
encontrar a Deusa de minha vontade, para tornar
minha vida em vida com felicidade.
Mas, infelizmente era somente um sonho, que jamais se
tornará real, porque o destino não preparou para mim,
minha Musa Alma-gêmea.
Habituo-me com minha Musa dos sonhos a fonte de
todo meu entusiasmo e inspiração de criador, mas
estou ainda com a esperança de um tempo encontrar
de verdade Minha Musa Alma-gêmea. “(O AMOR)”.
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Negríssima solidão.

Vivendo com os olhos ofuscados de amor a lagrimar
Longe de você, em meio a negrume da saudade sempre
cantando a sonhar.
Estou sempre procurando lhe esquecer, mas não
consigo, sei que não posso mais continuar sem teu
olhar.
Teus beijos e abraços que antigamente pertenceu a
mim, hoje eu estou vivendo rodando feito um insano a
esmolar.
Com sua ausência estou morrendo aos poucos sinto que
não posso mais viver e sem você é duro suportar.
Recordando dos teus agrados, sofro ainda mais sinto
em meu peito uma tristeza que fere meu coração.
Mesmo assim vou cantando, com olhos arrasados,
procurando te esquecer, mas a lembrança é mais forte.
Assim estou sempre vivendo de saudade, afundado na
mais negríssima solidão.
Minha esperança é que tu um dia regressas para mim,
irei possuir novamente seu amor e teu coração.
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És tu

Quem me faz feliz és tu.
Quem me faz sonhar és tu.
Desde quando a gente se cruzou.
O amor me apanhou e me deixou assim.
Feito um miúdo sonhador feitiçaria que prendeu,
fiquei afim.
Quem me faz viver és tu, quem me faz crescer és tu.
Eu aqui amando de novo, o tempo passou, eu renasci,
tinha perdido o amor.
Que havia dentro de mim, quem me faz viver és tu.
Quem me faz feliz és tu.
Tão distante perto de mim, sinto o som de sua voz
suave dentro de mim.
Quem me faz feliz és tu.
Quem me faz sonhar és tu.
Tu és meu mundo, agora é o meu tudo.
Minha vida sem você não tem sentido.
Se não vejo dentro do meu dia tudo está perdido.
Quem me faz desenvolver és tu.
E quem me faz viver agora és tu.
Nada então acabou.
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Sem ilusão

Deus me perdoa se estou com essa descrença e muito
mais amargurado.
Levei por tempo uma vida boa me sinto abandonado.
Não creio em mais nada, não canto nem mais tenho
alegria, sofro noite e dia me sinto despejado.
Não consigo mais praticar uma oração, até a confiança
que eu trazia escapou do meu coração.
A minha vida é como um barco sem direção vai
navegando sob o mar da ilusão.
Contra as ondas tempestuosas dessa vida·Procuro um
porto seguro para acalmar meu coração.
Estou vivendo só peregrinando enfrentando as
ansiedades que a vida trás.
Infelizmente não sei como é que vou continuar vivendo
se nem á mais a fé e que falta faz.
Estou no abandono atirei-me na boemia, vivo
perambulando, não por causa de mulher, simplesmente
por aquela que eu amo.
Certo eu teria que ter essa má sorte, sem ilusão a ser
comprida vou caminhado até a morte.
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