Giovanni Alecrim

O caderno
verde
de poesias

Giovanni Campagnuci Alecrim de Araújo
...mas o justo viverá pela fé (Habacuque 2.4)
Contatos com o autor pelo site
www.cafecomalecrim.com.br
Registrado na Biblioteca Nacional.
Todos os direitos reservados ao autor
ISBN 978-85-65031-00-4

Primeira edição: 2011
Tiragem: 100

O caderno verde
de poesias
Versos de um coração perdidamente
apaixonado e outros poemas afins

Em 1995 eu havia me mudado para São Paulo fazia pouco mais de seis meses. Logo após operar meu cotovelo
esquerdo ganhei um bloquinho, toda vez que saía o levava
comigo, principalmente quando ia para Santa Casa de São
Paulo, fazer fisioterapia. Foi quando escrevi meu primeiro
poema, em um bloco de papel com encadernação espiral.
Respirei aquele bloquinho até o ano 2000. Foi no papel e
caneta que fiz meus primeiros versos. Depois, migrei para
o computador e para o Palm, porém, mesmo com toda a
mobilidade do Palm, muitas vezes não registrava alguns
versos que surgiam como uma chuva de verão. De 19952000 foram produzidos boa parte dos poemas deste caderno. Foi um período de produção intensa, muitas ideias.
No dia 19/3/2009 resolvi comprar um novo bloquinho. Esteve comigo para cima e para baixo, onde eu ia. Levava-o
na mão, no bolso da calça. De certa maneira, acho que
foi um desejo de reviver aqueles dias de versos que fluíam
com naturalidade e sem o espírito crítico que tenho hoje.
Na primeira folha do meu bloco escrevi o seguinte:
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Graça
Fora da luz não há vida.
Trevas são o espelho da morte
e onde reina trevas, devemos ir
Um dia sua vida foi escuridão,
hoje gozas luz e salvação.
Foi-te dada, não comprada.
Imerecida, não trabalhaste por ela.
Se graça recebestes,
gracioso sejas!
Se perdão ganhaste,
perdoai sem medida!
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Recomeçar
Aquele cara quis recomeçar
largar tudo e não olhar para trás.
Mas seu passado lhe sorria ironicamente
e ele só conseguiu chorar as escolhas de então.
Ele quis sonhar, mas não dormiu.
Ele quis falar, mas se ausentou.
Ele quis escrever, mas se fechou.
Então ele encontrou os braços abertos
de quem sempre o quis por perto.
No silêncio da sua alma ele a viu
sorrindo, chorando, calada, gritando,
era ela, a solidão.
Inebriado por seu som, silencioso,
ele se entregou, corpo, alma e razão.
Se é que há razão na solidão.
Se é que há razão.
Se é que há.
Se é que.
Se é.
Se.
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Marca
Como ferro quente sobre a carne
você marcou o meu coração,
a minha alma, minha emoção.
Ainda arde, posto que é paixão.
Ainda inflama, posto que é tesão.
Ainda pulsa, posto que é amor.
Ainda lateja, posto que é dor.
Como ferro quente sobre a carne
você me marcou, definitivamente,
com seu sorriso, suas palavras, seus gestos.
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Eu quis
Eu quis fazer um verso
livre de barreiras
para expressar o que sinto,
para lavar a alma,
para recuperar o perdido.
Eu quis fazer um verso
livre de barreiras
para libertar meu corpo,
para libertar minha vida,
para libertar minha alma.
Eu quis fazer um verso.
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Perdido eu
Quis esquecer, apagar da mente e recomeçar,
mas seu olhar me prendeu num instante
e, por um momento, pensei respirar a liberdade
dos que amam e não tem nada a temer.
Então lutei contra aquilo que desejava,
entreguei meu coração ao vazio
e mergulhei no fundo da minha alma,
sem perceber que ao me perder, me achava.
Perdido, busquei a luz dos teus olhos
e encontrei o gris de um sorriso pálido,
me convidando para cantar e dançar,
coisa que não quis, por não ter o que desejo.
Desejei, sonhei, acordei e desacordei.
Tentei me reerguer, sublimar, apagar,
calar a voz de um coração perdido.
Perdido eu, em você...
você...
você...
você...
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Respiro
O que mais dizer,
se aspiro o seu ar
e expiro versos?

Achado
Contemplei,
e por contemplar, desejei,
e por desejar, sonhei,
e por sonhar, me perdi,
e por me perder, me encontrei em ti.
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Lucas 9.57-62
As raposas têm suas casas,
os pássaros, seus ninhos,
mas, se quiseres seguir Jesus,
saibas que não terás morada.
Para anunciar o Reino de Deus
não há tempo para o morto sepultar.
Para os mortos, os mortos.
Vá, e anuncies o Reino.
Quem coloca a mão no arado
não pode olhar para trás,
antes, renuncie à sua vida
ou renuncie ao Reino de Deus.
Eles queriam seguir ao homem
que Deus enviou para anunciar
a salvação e a vida eterna.
Mas sem renúncias, não há Reino.
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Do gris fez-se luz
No gris da segunda-feira da minha vida
brilhou uma luz que despertou os meus sentidos.
Eram seus olhos,
mas eles não olhavam para mim...
Mesmo assim o brilho do seu olhar
iluminou meu dia, com a beleza
que só você, em toda sua força,
meiguice e alegria, consegue me passar.
Contemplei seu olhar, mergulhei no seu sorriso,
viajei no seu semblante, sonhei no seu corpo.
Você transformou meu gris numa luz suave,
delicada, bela, atraente, inebriante.
Inebriado, saí de mim, voei,
e por um instante me vi nas nuvens.
Você me faz sonhar...voar...voar...voar...
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Mistério
O que se esconde naquele jeito tímido,
olhar esquivo, andar sereno, sorriso rápido?
O que há por trás do seu jeito quieto,
que prende a atenção, chama para si os olhares?
Um doce mistério. Desvendá-lo? Para quê?
Fico com o mistério, é mais sincero,
puro, real, verdadeiro e poético.

Giovanni Alecrim	 19

Foda-se
Uns preferem falar,
outros, o silêncio,
outros, a indiferença,
eu prefiro o foda-se.
éfe-ó-dê-á-esse-e.
Foda-se!

Confissão matinal
Todos os dia, ao despertar,
levanto-me, vou até o banheiro,
levanto a tampa do vaso, urino,
vejo meu reflexo no fundo
e digo a mim mesmo:
— Giovanni, você é um merda!
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Encoberto
Suavemente encoberto, o que desejo ver
me faz escrever, pensar, sonhar.
Revela-se, vez ou outra, em pequenos relances.
Mostra-se, outra ou vez, em grandes momentos.
Ver talvez não me baste,
ter é o que almejo,
ser é o que quero,
fazer é o que sonho.
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Casa
Abri a porta da minha casa
para mostrar como vivo.
Na sala revelei meu rosto,
na cozinha, meu apetite,
no quarto, meu desejo
Abri a porta da minha casa
para mostrar quem não sou.

Receita das palavras
A palavra mais pura
brota do coração,
mas quem a fecunda
é a alma.
Cada palavra tem o sabor,
o cheiro, a textura e a beleza
da combinação exata da alma
com o coração.
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Sensações: explicam-se?
Como compreender tudo o que sinto?
Há o que ser compreendido?
Sensações, explicam-se? Interpretam-se?
Se as explico, me perco,
se as deixo sem explicação, me perco.
Como?

Consequência
Tento não reagir aos detalhes,
mas cada movimento, olhar e palavra
desencadeiam emoções.
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Razão
Se alguma razão há
para tudo o que acontece,
esta razão está na felicidade.
Felicidade em te querer
e te fazer se sentir querida.
Felicidade em te desejar
e te fazer se sentir desejada.
Felicidade em ver o brilho
do seu olhar e o esplendor
do seu sorriso.
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Palavras sentidas
Há palavras que são ditas,
outras escritas,
outras sentidas.
De todas, guarde aquelas
que falam à alma
e aquecem o coração.
Porque estas, ainda que
caladas ou apagadas,
nunca deixam de ser
sentidas.
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Pequena
Diante de sua seriedade e braveza
há quem se retraia.
Mas, acredite,
por trás desta pequena austera
há suavidade e beleza,
alegria e amizade,
brincadeira e palavras sinceras.

