Minha vida, minhas
alegrias e minhas
dores...
wesley santos rabelo (wes)

Antologia de wesley santos rabelo

Dedicatória

Dedicatória???? agradeço todo sofrimento toda dor e toda alegria que tenho vivivo e passado..
quem melhor dedicar teus sentimentos as pessoas que lhe fazem sentir um turbilhão de bom e
maus sentimentos...
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Agradecimentos

Agradecimentos? talvez a página \\\\\\\\\\\\\\\"meu lado poético, se n fosse por isso jamais estaria
aqui escrevendo isso.. (talvez o destino?)
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Sobre o autor

É serio falar sobre você é o mesmo que vc tem que
falar para uma turma de faculdade sobre sua
manografia kkkk rsrsr
ollha sou um cara cheio de defeitos, mas que
assume todos e pede desculpas quando há
necessidade, ( mesmo quando n é o culpado)
gosto da natureza, pqp como amo um campo um
hotel fazendo, sítio contato com a natureza lava a
alma....
pensando bem aqui na parte de baixo fala, (Escolha
a imagem que aparecerá na capa do seu livro
digital) acho q essa imagem define minha alma,,,
como notas e canções...
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TOTOSO DELA.....
Há quem por ti de longe vela,
Alguém que com palavras escreve sobre amor..
Que fala sobre saudades e carinho..
Que viaja sempre em sonhos para lhe encontrar.
Então você saberá que é amada,
Quando aqueles olhos que sempre brilham ao te ver,
Forem capazes de dizer "eu amo você".
Sem a necessidade de abrir a boca.
Teu carinho me tomou o peito
"Tem coisas que palavras não dizem,
somente o olhar expressa,
e o carinho confirma."
Agora estou preso...........
Á vida que você deixou para trás..
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Por onde andas?
Por onde anda aquele(a), que em meus sonhos brinca comigo?
Que das lagrimas fazem arte, enchendo-se de luz..
Desabrocha em esperança um amor para recomeçar..
Quem é você, que se esconde por de trás da aurora?
Onde andarás, o brilho dos olhos teus?
Ao leste quando nasce o sorriso teu,
Me vejo a pensar em sonhos que não são meus...
Fantasiando um rosto que não conheço,
Mas que espera por mim no oeste.
Urdindo vem meu coração
Por terras estranhas caminha minha alma..
Ah, se estas mãos não se lembrassem,
De cada curva e linha do corpo seu.
Será que a solidão um dia me esquecerá?
Em breve minha luz deixará de existir
Não haverá sonhos para lembrar..
Você que ao mundo veio para me encontrar..
Apenas encontrará lembranças,
Rabiscos de um poeta solitário...
WSR
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Geografia do amor

Ah! este teu olhar que me encanta...
Há uma harmonia abstrata, obscura em teu coração.
Um relevo a ser conhecido, pela convergência da minha mão..
Explorando os caminhos fluviais, de suas doces e profundas águas..
Deslizar os lábios pelos seus picos montanhosos.
Acariciando as colinas como um terno explorador,
Caminhando com os dedos sobre suas planícies sedosas..
Redescobrindo suas curvas em tua saliência..
Mapeando os contornos até o horizonte da paixão...
Deitarei sobre teus meridianos.
Invadindo a geografia do seu corpo..
Me entregando ao solstício do seu coração...
Serei o equinóncio que ilumina sua centilante alma....
Beberei dos teus lábios molhados..
Do rio ao Sul do equador...
jorrava a fonte, ora límpida ora turva,
Serei GLEN e você SIGEL.
WSR

