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PREFÁCIO
Houve um tempo em que o soneto foi um
verdadeiro desafio para mim. Fiquei imaginando
ter que dizer tudo o que eu queria sobre
determinado assunto em apenas 14 linhas
distribuídas em dois quartetos e dois tercetos.
Ainda mais para quem gosta de escrever
bastante, como também de falar. E se eu não
tivesse completado ainda o assunto e já estivesse
com as quatorze linhas? Se colocar mais não
poderá ser considerado um soneto, se colocar
menos idem. Na verdade tive que me esforçar
bastante para conseguir superar esse obstáculo do
espaço. Mas no final consegui vencer não só
fazendo um soneto como todo livro que recebeu
como título “Sorrisos e Lágrimas”. E de lá pra cá
continuei colocando nos outros livros sempre
alguns sonetos e cheguei a tantos que hoje posso
até me dar ao luxo de lançar uma obra na qual
escolho aqueles que considero “OS MEUS
SONETOS PREFERIDOS”.
Um abraço, Gilson Lira.
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AINDA NÃO TE ESQUECI
Querida eu apelo ao bom senso
Que não mais te pertenço.
Liberte-me de cada momento,
Afaste-se do meu pensamento.
Por favor, deixe a mente vazia,
Não atormente o meu dia a dia.
Vá pra distante do meu olhar,
Já não devo mais te amar.
Oh! Deus, sua lembrança não me sai,
Quero fugir de onde vai
Mas a sua imagem não finda.
Oh! Deus me ajude a esquecer,
Mas pode o Senhor me dizer:
Por que eu a amo ainda?
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AMARGO VIVER

Bebo o cálice da amargura
Por ter amado essa criatura.
Tenho todo futuro incerto,
Meu mundo ficou deserto.
Vou vivendo só por viver,
Vivo buscando te esquecer.
Mas é tanta a sua lembrança
Que até perco a esperança.
Mas embora muito triste,
Mágoa nenhuma existe
Desse amor que já morreu.
No balanço deste caso,
Reconheço com certo atraso
Que quem mais errou fui eu.
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AMO... MAS NÃO SOU CORRESPONDIDO

ABRIR E FECHAR DE OLHOS

Sinto o passar dos dias,
Sem o sabor das alegrias.
Mesmo no fel da indiferença
Sinto em vão sua presença.

Abro os olhos, que alegria!
Vem chegando um novo dia.
Vou lhe dar o que me resta,
Meu amor em fim de festa.

Sinto no romper da aurora
O renascer de uma nova hora.
Mas a paixão que no peito arde,
Morre um pouco a cada tarde.

Fecho os olhos, que ironia!
Lá se foi minha alegria.
Você levou a felicidade
Deixando aqui toda saudade.

Amo em toda plenitude,
Com a força da juventude
Um amor tão iludido.

Abro os olhos, manhã bonita!
Ao teu amor meu peito grita
E sinto a vida tão forte!

Amo com toda sinceridade,
Mas a minha infelicidade
É que não sou correspondido.

Fecho os olhos, noite ingrata!
A tua indiferença maltrata
E eu sinto desejo da morte.
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AINDA VOCÊ...

AMOR MALDITO

Você ainda está em meu coração,
Sinto você em cada canção.
Você não me sai do pensamento,
Tenho você a cada momento.

Se por um acaso em morrer nesse instante,
E de você estiver bem distante,
Levante a cabeça, não fique assim,
Apenas a minha vida chegou ao fim.

Você está no olhar de outra mulher,
Vejo seu riso num rosto qualquer.
Sinto nos outros o nosso beijo,
Ainda me toca o mesmo desejo.

Só não quero que fique desiludida
Pelo pouco que viu na vida,
Nem tão pouco lhe torture a dor
Por ter duvidado do meu amor.

Você não sai do meu dia a dia,
Você ainda é minha alegria,
Só você e ninguém mais.

Esse amor levarei comigo
Para a paz do eterno abrigo,
Amor puro que você não quis.

Você é um caso que não finda,
Eu te amei e amo ainda,
Traz de volta a minha paz.

Esse amor que se fez maldito,
Por ter calado e não ser dito,
Foi apenas o amor de um infeliz.
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AMO-TE

Amo-te de um modo tal,
Um amor que não tem igual.
Amo-te com um amor diferente,
Desse que já não existe na gente.
Amo-te assim de um modo tal,
Um amor simples, celestial.
Amo-te cada vez mais
E nesse amor encontro a paz.
Amo-te assim, por inteiro,
Amor de dezembro a janeiro
Que busca a eternidade.
Amo-te com tanta energia
Que mais aumenta a cada dia
Essa nossa felicidade.
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AMOR SECRETO

Nesse soneto, de modo discreto,
Revelo um amor secreto.
É algo que tenho escondido,
Um amor que se fez proibido.
Esconde no verde do olhar
Sentimento que nega contar.
Mas nessa atitude tão rara,
O coração no peito dispara.
Acompanho-te a cada passo,
Perco-me no seu descompasso,
Assim tal qual um menino.
Fecho os olhos, sinto um sonho,
Toda minha ilusão nele ponho
E um caso entre nós imagino.
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ANGÚSTIA

ÀS VEZES

Não entendo porque minto
E não grito tudo que sinto.
Uma angústia tão enorme
E a dor que agora dorme.

Às vezes entre nós suponho,
Um caso lindo como um sonho.
A minha expectativa o descreve,
Crescente qual bola de neve.

Pago pelo que não fiz,
Vivo assim tão infeliz.
Caminhando solitário,
Faço da vida um calvário.

Às vezes me pego risonho,
Eu que fui tão tristonho.
A ansiedade aumenta quando,
Imagino estar te amando.

Penso em nova alvorada,
Mas olho e o que vejo,
Minha ilusão destronada.

Às vezes o vento me diz
Que ainda vou ser tão feliz
Como nunca imaginava.

Assim me resta o desejo
Neste tempo tão minúsculo
Partir com o crepúsculo.

Às vezes com tanta franqueza,
Eu tenho toda certeza
Que em outra dimensão já te amava!

018

019

AMANHÃ

AMOR CLONADO

Amanhã você vai entender
Tudo que tenho pra lhe dizer.
Quem sabe eu não lhe diga
Que você é a melhor amiga.

SEI QUE O SENTIMENTO MEU
É BEM SEMELHANTE AO SEU.
NADA NELE É SURPRESA,
É FRUTO DE PURA CERTEZA.

Amanhã você vai escutar
Tudo que tenho pra lhe falar.
Quem sabe na realidade,
Eu sinta mais do que amizade.

QUANDO ME VEM O CANSAÇO,
DESCANSO NO SEU ABRAÇO.
ANTECIPO AO SEU PRÓPRIO DESEJO,
MATANDO SUA SEDE NUM BEIJO.

Amanhã você vai ouvir
Tudo que tenho a traduzir.
Quem sabe eu não lhe chamo
E digo o quanto lhe amo.

SIMPLES COMO UMA FLOR,
NASCEU O NOSSO AMOR
NUM JARDIM DE FELICIDADE.

Mas se o amanhã não chegar,
Peço que alguém possa entregar
Esta tão simples poesia
De alguém que lhe amou um dia...
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DEUS, ESTANDO APAIXONADO,
PERMITIU ESSE AMOR CLONADO
QUE SEGUE PRA ETERNIDADE!

021

ALGUÉM QUE EU QUERO

AINDA ESTÁ EM MIM

QUERO ALGUÉM AO MEU LADO,
QUE ESTEJA APAIXONADO.
ALGUÉM QUE NÃO ENTRE NESSA,
DE VIVER FAZENDO PROMESSA.

AQUELE TOQUE DE MÃO
QUE DISPAROU MEU CORAÇÃO.
AQUELE OLHAR FASCINANTE
QUE ME DEIXOU ALUCINANTE.

QUERO ALGUÉM COM MUITO AMOR,
MAS QUE SAIBA ME DAR VALOR.
QUE NUNCA PERCA DE VISTA,
QUE É BOM SER REALISTA.

AQUELE ABRAÇO QUE ME ENVOLVEU,
E O CORPO INTEIRO ESTREMECEU.
AQUELE TÃO FORTE DESEJO
QUE ME SUSCITOU O TEU BEIJO.

QUERO ALGUÉM DE TRANSPARÊNCIA,
QUE NÃO VIVA DE APARÊNCIA,
MAS SIM POR TUDO QUE É.

AQUELE PASSAR DE MÃO NO CABELO,
QUE NÃO OUVIU O MEU APELO,
QUEM DERA NÃO TIVESSE FIM.

QUERO ALGUÉM BEM SENSÍVEL,
QUE SAIBA QUE TUDO É POSSÍVEL
QUANDO SE BUSCA COM FÉ.

AQUELA MULHER TÃO QUERIDA,
QUE PASSOU PELA MINHA VIDA,
QUEM DERA VOLTASSE PRA MIM!
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AMOR CLANDESTINO

AGORA OU NUNCA

TALVEZ ESSE NOSSO SEGREDO
SEJA A RAZÃO DO MEU MEDO.
É UM CASO CLANDESTINO,
UMA CRIAÇÃO DO DESTINO.

FALE AGORA DO SEU SENTIMENTO,
O QUE VOCÊ SENTE NESSE MOMENTO.
SERÁ UMA MERA AMIZADE?
OU UMA ETERNA FELICIDADE.

É UM SENTIMENTO IMPLÍCITO,
QUE ESCORREGA PELO ILÍCITO.
SEI QUE É UM CASO DIFERENTE,
QUE FOGE AO CONTROLE DA GENTE.

FALE AGORA OU AO MENOS TENTE,
EXPLICAR TUDO ISSO QUE SENTE.
DEIXE ESSE SEU AR EVASIVO
E DIGA LOGO QUAL O MOTIVO.

EMBARQUEI NESSA VIAGEM
E NEM COMPREI PASSAGEM,
VOU SEGUINDO SEM DESTINO.

FALE AGORA, POR FAVOR,
SE O SENTIMENTO QUE LHE AFLORA
É DE AMIZADE OU DE AMOR.

