GILSON SANTOS

DIAS DE DRILANE
PREFÁCIO:
LÁGRIMAS DE CRISTAL
"Colherei as lágrimas que caírem dos teus olhos,
pois, ao emanarem de ti, transformam-se em cristais,
tão delicados, que os unirei, num colar de brilhantes,
para que carregue adornado a ti o fruto de tua beleza“
GILSON G SANTOS

MINHA MAIOR VONTADE
Amor...
...Minha maior vontade agora era poder chegar ao lar... A
nossa casa... Tomar um banho demorado... Gostoso e relaxante...
Perfumar-me com os odores que mais te atraem... Vestir-me com
os véus que mais te fascinam... E esperar você chegar.
... Então, te cobriria de beijos duradouros e ardentes... Far-teia todos os tipos de carinhos e caricias... E faríamos amor... Como
sempre sonhamos fazer...
...Dormiríamos juntinhos... Fortemente entrelaçados... Como
se fossemos um só corpo... Posto que já sejamos uma só alma...
...Eu amo você!

PERDOA-ME AMOR
Amor me perdoa...
...se muitas vezes falo bobagens... Se me comporto
infantilmente e se profiro as mesmas frases e palavras chatas que
já está cansado de ouvir... E se tento adivinhar seus
pensamentos... E que acabo sempre errando em minhas
precipitações...
... Não sou sempre assim... Mas às vezes a ansiedade que essa
distancia impõe toma conta de mim... Faz-me entrar em
desespero... Deixa-me triste e mergulhando em angustias...
...sinto-me só... Nem ao menos posso abraçar-te e beijar-te
como queria... Mergulho em lagrimas... Acredito ser essa a única
forma de descarregar tudo isso que fica preso em mim por tua
falta...

O VERDADEIRO VALOR
Amor...
... Nós só aprendemos o verdadeiro valor de tudo... Porque
temos dificuldade em compreender o seu quilate... Mas não
significa que seja impossível... Apenas é prova de que
conseguiremos... Mesmo que seja da formam mais árdua...
...Só não devemos ficar horas exaustivas travando a mesma
batalha com a mente... Devemos dar a ela um descanso
merecido... Retomarmos quando essa estiver revigorada e
novamente forte para uma nova guerra de pensamentos...
Conflitos... Comparações... E decisões...
...Aprendi... Com tudo... Principalmente a amar-te cada dia
mais...

BANHO DE AMOR
Entro embaixo do chuveiro... A água morna caindo...
Aquecendo minha nua pele... E aguçando meus pensamentos...
Meus olhos fechados... Meu corpo úmido e repleto de espuma...
Minha mente fértil...
Brinco com meus dedinhos... Busco-te em imagens de
erotismo e magia... Grito-te em silencio... “vem amor”... ”feche
também teus olhos e vem comigo”... ”venha e possua-me”...
”desliza-me como se fosse gotas d’água a me banhar”... Estou
exalando desejos por você...

NOITE DE INSÔNIA
Meu amor... Sei que você não está ai... Mas estou com saudades...
Não consegui dormir essa noite...
Às vezes sinto-me perdida em um imenso vazio... Em outras finjo
que não me importo com o que está me acontecendo... E em outras,
quase morro sufocada e sinto que nem vou respirar mais... Porque me
falta o teu ar... Mas respiro fundo e dou um sorriso... Mas ninguém sabe
como estou por dentro...

AMANDO EM SEGREDO
Senti como se estivesse ai contigo agora... E foi muito forte...
A sua presença parece muito real... Como se estivesse
materializado em minha frente...
Sinto que nós dois ainda vamos sofrer muito com o nosso
amor... Mas ao mesmo tempo, sinto uma grande proteção em
amar você assim em segredo... Em compartilhar com você coisas
que só nos dois sabemos... Talvez eu parta primeiro que você...
Mas se desejar, venho te buscar... E enfim poderemos ficar juntos
para sempre... Talvez nunca possamos nos tocar enquanto o
prisma da vida nos separar... Mas finalmente estaremos juntos
vivendo nosso amor...

BASTA O SEU QUERER
Mesmo que eu desencarne e seja agora espírito... Você vai
conseguir me tocar, tenho certeza... Você me toca sempre... Basta
o seu querer... Eu consigo sentir seu cheiro... A sua pele... O gosto
de seus beijos... Sua língua quente passando em minha pele...
Basta você fechar seus olhos... E abrir seu pensamento... E lá
estaremos nos dois juntinhos no nosso mundo... Vivendo
novamente o nosso amor... Às vezes penso sim em desistir... Não
por mim mais por você... Minha boca está cheia d’água... Que
vontade do seu beijo... Senti borboletas na minha barriga... Está
difícil, meu amor... Desculpe fazer você sofrer assim...