Página 8/24

Antologia de wesley santos rabelo

Ruiva
Ela é a cor indiscreta da paixão humana...
Foi sutil sua aproximação, leve e pouco perceptível
Trouxe consigo o outono, e tons do poente em seus cabelos.
A mulher de olhos moldados em chamas...
Primavera encantada que se destaca na multidão.
Um oceano cheio de gotas de tristeza a se desvendar..
Uma voz doce e calma, a voz que aquece a minha alma..
Beirando o caos, seu beijo é luz.
Meiga menina que traz serenidade ao meu mundo mortal...
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Paixão secreta
Aconteceu sem aviso, te adoro em segredo.
Aquela simpatia e sorriso metálico.
Flutua meus sentimentos engaiolados
Uma paixão avassaladora, como a de um lobo faminto.
Uivei ontem em noite de lua cheia para dama prateada.
Lembrando de sua pele branca como a neve.
Esperando um dia cruzar nosso olhar.
Noites e mais noites sufocados por este desejo,
Um sentimento frustrante de uma secreta paixão.
Uma mistura de carinho com malícia.
Minha mentira sincera, meu mel sem sabor.
Minha paixão escondida, pensamentos escondidos.
Minha filosofia mais linda, minha dama abstrata.
Dentro de uma caixinha então lhe guardarei.
Minha verdade escondida, palavras não ditas
Meus desejos ocultos.!
WSR
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MOrte
A morte é a metade que me falta.
A presença onde meu espírito deseja estar.
Em teu silêncio mergulhar o meu tênue sorriso.
Amar-te solene, e de forma mais pura....
Desça das brancas estrelas sobre meu efêmero olhar.
Segure minha mão, caminhe ao meu lado quando eu precisar.
Seja minha guia, minha parceira a cúmplice da minha alma.
Abraça-me forte, envolva-me eu seu mundo, transborda-me
Morte porquê me castigas?
Não sou eu teu enamorado?
Por que te demoras amar-me como eu te amo?
Até quando sua ausência será dor ao meu coração?
Meu dia hoje amanheceu fechado.
Gotas de saudades percorrem meu olhar...
Como primavera seca, assim vou deixando este mundo.
Em teus braços é onde quero estar.
A morte sorriu pra mim.
WSR
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Eu vejo você
De uma forma somente minha
Da forma mais simples, e mais doce que há.
Com um brilho próprio e cheia de vida..
Você é minha natureza, que me entende e completa.
O verso mais belo que caminha sobre minhas trêmulas linhas.
O destino lhe trouxe para mim.
E como música, você sacia minha vontade de estar ao seu lado.
Preenchendo o vazio que á em mim, até as palavras somem.
O dueto perfeito para minha alma.
Amo quando você me envolve em tuas asas
Me da coragem para subir ainda mais alto com você
O brilho ofuscante de teus olhos que toma conta de mim.
Você é minha poesia, e desperta em mim a vontade de amar..
Eu sou infinito, você é minha eternidade.
Você é intensa, e percebo suas angústias.
Entendo teu medo de amar.
Mas deixe-me absorver tuas incertezas,
Mulher que se fez deusa nas decepções do mundo.
E deusa que se faz menina, quando derrama suas lagrimas.
Para sempre eterna no meu coração.
WSR
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Dia dos namorados
Dia dos namorados, o dia em que dois corações,
Celebram o amor entre duas almas..
O amor não é idolatria, nem mesmo obssessão
Mas uma forma de demonstrar respeito, carinho e doação..
