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Prefácio quase carta

Sanderson Negreiros

Caro Adriano: neste mês de fevereiro, no seu quase começo, 
olhei sua casa — que a revejo a qualquer instante, pois moro em 
apartamento que me traz de volta toda a mansuetude de seu 
tamanho ilimitado — e a vi encoberta do pleno luar intenso, na 
luz que alumiava todo o espaço do bairro de Petrópolis. E li e reli 
seus poemas de “As Dobras do Tempo” para exatamente sentir 
que também conheço essa casa há 40 anos. E o tom de lírica e 
profunda ligação dela com você não resulta de ter sido apenas 
a casa de sua infância. Mas um tanto o território também de 
outros, da minha própria adolescência, quando ia visitar seu pai, 
Dorian Gray Caldas, vendo e revendo seus avós, Elói e Ninfa, 
como se tudo fosse agora acontecido; e esse clarão carrega um 
clima de bem-estar espiritual, de natural emoção de reencontro. 
De descoberta de todas as coisas que anotamos no subconsciente; 
e as levamos, inteiras, pela vida afora, anotações que se fixam na 
memória afetiva — que exulta e exalta.

A presença do seu pai, artista perfeito, do poeta maior, do 
homem que conduz singularidades de gentleman, é a presença 
dominadora no que você escreve e a convicção de quem diz: este 
verso, este achado, esta iluminação passaram pelo olhar paterno, a 
certeza de um amor, não só do filho para o pai, mas do amigo mais 
experiente que conduzia você, Adriano, por todos os caminhos e 
veredas das essenciais verdades, nunca definitivas, mas sempre 
indagadas e interligadas.



Elói, seu avô, foi um dos primeiros pilotos dos velhos aero-
planos que riscaram as manhãs do céu natalense; homem manso 
e bom, que ao sentir que a morte vinha colhê-lo de vez para a 
grande viagem, disse para Dorian: “Meu filho, vou morrer, mas 
quero morrer cantando”. E foi cantando, ao segurar a mão do filho, 
que Elói ingressou no Mundo Maior. Você teve a feliz presença em 
sua infância de Wanda, Dione e Ninfa — a mãe, a irmã e a avó, que 
embalaram seus sonhos com devocionais sentimentos de proteção e 
ternura. Você teve tios poetas — Luiz Rabelo é o maior deles — tios 
trovadores, bisavô pintor, outro tio que fazia balões sem a missão 
de voar — mas de somente alegrar a infância dos meninos.

Nessa família onde a arte bateu asas e fez voo, não rasante, 
mas ascensional, você cresceu. E a poesia foi seu encaminhamento 
para dar recado ao mundo e ao que, na Vida, foi e é sensação do 
não transitório. Seu verso “é chegada, veloz, a hora do desapego” 
faz de você dono de um caráter de saber que seu reino não é deste 
mundo. Daí sua identificação revelatória com a leitura de Rilke, 
o comércio de pensamento de quem soube elevar a Poesia a uma 
altitude metafísica, mas quer tanto, por vezes, equiparar-se à poesia 
mais contemporânea possível.

O porquê de estarmos aqui, nesse momento de crise, com 
a revisão de valores em todos os quadrantes do pensamento, vai 
encontrar você, Adriano, preparado com a Poesia na sua “entente” 
com a adversidade planetária. Mas humano, profundamente 
humano, não se encastela e confessa: “Vejo o abismo ao meu 
redor, ajoelho-me e choro”.

Será você daqui, produto das horas idas e vividas, comparsas 
da mediocridade intelectual, de um sentir de banalidades? Não. 
Você carrega o destino como um ser em trânsito, na busca do 
mistério que a Vida sopra somente para os que não nasceram 
e não quiseram usufruir o dia a dia sucedâneo, e foi além: sua 
trajetória tem sido a de um estudioso de disciplinas que formam a 
base acadêmica, de um saber comprovado pela vida teórica, mas, 
ao mesmo tempo, alguém que se sabe encaminhado em outras 



direções, e explica: “Aqui estou/uma vez mais,/ sozinho diante/ 
deste sentimento tão desdenhoso/ do mundo”.