Barreira
Se há sorriso e nele inspiração,
por que deixar de falar e escrever?
O que há nesse sorriso que faz,
sem eu entender, uma barreira
entre o verso e você?
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“Milk and sugar, please”
Uma pequena, mas grande,
faz brilhar o dia.
Sua amizade irradia,
mesmo quando quieta,
toda sua beleza e alegria.
How are you?
Existe modo mais feliz
de dizer: sorria?
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Verso incompleto
Me encontrei perdido
no olhar que me fascina,
e por me perder, encontrei
o verso que faltava,
mas que ainda é incompleto.
Um verso incompleto
não é, necessariamente,
uma falha, mas antes,
é o início de um poema
que pode não ter fim,
que pode ser eterno,
como eterna são as palavras...
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Sem pensar
Pensei numa maneira
de não pensar em você.
Mas, quanto mais eu fugia,
mais em você me via.
Assim, um belo dia,
confessei-te meu coração
e dos pensamentos
fiz meus versos:
cada letra
vem do meu coração,
para expressar o quanto
você me tem nas mãos.
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Ah, essa mulher
Ah, essa mulher
de quem sinto saudade!
Do tempo que seus braços
eram o meu mundo
e suas mãos, a minha direção.
Ah, essa mulher
de quem sinto saudade!
Das palavras de carinho,
do aconchego das conversas,
do café forte com bolachas.
Ah, essa mulher
de quem sinto saudade!
Dos conselhos que ouvia
e outros que esquecia,
(e até fazia questão de esquecer)
e das palavras que me acolhiam.

--->
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Ah, essa mulher
de quem sinto saudade
é minha mãe, grande mãe!
Seu jeito mãe fez de mim
esse filho saudoso, mas feliz.

Em mim
Mergulhei em mim
para encontrar o argumento
que explique os meus versos,
que justifique meus sentimentos.
Dentro em mim,
versos incompletos teimam em aparecer,
brotam da minha alma, vão até você.
Respostas? Argumentos? Justificativas?
Não mais os quero:
você em mim é sem explicação
é pura sensação e desejo.
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Pele com pele
Sentir você na minha pele,
pele com pele,
é mergulhar no mar
de sensações e desejos.
Tão perto, colados, grudados,
pele com pele,
que é difícil não sentir
todo meu corpo estremecer.
Pele com pele,
e seu cheiro a me envolver,
e seu jeito a me seduzir,
e sua voz a me cativar.
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Versos para uma casa
Num primeiro olhar
é concreto, madeira,
parede, portas e janelas,
ou seja, uma casa.
Mas, se olharmos bem,
veremos, além dos quartos,
sala, cozinha e banheiros,
os sonhos e expectativas,
os desejos e vontades.
Tudo isso porque uma casa
não são só tijolos,
uma casa é, também,
os dois que sonham
e tornam realidade
o amor e a união.
Deus abençoe esta casa.
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Mar, vento
Mar de sorriso que se abre,
vento de olhar que me abana,
vastos montes que se escondem,
planícies que se revelam,
estradas cheias de curvas
me levam até lá.
E a natureza me convida:
venha me visitar!
Mar de sorriso que se abre,
vento de olhar que me abana,
beleza que não se descreve,
se contempla e se aprende.
Mar, abre, vento, abana,
força que me mostra que és.
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Descrição
Tento compreender as cenas:
seja o sorriso que se abre,
seja o carregador de mudança,
seja a mulher embalando a criança.
Tento reter delas a alegria,
a tristeza, o sofrimento, a pureza.
Tento senti-las na pele,
na língua, nas mãos, na alma.
Com meus olhos, contemplo a cena,
com meu coração, as deixo pulsar,
com minha alma, as sinto,
com minhas mãos, tento lhes mostrar.
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Do fundo
Do fundo de meu ser,
complexo, chato, nervoso,
temeroso, falastrão,
mas cuidadoso e sincero,
trago palavras,
escolhidas e colhidas
cuidadosamente,
que expressam o que sinto,
o que vejo, o que desejo.
Obrigado por ler.
Obrigado por aceitar.
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Ânimo
Coração aflito, tenso,
faz o dia perder a esperança,
a paz, a motivação.
Difícil encontrar o eixo
de equilíbrio e paz,
caminhar de volta
para a tranquilidade.
Se pudesse, de alguma forma,
semearia a paz,
levaria a tranquilidade.
Não consigo, não sou capaz de tanto...
Só posso colher palavras
e tentar animá-las
para dar ânimo à você.
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Assim
O seu sorriso é para mim,
como a calmaria após a tempestade:
paz, suavidade, tranquilidade.
Se amanheço aflito, ou feliz,
sua presença muda meu dia.
Me enche de inspiração.
Se aflito, tenho paz,
se feliz, explodo de alegria.
Você é assim: mexe comigo,
muda meu dia, meu clima,
muda minha vida.
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xxx poema incompleto xxx
Quando te vi estremeci.
Alma e corpo, a uma
fizeram desaparecer
o chão de Ibiúna
Do cheio, fez-se vazio,
era você e eu e mais ninguém
Não havia mais espaços
Não se via nada além.
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Não me peça para esquecer
Não me peça para esquecer,
se as palavras insistem em mostrar
o que sinto, o que penso.
Não me peça para esquecer,
matar os versos, esconder as palavras,
ocultar a mensagem.
Não me peça para esquecer,
apagar, ignorar, nem que eu queira,
meu coração e alma não esquecem...
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Bom dia, poesia
Bom dia, poesia!
Você, que chega até mim
no raiar do sol, em pensamento,
num sorriso, na lembrança de um momento.
Bom dia, poesia!
Você, que me vem despertar
palavras, canções e confissões
que expressam todas as minhas sensações.
Bom dia, poesia!
Seja bem vinda aqui,
na minha vida. Vem tomar o teu lugar:
na minha’alma, coração e mente vem morar.
Bom dia, poesia!
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Fã
Vi no brilho do seu olhar
a mulher que me faz sonhar.
E na amplidão do seu sorriso
vi um mundo de alegria, o paraíso!
Diante de tanto charme e beleza,
me rendi à paixão e dei adeus a tristeza.
E, assim, você me fez seu, facilmente,
corpo e alma, coração, razão e mente.
Assim me tornei fã incondicional
de você, mulher linda, sem igual.
Com seu jeito, você me faz sentir
um homem por inteiro, sempre a sorrir.
É bom ser seu.
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Confessou
Ouvi pelo telefone
a sua confissão.
Feliz, percebi que
a razão deu as mãos
ao coração e à alma.
Suas palavras ainda ecoam
nos meus ouvidos e coração,
pelo corpo inteiro
sinto o tremor
de sua confissão.
Sinto o calor.
Sinto a sinceridade.
Sinto a confiança.
Sinto você.
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Você mora em mim
E seu sorriso não me sai da mente.
E seu olhar não me sai da mente.
E sua presença não me sai da mente.
E você está em mim, assim,
na morada do meu coração, paixão;
na morada da minha mente, latente;
na morada do meu corpo, fogo.

De chapéu na rodoviária
A moça apressada, correndo.
O rapaz, sentado, lendo.
O senhor, sério, as unhas roendo.
E eu no meu canto, de chapéu,
lendo, vendo, escrevendo.
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304 (trezentos e quatro)
Ao som de suas palavras
voei até as mais altas nuvens.
Por lá fiquei, ainda estou,
a contemplar, lá de cima,
sorrisos e abraços,
confissões e desejos.
Que dia!

Lago
É manhã, seis horas.
É frio, outono na serra.
Ele caminha alheio a isto.
Ou saberia ele do frio,
das estações, das horas?
Ele caminha e, suave,
pula n’ água.
Vida de pato, andar, nadar, nada.

Giovanni Alecrim	 45

Do que é belo
Já vi o Vale do Caparão.
Já vi os Alpes e os Pirineus.
Já vi o Atlântico e o Mediterrâneo.
Já vi o Rio Negro, Solimões e Amazonas.
Já vi o Louvre, o Vaticano, as Catedrais.
Tudo belo, fruto direto ou indireto
das mãos do criador.
De tudo o que vi e contemplei,
não há nada mais belo
que os olhos, o sorriso
e a singularidade de uma mulher.
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Ao desejo confesso
Um desejo confesso
ainda é desejo,
apesar de descoberto.
Um desejo confesso
será sempre um desejo,
por mais que professo.
Um desejo confesso
será sempre um desejo.
Será sempre meu.
Será sempre desejo.
Será sempre seu.
Será sempre sonho.
Até o dia que
a janela se abrir
e eu voar, voar, voar.
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Alvorada em Águas de Lindóia
N’alvorada, sol a despontar,
orvalho sobre a grama,
cisnes no lago já a nadar.
Contemplo montes,
árvores, flores,
o céu desponta
em cores azuis,
vermelhas, alaranjadas.
N’alvorada, sol a despontar,
orvalho sobre a grama,
cisnes no lago já a nadar.
Harmonia da criação
a revelar, levemente,
a mão de Deus.
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O rapaz caminha
O rapaz caminha
feliz, sozinho
pela madrugada.
O rapaz caminha,
cantarola uma canção
‘I’ve got you...1’.
O rapaz caminha,
a cada esquina
convida um poste a dançar.
O rapaz caminha,
seu olhar, seu sorriso,
sua música, sua dança,
tudo denuncia:
ele não é mais dele,
é dela!