Histórias de homens e mulheres,
Que se amam nas tempestades da vida,
Abraçando um ao outro com delicadeza,
Tornando um abraço, num ninho aconchegante cheio de amor..
Celebremos então essa ocasião tão especial.
Meu luar, ternura encantadora da minha alma,
Nos entreguemos aqui,
No silêncio íntimo que acolhe nossos corações..
WSR
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Nossa forma de amar..
Foste o meu amor sereno, minha sublime e etéria mulher.
Meu santo elixir do tesão.
Tocando letras de amor com minha lingua, que desliza pelo seu corpo.
Sinto-me romântico, abraça-me está manhã.
Beija-me como uma louca.
Afoga-me dentro de você.
Nesse mar com sabor de mel
Uma volúpia isaciável que toma conta de mim.
Uma montanha russa, dentro de você com indas e voltas.
Lhe beijando meticulosamete.
Gestos gostostos, sensuais e dengosos.
Segurando tuas mãos, penetrando na mesma intensidade de nossa paixão.
Teu quente corpo ardendo em brasas.
Perdido em nosso pequeno universo, chamado você eu.
E derrepente uma explosao única de amor, gritos preenchidos de tesão.
Sua cabeça encostando em meu peito.
Colocando um ponto final em nossa forma de amar.
WSR.
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A carta
? A CARTA ?
?
É estranho a forma que como nossas lembranças nos faz pensar no passado..
Será que os dias são feitas de vagorosas saudades?
As vezes acordo perdido nas minhas memórias..
E me vejo afogado em lagrimas, hoje em dia tão raras..
Será que é culpa, saudade ou.(.....)
Ou apenas uma forma do coração dizer que sente falta.....
Instantes, pequenos segundos que parecem desejos.
Silênciosas lembranças,
Momentâneos lampejos daquele sorriso,
Daquela pele branca, que parecia neve...
E mesmo por trás destes olhos que parecem fortes...
Existe a fragilidade de um homem com o coração cansado..
E uma luz que insiste em brilhar..
WSR
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É hora de dizer adeus
É HORA DE DIZER ADEUS...
Despeço-me das lembranças dos teus olhos..
Despeço-me dos nossos sonhos de cristal....
Foste minha alma compartilhada,
Meu por do sol num horizonte amargurado.
É hora de dizer adeus.
Viajar sozinho com o meu coração.
Por terras estranhas devo levar minha solidão.
E no silêncio carregar meus sentimentos..
Fui teu, foste minha para amar......
Adeus meu amor, adeus minha amiga.
Morre como indigente o velho coração.
Um vazio cheio de solidão, foi o que sobrou...
(............*C*................)
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Luar vermelho
A noite pertence a você lua entristecida
Guerreira solitária da paixão, segredo sereno dos apaixonados.
De onde ela vem? Tão solta e leve iluminando meu mundo.
Minha dama de vermelho, de sorriso acolhedor.
Ouvia-se das estrelas versos e canções
Sobre o silêncio que habita em sua cintilante alma,
Silêncio este que queima sem parar,
Que prospera no coração de quem um dia deseja amar.
Revestida de forte magia, percebo o vento que sopra no mar.
Soa como uma terna melodia, procurando onde descansar.
Receba teu poeta em teus braços, com ternura em seu coração,
Seja o brilho que meus olhos procuravam na solidão.
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Singularidade Lara