FEITO A LUA E O SOL
Meu único e grande amor... Sei que estou sendo de enorme
dureza com você... Mas é preciso... Se alguém tem que sofrer
nessa nossa historia, que seja eu... E é por isso que quero que seja
feliz sem mim... por nós dois... Nunca devia ter lhe encontrado...
Não fiz nem um bem e ainda tirei sua paz, seus sentimentos, seu
sono e agora virei um tormento em sua vida... Perdoe-me... Não
sei mais o que dizer... Apenas sei que não estou sofrendo nem
mais e nem menos que você... Estamos sofrendo por igual,
porque temos o mesmo sentimento um pelo outro... De dor e
amor... Perdoe-me por tudo que ha de mais sagrado na sua vida...
Vamos tentar viver em paz sem cobranças... Não sei o dia de
amanhã... Amo-lhe... E vou lhe amar para sempre, mais tem
que se assim... Feito a lua e o sol...

QUANDO SOMES
Quando somes, assim por vários dias, sinto que te perco um
pouco mais... Está difícil conduzir minha vida assim... É uma
saudade e uma dor enorme em meu peito... Como se meu ar
fosse se acabar...
Peço sempre a Deus, todos os dias, que te proteja e te guarde
para mim... Peço ate em novenas, que possa voltar a te
encontrar... Ouvir novamente tua voz... Beijar-te... Fazer-te
carinhos... E te fazer amor...
Por favor, não me prives de ti assim... Se soubesses o quanto
eu te amo e o quanto sofro, jamais deixarias que tanto tempo
assim se passasse... Preciso-te constantemente...

VOCÊ DIZ QUE ME ENTENDE
Você diz que não me entende... Diz que tenho dupla
personalidade... Que faço julgamentos completamente errados...
Que dou veredictos com o resultado que quero. E não o que é
espelho da realidade...
O que eu realmente quero que você saiba é que não importa o
tempo que passe, o que aconteça ou o que a vida nos ensine...
Não interessa quem somos ou em quem vamos nos tornar...
Somos passivos de todo o erro... O que vale é o que carregamos
dentro de nós...
E você, guarde isso na memória para todo o sempre... eu lhe
carrego junto comigo todos os dias... Oro por você e peço sempre
a Deus proteção para todos os momentos de sua caminhada
nessa longa estrada chamada vida...

ILUSÃO DE ÓTICA
Noite fria em meu quarto... A garoa fina que cai lá fora
escorre pelos vidros da janela... Uma canção permanece tocando
tristemente... O copo de vinho, ainda com algumas gotas tintas
ao fundo... A luz ainda a acesa, a rodopiar em volta de mim...
Imagem que baila em sua volta a valsear...
Mais uma madrugada a lhe esperar... Já são alguns anos nessa
agonia insólita... E a esperança que insiste em me torturar...
Ilude-me a me fazer acreditar que um dia enfim estará de volta...
E assim sigo meu ritual... Noite a noite preparado da mesma
fora a sua espera... Talvez nunca isso aconteça... Não na matéria
de nossos corpos... Mas, creio fielmente, em nossos espíritos,
cada noite é um novo encontro...

FELIZ ANIVERSÁRIO, MEU AMOR
Auge da madrugada. São cinco horas da manhã. Sai para trabalhar e
prometi para mim que desta vez não esqueceria tal data. Durante todo
o dia pensei nela... e em você... afinal, por dois anos acabei não me
lembrando... não por culpa minha... ou por que quis... mas sempre
havia alguma preocupação que sobrepunha a isso...
Sai do trabalho na mesma costumeira hora... passei numa confeitaria
e comprei apenas um pedaço de bolo branco... tão alvo como a sua
delicada pele... comprei também um suco de laranja... só isso já seria o
bastante para celebrar o seu dia...
Entrei em minha casa... trancafiei-me em meu quarto e coloquei
tudo sobre a escrivaninha... acendi a já consumida vela e apaguei a luz...
coloquei uma foto sua em meu computador... aquela em que nós dois
estamos bem juntinhos e sorrindo felizes... cantei a já surrada musica
de tantos aniversários pelo mundo... ao final, fiz um pedido, como se
fora você ao fazer... pedi para que pudéssemos estar
novamente juntos... e comi por nós dois...

A FORÇA DA SAUDADE
Jamais me esqueci de você... Você sempre fará parte da minha vida,
apesar de termos seguido por caminhos diferentes...Isso não significa
que estamos separados...Estamos unidos por uma força muito maior: a
saudade...Hoje, apesar de um longo tempo sem falar contigo, tomei
enfim coragem para lhe dizer algumas palavras...dizer que nada em
mim mudou desde a ultima vez e meu coração ainda continua
despedaçado por ter deixado você...Mas ainda é dessa forma que temos
de seguir nossas vidas...estou aprendendo que a cura de um coração
ferido e partido é um processo lento, conforme ando pela minha
vida sempre peço a Deus para preservar aqueles que amo... Para
manipular essa tristeza essa angustia raiva,saudades... para que Ele
realinhe minha vida com os teus propósitos e sempre me coloque no
rosto um sorriso alegre e que mesmo por dentro só haja tristeza...E
quanto a você que encherá de riso a sua boca que sempre me fez alegre
e seus pensamentos que sempre nele estou.Para sempre...

DIAS DE DRILANE
EPÍLOGO:
MESMO...
"Mesmo quando eu não tiver mais vida, você ainda será
meu ar...
...e mesmo que tudo já esteja escuro, você ainda será
minha luz“
GILSON G SANTOS