I’ve got you under my skin de Cole Porter

1
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Relance
Por um instante o som
daquelas palavras
o fizeram olhar
para trás.
Era com ele?
Era para ele?
Sim, era para ele
e alheio às palavras,
com o ego inflado
e rubor na face,
seguiu seu caminho,
ignorando a pessoa,
retendo as palavras.
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Mais há
Mais há que uma simples presença interiorana.
Mais há que uma suavidade nos gestos.
Mais há que um falar suave e manso.
Mais há que as impressões destas poucas palavras.

Intensidade, força
e serenidade
Com a intensidade da paixão,
a força do desejo
e a serenidade da amizade
fiz dos meus versos confissão.
Confesso-te: sou teu.
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Às mães
Ao homem e à mulher
foi dado o dom de reproduzir,
mas somente à mulher
foi confiada uma missão a cumprir
Gerar a vida,
formá-la integralmente,
cada parte do corpo,
mas também a fé, a emoção e a mente.
A você, mãe, co-autora da vida,
a gratidão de todos nós
por nos gerar como filhos
e ensinar como a vida deve ser vivida.
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Meu rio
Começou como um fio d’água:
silencioso, sereno, calmo.
Logo transformou-se num riacho:
forte, intenso, transparente.
Então, fez-se rio:
grande, denso, cheio de vida.
E este rio corre
serenamente,
intensamente,
grandiosamente
para o mar
Mar,
amar,
mar,
amar...
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Como mãe, Deus nos tem
Como filho perdido,
distante do colo de sua mãe,
o povo anda distante daquele
que o gerou e que o chamou
para ser seu povo.
Como mãe, Deus nos abraça,
nos pega no colo, nos ama,
nos corrige, nos consola.
Como mãe, Deus nos guia,
nos ensina, nos educa.
Como mãe, Deus nos têm como filhos.
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A espera em mim
A espera não foi,
de maneira alguma,
feita para mim.
A espera me dói,
de alguma forma,
me faz ser assim.
Ansiedade que corrói
o pensamento, não a alma,
nem o coração, nem mais nada
em mim.
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Tento
Observo os movimentos,
evito os lamentos,
espero o momento,
aguardo atento.
Ah, tento.
Tento não observar,
tento evitar,
tento não esperar,
tento não aguardar.
Tento!
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Espera
Sentado, ele espera.
Os olhos procuram,
incansáveis,
um ponto de luz
no horizonte.
A alma aguarda,
serena e calma,
a sua chegada.
O coração segura,
contem a emoção,
conta os segundos.
O corpo estremece,
e no horizonte
brilha a luz
de um sorriso,
seu sorriso,
que sorriso.
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Você felicidade
Se posso dizer
em uma palavra:
felicidade!
Se posso expressar
em um sentimento:
paixão!
Se posso desejar
em um só desejo:
você!
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Encontro
Os olhos brilharam,
o coração acelerou,
as mãos transpiraram,
um sorriso se apresentou.
Os olhos se encontraram,
os corações se abriram,
as mãos se tocaram,
as bocas sorriram.
E a vida segue
ensinando a viver,
a gostar, a encontrar.
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É madrugada
É madrugada na cidade.
Tirando um burburinho,
distante, de uma festa,
nada mais se escuta.
É madrugada no apartamento.
Tirando um barulhinho,
distante, da geladeira,
nada mais se escuta.
É madrugada em mim.
Tirando o berro,
pulsante, de meu coração,
nada mais se escuta.
É madrugada, é saudade!
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Tarde que cai
Tarde que cai me diz:
teus olhos me revelam
cores e texturas
para depois desaguar
em tons noturnos de gris?

Manhã que me sorri
Manhã que me sorri
para tentar me persuadir
que a saudade não existe,
que não há por que ficar triste.
Manhã que me sorri,
você não sabe o que é sofrer
de saudade por querer ter
quem desejas perto de ti.
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Cala-te, coração?
Como calar a voz do coração?
Seria com argumentos e formulas
bem tecidos e alinhados pela razão?
Ou haveria terapias e tratamentos
para a psique acalmar a paixão?
Quem sabe a força mística
da alma, ao buscar a religião?
Como calar a voz do coração?

Verso simples
Um verso simples,
mas de verdade:
existe razão
na saudade?
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Brisa
Paixões tendem a ser comparadas
com loucas tempestades,
mas algumas nos chegam serenas
e nos acalmam como um fim de tarde.
Brisa suave, veio a soprar calmamente
em direção ao meu coração.
Brisa suave, vento constante a tomar
meu corpo e alma de paixão.
Tempestades passam e deixam estragos.
Brisa suave, vem serena e entra
em nós por cada poro da pele,
da alma, da razão, do coração.
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Ela o achou
Veja aquele rapaz
parece perdido,
mas está achado,
não por ele,
ele não é mais dele,
ele é dela.
Ela o achou.

Sonhos loucos
Quero o sonho louco
dos apaixonados
a me ensinar a buscar,
loucamente,
todos os meus sonhos por ti,
todos os teus sonhos por mim
e realizá-los.
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Estado poético
O cheiro de café,
a praça, a matriz,
a rua e a estrada,
o amanhecer.
Quantos montes,
vales e brejos?
Quantas casas,
praças e paróquias?
Neste Estado-poesia,
neste Estado-canção,
raiz de minha gente,
meu berço e nação!
Minas Gerais
verso e coração,
derramo a ti
minha paixão.
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Conceição das Pedras
Naquela serra,
estrada de terra,
você a encontrará
cravada entre
a descida
e a subida. Pequena vila,
grande povo!
Pequena cidade,
vou ver-te de novo!

São Thomé das Letras
Quantas letras,
seu Thomé,
precisamos
para escrever
as histórias
que tuas pedras,
caladas,
estagnadas,
nos contam?
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Farmácia
Foi lá.
Vei cá.
‘cabou.
Cambuquira.

Saudade curva
Quanto de saudade cabe
nas tuas estradas curvas,
ó querida Minas Gerais?
Cada curva ela cresce!
Ah, saudade, que não desaparece!
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No monte
No alto daquele monte
você não pode ver,
ninguém verá,
é o rosto da paixão,
o sorriso dela
que está a iluminar
a noite da minha
imensa solidão.

Amanheceu assim
Um pássaro voou,
uma flor sorriu,
um galo cantou,
um coração se abriu
e a lembrança entrou
e ele então voou.
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O céu de Minas Gerais
O céu de Minas Gerais
Carrega lembranças de infância:
- Mãe, o que são estrelas?
- Filho, cada estrela uma saudade!
E assim, estrada a fora,
a saudade só aumenta
e cada estrela tem um nome,
ou teriam todas, sem exceção,
o nome da saudade maior,
a saudade que tenho dela?

Giovanni Alecrim	 69

Nação mineira
Tantas paróquias,
tantos santos
não me mostram
tua devoção,
só me mostram
que tu és povo
que devias ser nação!
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Café com leite
Meu coração se divide
entre raiz e razão.
A raiz é terra,
é planta, é gado,
é café, é Minas!
A razão é concreto,
é prédio, é gente,
é café, é São Paulo!
Assim fico eu,
meio Minas,
meio São Paulo,
meio mineiro,
meio paulista.
Tudo nos dois,
tudo pelos dois.
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Reverso
Do sonho fez-se verso,
do verso confissão.
Do encontro do verso
com meu coração
fez-se reverso.
A cabeça foi às nuvens,
o coração disparou
e alma sorriu
e não mais parou.
Do verso ao reverso
minha vida se encantou.
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Vivo de desejos
Vivo de desejos.
Desejo te fazer feliz,
desejo ter você,
desejo realizar teus sonhos,
desejo realizar os meus sonhos.
Vivo de desejos.
O maior deles?
Você!
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Me encontro
Contemplando teu olhar,
me vejo dentro de ti.
Contemplando teu sorriso
me ouço a repetir teu nome.
Será que olhas para mim?
Será que repetes meu nome?
Contemplando você,
cada dia mais,
contemplando você,
me encontro!
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Casal
Veja como caminham!
As mãos dadas, suave movimento.
As trocas de olhares, profundos e sinceros.
Os sorrisos, verdadeiros e felizes.
Veja como se querem!
Os abraços, acolhedores e confortáveis.
Os beijos, intensos e contínuos.
Os carinhos, macios e delicados.
Veja como são um belo casal!
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Momento
Suave e cadenciado
seu corpo, lindo,
se movimenta.
Na sua boca,
meu nome,
depois, minha boca.