QUEM SABE A FELICIDADE,
PODE ESTAR NA VERDADE
EM NOSSO AMOR CLANDESTINO.

A RESPOSTA QUE TANTO DESEJO
PODE SER DADA AGORA
NO SILÊNCIO DE UM LONGO BEIJO...
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ALGUÉM QUE TE AMA
Sou alguém que está perto,
Embora tudo pareça deserto.
Sou alguém que mostra o futuro
Num lugar que se faz mais seguro.
Sou como o coração que pulsa
E o ódio do peito expulsa.
Sou como o olhar de luz,
Na pureza do olhar de Jesus.
Sou a mão que lança ao amigo,
A esperança de ter um abrigo,
Sou esse alguém que te chama.
Sou a voz que te fala de amor,
Sou o bálsamo que expulsa a dor,
Sou alguém que muito te ama.
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AMOR DIFERENTE
Olha, eu te amo sabe,
É um amor que já não me cabe.
Um amor que me faz criança,
Pensar que temos esperança.
Olha, eu te amo tanto,
Que só de lembrar me vem o pranto.
É um amor seguro, como de um pai,
Que por mais que eu faça, ele não se vai.
Olha, eu te amo de uma maneira,
Que parece até besteira
Esse amor como eu imagino.
Olha, é um amor bem diferente,
É mais puro que de toda gente,
É um amor de menino!
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AMAR É...

AMBIÇÃO

Pensar que tem tudo e não ter nada,
Pois o seu tudo era a mulher amada.
É não deixar de pensar um minuto sequer,
Nos momentos que teve com essa mulher.

Tem mais gosto aquela fruta
Que a nossa mão não alcança.
Aquilo pelo qual você não luta
É que o desejo no seu peito lança.

É morrer todos os dias a cada instante,
Por não poder tocar esse alguém distante.
É fitar o seu retrato e dar um beijo,
Sentindo o corpo tremer num louco desejo.

Tudo aquilo que você desfruta,
Perde o valor e logo se cansa.
Abre então outra disputa,
Em busca de nova esperança.

É chorar na saudade que nos consome,
Até mesmo em sonho gritar seu nome
E pedir por Deus pra nos perdoar.

O que eu tenho já não satisfaz,
A ambição quer sempre mais
Para que eu possa me satisfazer.

É olhar nos seus olhos, bem no fundo,
E dizer que o que importa no mundo,
É poder viver só pra te amar...

Na vida, quanto mais consigo,
Mais eu quero ter comigo,
Buscando o que não posso ter.
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ATIRE A PRIMEIRA PEDRA
Ela é de outro fui desprezado,
Mas fui feliz no meu passado.
Ao seu lado amei cantando,
Na tristeza ficarei lembrando.
O seu amor foi meu pecado,
Foi um sonho materializado.
Até hoje sigo sonhando,
Seu corpo quente ao meu tocando.
O nosso amor no peito abrigo,
O seu calor ficou comigo
E a cada dia mais cresce.
Quem nunca teve um amor de verdade,
Que nunca sentiu saudade
Que a primeira pedra arremesse.
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AUGÚRIO

Eu não quero predizer,
Mas sei que pode acontecer.
Sinto algo diferente,
Você não sai da minha mente.
Eu não ouso pressagiar,
Mas alguém vai lhe falar.
Sem você há um vazio imenso,
Você está em tudo que penso.
Eu não quero profetizar,
Mas não dá para calar
Se em tudo eu te proclamo.
Eu não sei se deixei entrever,
Como é grande o meu querer
E por isso é que eu te chamo.
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ÀS VEZES SONHO...

BANIMENTO

Às vezes sonho que estou te cortejando,
São horas de uma interminável paquera.
Durante toda longa noite sonhando,
Ao amanhecer a minh’alma ainda te espera.

Talvez por falta de pulso,
No nosso caso fui expulso.
Não quis ler meu manuscrito,
Fui tratado como um proscrito.

Às vezes sonho que você me corresponde,
Acena sorrindo quando te procuro.
Às minhas indagações sempre responde
E abre expectativas ao nosso futuro.

Ela fugiu do meu lado,
Do seu amor fui exilado.
Não quis ouvir a explicação,
Despedaçou meu coração.

Às vezes sonho que tudo é tão real
Que até mesmo um seu olhar casual
Faz-me pensar que está me amando.

Expatriado por sentença,
Desterrado de sua presença,
Tratado como um bandido.

Às vezes sonho que você é só minha,
Mas acordo e a verdade a mim se aninha
Para lembrar que eu só estive sonhando.

Condenado ao degredo,
Curto tudo em segredo,
Do seu coração fui banido.
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BELEZA PURA

BELEZA TRÁGICA

A você menina pura
Fiz uma eterna jura,
A sua imagem segura
Sempre será de ternura.

Lembro a sua voz plangente,
Acariciando o ouvido da gente.
Lembro a sua face sorrindo,
Mostrando o mais belo do lindo.

A vida sei que é dura,
Reluta na sua figura.
Mas há em Deus abertura
Que garante a vida futura.

Lembro que uma vez tão erma,
A matéria se tornou enferma.
Lembro que sem tempo de amar,
Você mal conseguiu sonhar.

Esse corpo de escultura
Que nunca teve fratura
É um misto de loucura.

Lembro que na triste espera,
Em meio a tantas dores,
Chegou sem avisar a primavera.

A minha visão já escura,
Perde-se na formosura
Que lhe prende na moldura.

Lembro do seu nome na escultura,
Encoberto em meio às flores
Que enfeitam a sepultura.
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BUSCANDO VOCÊ

CORAÇÃO CALADO, AMOR ACABADO

A onda nos meus pés se espraia,
Ela que veio forte, fraca desmaia.
E o mar num turbilhão imenso,
Mal sabe desse amor intenso.

O meu amor a tudo perdoa,
Nenhuma palavra me magoa.
A palavra fere a gente,
Mas não revela o que sente.

No horizonte a visão se alarga
Em busca da lembrança amarga.
Aqui o sofrimento parece eterno
E o que era verão, virou inverno.

A boca nos faz infeliz
Quando fala o que não quis.
O coração se cala na gente,
Quando o medo se faz presente.

Sou qual um pássaro sem ninho,
Buscando a esmo o seu carinho,
Asas perdidas cortando espaços.

Eu disse a palavra na hora errada,
Acabei ferindo a pessoa amada,
Mas pago o preço, pois eu errei.

O tempo passa, eu fico aflito,
A solidão sufoca o grito
Na ilusão dos seus abraços.

O coração calou na hora errada,
Acabei perdendo a pessoa amada,
Mas pago o preço porque te amei.
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CHORAVA POR MIM

CHEGARÁ UM DIA...

Ontem a vi chorando,
As lágrimas caíam descompassadas.
E em sua face desfilando
Umas após outras, ilusões frustradas.

CHEGARÁ UM DIA EM QUE,
NÃO PRECISAREI MAIS DE POR QUE.
E A CADA NOVO AMANHECER,
NÃO TENHA QUE TENTAR TE ESQUECER.

Era um sonho sofrido, sufocado,
Um choro misto de criança e adulto.
E do rosto rude tão marcado
Sequer divulgou o meu vulto.

CHEGARÁ UM DIA NA REALIDADE
QUE NÃO MAIS SENTIREI SAUDADE.
UM DIA EM QUE TODO PASSADO
JÁ NÃO TEREI AO MEU LADO.

Qual o motivo? Pensei,
Porque chora assim
A mulher que tanto amei?

CHEGARÁ UM DIA, COM CERTEZA
EM QUE TODA ESSA BELEZA
JÁ NÃO ME TRARÁ EMOÇÃO.

Talvez porque fez meu sorriso triste,
Porque matou todo amor em mim
E entre nós mais nada existe...
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CHEGARÁ UM DIA, COMO SE DIZ,
UM DIA LIVRE PRA SER FELIZ,
POIS TIRAREI VOCÊ DO CORAÇÃO.
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CAMINHO SOLITÁRIO

CASO PESAROSO

NOSSO CASO ESTÁ DESFEITO,
RESTA UM VAZIO NO PEITO.
TENDO PERDIDO O SEU CARINHO,
SIGO BUSCANDO OUTRO CAMINHO.

Nosso caso está desgastado,
Tipo cada um pro seu lado.
O que era ânsia na espera,
Na demora já se desespera.

PARO UM POUCO, FICO FITANDO
E A ALMA POR DENTRO CHORANDO.
O QUE RESTOU NESSE LUGAR?
TANTA COISA PRA LEMBRAR.

Nosso caso está enfadado,
Parece um final programado.
O que era puro desejo,
É como fel no seu beijo.

SOU UMA HISTÓRIA DOLORIDA,
MAIS UM NA ESTRADA DA VIDA,
CARREGANDO UM TRISTE PESAR.

SOU MAIS UM DESILUDIDO
QUE CAMINHA SEM SENTIDO,
SEM UM OMBRO PRA CHORAR.
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Nosso caso está tão pesaroso,
Que até seu jeito formoso
Acaba perdendo a razão.
Nosso caso me deixa irritado,
Acabo ficando frustrado
E da vida até perco o tesão.
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CARÊNCIA
Preciso do seu carinho,
Sem você eu sou sozinho.
Neste estado de carência,
Perco até a paciência.
É necessário que se convença
Que preciso de sua presença.
Como o suor que transpiro,
Você é o ar que respiro.
Você me faz tanta falta
Que eu só me sinto em alta
Quando você está perto.
Se me foge o seu olhar,
Fico tão triste a vagar
E o mundo parece deserto.

042

CHARME

ELA TEM ALGO QUE ME ATRAI,
A SUA IMAGEM NÃO ME SAI.
NÃO SEI SE É O SEU PASSO
QUE ME DEIXA NESSE DESCOMPASSO.
ELA TEM ALGO DE ATRATIVO
QUE ME DEIXA ASSIM EMOTIVO.
NÃO SEI SE É O JEITO VULGAR,
ESSE MODO ESTRANHO DE OLHAR.
ELA TEM TANTA ATRAÇÃO
QUE A GENTE PERDE A RAZÃO
SÓ DE OUVI-LA FALAR.
ELA ME DEIXA TÃO PASMO,
QUE QUASE CHEGO AO ORGASMO
SÓ DE VÊ-LA PASSAR.