É a súplica dos deuses aos mortais: Silêncio — exprime, em 
outro instante, o Vidente que não contempla a mesmice, e quer 
atingir o Absoluto.

Ah, a Poesia que se metodiza apenas pelo valor canônico, 
pela certeza da perfeição técnica! Você, Adriano, vai mais longe, 
e tem convicção de que “uma réstia de luz reacende o instante”.

Entendo e anoto quando você diz que “por tanto tempo estive 
distante, que não reconheço mais”. Aí está a chave que abrirá seu 
destino atual e poderá incluir-se em um poeta além do cotidiano, 
que sente “apenas um leve torpor de sono”. E acorda com toda a 
eternidade pela frente.



Poema em homenagem 
ao poeta Adriano 
Gray Caldas

Dorian Gray Caldas

Filho, tu és feito dessa argila nobre 
em que se moldam os deuses.
Alto, nobre, estrela da tarde.

Em ti metais de sons de lira
dos campos trouxeram pastores
de longe para ouvir teus cantos.

Poemas, profecias, versos 
de ditirambos. Faunos e sátiros
 festejando as rimas primeiras 
das tuas estrofes.

De ternuras inspiradas 
são teus poemas.
Na vida e nos amores,
dos teus bens humanos,
nesta poesia que é eterna.
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O livro da memória 
         e das dobras do tempo
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Casa de romãs

A casa de romãs tem
em sua entrada um espelho
e uma velha cadeira branca
de pintura quebrada.

Janelas de vidro,
repartido, mosaico solar.
Iluminadas pela memória
de tantos dias claros,
tantos aromas e risos.

As romãs sãos os frutos
de uma natureza antiga
quase adormecida.
A grama, o jardim, a hera do
muro baixo, estreita simetria.

Só falta a varanda larga e a
vista para o mar, o som dos
sinos marítimos e um pouco
de ternura branca.
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O menino e o lobo

Uma mascara de fera
veste o homem,
de verdades e orgulho.

De que adianta o sonho
se o peito enche-se de ódio?
Veneno doce que inebria
e aquece o sangue.

A lua alta cobre
o menino de fina prata.
Sua pele brilha como
o orvalho noturno.

Protege-o em vão
da loucura humana
sua eterna maldição
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Ecos

Raízes.
Raízes profundas
são o que me prendem
a este sítio.

Raízes negras,
Laços que
sufocam-me
e me salvam
do impulso de cair.

Levado.
Arrebatado.
Em meio aos ecos,
dos espectros noturnos
que me assombram
com suas verdades
intangíveis.

Imóvel e só
nesta concha úmida,
sou príncipe,
mendigo.

Vejo o abismo
ao meu redor,
ajoelho-me
e choro.
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Netuno

Somente um lento torpor
entre as cinzas
de antigas glórias,
que se espalham em vão
pela antiga casa.

Caminhos traçados
em giz e sonhos
a relva cobre agora
a boca do deus marítimo.
Netuno não cospe mais
luz e sangue.

Todo o mistério se esvai
naquele jardim de sombras.
Das alvoradas claras, perfumadas
trago apenas o tilintar dos sinos,
a musicalidade de gestos e formas.

Só o lento torpor,
entre as cinzas
de tristes glórias.
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Lembrança

Lembro-me de todos
aqueles sonhos,
dos traços imperfeitos
de cera e giz,
da poeira brilhando
nas réstias de luz.

Lembro-me da música
das esferas, dos signos
oceânicos e as elegias
noturnas.

O fogo imperfeito
do que se foi
queima em mim
neste momento.

Traz-me sentimentos
há muito adormecidos.
Ilumina o que é treva,
Esquecimento.
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Hora

Chega veloz a hora
do desapego,
lento abandono.

De colocar de lado
as esperanças findas,
o sentimento vazio.

Hora de parar
essa dança macabra,
todos esses clowns,
dançarinos de tempestades,
fazedores de arco-íris.

O terror e o ódio.
Destes inimigos invisíveis,
do girar infindável
em direção ao vazio.
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Insônia

Preciso ouvir o som
dos pássaros invisíveis.
O brilho da manhã
que me liberta,
afasta a densa noite.

Olhos insones fitam o vazio,
procuram a trilha seguida
por nobres reis.