Entrega
Parou diante de mim
olhando-me nos olhos.
Sorriu, seduzindo-me.
Despiu-se, amando-me.
Fez-me seu homem.
Fez-se minha mulher.
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Tuas costas
Minhas mãos nas tuas costas
deslizam suavemente,
revelando a intensidade
e a sinceridade
do movimento e do encontro
dos nossos corpos.

Filho
O meu desejo
encontrou-se com o seu.
Tornou-se nosso desejo.
Assim, o nosso desejo
se realizará:
um filho, sim um filho!
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Sonho do quase beijo
Sentado, face a face,
se encaram, olho no olho.
Ele se vê em seus olhos,
ela se vê nos olhos dele.
Os lábios se aproximam,
os olhos se fecham...
Ele acorda!
Era um sonho!
Mas ele queria
que fosse real.

Do sonho fez-se poesia
Do sonho fez-se poesia.
Em cada versos, uma confissão,
um desejo, uma sensação.
Tão real que nem parece sonho!
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Desejos saciados
Exaustos de tanto amar,
entregues aos carinhos,
abraços e à mutua contemplação,
nos confessamos um pelo outro.
Nos desejamos mais.
Nos queremos mais.
Nos saciamos mais.

Tudo em um
Uma palavra: amizade.
Um sentimento: paixão.
Um gesto: sorriso.
Um olhar: sincero.
Um desejo: você.
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Vem sobre nós
Vem sobre nós,
Santo Espírito de Deus.
Renova a nossa vida,
Santo Espírito de Deus.
Aviva a tua obra,
Santo Espírito de Deus.
A começar em mim,
Santo Espírito de Deus,
transforma a humanidade,
Santo Espírito de Deus.
Sopra sobre nós,
Santo Espírito de Deus,
o fôlego da vida!
Santo Espírito de Deus
vem sobre nós!
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Na plataforma
O rapaz, sentado
no banco da plataforma,
espera.
Há quem diga
que espera o trem,
outros que espera alguém.
O rapaz, de chapéu
na cabeça e livro
aberto, lê.
Lê e espera.
Espera.
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Queijo, trilho e montanha
Há três elementos,
fundamentais,
quem compõe teu DNA:
queijo, trilho e montanha.
Destes derivam os demais.
Do queijo, derivam todos
os alimentos e bebidas
que nos fazem sorrir!
Dos trilhos, derivam todas
as estradas e caminhos
que nos alimentam a saudade!
Da montanha, derivam todos
os campos e cidades,
e reflete também as curvas de teu povo!
Queijo, trilho e montanha
são os teus fundamentos, oh Minas Gerais.
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Ele e ela
Os olhares se encontraram
e despertaram dentro deles
os mais verdadeiros sentimentos.
Ela sorriu, o fez prometer,
sem rodeios, coisas mil.
Ele sorriu, a fez se emocionar
ao confessar-lhe sua paixão.
As mãos se encontraram
e despertaram dentro deles
os mais verdadeiros desejos.
Ela o apertou, o segurou,
fez-lhe carinhos mil.
Ele a segurou, acariciou,
deslizou sua mão gentilmente.
-->
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Os lábios não se encontraram,
esquivos, se controlaram
mesmo desejando os beijos.
Perdidos de paixão
um pelo outro,
eles se encontraram.
É puro, sincero, o sentimento.
Também o é o desejo.
Paixão, eles tem.
Desejo, eles tem.
E tem, também, um ao outro.
Como é lindo vê-los assim:
se encontrando,
se controlando,
se perdendo,
se apaixonando.
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Flor
Procurei em jardins,
campos, montanhas,
vales e clareiras,
mas em nenhum
destes lugares
encontrei uma flor
com o seu perfume,
com a sua beleza,
com a sua textura!
Não há flor como você!
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Eu não me vejo sem você
Olhar você e perceber
que não tem como negar:
eu não me vejo sem você!
Sou seu, você sabe,
mas insisto em dizer!

Sofá
O frio o faz sentir
seu nariz gelado.
Ele observa tudo,
sentado no sofá,
na recepção do prédio.
O frio o faz sentir
a frieza da alma
e então ele sorri:
– Não há nada melhor
que o inverno...
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Dentro em mim
É quando os olhares se encontram
que se percebe o quanto fica leve o ar.
Embora cheio de expectativas no coração,
a razão permanece serena.
E assim permanece a alma inquieta
mas ciente que o coração grita.

Mineiro errante
Todo mineiro errante carrega
dentro da alma
a saudade da terra,
do céu, dos montes
de Minas Gerais.
Por isso ele grita:
Salve o trem, o trilho e a via:
Liberdade, ainda que tardia!
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Palavras a caminho
Quando as palavras saem de mim,
natural e suavemente,
para se encontrarem com você,
elas levam junto o meu coração.

Meu coração
No caminho da vida
o meu coração deu de cara com o seu.
Primeiro olhou, depois contemplou.
Então estremeceu, depois se entregou.
Agora ele é seu.
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Conquista
Eu nunca pensei em conquistar você,
na verdade, eu fui conquistado.
E quando conquistado, te fiz meus versos,
e te mandei meus versos,
como que um grito desesperado
de uma pessoa que não sabe
o que fazer com seus sentimentos.
E você? Você recebeu, você acolheu.
E ao acolher meus versos, me acolhia.
E quando me acolhia, me olhava e me sorria.
Eu, com seu sorriso, fui escrevendo mais versos.
E assim a minha vida se fez reverso
e hoje eu olho para você e não penso em mais nada,
apenas em te ter.
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Moça
Moça, olha aqui para mim, me diz,
por que é que tem que ser assim?
Palavras curtas, olhares e gestos
tentam expressar nosso desejo já manifesto.
O que faremos nós, com tanta paixão?
Será que há respostas? Buscá-las ou não?
Moça, escute com seu coração e vê
que sou rapaz apaixonado por você!

Cai a noite
Cai a noite, com ela vem o frio.
Por mais que me encontre cercado de gente,
sem você aqui, me sinto vazio.
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Outono
O outono e seu céu azul
com vento frio e cortante
não são capazes de me fazer
esquecer de você nenhum instante.
E assim, colho palavras para te entregar
como um buquê de tulipas coloridas.
Alegrar sua vida é mais que um desejo,
é um prazer sem limites.
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Seu olhar
Seu olhar, ao encontrar o meu,
fez-me estremecer a alma.
Meu coração pulou de felicidade
e encontrei uma paixão serena e calma.
Seu olhar, ao encontrar o meu,
fez-me estremecer a alma.
Deu-me paz ao coração
e me encontrei em seu olhar.
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4h55
O que sinto, senão meu coração
a reclamar a sua ausência?
O que desejo, senão a tua mão
a dar-me carinho e aconchego?
Que sonho, senão ser teu homem
e fazer de você a mulher mais feliz?
O que quero, senão você por inteira
a fazer da minha vida poesia?
Sinto, desejo, sonho, quero.
Coração, mão, mulher, poesia.
Você.
Você.
Você.
Você.
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Futuro
Dirijo pela cidade de São Paulo
e as ruas e avenidas, tão concretas
quanto o que sinto por você,
me fazem lembrar que nada sou.
Tento desatar os nós que me prendem
para que eu possa respirar o ar
da felicidade, que só encontro
quando você está por perto.
Mesmo que a solidão, fiel companheira,
se apresente diante de mim,
o desejo de ter você alimenta
meu coração e me faz viver.
Se tiver que passar por essa vida sem ter você,
passarei por ela te amando.
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Eu espero
Eu espero.
Porque esperar é a única coisa
que posso fazer no momento.
A espera, em si, não é inerte, ao contrário,
manifesta-se em gestos e palavras,
olhares e toques suaves.
Eu espero.
Porque esperar é a única coisa
que posso fazer no momento.
A espera, em si, não me atormenta,
antes, a ausência e ansiedade
me deixam fora de mim.
Eu espero.
Porque esperar é a única coisa
que posso fazer no momento.
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Lembrança
Não quero ser só lembrança,
quero ser presença.
Mas se é a tua lembrança
que me ofereces como morada
não posso recusar,
pois é o que me deixa mais perto de ti.
Viverei na tua lembrança,
mas sem perder a esperança:
A gente nunca sabe o dia de amanhã.
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Lado a lado
Tão natural quanto louca é a nossa paixão.
Arrumamos desculpas,
mas a verdade
é que sentimos falta um do outro.
Não dá mais para sufocar essa paixão.
Vamos nos confessar,
vamos nos entregar,
vamos juntos para uma nova vida
lado a lado:
te quero só para mim!
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Eu queria mesmo
Eu queria mesmo
era que você me levasse daqui
com você, para um lugar
onde nossos sonhos pudessem,
sem temor, se realizar.
A vida nos sorriria neste dia
e todas as cores viriam festejar
o encontro feliz e definitivo
de dois corações apaixonados.
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Sempre
Hoje já não faz sentido
ver o dia nascer
e ao meu lado não ter você.
Mesmo que a distância
e as barreiras nos separem,
não me vejo sem você.
Por isso sonho com você.
Por isso desejo você.
Te quero.
Te adoro.
Hoje, já, amanhã, sempre.
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Ao sol
Ao sol do meio dia os olhares se encontraram.
Era outono, fazia frio, mas o sol aquecia.
Mais aquecido que a pele ao sol,
só os corações
aquecidos pelos olhares,
pelas confissões.