043

CEDÊNCIA

CREIA EM MIM

Passo a quem quiser
O amor dessa mulher.
Resolvi pela cedência,
Pois esgotou a paciência.

DECIDIR COMO UM JUIZ,
NÃO VAI ME FAZER FELIZ.
NOSSO CASO NESSE MOMENTO,
NÃO CABE NENHUM JULGAMENTO.

Quero fazer a cessão,
Porque acabou minha paixão.
Mantê-la é cometer sacrilégio,
Transfiro então o privilégio.

QUALQUER QUE SEJA O JUÍZO,
PRA NÓS DOIS SÓ HÁ PREJUÍZO.
A VERDADE É COMO UM VÉU,
ESCONDIDA NA MENTE DO RÉU.

Sei que não tem jeito,
Então transfiro o direito,
Para quem lhe quiser amar.

MAIS À MENTIRA SE APEGA,
O QUE SOBRE MIM SE ALEGA,
SOMENTE A TI EU CONCLAMO.

Cansei de desilusão,
Não existe sequer condição
De um dia querer voltar.

INFELIZMENTE O QUE SE ALMEJA,
NÃO PASSA DA MAIS PURA INVEJA,
MAS CREIA EM MIM QUE TE AMO.

044

045

COMO POSSO?

DENTRO EM MIM

COMO POSSO LHE DIZER
QUE JÁ CONSEGUI LHE ESQUECER?
SE LHE VEJO EM CADA OLHAR
QUE NA RUA OUSO FITAR.

Dentro em mim existe um eco
Que num eterno repeteco
Grita forte um mesmo nome
Num amor que me consome.

COMO POSSO LHE DIZER,
QUE NÃO QUERO MAIS TE VER?
SE SINTO COMO MIRAGEM
A VISÃO DA TUA PASSAGEM.

Dentro em mim existe um bem,
Sentimento puro de alguém
Que busquei em tenra idade
Pra ofertar felicidade.

COMO POSSO DIZER QUE NÃO SINTO,
SE TODOS SABEM QUE MINTO?
FICA CLARA EM MINHA EMOÇÃO,
TUDO QUE TENHO NO CORAÇÃO.

Dentro em mim quero dizer
Já não posso lhe esconder
Esse nome que tanto chamo.

COMO POSSO DIZER QUE NÃO AMO,
SE A TODO O MOMENTO TE CHAMO?
COMO POSSO TE ESQUECER,
SE PRECISO DE TI PRA VIVER?
046

Dentro em mim tão iludido,
Há um caso proibido
Que num eco diz te amo.

047

DESPEDIDA

Eu disse, por favor, não parta!
Mas ela se despediu por carta.
A dor foi grande, bem sei
De quantas lágrimas derramei.
Outra vez ouvi seu nome
Era ela ao telefone.
Ansiei a palavra mais querida,
Mas ela só falou em despedida.
Toda despedida é muito triste
Pois o amor já não existe
Como motivo pra ficar.
Tanto quem vai, como quem fica,
O que mais se justifica
É o desejo de chorar.

048

DELÍRIO
À noite deitado deliro,
No espaço da cama reviro.
Busco o sono pensando nela,
Não esqueço essa donzela.
Você que foi minha heroína,
Hoje causa a minha ruína.
Traz de volta a minha vida
Que você tornou descrida.
Tenho o peito bem aflito,
Aos poucos sufoco o grito
Que dentro em mim ressoa.
Tenho aqui sua presença,
Busco sem indiferença
Pois eu amo essa pessoa!

049

DIAS E NOITES

DIGA

O dia inteiro passei lembrando
E a noite tão longa chorando.
Sua figura marcada, desiludida,
Procura outros rumos na vida.

Diga que tem muita pena
Que lhe constrange esta cena:
A face por lágrimas molhada,
Resultado de uma vida marcada.

Nosso sonho mais belo desfeito,
Tenho a dor habitando meu peito.
Vem a noite, procuro descanso,
Na ausência do seu jeito tão manso.

Diga que a dor lhe dói mais
Na recordação que o ontem traz.
Diga que não lhe faz bom gosto,
Ver tanta lágrima no meu rosto.

No cansaço, procuro deitar,
Na esperança de um novo sonhar,
Corpo aberto adormece no linho.

Diga que a vida não está acabada
Que é apenas uma frase aflita
Ou diga que não disse nada.

A manhã me vem despertar,
Reluto em querer aceitar
Que você me deixou tão sozinho!

Diga, diga até se quiser
Que embora sendo maldita
Ainda é minha mulher!

050

051

DIVINA LOUCURA

DIZER ADEUS

Como louco adivinho seus anseios,
Minha boca mata a sede nos teus seios.
Os meus olhos inteiros no teu olhar,
Quanto mais fundo, mais eu quero te amar.

Por favor, o sentimento tão louco,
Pede que demore mais um pouco.
Esse sentimento tão belo e profundo
É o maior que existe no mundo.

Como louco sinto que tua alma geme,
Seu frágil corpo no meu corpo treme.
E quanto mais tenho mais te quero,
Na ânsia de tanto querer me desespero.

Por favor, perpetue esse seu riso,
Transforme o inferno em paraíso.
Faz do fim um novo começo,
Pois esse amor eu bem mereço.

Que amor é esse que não sacia o meu desejo,
Que aumenta a cada dia em um novo beijo
Como se fosse o derradeiro!

Por favor, a hora é incerta,
Não deixe a vida deserta,
Pense em nós, por Deus!

Que loucura é essa, que sentimento,
Que me possue a todo o momento
E me faz só teu, por inteiro...

Por favor, não quero a partida,
Não morra agora minha querida,
Oh, não, partiu... Adeus!

052

053

DÍVIDA DE AMOR

DESOLAÇÃO

Você me pediu perdão,
Mas não tenho mágoa no coração.
Tenho apenas uma dor tão doída,
A maior que tive na vida.

No meu quarto só e abandonado,
E lá fora também a solidão.
Por todo lado há desolação
Que me torna um desamparado.

Aliás, nem tenho rancor,
No meu peito só existe amor.
Um amor que sempre foi seu,
Que sobra do amor que me deu.

O vento grita, fico amedrontado,
A coruja pia é maldição!
O vento grita em aflição
Num gemido desesperado.

O melhor que tive de você ganhei,
O melhor que tinha, a você eu dei,
Então, nada me deve, não é verdade?

No coração a incerteza,
No quarto tanta tristeza,
A minh’alma em desconforto.

Afinal, ainda me sinto um devedor,
Pois com você eu descobri o amor,
Só com você eu tive a felicidade.

Como num túmulo fechado,
Nesse ambiente desolado
Parece que já estou morto.

054

055

DESTINO

DESENCONTRO

Foi por acaso que te vi um dia,
Mas eu te amar, o destino quis.
O amor foi lindo como esta poesia,
Sonho de uma noite que se bendiz.

A princípio quis dar amor,
Mas só veio dele a dor.
Desejei uma manhã ensolarada
E a nuvem a fez tão nublada.

Hoje a cada hora, quem diria!
Vou caminhando em outra diretriz.
Clamo a cada minuto de alegria,
Que passei contigo e fui feliz.

Depois quis esconder por medo
E não revelei o meu segredo.
Você pediu a liberdade,
Sem saber de toda verdade.

Quem vê esse meu pranto,
Nem sabe por que choro tanto,
Não entende essa dor sem fim.

Na dúvida você partiu,
Num espaço de tempo sumiu,
Em busca de um caso primeiro.

A eles, que importa o calvário?
Se nasci para ser solitário,
Foi o destino que quis assim!

E aqui com certeza plena,
Agonizo morrendo de pena,
Pois eu te amei por inteiro!

056

057

DESCONSOLO

DEIXA-ME

Estou sentando, sozinho na sala,
A face mantenho bem desolada.
A matéria carrego maltratada,
No peito o coração aos poucos cala.

DEIXA-ME TE CONHECER,
VOCÊ NÃO VAI SE ARREPENDER.
QUEM SABE VAI SE APAIXONAR,
QUANDO ME VIR NO TEU OLHAR.

Cansei de procurar a minha amada,
As mágoas doem, já não sou forte.
Como um velho estou de alma cansada,
Mais nada quero, nem mesmo a morte.

DEIXA-ME APENAS TE FALAR,
VOCÊ NÃO VAI SE ENGANAR.
QUEM SABE UMA FORTE EMOÇÃO,
VENHA A BALANÇAR TEU CORAÇÃO.

Vontade de ficar mirando o fundo,
No olhar do seu olhar, imagem parada,
E ver-me inteiro no seu mundo.

DEIXA-ME TOCAR A TUA MÃO,
CRIAR, QUEM SABE, UMA ILUSÃO,
E ATÉ FICAR APAIXONADO.

Pra que mentir? Tudo chega ao fim,
Pra que seguir nessa jornada?
Se você não quer voltar pra mim...

DEIXA-ME SOMENTE TE ABRAÇAR
E ASSIM PODER SONHAR
EM SER SEU NAMORADO...

058

059

DESENCANTO

DIZER

HOJE ESTOU AQUI EM PRANTO,
CURTINDO O MEU DESENCANTO.
TODA MINHA FANTASIA,
TRANSFORMOU-SE EM UTOPIA.

ELA VAI DIZER PESSOALMENTE,
O QUE GUARDA EM SUA MENTE.
ELA DISSE QUE LOGO FALA
TUDO AQUILO QUE AGORA CALA.

ATÉ A VOZ DO MEU CANTO,
PERDEU TODO SEU ENCANTO.
TODA MINHA ALEGRIA
TRANSFORMOU-SE EM MELANCOLIA.

ELA DISSE DA INTENÇÃO
DE ACABAR COM ESSA TENSÃO.
ELA DIZ QUE NÃO SE EXPLICA
PORQUE NA FALA SE COMPLICA.

ESSE AMOR INTERMINÁVEL,
DESFEZ-SE INEXPLICÁVEL,
DEIXANDO MINH’ALMA FERIDA.