Percorro esse caminho
com passos de brisa
e voo breve.

Sou um resto
de nada
carregado
de sonhos.
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Chuva

Ao cair da chuva deparo-me,
entre tantos momentos vividos,
recordo claramente, quando senti
a epifania de estar vivo.

Jogos e divertimentos,
tudo se enevoa na minha mente.
Aqueles doces instrumentos
de inconsciência.

Os spadassins ainda espreitam
em algum úmido jardim de violetas.

A chuva lava as dobras do tempo,
estou novamente só.

A hora de luz termina bruscamente.
Quem sabe o voo se perpetuará
ainda uma vez.
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Pai

Meu pai constrói árvores,
ele conhece o mistério
das suas formas.
Das sombras retorcidas
que as envolvem,
tal serpente mítica.
Ele extrai o vermelho
e enegrecido fruto do
seu ventre.

Meu pai é um visionário,
vê planos e altiplanos
em seus voos de pássaro.
Vê as ruínas de antigas
civilizações e ódio contido
no canto do olho do homem
que de tão embrutecido pela vida,
não consegue mais chorar.

Meu pai é um dançarino,
desliza suavemente
em mil planos de cor.
Dita o ritmo dos astros
e da lua de sangue
que cobre nossos
pesadelos.
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Tão inconstante é seu traço,
quanto a chama de um menino,
voa ao sabor dos ventos,
inebriado na sinestesia
das cores.
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Amigo

As paredes do antigo colégio
trazem na pele as cicatrizes
do que fomos um dia.

Espelhos fiéis
de esperanças nuas.
Rostos sujos, suados,
na confusão dos sentidos
que marcam a passagem
do homem no tempo.

Leitura atenta
às primeiras lições,
os sonhos já pulsavam,
incompletos, na imaginação
pura das crianças.

O pátio vazio ecoa ainda,
em mil vozes de outrora,
entrecortadas por tantos
sorrisos e lágrimas.
Brigas de abraços,
ânsia de viver.
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Morte

Se a vida é uma explosão
de sentidos e formas,
a morte, consiste em uma implosão,
um retorno ao eu, ao silêncio.

A morte não é o vazio,
mas a compreensão do todo,
a negação do vazio,
a plenitude.

A vida é o largo domínio do estar
a grande confusão de estados.
Faz-se de prazer e dor
calma e fúria.

Na morte tudo é mesclado,
na harmonia plácida
do eterno.
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Momentos

Momentos, raros instantes,
é disso que somos feitos;
destes rasgos de luz
em que marcamos a
nossa existência.
Símbolo da força
humana sobre o caos.

Transitório e frágil
é o nosso caminho.
Tantos momentos
de angústia,
de pedra negra.
Faiscante cor
mergulhada
em desejo.

Sonhos que nos transportam.
Atravessamos vales noturnos,
esperando que algo se ilumine
na consciência humana.

Neste ponto do mistério
questiono-me o que é a existência,
senão a vontade de reviver
os nossos mais belos dias;
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A casa antiga,
a mão carinhosa,
o sorriso pleno,
o caminhar indeciso
do filho rumo aos braços do pai,
confiante e herói,
salvador de todos os pesadelos,
reais e imaginários.
Modelo e sina.

Faço então girar o pino
do relógio ancestral
para fazer parar
o curso do tempo,
projetar dentro de mim
todos estes momentos,
indefinidamente.
Como um filme encantado,
torna-se cada vez mais pueril,
até desvanecer–se de todo,
em sonho eterno
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Dias lentos

Sempre que te lembro
sinto uma angústia,
mesmo disperso,
mesmo distante.

À minha frente,
navegam indistintos,
a dor e o augúrio.

Das oblações diurnas
e do hálito da noite.
Certeza dos dias lentos
e dos sinos de bronze.

Sempre que te vejo
sinto uma perda.
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Humano

Ao homem
o largo horizonte
o caminhar incansável, pênsil,
alijado de instintos e medos.
Transitar de sementes vazias,
de raízes esquecidas.

A procura do perdão
pelo desejo que nutre
e escraviza.

Receba teu afago,
dócil criatura,
sobre tua sina
ergue-se um vasto
céu que te incendeia.
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Chama

Troco estes meus
papéis gastos
por um gesto
de afeição sincera.