Bom dia
Acorda e vem,
estou te esperando
para acabar de vez
com minha saudade.
Espero seu sorriso
a alegrar meu dia,
seus olhos a me iluminar,
sua voz a me despertar.
Acorda e vem,
estou te esperando.
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Tudo fica bem
O dia pode ser ruim,
cheio de problemas,
cheio de barreiras,
mas com você por perto
tudo fica bem.
A solidão pode chegar
em uma noite vazia
e tomar conta de mim,
mas com você no coração
tudo fica bem.
Posso chorar até soluçar,
posso me calar e me fechar,
posso não sorrir e nem cantar,
mas com você na alma
tudo fica bem.
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Lágrimas
Enxugo as lágrimas que insistem em cair
por saber que o futuro será sempre uma incógnita.
E mesmo que o coração encha-se de esperança,
o medo, a insegurança e a tristeza estão aqui,
diante de mim, pedindo minhas lágrimas,
pedindo minha paz, cobrando minha vida.
Enxugo as lágrimas que insistem em cair
por saber que o amanhã vem, como incógnita.

Assombro
A solidão não me assombra.
Ela é velha amiga e companheira.
Sua presença me faz, em certa medida, bem.
O que me assombra é a tua ausência,
é não ter você, é perder a esperança.
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Sonhar com o futuro
Olho para minha alma,
e ao sonhar com o futuro,
não vejo outra imagem
senão a do teu sorriso,
teu olhar, você a me olhar.
Sem você eu não me vejo,
buscando meu futuro.
Sem você eu não me vejo,
construindo nada para amanhã.
O que me resta é a esperança
de que você, lá do futuro,
virá me abraçar, me levar.
Virá me encontrar.
Só em você eu me encontro.
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Braços
Eles se revelam suavemente,
despertam meus olhos
e meus sentidos.
Seus movimentos suaves
me lembram sua textura,
temperatura, formosura.
Teus braços,
eles não me abraçam,
mas a imagem deles
me prende em você.
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Sem você
Sem você eu sou
voz que não fala,
palavra que se cala,
verso no vazio,
gestos tão perdidos.
Sem você eu não sou.

Intensamente
Eu tenho você em mim,
intensamente,
e em mim você estará,
intensamente,
por toda minha vida vou te levar,
intensamente,
em mim.
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É paixão
Eu insisto,
e por insistir, muitas vezes,
posso parecer chato.
E por parecer chato,
e ser chato,
muitas vezes testo sua paciência.
– Não é paciência, é paixão.
Você me diz.
Ora se é paixão, que bom!
Porque paixão é o que mais tenho por você.
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Vida para construir
Passar o dia ao seu lado,
conviver, viver com,
você!
Vida para construir
felicidade e amor:
cuidados como flor,
alimentados no diálogo,
sustentados na amizade,
adornados com poesias,
estimulados no prazer,
renovados a cada amanhecer.
Viver, sempre é tempo de viver.
Sonhar, realizar, romper barreiras.
Felicidade e amor não são fáceis
de se ter, mas são possíveis.
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Você me desperta
Seu sorriso me chama,
deixando todo o ambiente iluminado,
fazendo meu dia clarear,
enchendo minha vida de esperança.
Seu olhar me prende,
me faz mergulhar em você,
perder-me em seu olhar
e encontrar-me lá dentro.
Cada gesto, cada movimento
despertam todos meus sentidos.
Os sonhos florescem
e os desejos afloram.
Sou seu.
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Manhã de inverno
O sol se levanta
iluminando o dia,
amenizando o ar frio
do inverno paulistano.
O sol se levanta
sorrindo para mim,
amenizando o vazio
do meu coração solitário.
O sol se levanta.
Tão perto, na pele;
tão longe, no espaço;
tão quente, vivo;
tão real, ilumina
a minha vida.
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Só você
O seu olhar me revela,
expõe o que sinto,
mostra quem sou,
e tudo se expressa em palavras.
Palavras, sempre elas,
me vem de você,
me levam até você,
me revelam por você.
Você, só você.
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Somente por elas
posso ter você
Somente por elas posso ter você.
Elas expressam meus sonhos,
elas revelam meus desejos,
elas me trazem você.
Somente por elas posso ter você.
E sonho com o dia em que elas
estarão unidas com a realidade:
palavras me permitem ter você,
sonho em transformá-las em verdade
vivida, sentida, realizada.
Hoje, só as palavras me fazem ter você.
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Momentos
Desejar é bom.
Realizar é sonho.
Vivenciar, nem que por alguns instantes,
é sublime.
Momentos que não se apagarão
e ficarão marcados em mim.
Momentos que quero reviver,
viver mais, viver a todo instante.
Momentos com você!
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O que há em nós
O que há em nós
que não nos deixa,
nem por um dia,
parar de pensar
um no outro?
O que há em nós
que nos faz escrever,
sorrir, falar, sentir,
expressar sinceramente
o que sentimos?
O que há em nós
que nos impede
de tomar decisões,
de assumir os riscos
de mudar tudo?
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O que há em nós
que nos deixa leve
na presença um do outro,
nos deixa triste na ausência,
nos faz pensar?
O que há em nós
além da vontade,
além do desejo,
além do carinho,
além da paixão?
O que há em nós?
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Minuto
Seu olhar, seu sorriso
e seu abraço me revelam
que somos mesmo apaixonados.
O tempo parou e não sei mais
se um minuto virou horas
ou se horas passaram-se em minutos.
Sei que seu olhar, seu sorriso
e seu abraço me revelam
que a paixão nos domina.

Giovanni Alecrim	 115

Moça, olha para mim
Moça, olhe para mim
com seus olhos apaixonados,
sorriso largo e envolvente,
rosto sereno e contente.
Moça, olhe para mim.
Estou aqui a te admirar,
tento minha paixão disfarçar
mas só consigo me confessar.
Moça, olha para mim.
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Se você não está aqui
Se você não está aqui
meu coração treme, e a mente
trata de me mostrar você.
A sua imagem me desperta.
Se você não está aqui
meu pensamento voa na sua direção
e nada do que eu pense ou diga
faz sentido, pois você não está.
Vem, vem comigo.
Vem, vem pra mim.
Vem, eu te espero
pra sempre.

Giovanni Alecrim	 117

Quando você não está
Penso em você a todo instante,
e por mais concentrado que eu fique
em minhas atividades,
em cada uma delas eu vejo você.
Quanto mais tempo sem você por perto,
maior e mais intensa é a saudade.
Quanto mais tempo sem você por perto,
maior e mais intensa é a paixão.

Quanta falta você me faz
Quanta falta você me faz.
Nos momentos felizes
em que não estás
a felicidade é incompleta.
Nos momentos tristes
em que não estás
me falta teu apoio.
Sem você as palavras perdem o sentido,
com você, tudo se completa.
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Doce voz
Ouço o doce som da doce voz
a cantar doce canção.
Canta para mim, que doce voz.
Canta para mim, um sonho de canção.
Canta para mim, paixão e alucinação.
Canta para mim, doce canção.