ELA DIZ TUDO SEM FALAR,
HÁ UMA LUZ NO SEU OLHAR
QUE PARECE UMA FOGUEIRA.

UM SENTIMENTO SEM LIMITE,
QUE SE O BOM DEUS ME PERMITE,
LEVE TAMBÉM MINHA VIDA!

ELA DISSE EM TIMIDEZ,
SE NÃO CHEGAR A SUA VEZ,
ELA ESPERA A VIDA INTEIRA...

060

061

DOIDICE

ESTOU ASSIM APAIXONADO,
QUERENDO VOCÊ AO MEU LADO.
MESMO NO CALOR, EU SINTO O FRIO,
SEM VOCÊ O MEU MUNDO É VAZIO.
ESTOU ASSIM FISSURADO,
NÃO POSSO ESTAR ENGANADO.
EM TUDO VEJO SEU ROSTO,
SUA AUSÊNCIA É MEU DESGOSTO.
ESTOU ASSIM PRECIPITADO,
NÃO CONSIGO FICAR CALADO,
A TODO O MOMENTO TE CHAMO.
ESTOU NESSA DOIDICE,
PERDOE POR TUDO QUE DISSE,
MAS É ASSIM QUE TE AMO...

062

DESENTENDIMENTO

Não entendo esse olhar tão meigo,
Nessa matéria de olhar sou leigo.
Não entendo por que o charminho,
É indiferença ou será carinho?
Não entendo o motivo do beijo,
Foi por amor ou simples desejo?
Não entendo porque esse abraço,
Foi um mero movimento de braço?
Não entendo o seu sentimento,
Será eterno ou breve momento,
Como uma pluma largada no ar.
Por falta de entendimento,
A vida se fez um tormento
E nunca aprendi a amar.

063

DISTANTE, BEM DISTANTE

É... (II)

Paro e penso num instante,
A mente viaja bem distante.
Procura a era tão querida
Que se perdeu na estrada da vida.

É a sua presença em meus dias,
Um reino encantado de alegrias.
Um mundo de paz, tão diferente,
Daquele em que vive nossa gente.

Distante, tão distante vagueia,
Como um canto de sereia.
Canto que fala de nós,
Na saudade que se fez tão sós.

É o seu riso tão criança
Que chega renovando a esperança.
E esta esperança embora tão criança
Ainda tenho guardada como herança.

Distante, tão distante na lembrança,
Vai mais longe a esperança
Que parece estar no fim.

É o seu olhar penetrante,
De um verde tão claro, infindo,
Que faz meu ser tão vibrante.

Mas perto, quão perto o desejo,
De ter de novo seu beijo,
De você voltar pra mim.

064

É um aceno dizendo “não parta”,
É o semblante tão lindo,
É o amor que chega, é Martha!

065

EU TE AMAVA TANTO

ESSE SEU OLHAR

Se foi muito pouco que lhe dei,
Saiba que eu muito lhe amei.
Cada vez que eu lhe olhava,
Era de amor que lhe falava.

Esse seu olhar penetrante,
Vive em mim a cada instante.
Não entendo a sua mensagem,
Mas vou vivendo dessa passagem.

Se era raro o meu carinho,
Foi que antes vivi sozinho.
Levei séculos para aprender
O que um minuto me fez perder.

Esse seu olhar inocente,
Brinca com os olhos da gente.
Não entendo o que ele diz,
Mas na ilusão já sou feliz.

Hoje novamente sozinho,
Sinto a falta desse carinho,
Que você tanto pedia.

Esse seu olhar tão maroto,
Faz de mim qual um garoto
Voltar correndo à infância.

Mas você na realidade,
Tinha a nossa felicidade,
Tanto amor, e nem sabia!

Esse seu olhar tão sereno,
Traz em si tanto veneno
Que me mata na distância...

066

067

EMBORA...

ESPAÇO

Embora você não sabe,
Tenho um amor que não me cabe.
Embora você não sabendo,
Por esse amor estou sofrendo.

Falo e não deixo pra depois,
Há uma distância entre nós dois.
Distância que aumenta a cada passo,
Você mais longe de tudo que faço.

Embora você não me veja,
O meu olhar lhe deseja.
Embora você vá passando,
Saiba que eu estou lhe olhando.

Há uma vastidão ilimitada
Que acaba nos levando ao nada.
O nosso caso cada vez mais frio,
O copo cheio já se fez vazio.

Embora você já esteja indo,
Eu vou sempre lhe seguindo
Com o meu coração em chama.

O que era maior que o universo,
Mal cabe nesse meu verso,
Para completar meu poema.

Embora você nunca saiba
Que tamanho desejo não caiba
Nos olhos de quem lhe ama.

Para finalizar nosso caso,
Não veja nisso descaso,
Mas você já não é o meu tema...

068

069

ESCALADA

Em teu corpo a formosura,
Tal qual uma bela escultura.
As formas destacadas,
Nas curvas onduladas.
No ar a brisa pura,
Perfuma a noite escura.
Perdido na madrugada,
Faço minha sua jornada.
A penumbra no quarto revela
O quanto você é bela,
Na fumaça olho através.
E acabando com todos os receios,
Percorro ligeiro teus seios
E morro feliz aos teus pés.

070

ETERNIDADE INCONSTANTE

Nosso amor que é tão permanente
Pode acabar assim de repente.
É devido a esse modo tão rude,
Desprovido de qualquer virtude.
Esse amor assim, tão constante,
Pode acabar aqui, nesse instante.
O motivo, quem pode saber?
O imprevisto pode acontecer.
Esse amor assim adiante,
Pode transformar-se distante
Desmentindo toda verdade.
Esse jeito de enamorado, amante,
Vai estar sempre adiante
De uma outra realidade.

071

ESTUPRO

EMOÇÃO OU RAZÃO?

É preciso que se evite
De um estranho o beijo ameno,
Pois ninguém sabe o limite
Que conduz ao obsceno.

Se você olhar pela razão,
O nosso caso não tem solução.
Às vezes a gente padece,
Por razões que a razão desconhece.

Aquela moça bem calma
Viveu um momento de pânico
E tem até hoje seu trauma
Daquele instante satânico.

Se você decidir pelo racional,
O nosso caso é um ponto final.
Às vezes é como uma aposta,
Pára a roleta e vem a resposta.

Presa de um homem mau,
Possuída de modo brutal,
O corpo na luta estremece.

Se você agir pela emoção,
Ouvindo a voz do coração,
Pode até se machucar.

A boca emudece de pasmo,
No preço caro do orgasmo,
Na dor uma vida perece.

Mas se for intransigente,
Sem demonstrar o que sente
Nunca vai ter quem amar.

072

073

ESTRADA DO DESGOSTO

ENTERRO DO NOSSO AMOR

Fitando a estrada do desgosto
Numa tarde de sol posto,
Eu caminhava lentamente
Nessa estrada de minha mente.

Quando o negro véu se espalha,
Fazendo da noite uma mortalha,
Tenho a impressão que a minha vida
É uma estrada longa, sem guarida.

Alguém linda de palidez no rosto,
Numa dessas tardes de agosto,
Com a expressão de um amor ardente
Passeou comigo alegremente.

E todo som que a minha boca espalha,
Parece a voz sinistra de um canalha,
Como a voz do vento incompreendida
Falando pela noite entristecida.

Amei com todo o meu amor,
Ela me fez poeta e sonhador,
O mais feliz dos mortais.

E a procissão dos mortos,
Tal qual navios sem portos,
Passa na minha visão do leito.

Hoje, com a tristeza no rosto,
Recordo com muito desgosto
Dos tempos que não voltam mais.

Passa como o fúnebre caixão,
Onde em estado de putrefação
Carrega o nosso amor desfeito.

074

075

E AGORA?

EU QUERIA...

E agora, o que posso fazer?
Senão tentar te esquecer.
Recomeçar, quem sabe?
Desilusão já não me cabe.

Eu queria te dizer que...
Não, eu não posso dizer,
Você não vai entender
E por isso eu vou sofrer.

E agora, em quem confiar?
A quem mais poderei amar?
Partir pra outra, muitos dirão,
Ou quem sabe viver na solidão.

Eu queria te dizer que...
Não, eu não posso te contar,
Sei que o mundo vai falar
Que pra mim não há lugar.

E agora, como vou caminhar?
Sem a certeza de um lugar,
Sem um futuro definido.

Eu queria te dizer que...
Não, não num verso,
É um método adverso.

E agora, para que lutar,
Se nada adiantou te amar,
Se nem valeu ter vivido?

Eu queria te dizer que...
Não, não adiantaria,
O que sinto num soneto não daria.

076

077

EU QUERIA...

FALTA DE INSPIRAÇÃO

Eu queria viver a fundo,
Sentir em cada traço sua beleza.
Sorver todo amor que há no mundo
E transformar seu ar plebeu em realeza.

Nesta noite tão serena,
A folha em branco e minha pena.
Corta o peito a emoção
No bater do coração.

Eu queria ser pra você tão puro,
Como o lírio da água da fonte.
Eu queria lhe dar, por Deus eu juro
A luz mais bela que desponta no horizonte.

Sua imagem meiga e pura,
Perdeu-se na noite escura.
E de modo tão perverso
Fugiu nela esse meu verso.

Eu queria me envolver de modo sério
Em tudo que não sei de sua vida
E acabar de vez por todas com esse mistério.

Minha mão sempre precisa,
Transformou-se imprecisa
Renegando a minha ação.

Eu queria confessar pelo bom senso,
Em meio a timidez minha querida
Que quanto mais te quero, mais te pertenço.

Foge nela a esperança
Pois nessa minha insegurança
Morre toda inspiração.

078

079

FEITO PRA VOCÊ

FIM DE ILUSÃO

Minha boca, não pode calar,
Foi feita pra dizer de te amar.
Meus lábios foram feitos no desejo,
Para só existirem para o seu beijo.

Pelo imenso amor que desfrutamos,
Foi pequena a dor que deixaste.
Se pelo acaso nos separamos,
Foi boa a saudade que me legaste.

Minhas mãos, feitas para tocar,
Para o teu corpo acariciar.
Mãos macias, como de nobre,
Dadivosas na ajuda ao pobre.