Estas palavras vazias
por um sorriso largo.
Deixo meu cinismo
por um pouco de ilusão,
esperança.

Buscarei nestes breves
momentos de lucidez
a clara chama,
dela aplacarei
minha fúria
em um último
crepúsculo.



O livro da solidão e 
       das canções de amor
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Sentir

Sinto em você
a dor do mistério
esquecido no tempo
apenas revelado
em seu sorriso .

Penso em você
quando acordo,
ouvindo a radiante
melodia das manhãs,
ao sentir o aroma
dos primeiros encantos.
Dos gestos simples,
da felicidade plena.

Penso em você
nos dias chuvosos
no frio que acolhe,
nos reflexos de luz
da relva molhada.

Penso e sinto você
mil vezes enfim,
cheio de lamento
por tudo aquilo
que nunca
poderei te dar.
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Desencontros

Talvez no início,
sinta-se frio,
arrepio de forma,
primeiros encantos.
Instinto pleno,
todo caminho aberto.

Período difícil,
de vários retornos,
tantos desencontros,
riso fácil e pranto amargo.

Realidade e mito se misturam
razão obscura do sentimento,
em sentidos contraditórios.

O término é brusco
tal um parto doloroso,
céu cinza e negro.

Mas não o fim,
hélas que fosse!
Apenas o início.
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Koriander

Deixe-me entrar,
doce cravo, negríssimo,
banhado em cor e luz.

Sinto o tremor do seu corpo.
Suor, sorriso alvíssimo,
Em meio a tanto prazer.

Ervas, aromas distintos
em um imenso caldeirão,
de sons e sentidos,
a tarde cai poderosa.

Na varanda, tilintar de sinos.
Imenso círculo de possibilidades
ao redor dos amantes.

Na paz de seus braços
encontro-me.
Em seu sorriso,
estou pleno.
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Carrossel

O dia agoniza.
Veia impura,
mendiga inútil
das migalhas de luz.
Reflexos dos amantes.

Sob sombras trêmulas,
escondem-se os gritos,
habilmente sufocados.
A noite enfim, evoca suas
orquídeas negras.

Mergulho neste vazio
úmido da criação.
Carrossel de sentidos
opostos.

Medo e astúcia,
ódio e sangue.
Código inscrito
na pele. Encontro
mudo das almas.
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Sobras

Sigo o caminho
sob o silêncio.
Afasto o vazio
cambaleante,
temerário.

Trago bem junto a mim
um resto de esperança
só a usarei aos poucos,
no compasso justo
de uma vida,
sem glórias
nem encantos.

Arrasto-me neste pó seco
que a tudo macula.
Entre a areia dos astros
e os dejetos do homem.
Sobras da morte.
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Closer

Teus olhos cansados
revelam-me segredos
submersos.
Que dores cruéis
ainda queimam
na tua face triste?

Que forças corromperam
teu corpo e te deixaram,
livre e só, diante
dos descaminhos
do mundo?

Elevo-te delicadamente
da sarjeta em que resides
como quem colhe
uma flor de sangue.

Recebo-te como minha
digníssima consorte,
até que a vida nos devore.
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Sem morada

Não tenho morada
entre esses castelos
do mundo,
apenas ansiedade.

Não tenho
onde repousar:
só em você.
Mas, sozinho,
a dor retorna
em levas sem fim.

Quanta ironia
podia cobrir o universo
com seu sorriso.
Agora sou prisioneiro
da sua imagem.

Não há mais a cor,
o céu mantém-se turvo.
Não há mais futuro
apenas a sedutora noite.

Sensível indiferença,
das faces do tempo.
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Grutas

A brisa marinha
fere minha face.
Reflexo áspero
de tensa jornada.

Sigo a luz da lanterna
nesta noite inquieta,
de tão poucas estrelas,
preciso de um encanto.

Nas formas das grutas
das profundezas.
Cavernas úmidas,
em que travávamos
as mais árduas batalhas.
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Fábula rara

Vai, estrela solitária,
segue teu caminho
pelos astros.

Ignore esse estranho
soluço de diamantes,
que te corrói por dentro.

Quem ainda crê
em fadas?

