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Cartas de amor  

 

 

Momentos vãos 

 

Os momentos que passo sem ti, são momentos vãos, porque tu és o meu próprio 
tempo e o meu extrato essencial de vida. Em todo o tempo a relíquia da tua aura e do teu 
sorriso plácido e tranquilo pairam na minha alma, que incendeiam o coração pedido de 
amores, perdido pelos teus gestos de menina. Um barco de amor naufragou no meu coração 
doente de paixão, doente de loucura e tudo por ti… 

 És lua que me ilumina por entre as trevas cerradas, és o meu clarão que brota na minha 
cegueira incurável. Nos teus olhos mergulham searas tostadas de trigo que alimentam-me a 
fome de um dia te amar profundamente. E é a tua voz que me leva para o infinito e me arrasta... 
que me conduz ao pecado ou que me faz levitar.     
 

 

 

 

Só tu, meu próspero luar 

 

Só tu, meu próspero luar, que me faz transborda entre os badalares das noites inquietas 

e no agitar ténues dos arvoredos. É nele que cismo nas tuas formas irrequietas. O teu fogoso de 

lua arde em mim. É dinamite de ardor que transborda numa tristeza e numa leda sensação que 

corrói nas ásperas saudades quando não estás ao meu lado. Teu rosto é o sol que me ilumina a 

minha solidão, as minhas saudades e o meu desvanecer em desespero… és o sol que me aquece 

entre as passadas das rajadas gélidas e que faz transbordar de emoções.  

Só tu, e mais ninguém encarceraste-me no teu fado pelas tuas pupilas de ternura e 

prendeste no pecado do teu encanto que põem-me cativo à tua fragrância deleitosa do teu peito 

ardente, nas chamas que ardem dentro de ti e pela tua alma divina. Tu me banhas nas águas 

insaciáveis das cascatas do amor, nesta floresta dos apaixonados, onde a brisa contêm o teu 

perfume e o vento pertinaz invoca o teu nome perpetuamente em cada canto. E também sacode 

levemente os teus cabelos que são searas que alimentam de desejo inconsolável e dos teus 

lábios doces que cintilam o aroma de Afrodite. Tuas palavras são beijos ardentes que tatuam o 

meu corpo, derretido por ti, para toda a eternidade. O meu coração esculpiu teu nome numa 

chama imortal, no tesouro da minha vida.  

Será sempre a minha e única amada que levarei para os quatro cantos do mundo e para 

lá nos dos horizontes eternos.     
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Afoguei-me num poço de amores 

 

Afoguei-me num poço de amores – num poço sem fundo – na chama do teu sorriso 

cativante que prendeu o meu pecado original, que é amar-te perfumadamente. Por ti seco 

oceanos mas não consigo apagar as chamas deste amor que me possui e domina a minha alma. 

O Cupido feriu o meu coração cego... louco de amores por ti, oh minha delicada amada como 

cada pétala de uma rosa aveludada que repousa numa sensibilidade perfumada. Procuro-te nas 

noites solitárias o mel da tua voz que me guia e o aroma do teu sorriso, que me enlouquece, que 

me derrete. Teus cabelos são o pão que me alimenta o meu desejo – teu lábios o meu guia que 

me enlouquece na fragrância deste amor. As tuas pupilas são recheadas com as íris de mil cores 

que me cegaram numa paixão ou numa colmeia de mel insaciável... para uma sempre tudo 

nunca vão…        

 

 

 

 

Foi naquela noite onde a lua padecia de amor 

 

Foi naquela noite onde a lua padecia de amor num imensidão que ruminou o meu olhar 

que caiu e debruçou-se sobre ti – sobre a silhueta do teu corpo, que enrolou-me numa chama 

intensa de fogo que arde sem sofrimento e sem dor. Foi ela que feriu o meu coração.  

Meu coração começou a bater cada vez mais forte quando vejo-te e o tempo já não tem 

medida quando estou ao teu lado. A semente que caiu nas terras de ternura e brotou este amor 

desmedido neste coração bandido que não ficou indiferente ao teu perfume que embala a tua 

alma permitida pelos deuses da beleza. Minha deusa teu choro é a minha tristeza tua alegria 

será também a minha, tu és a minha vida e um ciclo viçoso que a domina no teu jeito mimado 

pela natureza. Cai num poço de amores por ti e nele de afoguei de paixão pelo aroma dos fados 

traquinas. E perdi-me no labirinto famigerado de ti...     
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És o meu mundo 

 

É por este amor que me ilumina em todas as horas – que aquece o meu corpo quando 

o meu pensamento ferve por ti. É na tua chama ardente que desbastou e removeu o entulho de 

antigas paixões e agora arde uma chama fogosa que fez a minha face entrar em metamorfose 

da tristeza e aos reinos da dor. Puff entram em erupção e a lava vermelha desbastou o incenso 

melancólico da vida e galgou caminho por entre o fogoso do Amor e as planícies de alegria, 

alegria que padeço quando vejo-te. O Amor é a chama que arde sem se ver, é chama que 

incendiou meu coração na penumbra de um olhar teu, são esses olhos dourados que brilham 

intensamente e não acalmam a minha alma que rejubila ao teu lado no doce perfume do teu 

corpo que inundo de doces carícias e bastardos beijos. Tu és a minha relíquia sem tempo 

predefinido, és a minha joia que transporto junto ao meu coração, és a minha vida... sem ti o 

mundo nunca teria razão de existir... és o meu mundo minha amada.              