Ambiguidade da saudade
Os carros passam por mim
na velocidade da saudade:
rapidamente, cada vez mais rápida
a saudade caminha.
Saudade, rápida, ligeira,
consome e faz sonhar.
Como é ambígua a saudade.
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Moça, canta de novo para mim
Moça, vem aqui perto de mim
cantar aquela canção que fala
do que sentimos e sonhamos.
Solte sua voz, carregada de emoção,
cante mais uma vez para mim
aquela linda canção de amor.
Moça, vem aqui perto de mim
cantar mais uma vez aquela canção
e assim sonharmos com o futuro de amor.
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Além das cordilheiras
Vejo cordilheiras
que se estendem na amplitude
do horizonte de nossas vidas.
São montanhas altas,
difíceis de serem passadas,
com perigos e obstáculos.
Mas não me concentro nelas.
Vejo, através delas, um vale
chamado felicidade, onde nos espera
todos os nossos sonhos e desejos.
É para lá que quero ir com você!

Giovanni Alecrim	 121

Rosa
Rosa é a flor
que dá paixão símbolo é.
Rosa é a cor
que cobre você, paixão!
Rosa é o adorno
a valorizar sua beleza.
Rosa é paixão
que enche de alegria a vida!
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No brilho dos seus olhos
Seus olhos brilharam
ao ouvir as confissões,
as promessas, as declarações.
No brilho dos seus olhos
estão todos os meus sonhos,
desejos e verdades.
No brilho dos seus olhos
vi meu futuro reluzir,
vi minha vida mudar.
No brilho dos seus olhos
vi meus olhos brilharem,
vi minha vida com você.

Giovanni Alecrim	 123

A vida nos sorriu
A vida nos sorriu
ao nos aproximar.
Existiria razão
em tudo o que sentimos?
A razão que vejo
é seu sorriso sincero,
seu olhar cativante,
sua voz apaixonante.
A vida nos sorriu
ao nos aproximar.
E eu quero sorrir com ela.
E eu quero sorrir com você.
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Nascer do sol
Moça, eu vim aqui
ver o sol nascer
no sorriso de seus lábios
iluminando minha vida.
Meu dia aqueceu
com o sol que vi nascer
do brilho dos seus olhos.
Faz brilhar meu dia.
Faz brilhar minha vida.
Aqueça meu coração.
Sol é você.
Brilho de intensa luz
a iluminar minha alma
e aquecer meu coração.

Giovanni Alecrim	 125

Por um instante
Por um instante o tempo parou.
Tudo ao redor sumiu.
Os sons calaram-se
e nosso encontro
tornou-se o centro do mundo.
Por um instante
nosso passado e futuro
encontraram-se,
e nada mais importou.
Só os lábios, os braços.
Só os beijos, os abraços.
Só a paixão.
Nossa louca paixão.
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Moça, vem acabar
com a saudade
Moça, vem acabar com a saudade.
Vem me encontrar com seu sorriso.
Vem me iluminar com seu olhar.
Vem me aconchegar em seus braços.
Vem me dominar em seus lábios.
Moça, vem acabar com a saudade.
Vem me falar palavras sinceras.
Vem me trazer sua presença.
Vem me mostrar sua beleza.
Vem me revelar todos os seus sonhos.
Moça, vem acabar com a saudade.
Vem que eu estou te esperando.
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Lua cheia
A lua cheia, na madrugada paulistana,
ilumina minha alma, alimenta a saudade.
O dia, daqui a pouco, vai clarear.
Não será o sol a raiar
mas seu sorriso a me sorrir,
seus olhos a me olhar.
A lua cheia, na madrugada paulistana,
me anuncia que o sol que me aquece
é você, seus braços, seus beijos, você.

Maneiras
Eu fico tentando encontrar maneiras
de chamar sua atenção, falar com você.
É o meu jeito louco de ter você pra mim.
É o meu jeito de te dizer
que fico perdido sem você.
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Amor, felicidade
Ela quer amor, felicidade.
Ela quer ser plena.
Ela quer ser tudo.
Ela sonha com príncipe.
Ela sonha com tudo isso.
Ela luta, é guerreira.
Ela está confusa mas não desiste.
Ela quer amor, felicidade.
Ela quer ser plena.

À parmegiana
Imagino
o cheiro invadindo a casa,
o som ao longe, saindo do fogão,
os lábios movendo-se apetitosos,
o sabor do à parmegiana.
Imagino.
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Por seu sorriso
Por seu sorriso eu escrevo,
faço verso sem medida.
Não me preocupo com a rima,
apenas junto palavras, no tempo.
Certo de que elas me trarão
seu sorriso.

Te adoro
Te adorar é querer estar perto,
é gostar de você,
é buscar maneiras
de estar ao seu lado,
é insistir em querer,
de algum modo, te encontrar,
é confessar minha paixão,
é abrir meu coração,
é desabafar a saudade,
é entregar-te minha vontade.
Te adoro.
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Esperar você
Acordar depois de com você sonhar.
Perceber que a solidão veio me ver.
Sonhar acordado que vamos juntos morar.
Saber esperar com paciência para te ter.
Desejar todos os dias te conquistar.
Reconhecer que no tempo vai acontecer.
Esperar por você para me amar.
Amar você é saber te esperar.

Hoje há silêncio
Hoje há silêncio,
mas não em mim.
Minha alma canta a saudade.
Meu coração pula de ansiedade.
Meu corpo vibra de vontade.
Hoje há silêncio,
mas não em mim.
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Sem te ver
Passar o dia sem te ver
é não ver o sol nascer,
é não ver a lua brilhar,
é perder o brilho do olhar
mais lindo e sincero que há.
Passar o dia sem te ver
é loucura para o meu coração,
é tortura para a minha emoção,
é perder por um tempo a razão,
é fazer loucuras por você, paixão.
Passar o dia sem te ver
é pedir para o coração sofrer.
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Chuva
Chuva que cai suavemente
sobre São Paulo e sobre mim.
Na cidade, cessa a poeira,
em mim, aumenta a saudade.
Chuva que cai suavemente
e me faz lembrar das lágrimas
que já derramei.
Lágrimas de saudade.
Lágrimas de desejo.
Lágrimas de tristeza.
Lágrimas de esperança.
Lágrimas derramadas por você.
Cada lágrima um sonho.
Cada choro uma esperança.
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Moça, seus versos me falam
Moça, seus versos me falam
de mãos, de ter mais e sempre,
de presença,
de palavras, olhos e calor,
de emoções e aconchego.
Moça, seus versos me falam
daquilo que tenho a oferecer,
daquilo que quero receber.
Seus versos falam de nós.
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Na madrugada
Um turbilhão de emoções
me despertam na madrugada.
Não é sonho nem pesadelo,
é a falta que você me faz.
Meu corpo sente, geme, grita.
Que saudade do seu abraço.
Que saudade dos seus lábios.
Que saudade das palavras.
Que saudade de você.

Tudo é
O frio, a chuva, o silêncio.
Tudo é saudade.
Tudo é solidão.
Tudo é vontade.
Tudo é paixão.
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Como pássaro
Não pensar, nem tentar.
Mas é difícil, quando menos esperamos
o pensamento voou como pássaro
e pousou no ninho da esperança,
alimentando-se de sonhos e lembranças.
Não pensar, nem tentar.
Mas é difícil, nossas palavras nos traem,
mas também nos prendem
aos sonhos, desejos e lembranças.
Como pássaros, voamos com o pensamento.
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Um dia
Um dia
o que é silêncio será voz,
o que é contido será expresso,
o que é vontade será verdade,
o que é desejo será prazer,
o que é palavra será vida,
o que é sonho será real,
o que é poesia…
será sempre poesia.
Vivida, sentida, amada.
Um dia…
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Uno
As mãos se encontraram.
Os olhos brilharam.
Os braços se envolveram.
Os rostos colaram.
Os corpos estremeceram.
É mais que um abraço,
é revelador.
É sentimento vindo à tona.
É paixão.
É sonho.
É realização.
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Noturno
Na ausência da paixão,
e sem nenhuma conexão,
te mando um verso
simples e direto
colhido na lembrança
que me alimenta
e enviado ao seu coração:
Sem verso? Hoje não!

Abraço
O abraço mais sincero
só é pela sinceridade do coração.
O abraço mais aconchegante
só o é pelo aconchego da alma.
O abraço mais excitante
só o é pela excitação dos desejos.
Que abraço!