Mas manténs teu
brilho de fogo.
Dele vejo sinais
espalhados
pela casa.

O aroma
de infância
o teu olhar
dourado.
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Posso sentir a
tua presença
enquanto rezo.

Fábula rara,
de sentimento
somente por ti,
eu acredito.
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Lâmina clara

todos esses anos rasgados
roubados da memória,
rostos de enganos.

Amores vencidos
reunidos em sonhos.

Guardo um medo constante,
que me rende e me isola.

O brilho e a lâmina,
o gosto de sangue.
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Jovem

Somos tantos
e tão pouco.
Apenas pranto,
e calamos.

Somos sina,
cinzas levadas
ao vento.

Somos castelos,
de vidros,
de sonhos.

Voo cego,
água clara
de sagradas
fontes.
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Cais

Senti teu abraço
como de entrega.
Se por desejo,
ou sina,
estavas nua.

E de tal forma
foste amada,
que do teu êxtase
eu me nutria.

O cais brilhava
na Tavares, lírica.
De lá partíamos,
amantes.

Sob tais mistérios
navegávamos,
incerto domínio
das águas.
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Rainha

O que seria de ti
Se não te idolatrassem?
Se não se curvassem
em desvelos,
e te adornassem
de encantos?

Se arautos fiéis
não anunciassem
tuas ordens de ferro,
e aos clowns
confessasses teus
íntimos desejos,
perdidos?

Serias uma rainha
pálida e cega
de esperança.

Uma aranha negra,
solitária e lúgubre
em teia de estanho.
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Taças vazias

Sobrou um pouco de nós
nestas taças.
Da ilusão que fomos
restou um sabor
de intimidade perdida.

A ansiedade úmida
da tua pele,
aquele tremor pálido
do teu corpo
deixou-me um travo
amargo de cinzas.

Foges de mim
como uma sombra esguia,
entre os mil olhos da noite
lamento e procuro:
o incessante aroma
do teu ser.
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Carmesim

Fala carmesim
quem te fere a boca?
A quem desejas
em teus braços,
por quem flutuas?
Se assemelhas a uma
canção antiga é porque
da antiga fonte
sacias tua sede
enquanto a minha,
insensível,
ignoras



O livro das oblações diurnas 
          e da música do universo
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Voo noturno

Joias raras,
sentimentos finos,
bordados de seda,
luz e fúria,
a calma solidão
dos astros.

Rochedo negro,
espuma branca,
mar revolto
em dor,
em pranto.

Tantas consciências
perdidas na planície escura
tantas vozes sufocadas.

Voo noturno.
Pérolas de luz
caem do céu.

Semeiam a terra,
nervura plena
prados, vales,
espírito, anima.
Consciência viva.
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Colher estrelas

Costumava sair
a ver estrelas
com os pés descalços,
passos largos, confiantes,
em direção ao abismo.

Buscava o caminho
pelo vasto oceano astral.

Gostava da noite,
da brisa marinha
a presença inquieta
das ondas
face aos meus
pensamentos.

Costumava ser feliz
na hora mágica.
Deste estranho vício
de noites tão solitárias.
Costumava sair
a colher estrelas.
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Eterno

Nem diante de ti
serei eterno
seja voo,
pássaro
ou abismo.

Ainda que atravesse
oceanos de sombras
ou que ilumine o universo
ao teu encontro.

Signo partido
reflexo de espelhos.
Nunca, estranho e só
serei presente.

Nem mesmo
diante de ti,
mistério revelado.
Será eterna
a tua ausência.
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Encantamento

Gotas de luz
caem do céu esta noite.
Dragões dourados
em pleno ar se debatem,
carregando as nuvens em
tempestades.

Posso sentir
seu hálito de fogo.
O encantamento
entorpece os sentidos,
tudo gira em um rodopio
de estrelas.

Meu corpo estremece. Frio.
Rasgo docemente a fina
tessitura do mundo.

Embriagado dessa substância
que arde em minhas veias.
tocado pela chama sagrada
que expurga todos os pecados.



52

Fiandeira

O novelo se desfaz:
as dobras do tempo
cobrem de poeira
a criança.

Enquanto os mecanismos
do relógio silenciam-se,
olhos cansados
espreitam o vazio.