O sonho que juntos sonhamos,
Infelizmente não o realizamos.
Mas quem sabe não sonhaste,
Porque talvez nem me amaste.

Meus pés, feios e achatados,
Caminham desamparados
Em busca do teu caminho.

Foi ilusão o que aconteceu comigo,
Até hoje nem sequer maldigo
Teus beijos tão sensuais.

Meu corpo, na tua intimidade,
Foi feito para a felicidade,
Num toque do teu carinho.

Chega ao fim toda esperança,
Foi um sonho de criança
E a ilusão de um rapaz.

080

081

FLERTE

FUJO DE TI

Eu estive à sua espera
Para uma simples paquera.
Seria um namoro ligeiro,
Apenas um caso passageiro.

Fujo deste teu olhar
Que parece me hipnotizar.
Desse teu olhar marcante,
Quero estar sempre distante.

Eu tinha na consciência,
Um caso sem conseqüência.
Jamais correria o risco,
Nesse simples namorico.

Fujo desta tua voz,
Que fala tanto de nós.
Dessa voz suave e macia,
Quero fugir da tua magia.

Eu queria com certeza,
Curtir a sua beleza
Por um prazo pequenino.

Fujo deste teu perfume
Que a outro causa ciúme.
Desse cheiro que o ar irradia,
No perfume que tanto inebria.

Mas você me conquistou,
O meu ser se apaixonou,
Pra sempre quis o destino.

082

Fujo desta tua visão,
Pois não passa de ilusão.
Fujo da dor que já senti,
Simplesmente fujo de ti.
083

HIPÓTESE

HIPÓCRITA

Façamos uma suposição
Sobre lhe dar meu coração.
O seu olhar me provoca,
O que me daria em troca?

Ela tem um jeito fingido,
Que me deixa constrangido.
Quer mostrar sentimento,
Mas é tudo fingimento.

Se por uma eventualidade,
Fosse eu a sua felicidade.
O meu olhar lhe fascina,
O que me daria menina?

Ela tem um modo simulado,
O olhar sempre de lado.
Nunca fita o olho da gente,
A falsidade fica evidente.

Mas digamos se por um acaso,
Eu viesse a ser o seu caso,
O que teria como garantia?

Ela tem um ar vaidoso,
Um jeito sempre teimoso
Que a deixa como incógnita.

Tenho medo da conclusão,
Mas sei por uma forte razão,
O quanto feliz eu seria!

Ela não passa de presunçosa
Que pensando ser gostosa
Não é mais que uma hipócrita!

084

085

ILUSÃO ADOLESCENTE

IMAGINAÇÃO

A minha mente te imagina,
Como um sonho de menina.
Da maneira como te vejo,
Mais aumenta o meu desejo.

É noite... Meu olhar em tua pupila,
Num desejo mais forte ela cintila.
E lá, bem dentro do olhar, no fundo,
Ele sonha nas delícias do teu mundo.

Agita-me o pensamento,
Imaginar nosso momento.
Sei que o toque de sua mão,
Vai disparar meu coração.

É noite... No balanço você caminha,
Oh! Que vontade em mim se aninha.
A custo refreio o desejo em tara,
Em mim uma emoção tão rara!

Crio em minha fantasia,
Ter você no dia a dia,
Como um sonho sem fim.

Ainda é noite... Vai longe a imagem tua,
No meu quarto, imagino-te nua,
Recordando-te em cada traço.

Quem dera por essa ilusão,
Você tivesse no coração
Um cantinho só pra mim...

É fim de noite... O sono em mim habita,
Fazendo o travesseiro teu regaço,
Adormeço te abraçando, tão bonita!

086

087

INSÔNIA

JURAMENTO

Acordei muitas vezes, dezenas,
E a noite era uma apenas.
Sua imagem na mente congelada,
Minha prisioneira na madrugada.

Eu juro que não quis te amar,
Lutei pra não me entregar.
Eu fiz até uma promessa
Pedindo que me livrasse dessa.

O passado em visões serenas,
Vagueia pela noite apenas.
E eu de tudo, sou nada,
Uma mera figura marcada.

Eu juro que até meu coração,
Não entendeu porque razão.
Mas a luta foi muito inglória,
E você entrou na minha história.

Enquanto as lembranças voam,
No ar tantas vozes soam,
Num coro de tantos ais.

Eu juro que te amei de modo tal
Que no mundo não teve igual
À força do meu sentimento.

Lamentos que soltam,
Dores que voltam,
E cada vez te quero mais...

Eu juro que nunca mais
Outro amor me dará a paz
Que eu tinha naquele momento.
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LAMENTO

LEMBRA-TE?

Quero agora nesse momento,
Expressar o meu lamento.
Deixo aqui o meu pesar,
Já não dá pra suportar.

Janeiro... Um olhar tão lindo trocamos
Numa promessa futura de carinhos.
Cantavam os pássaros em seus ninhos,
Lembra-te? E ao mês de janeiro nos amamos.

Quero agora nesse minuto,
Mostrar meu coração de luto.
Tentei tanto prosseguir,
Mas não dá para fingir.
Quero agora nesse segundo,
Mostrar que em nosso mundo
Já não existe mais amor.
Quero agora nesse adeus,
Que perdoe os erros meus
E me poupe dessa dor.
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Fevereiro... Lembra-te? Inebriados, sozinhos,
Ouvíamos uma canção. Olhaste-me e abraçamo-nos.
E o sereno caía nos roseirais vizinhos,
Ó querida, a vez primeira que nos beijamos.
Veio março... Sentada em meus joelhos,
Quieta, presos aos meus teus lábios vermelhos,
Lembra-te? Ardia em meu peito o teu calor.
Saudade que queres mais, solidão que mais queres?
Passam-se os anos, passam tantas mulheres,
E eu que vivi tanto, só em ti conheci o amor...
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MADRUGADA

MAIS UMA VEZ

Já é quase madrugada,
Tenho ao lado a minha amada.
Juntos, refazemos nossos planos,
E recordamos os melhores anos.

Mais uma vez sós,
A distância habita entre nós.
De repente sem calor, o frio,
E no mundo inteiro o vazio.

Ambos juntinhos no solo,
A cabeça apoiada em meu colo.
Desmaia na noite o seu sono
E eu velo feliz sendo seu dono.

Mais uma vez a partida,
Sigo deixando uma parte da vida.
De repente sob os pés foge-nos o chão,
Cada um prova o fel da solidão.

Já é madrugada, o cachorro late,
O coração tão apressado bate
E o meu amor no sonho deserta.

Mais uma vez minha querida,
Sou levado pela vida,
Sem adeus definitivo, sem dor.

Ela balbucia e diz que me ama,
Eu então a levo pra cama
E no amor seu corpo desperta.

Mais uma vez, terna criança,
Levo você na lembrança
E mais aumenta o nosso amor.
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MEU MEDO

Você é o meu medo,
O meu imenso segredo.
Entre nós há uma sintonia
Que cresce mais a cada dia.
Você é um caso escondido,
Que nem pra mim faz sentido.
É um sentimento profundo
Que vive escondido pro mundo.
Na noite minh’alma desperta,
E qual uma ferida aberta
Lembra o amor em segredo.
Evitando que se revele,
O sentimento repele
E morre com ele o meu medo.
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MEUS AMORES

Foi ligeiro o meu amor primeiro,
Durou um beijo de um minuto.
O segundo, embora passageiro,
Deixou meu coração de luto.
Meses depois, tive o terceiro,
Do qual reclames ainda escuto.
Depois o quarto, o derradeiro,
Que ainda clamo a todo minuto.
Depois de tanto ter amado,
Sinto o corpo castigado
E num sono adormeço.
Em sonho entro em declive,
Lembrando do amor que não tive
E amando a quem nem conheço.
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MINHA SAUDADE TE PROCURA

A voz embargada na prece,
Na mensagem tão curta emudece.
O corpo na cama cansado,
Chuva fina molhando o telhado.
Em mim o semblante triste,
Depois da partida persiste.
Na lembrança o filho brincando
E a saudade em tudo gritando.
O sono demora bastante,
Seu corpo repousa distante
Longe da minha pessoa.
A matéria adormece deserta,
A alma reluta e desperta,
Em busca de ti ela voa.
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MOÇA-FLOR NO AMOR

Constrói inúmeros planos
E tem tão poucos anos.
Não passa de moça-flor,
Imaginando o que é amor.
Não existe pra ela futuro,
O seu presente é seguro.
O que importa é sempre o momento,
É isso que habita o seu pensamento.
Essa tão meiga criança,
Traz em si a esperança
De um sonho em realidade.
Tomara que em sua vida,
Não se faça tão escondida
Essa tal felicidade.
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MORATÓRIA

MONOPÓLIO

Estou com saldo devedor
Em relação ao nosso amor.
Quero fazer o pagamento,
Mas nem sei do vencimento.

Ele quer o controle exclusivo,
Possuí-la por egoísta motivo.
Ter o domínio de cada ação,
Ser o único na sua visão.

Sem um motivo imperioso,
Fiz-me menos amoroso.
Diminuí toda atenção
E nem sei por qual razão.

Ele quer o direito garantido,
Em tudo que lhe diz sentido.
Assim como um decreto régio,
Ser só dele, como um privilégio.

A mente em luta diária,
Pede uma suspensão temporária
Para refletir um pouco a sós.

Ele quer um ser controlado,
Ter você sempre do lado,
Para quando lhe necessitar.

Peço então uma moratória,
Dando um tempo nessa história,
Que será melhor pra nós...

Ele quer, a bem da verdade,
Só por uma mera vaidade,
A sua vida monopolizar.
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MONOAMOR

MUSA

A custo de muito medo
Revelei-te o meu segredo.
E você semblante em riste,
Fitou-me de um modo triste.

A sua matéria bonita
Enchendo em requebrado a saia,
Quisera ser a fina fita
Que em sua cintura desmaia.

Imaginando ser seu dono
Terminei no abandono.
Aquele amor sentido,
Foi por ti repelido.

O seu perfume criança
Aumenta mais meu anseio.
Quem dera ser essa trança
Que destrança no teu seio.