A beleza está nos olhos de quem a vê
Suave são teus olhos que me mostram os mistérios que neles existem.
Um vazio que se transborda em silêcio,
Um segredo que me mudou, pois a serenidade flui dos teus olhos,
Lembrom-me dos teus lábios, traduzidos em versos de amor
Melodia dançantes, toques suaves cheio de linhas trêmulas tímidas;;
Um convite para o paraiso, onde se abrem as portas infinita da sua doçura.
Fruto roubado no pomar do tempo, serei um beija-flor..
Seus cabelos sao como plumas profundas
Reluzindo ao sol nascente
Fios dourados ao ar, rebeldes folhagens do outono..
Uma sinfonia dos céus brindando a ternura....
Sendo única, intíma da luz que florescem de seu ser..
Ela que com sua calma, e ilumina nossos caminhos..
TRazendo contigo todo mistério, e sentimentos do seu coração
A singularidade Lara mulher. que flutua e vive dentros dos nossos sonhos...!
WSR
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Um poema de Deus
Olá filho(a), não sou Eu que zelo por ti?
És minha luz que guia o caminho do seu coração,
Que te preenche com esperança, e renova suas forças.
Transbordando carinho e aconchego em sua alma...
Eu sou o caminho pelo qual deve andares..
A verdade pelo qual deve-se agarrar...
Portanto ide, de sorriso aberto ao amanhã..
Me chame para perto, para que assim não se sinta só.....
E mesmo que tua alma chore, e derrame saudades,
Descanse em meus braços de amor que te sustenta...
Te segurarei e lhe erguerei, e tudo vai ficar bem..
E seus rios de lagrimas, se tornarão um balsamo de paz.
Portanto não se preocupem com o que há de vir,
Por quê você habita no esconderijo do Altíssimo..
Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita,
Mas você não será atingido,
Pois meu amor é paciente e bondoso...
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Lembranças do passado
ocê passou pela minha vida por um breve momento.
Tudo ao seu lado foi intenso e genuíno..
Sei que você já seguiu outro caminho, que seguiu a sua vida.
Você foi e levou consigo tudo o que havia em mim..
Sua voz era como música aos meus ouvidos..
E sempre me lembrarei de você com carinho...
O que tínhamos era "nosso" e não vai deixar de ser.
Era o nosso pequeno, mas íntimo universo chamado você e eu..
Você deixou para trás essa saudade intensa e imensa..
Aquela saudade que não vai embora, persiste em fazer morada.
Mas eu prometo, que sempre ao olhar as estrelas..
Lembrarei do brilho do sorriso teu.
Meu luar em plena luz do dia........
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Silêncio
Ela tem o dom de machucar com o silêncio.
É como uma barreira invisível, espinhos que perfuram o coração.
Sobrevivo ao silêncio, mas as feridas continuam a se abrir.
Permita que eu chore em meu silêncio.
Mas não permita que teu silêncio continue sendo minha dor.
O silêncio é um mar sem ondas.
É o céu sem estrelas.
Para uns o silêncio é ouro.
Para outros é sabedoria.
Mas para quem ama, pode ser tortura.
O ponto final de uma história.
Silêncio são "palavras" na calada da noite com intenção de afogar um sentimento.
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????
O que
» você tem de diferente é o que você tem de mais bonito.
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ENCONTROS DO DESTINO..
Conheci uma mulher de sonhos dourados..
Que usa joias em seus centilantes olhos
Olhos verdes estes, que parecem ser caminhos para sua alma..
Esmeraldas poéticas, Rios fluentes, onde me afoguei em esperança...
Ela veio galopando em seu cavalo de fogo....
Era como olhar a própria lua descendo em seu vestido de prata...
Numa carroagem no meio do OUTONO
Criando versos no meio das folhagens, amarelos vermelhos e castanhos...
Gosto de como aqueles olhos me observam, quando desvio o olhar..
Mulher de pureza, de sorriso leve e encantador
Menina Mulher meiga e atenciosa.
Que não consigo parar de olhar.
A medida que sentia o coração dela
O mar em teus olhos se abriam para mim.
Nos teleportando para a onde a vida começa..
Ao pôr do sol assistimos a noite nos abraçar.
Um segredo que somente você conhecia...
(Floripa na praia da Joaquina..)
WSR
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Suadades
Minha saudade tem nome, tem endereço e tem perfume.
Parte de mim chora em silêncio, e sonha com teu sorriso.
Sonhos estes que desenham suas linhas, e que sorri para não chorar.
O poeta escreveu uma poesia da saudade cruel que sente.
Veio tuas lembranças visitar meu coração,
Sorrateira como quem não quer nada, trazendo teu sorriso
Teu olhar castanho que me acolhe, e diz que me ama.
Ela me recorda do que meu coração sentiu no passado.
Saudade é amar um passado que ainda não passou.
É não saber como frear as lagrimas.
É sentir faltas dos beijos, e dos abraços que não viveu.
É quando algo morre dentro da gente enquanto vivemos.
A cada verso meu será ausência, notas sem canção.
Uma poesia sem alma, um fúnebre coração.
Uma saudade do tamanho do amor que sinto por você.
Fica a lembrança de tudo que sentimos.
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