 

 

 

 

Soalho de Amor 

 

A noite caiu no soalho da meia-noite – na ponte do cansaço ou na teia de um amor que 

padeço, nesta hora leviana onde afogo os carinhos no teu corpo de mel. Tu és a minha tenra 

loucura que me enlouquece! São elas! As tuas sinuosas curvam delineadas por um deus, que 

provocam os meus pecados, é o teu perfume de cascata – a flecha de perdição que embala as 

doces loucuras desse aflito coração. 

 Flecha que voou e me acertou desses do momento que me levou ao precipício ou a 

escalar as teias e lantejoulas das pedras moles de uma torre, nunca imune ao sossego desde do 

momento que te vi. Lá estão as marcas das minhas garras afiadas e onde amoleço as pedra frias 

que escaldão quando o meu coração estala de amor – um amor de perdição, perdido numa 

epopeia de glórias, pois, tu és a minha própria glória, em que encarna o universo de Vénus. Oh! 

Deusa do Amor, desta paixão louca em que me afogaste no prumo sem nível e turbulento – 

pacífico. Um soalho doloroso, que não dói, mas ardente, nos precipícios abertos e desmedidos 

desta louca paixão.           

 

 

 

 

Suspiro desde do primeiro momento 
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 Suspiro desde do primeiro momento, desde do momento que te vi, desde da eterna 

alucinação que lampejou o meu coração de paixão. O mistério nunca se pacificou em cada dia 

te desvendo, desvendo uma loucura ou o fruto que cada dia me faz mais te desejar, só a ti minha 

amada, meu pedaço de chamas, meu foco de incêndio. Desde que te vi inalo um incenso, um 

incenso colorido, um incenso de amor que faz transbordar, que faz explodir as costuras do meu 

pequeno e agora grande coração. É pequeno, porque não consegue suster este amor e no seu 

interior não reina nem um pingo de vácuo, todos o recantos são limpos e rejubilantes, este 

coração cada dia é maior, porque cada dia este amor vai crescendo. Se quer que te diga eu não 

sei até quando o meu coração vai suster a respiração, pois a distância faz prevalecer a saudade 

e desde do primeiro dia senti saudades e percebi que eu não consigo viver sem ti.  

 Tu és o marco que sinaliza a minha caminhada, tu és o vento que faz navegar o meu 

barco, não... a minha caravela, tu és o meu destino, a minha ambrósia que nunca consolarei de 

beber, tu és tu e desejo nós sermos um só. E num grito de felicidade digo que és a minha eterna 

amada!             

 

 

 

 

Cada vez mais te amo... 

 

Cada vez mais te amo, cada vez mais te desejo, pois este coração rendeu-se a ti, és minha 

chama que me aquece, que me ilumina de loucura e fantasia. Sonho te amar para toda a 

eternidade, pois este amor é mais forte que o tempo, pois este amor coze a palavra paixão e de 

dor, cada me pergunto o que é o amor sem sofrimento, pois é este sentimento que faz ferver 

esta paixão. Sempre revivo esta incógnita.    

 – O que é o amor? 

O amor é aquilo que sinto, pois o amor é um sentimento mágico e intemporal é como gostar de 

uma rosa, de uma rosa especial quando ao meu lado estão tantas outras rosas, é assim que te 

vejo como uma rosa especial, uma rosa única que enche todos os extrato de vida e todo o tempo 

que vivo, és tu que embala a minha alma e me levita ao paraíso, és tu... o meu amor... Sou eu o 

teu amado. Mas há uma questão que me provoca insónia. 

 – O que é o amor sem paixão? 

O amor sem paixão mitiga o embalar do carinho, esse carinho único e com um perfumo ameno, 

mas este meu amor tem um braço e uma mão de paixão, é esse sentimento que me faz desejar-

te e crer nas noites de prazer, pois são elas que fortificam esta relação, este sentimento. O vento 

que leva o teu perfume incendiário deseja-te possuir como um animal sem modo nem maneiras, 

como um homem das cavernas que embala o teu corpo de carinho e de prazer... O amor sem 

paixão é uma caravela sem mar! Eu sou o teu mar e tu és o meu amor, tu és a malagueta e a 

minha canela...  

 