Sentindo na brisa a aragem,
Acordo em hora incerta
Em busca de tua imagem.

Você, musa do poeta,
A eterna predileta,
A razão mais infinita.

O olhar no horizonte,
Sem visão de tua fronte
A vida fica deserta.

É você meu universo,
A explosão de cada verso
Que no coração palpita.
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MUSA POR UMA NOITE

MULHER COMPLETA

Nesta noite tão confusa,
Fiz de você minha musa.
Teus olhos verdejantes
São pra mim tão importantes.

Ela tem um jeito discreto
De falar sempre o correto.
Pensamento bem ajuizado,
Age sempre com cuidado.

Ouço na rua teus passos,
Vem correndo pros meus braços.
Vem pra esse sofredor
E ensina o que é amor.

Ela tem um jeito fino
Que vai além do feminino.
Tem um porte elegante,
É bela e pouco falante.

Abro a porta num desejo,
Corro, olho e não te vejo,
Foi um sonho e nada mais.

Ela tem um jeito escrupuloso,
Um corpo muito formoso
Que vale a pena se ver.

Abro a porta do meu quarto,
Abraço e beijo o teu retrato
E encontro a minha paz.

Ela tem um jeito esperto,
Mas é aí que eu desperto,
Ela ainda está por nascer!
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A MUSA DORMINDO

MULHER FATAL

Na tarde de inverno sombria,
Uma figura simples reclinada,
Parecia uma deusa embalsamada,
Mas calmamente dormia.

Seu olhar parece inocente,
Mas judia do olhar da gente.
Esse olhar que se faz sensual
É o que lhe torna mulher fatal.

Aquela figura tão fria,
Pelo sonho embalada,
Rompia na alvorada
E da vida se esquecia.

Seu caminhar parece suave
Qual vôo tranqüilo da ave.
Esse caminhar que se faz tão formal,
Transforma-lhe em mulher fatal.

O coração vagaroso palpitando,
A boca suavemente abrindo,
A brisa na face resvalando.

Seu falar parece tão calmo,
Qual mensagem de um belo salmo
Na magia de um recital.

E o semblante tão lindo
Que adormeceu chorando
Agora desperta sorrindo.

Seu porte tem tanta beleza,
Exulta um ar de nobreza
Que completa essa mulher fatal.
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NÃO SE LAMENTE

NÃO ENTENDO...

Não se lamente por estar sozinho
Porque um dia alguém lhe deu carinho.
Não se lamente por viver na dor,
Porque um dia alguém lhe deu amor.

Não entendo esse papel,
Num desempenho tão cruel.
Sei da imensidão da dor,
Mas foi maior o nosso amor.

Não se lamente do silêncio ao lado,
Porque um dia você ficou calado.
Não se lamente pelo que sofreu
Porque, quem sabe, você mereceu.

Não entendo bem a razão
Porque feriu meu coração.
Sei que a mágoa foi imensa,
Mas porque chora a minha presença?

Não se lamente por não ter alguém,
Porque você deixou só também
Não falando desse amor sequer.

Não entendo até agora
Porque largou tudo e foi embora
Deixando esse vazio profundo.

Não se lamente porque na verdade,
Você provou toda felicidade
Nos braços dessa mulher.

Não entendo porque me mudou,
No projeto do homem que amou
E deixou-me sozinho no mundo.
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NÃO QUERO...

NOSSO AMOR

Não quero morrer agora,
Pois eu sei que não é hora.
Eu tenho que me reerguer
E lutar pra te merecer.

Nosso amor ficou de luto,
Por causa do seu jeito bruto.
O que antes era um grude,
Virou um jeito rude.

Não quero ficar assim,
Pensando que estou no fim.
Eu tenho que erguer a cabeça
E acreditar que te mereça.

Nosso amor em regressiva contagem,
Por causa do seu jeito selvagem.
E, se continuar assim,
Logo vai chegar ao fim.

Não quero parecer culpado
Por nosso amor ter acabado,
Se muito tenho pra te dar.

Nosso amor que foi tão ardoroso,
De repente furioso,
Perdeu-se pelo caminho.

Não quero te causar desgosto,
Quero o sorriso no teu rosto,
Quero simplesmente te amar...

Nosso amor já ofegante,
Pode mudar num instante,
Basta voltar seu carinho.
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NOSSA NOITE

Nesta noite de amor estou cheio,
Sinto ainda o perfume do teu seio.
Mas a sensação de cada beijo,
Mais alvoroça o meu desejo.
O ouvido se faz mais atento
Na canção que traz o vento.
E esta noite tão divina
Vai levar essa menina.
Logo vai romper a aurora
E a própria natureza chora
A nossa despedida infinda.
Perdoa se já é hora,
Se tem que ir embora,
Pois eu te quero ainda.
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NOITE DE AMOR

Habita no ar da redoma,
O cheiro do teu aroma.
Do quarto a visão da colina,
Perde-se em meio à neblina.
O vento sopra qual canto,
Homenagem ao seu encanto.
E pensar que na noite escura,
Galopei tanta formosura.
Mal acompanho seu passo,
No corpo habita o cansaço
De nossa noite sublime.
Na cama desarrumada,
O fim da longa jornada
Que o nosso encontro redime.
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OLHA!

Olha, eu te amo sabe?
De um modo tal que não sei explicar.
É algo estranho que já não me cabe,
É uma maneira nova que se tem de amar.
Olha, eu preciso te dizer,
O que sinto é tal, não posso esconder.
É um nó que cala a voz da garganta,
É uma dor no peito que mais se agiganta.
Olha, eu te quero tanto,
Que na alegria vem até o pranto.
Por quê? Como matar o sentimento insano,
Se é por você que a todo instante eu chamo?
Olha, você tem que saber,
Da importância que isso tem no fim.
Não adianta tentar esconder,
O amor maior que grita dentro em mim.
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O SEU...

O seu sorriso irradia,
Uma certa feitiçaria.
Ele age como magia,
Transforma o meu dia.
O seu olhar me seduz,
Inebria-me a sua luz.
Envolvido em tal sedução,
Por seu olhar perco a razão.
O seu porte de realeza,
Combina com toda beleza
Que afronta a minha visão.
O seu encanto querida,
Valoriza a minha vida
E me enche de emoção.

113

PAIXÃO

PAIXÃO ANÔNIMA

Vivo assim nessa louca paixão,
Um amor que não tem razão.
Sentimento que me deixa sem jeito,
Uma dor sufocando o meu peito.

Tenho uma paixão ilusória,
Alguém oculta em minha história.
É uma ilusão que sempre insiste,
Mas que às vezes nem existe.

Tudo tem a sua visão,
Você mora no meu coração.
Você é a minha alegria,
Razão do meu dia a dia.

Em minha mente ela entra em cena,
Não sei definir se é loira ou morena.
A única coisa que sei ainda,
É que ela é linda, muito linda!

Você está em meu pensamento,
Vive nele a todo o momento,
Sufocando o meu coração.

Ás vezes, bebo por essa ilusão
Que reside em meu coração
Em foram de felicidade.

Você é minha esperança,
Um amor que ficou na lembrança,
Você é a minha paixão!

Na bebida, às vezes ponho,
A doce ilusão desse sonho,
Como se fosse realidade.
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PAIXÃO DA MINHA VIDA

PAIXÃO OU ILUSÃO?

Meu amor te quero tanto
Que ao pensar me vem o pranto.
Se eu penso em te perder,
Já começa o meu sofrer.

Arde no peito uma chama,
Será que você me ama?
Essa dúvida me apavora,
Penso nela a toda hora.

Esse amor sem preconceito,
Sentimento sem defeito
Que me faz ser tão feliz.

Queima no olhar nova luz,
Que mensagem ela traduz?
Essa dúvida me revigora,
Penso em você sem demora.

Esse amor tão companheiro,
Vale mais que ter dinheiro,
Esse amor que tanto quis.

Vive em minha sua lembrança,
Ela traz a esperança
Que guardo no coração.

Meu amor é mais bonito
Que o azul do infinito.
Esse amor, minha querida,
É a paixão da minha vida.

Vencendo a timidez,
Pergunto na insensatez,
Será paixão ou ilusão?
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PRA SER SOMENTE MINHA

PASSADO

Desse olhar quero ternura,
Da linda face toda candura.
Mas sei com um meigo olhar,
Você até pode me conquistar.

Um dia no meu passado
Eu já não queria ser amado.
O meu coração tão sofrido,
Não queria mais ser ferido.

Abra a sua boca e sorria,
Crie em mim fantasia.
Tudo você pode criar,
Quem sabe vou contigo sonhar.

Mas você, nem sei de onde apareceu,
O meu corpo inteiro estremeceu.
Foi me possuindo de mansinho
Com esse seu indefeso jeitinho.

Imagino o que quer de mim,
Mas não importa que seja assim,
Pois serei o que você quiser.

De repente, no meu passado,
Você já não estava ao meu lado,
Você já havia partido.

Eu me entregaria facilmente,
Se você viesse ternamente
Pra ser só minha mulher!

Nesse dia, no meu passado,
Eu maldisse por ter te amado,
Melhor eu tivesse morrido...
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PEDAÇOS

PERDOA

Ontem tudo acabou de fato,
Até rasguei o teu retrato.
De você, minha última conquista,
Pedaços de papel em minha vista.

Perdoa se quando suavemente passa
Sinto-me perdido em sua graça.
Perdoa se traduzo um paraíso
Quando vejo o seu sorriso.

Hoje, de alma cansada,
Sinto-me no fim da jornada.
Desiludido em meio a pista,
Nem creio que alegria exista.

Perdoa se cada palavra a mente reprisa,
Perdoa se procuro seu perfume na brisa.
Perdoa se perdido no abandono,
Vivo sonhando ser seu dono.

Alguém sem amada amante,
Frustrado segue adiante,
Uma dor que não se acalma.

Perdoa se em sua mocidade,
Imaginei tanta felicidade
E por isso tanto chamo.

Sozinho pela estrada ando,
Deixo no vento ecoando
Os tristes gemidos da alma.

