
Manhã 

Pra cá 
Onde nasce o sol 
Fico observando 
As situações de outrora 
Os raios adentram, 
Iluminam as construções 
Mas não elucidam as lembranças 
Nem os caminhos que andam 
Por esta terra 
Que um dia semeamos 
Sonhos, lutas, lágrimas 
Canções que um dia cantamos 
Mas que agora 
Já não se manifestam... 
Talvez pela ausência 
Pelos beijos que foram poucos 
Pelas juras que se perderam 
Pelo tempo que se tornou oco 
O bailar do vento 
Arrasta-nos para um vazio 
Que se faz em meio à multidão 
E já se perde os sentidos 
O que separa o frio do calor 
A linha entre o desejo e a dependência 
A inspiração para construir o amanhã 
Que chegará, com métrica ou dor 
E se fará 
Mesmo não havendo desejo... 

  

Soneto da lembrança 

 
Uma noite 
Muita vida por viver 
É uma saudade que se agarra 
Ao lembrar de uma mulher 
 
Torna-se um estar no mundo 
Sem norte ou destino 
À deriva, à procura 
De um porto, um abrigo 
 
É uma agonia que não se vê 
Deixada pelas mágoas que de ti herdei 
Num rumo que não pude escolher 
 
E passo a escrever 
Esses versos sem sentido 
Linhas, rimas, sentidos para viver 

  

 

 



Abandono 

O seu abandono foi desordenado 
Lembro que nenhum músculo  
do seu rosto se moveu 
enquanto me deixava... 
Foi uma vontade de morrer 
Não coube em mim tanta tristeza, 
tristeza por ter consciência de não poder 
recapturar o seu antigo olhar! 
Fiquei só com os meus botões 
a tentar compreender a causa 
que te levou a tal razão... 
Lembrar a sua fala amorosa de dias atrás 
me deixou em pleno estado 
de confusão e desalento. 
Como é possível acabar assim 
aquele sentimento que parecia inundar seu coração? 
Talvez esses sentidos foram tênues 
na sua mente e por razões distintas 
vieram se manifestar ao acaso... 
Impossível decifrar 
Assim como é impossível esquecer! 
As palavras proferidas antes pelos seus lábios 
Chegam agora para adentrar meu ser 
e romper a minha ligação com a terra 
Essas palavras estão em mim... 
A memória não apagará tão cedo! 

  

Ela 

E ela vem 
Embalando o mundo ao ritmo dos seus passos 
Deixando em mim um desejo intenso 
De poder tê-la nos braços 
 
E olho mais uma vez 
Como é linda essa menina 
Seu corpo é a imensidão do vislumbre 
E frágil como as asas de uma vida 
 
Os seus cabelos 
Balançando no compasso da minha respiração 
E esse seu olhar fundo 
Desatinando minha razão 
 
E quando ela me sorri 
Ilumina a manhã como um dia anunciado 
Dela não sei os sonhos nem endereço 
Só sei que queria viver ao seu lado... 
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