A girândola pára,
o céu estremece
na quietude
da hora mágica.

A velha fiandeira
continua sua reza
de histórias infindáveis.
Divindade criadora
de universos míticos.

A aranha tece
a sua teia de ouro,
desfaz o novelo.
Sem ele, todo o
mistério é negado.
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Outro deus

Tenho em mim
o menino, o homem
e o velho.
A moça, o tigre
e a pedra.

A antiga catedral
e o silêncio da noite.
A tudo personifico
e esqueço, a olhar
um simples mendigo,
que ainda espera.

O sorriso ingênuo
da infanta,
brincando distraída.

Os velhos casais,
que ainda amam,
nestes dias cínicos.



54

Serei talvez
um outro deus,
um deus insignificante,
das pequenas coisas,
dos gestos simples,
olhos fechados.

Um deus sonâmbulo,
absorto em angústias
humanas.
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Flâneur

Em meio às esquinas,
as fachadas das casas,
esquecidas de luz
vagueia livre
o espírito pleno.

Entre formas
distorcidas
enegrecidas:
flâneur.

Caminho rápido,
flutuo pelas ruas
antes que as trevas
envolvam-me por
completo.

Vitrines de lojas
lançam pálidos
reflexos de desejo,
levas de sonho
no fino orvalho
noturno.

A árvore ancestral
ainda brilha
seu fulgor terrível
arde e cega.
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Desespero

Minhas brancas mãos
relutam equivocadas
dos nós ásperos
de cor plúmbea.
Fruto de desencontros
entre a realidade
e o sonho.

Submerso nestas
nervuras nuas
que se espraiam
em aspirais.

Aqui estou
uma vez mais,
sozinho
diante deste
sentimento
tão desdenhoso
do mundo.
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Moderno

Ruas desertas,
passagens escuras,
de rostos inertes,
de sons estranhos,
o colorido dos gestos,
a alegria enevoada,
embranquecida
pela máquina.

Ruas agitadas, febris,
translúcidas,
de sensações
fragmentárias,
inconstantes.

Solidão de paz, de anima,
do abraço carinhoso
e das vozes murmurantes.
nestas sombras iluminadas

O curso do tempo
desvia-se do traço
elegante das suas
formas.
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Ilusão

Vejo as estrelas
no cimo da casa,
no canto dos pássaros,
avisos de chegada
e sementes de aurora.

Do jardim, sinto o cheiro
da erva fina, ainda fresca,
do orvalho noturno.

A brisa calma
entra pela janela,
levemente acaricia
o pelo canino.
Tudo na manhã
clama à vida.

Dos que antes
por ali vagaram,
reis invisíveis,
resta apenas
a lembrança gasta
e o silêncio leve.
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Vertigem

Uma réstia de luz
reacende o instante.
Som de outras fontes
embargam de lágrimas
a memória.

Emerge o que está adormecido,
fogo vivo, animal inquieto,
retorcendo-se nas sombras.
Sob seu corpo,
a vertigem da queda,
girando ao redor do abismo.

Por tanto tempo estive distante
que não reconheço mais
estas veias gastas.
Mergulho indeciso na
imensidão noturna.

Em que não há medo
ou angústia
apenas um torpor
leve de sono.
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Canção

Canto em silêncio
a ancestral canção
da existência.
Só aprendi
alguns versos,
muitos esqueci.

O que me resta desta
comédia amarga,
é a dor e o sentimento
do mundo.

Só tenho a te oferecer
meus sonhos e um pouco
de desespero branco.

Mas, se ao fechar teus olhos
ainda vês meu nome,
lembra-te dele como uma prece
e guardarás para sempre
o meu encanto.
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Bosque

Teu sussurro
frio de estátua,
soa distante,
ao largo das aleias,
sombras do bosque.

Lamento abafado
em denso tapete floral.
Do jardim, azáleas
incensam fragrâncias.

Borboletas negras
cortam o ar espesso
da noite.
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Terra prometida

Tic-tac, tic-tac...
O ritmo implacável
do tempo
traz o terror
da hora pálida,
das lembranças
de nossos
irmãos mortos.
Nunca esquecidos.

Eles, fiéis, estão aqui,
vibrando entre instantes,
nas fendas das florestas
ao longo dos vales.