Se pensar em ironia,
Por essa minha ousadia,
Perdoa, porque eu te amo...
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PORQUE FUI CEGO...

POR UM SONHO DESFEITO

Pensei em tudo e não nego,
Em nosso caso fui um cego.
Você, sempre a primeira da lista,
Fiquei privado da vista.

Ó mulher mais linda que eu amava,
Fugiste adeus, sou um desgraçado.
Voltai visão tão bela do passado,
Quero ainda relembrar o quanto amava.

Hoje me sinto assim obscuro,
Caminho sem nenhum futuro.
O olhar, de lágrimas, embotado,
Sem ter você ao meu lado.

Que tolo eu fui, como eu te amava!
Eu, de amor sincero, tão bem pensado.
Adormeci no meu sonho acalentado,
Pelos teus lábios que tímido beijava.

Um caso sem importância,
Deixou você à distância
De olhar tão triste, querida!

Assim é a vida. Uma estação tão densa
Que no peito aos poucos finda.
Pressinto ainda tua igual presença.

Num momento de bobeira,
O destino me deu a rasteira
E levou a mulher da minha vida.

Em mim a solidão se mostra infinda.
Que eu possa dormir sem descrença,
Perdoa minha amada, eu te amo ainda!
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QUAL É MEU SENTIMENTO?

Sinto em minha emoção
Que por você tenho afeição.
Minha mão sinto tremer
Só em pensar que vou te ver.
Sinto em minha intimidade
Que por você tenho amizade.
Meu olhar sempre a procura
E está repleto de ternura.
Sinto mesmo a cada dia
Que isso é mais que simpatia
Pois me sufoca o coração.
Sinto em meu interior
Que até pode ser amor
Ou uma irresistível paixão!
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QUANDO

Quando imagino meu corpo tão perto do seu,
Quando suas mãos tão frias nas minhas,
Quando envolvo no braço esse espaço tão meu,
Eu quero outra vez as formas que tinhas...
Quando toco sua pele tão branca e macia,
Quando suas mãos penetram em meus pelos.
Quando sinto seu beijo que a sede sacia,
Eu quero outra vez ouvir seus apelos.
Quando sinto no ouvido a paz dessa voz,
Quando sinto nas mãos vibrar seu anseio
Eu quero essa paz que tem, dentro em nós.
Quando sinto tão perto sufocar seu calor,
Quando durmo encostado sonhando em seu seio,
Eu quero outra vez a magia do amor...
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QUESTÃO DE ADEQUAÇÃO

QUEM SOU EU?

Sei que tenho que me adequar,
Não dá mais pra disfarçar.
Se uma mudança não acontecer,
Sei que posso te perder.

Quem sou eu meu Deus,
Que sofro longe dos meus?
O que é que eu fiz pra suportar,
Tanta dor só por amar?

Sei que tenho que me amoldar,
Alguma coisa tem que mudar.
Se eu não me fizer diferente,
O que será daqui pra frente?

Quem é esse tal pecador,
Que não merece o seu amor?
Que para muitos é modelo,
E tem a vida em pesadelo?

Sei que se eu me acomodar,
Nada vai se alterar
E tudo vai ficar igual.

Quem sou eu afinal?
Por que a hora fatal
Ainda não me levou?

Sei que vou me apropriar
De uma maneira singular
Pra não ver nosso final.

Quem é esse ser tão raro,
Que paga um preço tão caro,
Porque loucamente te amou?
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RARIDADE

REVELAÇÃO

Quero de um modo exemplar
De você poder falar.
Dentre o gênero feminino
Você é a excelência do fino.

Quero dar a conhecer,
A razão do meu viver.
Falo de maneira discreta,
Da paixão que foi secreta.

Numa rápida amostragem,
Nem sei se tenho coragem.
Nem quero causar complexo,
Só você me completa o sexo.

Quero a todos divulgar,
A mulher que me fez amar.
Talvez seja uma maneira confusa,
De revelar a minha musa.

Na vida procurei com zelo,
Alguém que fosse modelo
Para com ela ficar.

Falar dessa meiga menina,
É como uma revelação divina
Que a ninguém posso ocultar.

Como foi bela a nossa vida!
Quero na “outra” querida,
Contigo também estar.

Pena que acabou o soneto,
Mas em outra poesia prometo
O seu nome revelar...
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RETRATO

RELAÇÃO SEXUAL

Ontem revi a fotografia
Que você me ofertou um dia.
Pensativo sobre cada cena,
Confesso que até tive pena.

Vem do banho, cabelo solto,
Nessa imagem fico envolto.
A visão já quase turva,
Mira firme cada curva.

Ontem revendo aquela gravura,
Vi que já não tenho estrutura.
Apesar de todo meu empenho,
Estremeci ao seu desenho.

Aproximo-me dos seus traços,
Ponho tudo entre meus braços.
E selando com meu beijo,
Mais aumento o seu desejo.

Ontem diante daquela pintura,
Senti tanta amargura
Que lágrimas molharam o papel.

O sangue ferve qual chama,
Você me chama pra cama
E do pedido não recuo.

Ontem fitando o teu retrato,
Maldisse o momento exato
Em que ao teu amor fui infiel.

O corpo nu estremece,
O seu olhar desfalece
E por amor te possuo.

130

131

ROSEIRA E CARMIM

Sinto atração por essa roseira,
Sempre esbelta e altaneira.
Ao lado, no mesmo jardim,
Vejo um solitário carmim.
Ele, coitado, sempre sozinho,
Não lhe pousa nenhum passarinho!
Ela é por todos amada,
Jamais se sentiu abandonada.
Você é como essa roseira
Que durante a vida inteira
Foi um motivo de atração.
Eu, tal qual o carmim,
Sigo direto pro fim
Na mais triste solidão.
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SAUDADE

Saudade, é essa vontade de lhe encontrar,
De sair pela rua correndo e gritando.
Saudade, é a sua ausência na mente a vagar,
E no peito o coração descompassado pulsando.
Saudade é a lembrança que vem da sua face,
É a vontade de caminhar sobre os seus passos.
Saudade, saudade de passar por onde passe,
Envolvido no carinho dos seus braços.
Saudade, é esse incontido desejo
Que me acompanha no que faço e penso,
E só termina quando lhe vejo.
Saudade é um silêncio que me faz calar,
É um vazio que sinto tão denso,
É uma maneira distante de amar.
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SAUDADE DE VOCÊ

Na sua maneira de falar,
No perfume solto no ar.
Na face o mesmo trejeito,
Vejo longe esse seu jeito.
Na paz do seu sorriso,
Encontro o paraíso.
No caminhar mais elegante,
Segue olhar tão penetrante.
Esse modo tão calado
Que lhe faz tão educado
E nos deixa à sua mercê.
Já vai longe a infância,
E eu aqui nessa distância
Tenho saudade de você...

134

SAUDADE INFINDA

Onde começa ou termina,
A saudade dessa menina?
Em nosso sentimento em chama,
Ou no relacionamento na cama?
A saudade dessa mulher,
Esquecer é o que se quer?
Maldizer qualquer lugar
Ou afogar-se num copo de bar?
Saudade de quem chamo,
Nas lágrimas que derramo
Querendo te encontrar.
Saudade de quem amei,
Saudade de quem me dei,
Saudade não vai me deixar.
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SEU JEITO DE SER

SEU OLHAR

Eu quero seu jeito ousado,
Frente a frente e não de lado.
Esse jeito bem atrevido
Que para outros não tem sentido.

Seu olhar me traz a calma
Que habita no fundo da alma.
Seu olhar tem um verde bonito
Que se perde no infinito.

Eu quero seu jeito petulante
Que lhe faz tão importante.
Esse jeito atiradiço,
Até desmaio só por isso.

Seu olhar é tão sereno
Que parece um doce veneno.
Seu olhar tem tanta esperança
Que parece de uma criança.

Eu quero seu jeito arrojado,
De nunca ficar calado
Tendo algo pra dizer.

Seu olhar, às vezes, é triste,
Numa dor que nem existe
Que me faz ter que calar.

Esse seu jeito atirado,
Foi que me fez apaixonado
Querendo contigo viver.

Seu olhar na noite é desejo,
O corpo estremece no beijo
E me faz submisso te amar.
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SEM VOCÊ

SÓ VOCÊ

Querida sem você nada tem sentido,
É como se tudo eu tivesse perdido.
Se noite ou dia não tem importância,
Se entre nós não houver distância.

Só você me faz suspirar,
É por você o meu sonhar.
Só você é o meu querer,
É por você o meu viver.

Querida sem você não existe amanhã,
Pois você é como uma alma irmã.
Não importa a sucessão dos dias,
Sem você não existem alegrias.

Só você me faz calar,
É por você o meu cantar.
Só você me faz dizer,
É por você o meu sofrer.

Querida sem você o que sou no presente?
Senão um simples pedaço de gente
Pelas ruas a perambular.

Só você me dá a paz,
É por você que quero mais,
Só você e mais ninguém.

Querida sem você o que posso fazer,
Se até o meu simples viver
Só consiste em te amar?

Só você é o meu tema,
É por você este poema,
Só você é o meu bem.
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SONETIGO

SONHO ERÓTICO

Por querer eu me fiz teu amigo,
Guardo as horas que tive contigo.
Ouça bem nesses versos que eu digo
Da lembrança de um caso antigo.

Já não existe luz
E num gesto ousado
Sinto os traços nus
De um corpo rosado.

No passado distante investigo,
A saudade que hoje é castigo.
O que houve ainda guardo comigo,
A memória se fez terno abrigo.

Nesse meu desejo
Vôo nos meus passos
E selando com um beijo
Caio em seus braços.

Toda dor como um fel eu mastigo,
Cada hora ao teu lado bendigo,
Que me leve essa dor ao jazigo.

Tudo é um sonho,
Mas nessa aventura,
A vida nele ponho.

De tudo que tive maldigo,
O tempo que é nosso inimigo
Pois apaga em sua mente o que digo.

Do sonho submisso,
Em minha amargura
Eu vivo só por isso.
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SONHANDO...

