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O outono...
Nadia Celestina Bagatoli
Trilha de folhas caídas,
Pelo Outono vencidas,
Acolhem os meus pensamentos...
São os caminhos de agora,
Sem as delícias de outrora,
Onde eu sigo os passos lentos.

Da inevitável saudade!
Feliz DIA DO OUTONO...
Estação fresca e boa...

Na trilha de folhas mortas,
Minha alma bate ás portas,
Da crença da esperança...
Agarra-se agonizante,
Ao desejo de um instante,
De ter o fim que avança.
Na trilha das ilusões,
Despedacei corações,
Mas perdi muitos também...
Ficou a melancolia,
Que invade a inebria,
Esse fatal vai-e-vem.
Ilusões de folhas caídas,
Chances válidas que formam perdidas,
Portas que foram fechadas por preconceitos...
Apelos da mocidade,
As lembranças de andarilhos,
Vão pisando pelas trilhas de folhas secas.
P,G,Centro:16-março-1994_Quarta-feira

6

Miscelânea de Mensagens
Nadia Celestina Bagatoli
Amigo,
Sigas o teu caminho.
Leves a tua mensagem.
Não ligue se estás sozinho.
Lembres da camaradagem.
Faça da tua bondade uma qualidade.
Do teu amor um amor um escudo protetor.
Da tua felicidade,
um passo pra eternidade
e uma ginga pra conquistar amizade.
Entres na tua sapiência,
tires de lá tua essência,
Para teres condescendência
e perder a displicência.
Há sempre um caminho a seguir.
Há sempre um conselho a ouvir.
E uma mentira a desmentir.

Amigo,lembres:
Sigas,
mesmo que não consigas.
Venças,
mesmo que não convenças.
Ames,
mesmo que não proclames.
Tentes,
mesmo que descontentes.
Desças,
mesmo que compadeças.
E penses,
mesmo que não compenses.
Amigo, esqueças:
Amar é sofrer, é morrer, é perder.
Vida é pior que morte.
Azar no jogo, no amor, sorte.
Amigo,
que da mina da tua mente
se extraiam idéias preciosas.
preciosas como boa gente,
como boa gente,maravilhosas.

Presidente Getúlio-18-julho1993_Domingo
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Fim de Verão
Nadia Celestina Bagatoli
Era uma vez...
Uma pessoa linda encantadora...
Os olhos verdes cor de esmeraldas...
Que ao andar em pleno chão, pisando na neve gélida, deixando suas pegadas para traz.
Caminhando em direção ao casarão, com o coração palpitante;
Pensamentos com as suas lembranças de outono**LEMBRANÇAS**.
Pensando em como seria o FIM DE VERÃO...**SOMENTE LEMBRANÇAS**.
Ele! Em seu pleno vigor, seus olhos brilhantes, coração palpitantes...
Agora_ estação fria, gélida, que estaria por vir...
Ele! Que em pleno ardor coração imenso de saudades_ outrora amor que se foi;
Agora vendo o casarão, lembranças vagas a pensar no grande amor, que deixou para traz:
Quantas saudades que ficou e o amor ficou mais forte;
Pensando novamente...
FIM DE VERÃO que iria ter, reservando surpresas alucinantes...
A mulher que tanto amou, seus olhos verdes de cor de esmeralda,sua boca de coração;
Seu corpo de violão, cheios de curvas e tão desejável.
Em plena estação no FIM DE VERÃO...
Estaria por vir, com sol escaldante e mar bravio;
Suas árvores verdes, à pisar em folhas secas, ruídos de rios por perto;
Ruídos de corpos rolando ao chão.
Esperando por ela, nos seus beijos, na caliência de suas peles, pegou-a em seus braços.
Beijou-a e amou-a profundamente...
Lembrando-se do VERÃO que se passou do Primeiro encontro de outrora...
Encontro que foi perfeito e foi maravilhoso a primeira vez, amor de outrora.
Na esperança de um dia revê-la...
Agora!Vejo que tu és minha, somente minha.
Vendo que no FIM DE VERÃO, por chegar.
Em plena estação quente, ainda dará tempo;
Para amarmos à noite inteira...na delícia do amor...verdadeira...
Agora que a brisa trouxe-o de volta;
Começaria novamente a grande viagem até
O FIM DE VERÃO...

P,G: Moarstiffer_22-agosto-1994
22 anos.Segunda- feira.
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Primavera...
Nadia Celestina Bagatoli
Hoje que esplendor, belo dia, sol...
Cheio de encantos,
Onde chegou a mais linda das estações.
Querendo amor novamente...
Bem sendo, com a alma pesada.
Sendo hoje mulher, querendo estar leve.
Os suspiros... Os calores... seus anseios...
Com a chegada da Primavera.
Estações coloridas;
Os olhos vendo seus encantos.
Sendo que a alma...
Deseja amar...

Árvores, rastejantes, há variedades especiais.
Bem as mulheres apaixonadas...
Desejam amar novamente...
O amor perdido, que outrora desejará.
Que nesta estação, vendo-o de longe.
Veio ao encontro declarando o seu amor...
Querendo amar novamente...
Que voltou nesta estação...
Mas, dessa vez para dizer para sempre,
Nesta estação chamada Primavera;
O amor...

Querendo redescobrir o amor;
Que há tanto tempo adormecido, verdadeiro amor;
De um amor perdido.
Que novamente voltou, nesta estação...
Chegou a Primavera, que esplendor da estação,
Dos Amores, nem sabes se és frio ou quente.
Coração dos namorados apaixonados...
Que sutilmente veio novamente amolecer...
Olhando ao redor... a terra...
Vendo que é perfeita,
O chão cheio de flores caídas;
Que ao pisar o tapete florido.
Que imenso prazer?!
Plantas cheias de flores de bromélias,
Com suas multicores de flores.
P.G: Moarstiffer_23-setembro-1993.Quinta- feira*20 Anos*
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ESPERTEZA & SABEDORIA
Nadia Celestina Bagatoli
Todos andam, sempre depressa;
O mundo gira, todos procuram,
O grande saber, há sabedoria!!!
O saber do mundo.
Hoje todos vão atrás da esperteza;
Para lidar com empecilhos da vida,
Para obter sabedoria e esperteza!!!
Em um “mundo” depravado.
A esperteza versus sabedoria;
Para ter o conhecimento do mundo,
Conhecimento da literatura e dramaturgia!!!
Porém na maioria na busca do saber.
Na maioria não tem saber, nem esperteza;
No de hoje todos andam com pressa,
Outros na procura dos prazeres,
Outros na procura do poder, mas cadê o principal?
Há grande e verdadeira sabedoria?
Do verdadeiro conhecimento?
Sabedoria do amor, humildade?
Porém temos que ter esperteza versus sabedoria...
Num mundo de hoje cheio de maldade e depravação.
Itajaí.SC.16-fevereiro-2007_Sexta-feira.
33 anos_Vencí.