Giovanni Alecrim	 139

Me leve com você
Me leve com você.
Não apenas nos versos que lês,
mas na alma.
Me leve com você.
Não apenas nas declarações que ouves,
mas no coração.
Me leve com você.
Não apenas nos olhares de paixão,
mas nos seus olhos.
Me leve com você.
Inteiramente.
Literalmente.
Plenamente.
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Sonhos por sonho
Sonhos por sonho
não fazem sentido.
Por isso sigo acreditando
que meus sonhos serão realidade,
que todos eles despertarão
numa manhã de sol sem igual,
numa noite de luar sem igual,
num sorriso, num olhar,
num abraço, num beijo,
em você.
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Estrelas
Num céu de estrelas
a mais brilhante
é aquela que me lembra você.
Há quem diga
que não teve estrela
no céu esta noite.
Eu sei que no céu da minha saudade
brilhava você, plena e bela,
linda e serena.
Saudades.
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Acordei
Acordei com a certeza
que a saudade não me consumiu,
que a saudade só aumentou
a paixão, o desejo, o amor.
Acordei com a certeza
que a saudade não me consumiu,
que a saudade só alimentou
os versos semeados em mim,
colhidos e cuidados
e entregues a ti.
Acordei.
Sem você.
Acordei.
Saudades.
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Celular
Tanto tempo sem você
só me leva a escrever
verso pequeno,
celular,
para a saudade,
de alguma maneira,
afastar.

Visão
Eu vi.
Eu vi a beleza da vida.
Sim, eu vi!
Eu vi a formosura de um dia.
Sim, eu vi!
Eu vi o brilho do sol.
Sim, eu vi!
Eu vi a alegria e a felicidade.
Sim, eu vi!
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Eu vi você, seu olhar, seu sorriso,
seus lábios, seu rosto, seus ombros.
Eu vi você.
Eu me vi em você.
Eu me vi com você.
Eu vi.

Daqui eu vejo flores
Daqui eu vejo flores
coloridas e belas.
A mais bela flor
se destaca das demais
pela singeleza de suas formas,
pela beleza de seus contornos,
pelo brilho da sua cor,
pela maciez de sua textura,
pelo inebriante perfume.
Tudo me seduz.
Tudo me atrai.
Tudo me põe aos seus pés.
Aos pés da mais linda flor.
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Versos de você
Faço versos de você.
De um sorriso e um olhar.
De um relance ou caminhar.
De ouvir ou de falar.
De descontrair ou trabalhar.
Tudo em você é poesia.
Tudo em você é beleza.
Tudo em você é esperança.
Tudo em você é verdade.
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Fugir
Às vezes me sinto perdido,
mesmo sabendo onde quero estar.
Às vezes sinto minhas forças saírem
como se só me restasse rastejar pela vida.
Às vezes me vejo mudando meu mundo
como se fosse possível mudar o coração dos outros.
Às vezes sinto que devo sair, sumir,
como se fugir tirasse de dentro de mim o que sinto.
Mas não consigo parar de lutar e sonhar.
Não me resta muito para o amanhã,
só a força que a esperança me dá,
só o desejo de meu coração,
intenso e vivo,
sonhador e esperançoso.
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Eu te vejo
Eu te vejo:
no dia a dia da minha vida;
no acordar dos meus sonhos;
no despertar dos meus desejos;
no abrir dos olhos da minha paixão;
no sorriso da minha esperança;
no abraço da minha alegria;
no beijo da minha vontade.
Eu te vejo!
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Te escrevo
Desejar, querer, sonhar, você.
Cada momento ao seu lado,
cada palavra a distância,
cada sorriso recebido,
cada olhar lançado
me deixam aos seus pés.
Eu te adoro,
e por te adorar
te quero,
e por te querer
te escrevo.
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Eu sigo
Eu sigo
com textos ocultos,
sentimentos abafados,
carinhos retraídos,
olhares desviados,
sorrisos omitidos,
palavras caladas,
presenças ausentes.
Eu sigo te querendo.
Eu sigo te desejando.
Eu sigo te escrevendo.
Eu sigo te amando.
Sempre te esperando.
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Horizonte
Seu sorriso sincero
é o meu porto seguro
onde meus sonhos aportam.
Seu olhar carinhoso
é o meu horizonte
para onde meus sonhos caminham.
Sua voz suave
é o meu caminho
para um amanhã de paz.
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A flor da presença
Em ruas vazias, tão engarrafadas.
Em dias solitários, tamanha multidão.
O vazio de estar ao teu lado
mas não ser teu.
O vazio de versos calados,
não declamados.
Mas no vazio do não-presente
escuto a voz do sim-futuro.
Vejo o olhar do amanhã,
recebo o abraço da esperança.
No vazio da tua ausência
ainda floresce a flor da presença.
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No meio da noite
No meio da noite
despertam meus sentidos.
É como se sua voz
sussurrasse ao meu ouvido
canção de amor para amar.
É como se suas mãos
acariciassem meus cabelos,
aconchegando-me em você.
É como se meus lábios
encontrassem seu pescoço,
deleitando-se em beijos.
É como se teu corpo
com o meu se completasse,
explodindo de prazer.
No meio da noite
sonhei acordado com você.
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Palavras, versos, poemas
Tantas palavras ditas e escritas.
Tantos versos declamados.
Palavras que se encontram,
dançam, brincam, viram versos.
Versos que se encontram,
dançam, brincam, viram poemas.
Poemas que tentam expressar,
por palavras e versos,
sua beleza e ritmo.
Para mim, tarefa difícil,
pois você é o poema
que dá ritmo e beleza
à minha vida.
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Razão e coração
Tentei dar voz à razão
que me pedia que saísse.
Tentei obedecer,
mas no meio do caminho, sozinho,
o coração argumenta, comenta,
revira-se, sente e demonstra.
A razão se convence.
Vence o coração, que sofrerá,
mas viverá lutando para te conquistar.
Razão e coração, juntos,
sentem, sofrem, lutam, sonham.
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Instante
De todos os ângulos,
de todos os jeitos,
de todas as maneiras
contemplo você.
Detalhes que se revelam
entre trocas de olhares.
Detalhes que revelam
a beleza e poesia do teu corpo,
que me desperta os sentidos,
versos, gestos, olhares.
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Mensagens
Mensagens são pequenas gotas de paixão
que aliviam a sequidão da saudade.
Quando chegam, oásis de prazer.
Quando não chegam, secura da ausência.
Pequenas palavras são capazes
de fazer da ausência presença.

Insônia
Na insônia da madrugada
ecoa o silêncio da tua ausência.
Só a esperança da tua presença
no raiar do dia, me dá força
e motivação para seguir.
Na insônia da madrugada
ecoa em mim a tua ausência.
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Detalhes
Detalhes.
Tudo em você me faz lembrar
de detalhes.
O instante antes do encontro,
divino, de nossos lábios.
O perfume da sua pele, seu rosto
colado no meu.
O toque suave de suas mãos.
O abraço aconchegante
e o sol a nos aquecer.
Detalhes.

158

O Caderno Verde de Poesias

Fragmentos
Cada sílaba escrita,
de cada palavra articulada,
em todo verso expresso,
vai um pedaço de mim.
Revelo-me e escondo-me,
declaro-me e calo-me
em cada verso.
Palavras, versos, fragmentos de mim.
Você, que me inspira, me tem assim:
Pedaços que somam-se
esperando um dia
tornar-se todo em você.
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Moça, me diz
Moça me diz, o que é que eu faço
sentado aqui, calado,
sentimentos represados,
palavras paradas em mim?
Moça, me diz, tanto desejo calado,
tanta emoção concentrada,
versos presos ao papel
em vez de soltos em você.
Moça, que falta você me faz.
Olho para frente, futuro,
mas vivo o presente, difícil.
A esperança é que me move
e segura, em mim, emoções, desejos, palavras.
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Sua ausência
Não sinto meus pés.
Não sinto minhas mãos.
Não sinto meu corpo.
Não sinto nenhuma sensação.
Meu coração parou,
tomado por espessa neblina.
Sua ausência me cega.
Sua ausência me quebra.
Sua ausência me cala.
Sua ausência...

Giovanni Alecrim	 161

Houve
Houve silêncio.
Houve lágrima.
Houve medo.
Houve decepção.
Houve ausência.
Foda-se a dor.
Há em mim esperança.
Continuo a esperar.
Continuo a sonhar.

162

O Caderno Verde de Poesias

O vento
O vento gelado da manhã
entra em mim, aquecendo minh’alma.
O vendo gelado da manhã
não é capaz de aquecer o vazio.
Fecho os olhos.
Sinto o sol.
Sinto o vento.
Sinto você,
mesmo distante,
mesmo ausente,
mesmo cravada em mim.