Quarto em penumbra, visão escura,
Confunde a vista, bela escultura.
Formas diversas, bem marcadas,
Por finas matérias espalhadas.
A brisa envia a sua frescura,
Homenageando a deusa pura.
Revolvendo os cabelos ondulados,
No espaço da cama destacados.
Eu sonho essa musa mais bela
Que o corpo esbelto revela
No fino tecido através.
Não tenha, pois, mais receios,
Que sonhando dormir nos teus seios,
Eu morra feliz aos teus pés...
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SONETO ANÔNIMO

Mulher de beleza fina,
Nem sei o nome dessa menina.
Faz da rua a passarela,
O andar dessa donzela.
Seu corpo é sem igual,
De formato escultural.
Seu sorriso que beleza,
Sorri nele a natureza.
O olhar se faz sereno,
Entorpecendo qual veneno
A visão de quem lhe vê.
O sentimento em competição,
Põe no jogo o coração,
Todos querem ter você.
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SONETO À SAUDADE

SONETO DA ORA

Na saudade do teu beijo
Ainda vive o meu desejo.
Na saudade de um olhar
Que ainda ousa te fitar.

Não, por favor, não vá embora,
Espere que nos chegue a aurora.
Acalme essa dor que me devora,
No doce do seu beijo ela evapora.

Na saudade de um romance
Que perpetua cada lance.
Na saudade de um abrigo,
Onde mora um amor antigo.

Espere, por favor, não vá agora,
A minha alma triste te implora.
A chuva fina ainda cai lá fora,
Ouça esse alguém que te adora.

Na saudade que me consome,
Ainda revive o teu nome
Que a minha mente conclama.

Não, por favor, não é hora,
Desculpe, eu não queria, por que chora?
A força desse amor te revigora.

Na saudade que me mata,
Essa dor que me maltrata
Pois minha saudade te ama.

Olha, por favor, a coisa melhora,
Tudo vai ficar como outrora,
Não, por favor, ela foi embora...
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SONETO A VOCÊ

Você, cabelos negros, bem tratados,
Belos, dispersos, mas despenteados.
Você, corpo divino, pele morena,
A visão perdida, mas sempre serena.
Você, olhos tão verdes e sonhadores,
A romântica chorona dos trovadores.
Você, que mesmo por nada, como agora,
Por esta poesia, emociona e chora.
Você, grande professora, ótima cozinheira,
Que um dia foi minha companheira,
Você é um passado que no futuro ponho.
Você é como uma deusa surgida,
Que um dia preencheu minha vida,
E por quem até hoje sonho.
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SONETO ÁRCADE

Qual Vênus na meia luz,
Imagino teus traços nus.
A natureza ao momento se soma,
As flores perfumam a redoma.
Pássaros cantam junto à fonte,
O sol caminha no horizonte.
O vento sopra uma canção sonora,
Lembrando aos amantes que já é hora.
Beijos se sucedem a mil,
A tranqüilidade da vida pastoril
Comunga com a nossa união.
Assim, ó minha linda menina,
Musa mais bela, divina,
Adormece em meu coração.
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SONETO À MUSA DISTANTE

SONETEI

Penso a todo instante
Nessa musa tão distante.
O vento chega num açoite,
Trazendo a saudade na noite.

Por acaso eu te encontrei,
Era necessário e te falei.
Por ousadia eu te beijei
E sem querer me apaixonei.

Lembro você, corpo bonito,
Olhar perdido no infinito.
Uma beleza que nem sei de onde veio,
Coração palpitando no seio.

Por nosso amor eu me casei,
Por estupidez te maltratei.
Por indiferença eu me calei,
Você sofreu agora eu sei.

Aqui, quanto mais penso, me iludo,
Qual morto-vivo afastado de tudo,
Vivo apenas de sua lembrança.

O seu amor eu olvidei,
Você falou e eu gritei,
Pediu carinho e eu não dei.

Mas quando forte chega a saudade,
Eu nem sei quem sou na verdade,
Pois choro tal qual uma criança.

Você partiu e eu fiquei,
Você chorou, também chorei,
Por que, se você me amou e eu te amei?
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SUA FOTO

SINAL DE AMOR

Aquela foto que lhe roubei,
Perpetua as lembranças que passei.
Ela é a marca de cada dia
Que fiquei contigo minha Maria!

A natureza em pausa se cala,
Em silêncio permaneço na sala.
Essa quietude que me veio,
Foi só por você, eu creio.

Fitando-a a pouco até chorei,
Seu olhar sincero, agora eu sei.
Por ela tudo eu faria,
Por nada no mundo a trocaria.

O pensamento difuso e incerto,
Traz a sua lembrança bem perto.
Com ela, os momentos breves,
Desfilando quais plumas leves.

Ela me acompanha a noite inteira,
É como a inesquecível companheira
Que me leva a tal delírio.

Na sala, o frio, corpo coberto,
O coração no peito aberto
Segue seu bater cismando.

E, ao fitá-la, tenho a impressão,
Que apesar de toda solidão,
Ainda sou feliz nesse martírio.

Meu ser inteiro é só calma,
Uma saudade assume a alma
E descubro que estou te amando!
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SIMPLES OBJETO

No caminhar pontual,
Desfila tão sensual,
A musa do erotismo,
Criada por meu cinismo.
E eu nesse descaminho
Perdido no seu charminho,
Penso tanta cretinice
E nem lembro o que te disse.
Assim de um modo pacato,
Aceito esse seu desacato
Sabendo de toda verdade.
Eu que cruzei seu trajeto,
Não sou mais que um objeto
Que sonhou felicidade.
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TÉDIO

Em noite como esta,
Longe do ar de festa,
Vivo de tantos horrores,
Sentindo todas as dores.
Sem ir, estou sempre de volta,
No olhar um ar de revolta.
Longe eu sinto a aurora
E morro assim toda hora.
No peito a mesma emoção
Explode em meu coração
Vazio em todos os cantos.
E neste vazio profundo,
A mágoa invade meu mundo
E choro todos os prantos.
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TUA CARTA

TUDO QUE É SEU...

Na cabeceira da minha cama existe
Uma mensagem que leio e fico triste.
É uma carta que até hoje eu,
Sinto saudade de quem a escreveu.

O SEU SORRISO IRRADIA,
UMA CERTA FEITIÇARIA.
ELE AGE COMO MAGIA,
TRANSFORMA O MEU DIA.

Essa carta ao meu choro assiste,
Ao meu lado sempre ela viveu.
Reviver um sonho que consiste
Na lembrança do amor que já morreu.

O SEU OLHAR ME SEDUZ,
INEBRIA-ME A SUA LUZ.
ENVOLVIDO EM TAL SEDUÇÃO,
POR SEU OLHAR PERCO A RAZÃO.

Tenho-a de cor na minha memória
E o que era um bem na minha história
Hoje se transformou em mal.

O SEU PORTE DE REALEZA,
COMBINA COM TODA BELEZA
QUE AFRONTA A MINHA VISÃO.

Com tudo no meu egoísmo,
Pergunto com tal cinismo:
E quem não teve amor igual?

O SEU ENCANTO QUERIDA,
VALORIZA A MINHA VIDA
E ME ENCHE DE EMOÇÃO.
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UMA QUESTÃO DE GOSTO

VOLTA!

Alguém me perguntou o que vi em você,
Por que eu vivo à sua mercê?
Seria motivo de alguma aposta?
Todos me cobram essa resposta.

Querida, tentei e não me iludo,
Na sua ausência eu fiz de tudo.
Lutei pra te esquecer
E já não sei o que fazer.

Alguém me disse que é pela riqueza,
Já que em você não existe beleza.
Chegaram até a comentar
Que não tenho condições de amar.

Por você fiz até jura,
Alguém disse: “o tempo cura”.
Longe no tempo e no espaço,
Sem você mais nada faço.

Alguém me falou cobrando
Que eu não posso estar lhe amando
Por não revelar no meu rosto.

Amo-te e não tem jeito,
O coração sufoca o peito,
Como se apressando o meu fim.

Ninguém é igual neste mundo,
Traduzo o sentimento profundo
Numa simples questão de gosto!

Grite, diz que me ama,
Seu coração também me chama,
Grita e volta pra mim.
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VOCÊ NÃO SABE, MAS EU TE AMO!

VAI VOLTAR, OU NÃO?

Olha, eu sou aquele que você nem sabe,
Mas com um amor que nem me cabe.
Que sonha com você menina
E te procura em cada esquina.

Em mim um eterno vazio,
Queima o sol, mas sinto o frio.
O sentimento mais emotivo,
Tão breve perdeu o motivo.

Olha, eu sou aquele que você nem vê,
Que daria tudo para ter você.
Que contraria até o destino
Pra merecer ser teu menino.

Por um motivo tão fútil,
Virei um objeto inútil.
O castigo é minha dor,
Na ausência do teu amor.

Olha, às vezes, eu nem sou nada,
Mas te quero como namorada
Por tudo que existe em mim.

Quisera merecer
A ventura de responder
Essa minha indagação.

Olha, se um dia ficar sabendo,
Mesmo que eu esteja morrendo,
Por favor, me diz que sim...

Pelo pranto que derramei,
Pelo muito que te amei,
Vai voltar, ou não?
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VOCÊ AINDA ME AMA?

VOCÊ SÓ FOI USADA

Onde será que você deixou,
A lembrança de quem mais te amou?
Será que todo o meu carinho,
Você perdeu pelo caminho?

Ele chegou manso e calado
E foi ficando ao seu lado.
Um jeito humilde e carente,
Mostrou-se tão dependente.

Por que será que o meu beijo,
Já não desperta o seu desejo?
Será que outro alguém vem vindo,
Seus lábios para um outro sorrindo?

Seu interior perdeu a calma
E se entregou de corpo e alma.
Esqueceu do mundo lá fora,
Só ele importava agora.

Será que o amor teve fim,
Quem a roubaria de mim,
Se ainda te quero tanto?

Apesar de tanto desvelo,
Não foi mais que pesadelo,
Pois você não foi amada...

Se um dia você me deixar,
Uma tsunami vai se formar
Com as lágrimas desse meu pranto.

O que era tanta emoção,
Não passou de frustração,
Pois você só foi usada...
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