Estamos prometidos
a esta terra escura,
imersos no musgo
deste estranho
labirinto de pedra
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Os invisíveis

Abriram meu peito hoje,
esquecido em silêncio.
Cem sóis curvos gritaram
relíquias de sangue
e desejos de carne.

Já quase posso ver,
através dos espelhos,
aqueles seres invisíveis
de passos de sombras.

Percebo seus murmúrios,
sei que conspiram em surdina
clamando meu nome.



O livro da linguagem e 
         os signos da memória
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Echos  (Versão de Mathieu Dovignaud)

Racines,
Racines profondes.
S ést ce qui me prend
A cet abîme.

Racines noires,
Sombres,
Tristes liens
M´étoufant
Et me sauvant
De l énvie de sauter

Droit.
Tombé.
Au milieu des échos,
Des espectres nocturnes
Qui m óbscurcissent
Avec ces verités
Intangibles.

Immobile et seul
Dans ce coquillage humide
Je suis prince,
Mendiant.

Je vois l ábîme
Autour de moi
Je m ágenouille
Et je pleure
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Flâneur

Au milieu des croisements
Des façades de maisons
Oubliées par Ia lumiere,
V oguant librement
L’esprit entier.

Entre les formes
Déformées
 Noircies
Flâneur.

Chemin rapide
V olant par les rues
A vant que les ténebres
M’emporte à jamais.

Les vitrines des échoppes
Lancent des pâles
Reflets du désir,
Porteuses de rêves
A Ia rosée
nocturne.

L’ arbre ancestral
Brille encore et son terrible feu
Brûle et aveugle.
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Vol de nuit

Joyaux rares
Sentiments fins
Bordés de soie
De lumiere et de furie,
La solitude calme
Des astres.

Roche noire
Ecume blanche
Mer révoltée
Souffrante,
De chagrin.

Tant de consciences
Perdues dans Ia plaine obscure
Tant de voix suffocantes
Agonie, extase fragile.

Vol de nuit
Des perles de lumière
Tombent du cieI.

Fertilisant la terre
Immense nervure
Prés, vallées,
Esprit, joie.
Conscience vÍvante.
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Sensation

Je sens en toi Ia douleur
Du mystère
Oublié dans le temps
A peine révélée
De ton triste sourire.

Je pense à toi
A mon réveil
A I’ écoute de Ia radieuse
Mélodie des matinées,
Au sentir de l’ arôme
Des premiers enchantements.
Des gestes simples,
Au bonheur simple.

Je pense à toi
Les jours de pluie
Dans le froi qui embrasse
Dans les reflets de lumière
Dans I ‘herbe mouillée.

Je te sens au printemps
Dans l’ automne de toutes
Les saisons.
Sur le chemin de l’oiseau,
Jusqu’à tes ancêtres.
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Je pense à toi
Mil fois enfin,
Plein de douleur
Pour tout ce
Que jamais,
Je ne pourrai te donner
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Père

Mon pere construit des arbres
Il connait le mystere
De leur formes.
Des ombres tordues
Qui se mélangent,
Tel un serpent mythique.
Il extrait de son ventre
Un fruit rouge et noircit.
Mon pere est un visionnaire,
Il voit des plans et contre-plans
Durant ces vols
D’oiseau.
Il voit les mines
De civilisations anciennes
V oit Ia rage contenue
Dans le chant oculaire de I ‘homme.
D’avoir tant souffert de Ia vie
Il ne pleure plus.
Mon pere est un danseur
Sur mil plans de couleurs
Déclame le rythme des étoiles
Et de Ia lune de sang
Qui enrobe nos cauchemars.
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Étoile

Ta présence me reconforte
Et m’attriste.
Je te sers comme
Ma véritable compagne.
Ĺunique en qui je pourrais
Toujours conter dans les
Moments difficiles
Où la douleur et le désespoir
Se mélange et se transforment
En d´interminables jours.
Mais tu m áccueil avec affection
Me caresse et me soigné.
Ta lumière me remplit d éspoir
Ta vision construit tous mes rêves
Jusqu’à ce que tous en choeur
Vibrent pour toi,
Comme une Étoile
de lumière.
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