Giovanni Alecrim	 163

Saudade
Tenho você em mim.
Saudade.
A cada passo dado.
Saudade.
Em cada pensamento.
Saudade.
Em cada sonho.
Saudade.
Em cada momento.
Saudade.
Em cada amanhecer.
Saudade.
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Penhasco
Entre montanhas,
à beira do penhasco,
o eco da solidão
reverbera em meu coração.
A neblina me tapa a vista.
A garoa me molha o corpo.
E a esperança de te ter
me faz caminhar à beira do penhasco.
Nada será como antes.
Mas não deixo de querer.
Nada será como antes.
Mas não deixo de sonhar.
Não me tire de você...
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Um verso apenas
Um verso seria capaz
de devolver paz,
de devolver sorriso,
de devolver esperança,
de devolver desejo?
Um verso seria capaz
de te deixar segura,
de te deixar tranquila,
de te deixar relaxada,
de te deixar sorrindo?
Um verso apenas,
me devolveria seu sorriso?
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Desejo calado
Como resistir a você do meu lado?
Como calar a voz do verso?
Seu rosto colado, tão perto do meu.
Seu perfume inebriante.
Sua pele a tocar a minha.
Seu jeito de falar.
Sua maneira de andar.
Como não te desejar?
Como não te escrever?
Como?

O que mais quero
Sorriso largo,
olhar sincero.
Ter você
é o que mais quero.
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Sonho
O seu sorriso ao me encontrar
fez de mim seu menino.
Sua voz a me revelar
o que seríamos dali em diante
nos fez nós.
Sorrimos.
Conversamos.
Beijamos.
Choramos.
Alegria, somos um do outro,
pra sempre, semeando versos,
fazendo poesia.
Era sonho, mas
eu espero.
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Certeza
Acordei com a certeza
de que hoje sou mais seu
do que fui ontem.
Acordei com o desejo
de ter meu sonho de ser pai
realizado com você.
Acordei com a vontade
de fazer amor e poesia,
de te abraçar e sermos um.
Acordei com a certeza
de que um dia, cedo ou tarde,
seremos um.
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Domingo
O dia passou como se não existisse
remédio para aplacar a saudade.
Sua ausência me deixa sem chão.
Sem você por perto me perco
no meio de tudo.
Como compreender a falta
que sinto de você?
Como expressar a saudade
sem te machucar?
Saudade. Muita.
Saudade.
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Fazemos poesia
Fazemos poesia de maneiras diferentes.
Na lembrança de nossos momentos.
Na leitura de nossos versos.
Na pele que se toca.
Na palavra que se fala.
Na letra que se escreve.
No olhar apaixonado.
Fazemos poesia de maneiras diferentes
e ainda temos muitas outras maneiras
de poetizar o que sentimos.

Silêncio
A angústia nos cala.
O silêncio nos fala.
A verdade nos entrega:
nos apaixonamos,
nos declaramos,
agora esperamos...
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Ser um
Contemplar você
a sorrir para mim
é olhar para o futuro,
é sonhar com você,
é desejar ser um.
Ser um, sincero.
Ser um, amando.
Ser um, feliz.

Conflito
Na conversa em tom animado,
na palavra dolorida,
negamos a nós mesmos
em favor do outro.
Como não te esperar?
Como deixar de te querer?
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Não pude conter
Não pude conter a alegria
nem tão pouco a emoção.
Não pude disfarçar o sorriso de satisfação.
Bastou um olhar carinhoso
no meio do dia,
e um sorriso sincero,
dedicado a mim,
para tornar meu dia
muito mais feliz.
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Cozinha
Entre pratos e talheres,
fogão, pia, geladeira,
pães, frios e tudo mais,
senti seu perfume
a me envolver,
seus braços a me abraçar,
sua pele a me aquecer.
Hoje seu sorriso
me lembrou aquela manhã.
Saudade de te sentir.
Saudade de você.
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Beiradas do tempo
Eu espero pelo dia de amanhã,
quando eu não terei que me esquivar
dos olhares e comentários
e poderei receber a plenitude do seu amor.
Eu espero pelo dia de amanhã,
quando poderei aquietar meu coração,
deixando para trás as beiradas do tempo
e fazendo o seu com o meu, o nosso tempo.
Eu espero pelo dia de amanhã,
quando abraços, beijos, caricias, carinhos,
sussurros, sorrisos e versos serão fruto
do tempo que teremos para nos amar.
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Fez-se silêncio
Fez-se silêncio.
As suas palavras entraram em mim,
rasgando meus sonhos e esperanças,
jogando sobre mim o peso do não.
Não toque,
não troca de olhares,
não sentimentos compartilhados.
Fez-se silêncio.
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Seu olhar me diz
Te quero!
Me abraça!
Te adoro!
Paixão!
É o que o seu olhar me diz...

Reconstrução
A sua voz entrou em mim
reconstruindo a esperança
que antes estava despedaçada.
Não há como não te querer.
Não há como ficar sem você.
Não há como desistir.
Te espero, sempre.
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Olhar
Seu olhar brilhou ao me confessar:
– É difícil ficar longe.
Saudade, sentimento que consome
e faz querer, faz sonhar.

USA
Entre gôndolas de produtos de beleza,
nossos olhares se cruzaram.
O carinho suave de suas mãos
me coloca ao seu dispor.
Em seus olhos eu me vi.
Me vi dentro de você.
Em seu sorriso me encontrei.
Hoje pertenço a você.

178

O Caderno Verde de Poesias

Distância
Tão longe de mim.
Tão perto em mim.
Eu vim.
Meu coração,
ficou.

Distantes
Ao telefone nos confessamos:
– só penso em você.
Ao telefone choramos.
Ao telefone nos declaramos.
Mesmo distantes,
ao telefone
somos próximos.
Ao vivo,
somos vivos.
Olho no olho,
somos um do outro.
Mesmo distantes.
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Mirante
Do alto do monte,
em pé no mirante,
olho para o horizonte.
Tantas montanhas,
tantos vales,
tantas cidades
estão entre você e eu.
Contemplo o horizonte.
A esperança aumenta,
a saudade aperta.
A vontade de sermos um
me dá a certeza
de seguir rumo ao horizonte.
Rumo a você.
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Possível
Eu acreditei ser possível
fazer da minha voz
canto de paz, palavra de amor.
Eu acreditei ser possível
fazer do meu desejo
realidade vivida, realidade sonhada.
Eu acreditei ser possível.
Eu acredito ser possível.
É possível.
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Fora de mim
Eu já não sinto os meus pés no chão.
É como se meu corpo e a minha alma
tivessem sido tirados do solo.
É como se tudo aquilo
pelo qual eu sonho
e pelo que meu coração deseja
tivesse sido colocado em suspenso.
E por mais que eu vá até o futuro,
em meus sonhos,
e traga de lá memórias e lembranças
que alimentem aquilo que desejo,
ainda assim,
eu não sinto os meus pés no chão.
Eu me sinto vazio.
Eu me sinto só.
Eu me sinto perdido.
Eu me sinto fora de mim.
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Dias de chuva
Se o sol, mesmo em dias de chuva,
não me nega sua luz,
também você, com toda a sua distância e silêncio,
não me nega inspiração.
É por isso que falo, mesmo sem você ouvir.
É por isso que escrevo, mesmo sem você ler.
É por isso que te procuro,
mesmo sem te encontrar.
É por isso que todo dia te quero,
sem poder me entregar.
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Minha não morada
Hoje vivo no lugar
que sempre temi viver.
Onde não posso me manifestar,
nenhuma palavra dizer.
Hoje vivo no lugar
que sempre pedi para não ir.
Onde o futuro é estático,
onde não há amanhã,
onde o desejo ficou parado.
Minha não morada
é onde eu vivo,
no meio de gestos e versos,
entre carinhos e beijos.
Vivo na sua lembrança.
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Sem sentido
Procuro sentido no que vivo,
como se a vida tivesse
a obrigação de ter sentido.
Sem sentido, me perco.
Sem sentimento, me perco.
Sem sentido, me vejo.
Sem sentimento, me sinto.
Sem sentido.
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Estanco
Restam páginas em ti,
fiel companheiro,
mas não hei de completar-te.
Ficarás com teu fim em branco,
como em branco encontra-se minh’alma.
Estanco no coração meus versos
esperando o dia em que,
voluntariamente ou não,
eles transbordem.
Mas não voltarei mais às tuas
vazias e ansiosas páginas.
Não verás mais meus olhos
risonhos ou marejados.
Não sentirás mais minhas
mãos calorosas e carinhosas.
Não sofrerás mais a pressão
desta rude caneta de tinta preta
a marcar-te com minhas alegrias,
minhas tristezas, meus sonhos,
meus medos, minhas certezas.
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A ti também, fiel caneta,
reservo-te o aconchego
de quem tanto acariciaste
e também maltrataste.
Estanco no coração meus versos
e com eles lá, assumo minha dor.
Estanco no coração meus versos
e com eles lá, retorno ao labor
com minh’alma e meu coração
marcados eternamente.
25/9/9
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