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 Este livro é fruto da 

soma de seis cader-

netas, de 64 páginas 

cada, onde escrevi 

os presentes versos.

 Dividido, portanto,  

em seis partes, os 

poemas deste livro 

são apresentados na 

ordem cronológica 

em que foram escri-

tos e expressam o 

ardor de um coração 

que ama, que sofre, 

que vive.

 Uma curiosidade: 

o titulo do livro foi reti-

rado de uma pixação 

feita em um muro de 

São Paulo. Havia ali 

uma pergunta que 

insisto em repetir:

Você
já leu
poesia
hoje?
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Mim
Há em mim uma voz 
latente e viva. 
Faz-me escrever, 
faz-me sofrer. 
Alinho pensamento, 
desalinho a alma. 
Sou bagunçador 
de palavras 
a desordenar minha vida, 
a reorganizar meu coração, 
a reconfigurar minh’alma.
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Lábios
Eles estão ali, presentes.
Por vezes sérios, 
Por vezes serenos.
Mas quando se abrem 
e se expandem 
é que percebo: 
seus lábios, divinos, 
lindos, doces, 
me fazem seu.
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Passará
Sei que um dia passará 
a dor que hoje me consome. 
Sei que um dia passará 
a dor que hoje me faz escrever.

Passará, como uma revoada.
Passará, como o verão que não gosto.
Passará, levando parte de mim.

Sei que um dia passará 
essa dor que carrego 
na alma, no coração.

“se Il tuo piccolo dolore 
che sia ódio, che sai amoré, 
passerá”.
(Baldi/Bigazi/Falagiani)
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Não vejo o amanhã
Não vejo o amanhã. 
Calei o passado em mim 
e ele me cegou o amanhã.

Visito, revisito meu passado. 
Procuro o que fui 
para saber o que serei.

Nessa eterna viagem 
me vejo sem força, 
me vejo só, 
me vejo vazio.

“guarda ancora quanta vita c’è”
(Vallest/Datti)



   19

Luz
Luz que irradia beleza, 
presença marcante 
de quem sabe ser, 
como poucas, 
discreta e sensível, 
sensual e serena. 

Luz que faz brilhar, 
com olhar brando 
e mãos precisas, 
sua arte e seu estilo, 
sua beleza, seu design. 

Luz, ilumina e aquece.
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Sinceridade
Hoje eu preciso de sinceridade.
Amizade verdadeira, 
porto seguro para confissões.

Hoje eu preciso de sinceridade.
Ombro amigo, 
depósito certo para lágrimas.

Hoje eu preciso de sinceridade.
Mão estendida 
a parar-me e acolher-me.

Hoje eu preciso de sinceridade.
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Você em mim
Eu alimento você em mim todos os dias.
Como o sol da manhã que se levanta,
eu te tenho dentro de mim a me aquecer
todos os dias, a todos os instantes.

Me diz, me diz se tem como tirar
de dentro do meu coração,
de dentro da minh’alma
de meu ver e respirar,
me diz se tem como tirar
você.

Você está em mim
eu sou seu.
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Estrutura
O coração dispara. 
A boca seca. 
O olhar se fixa. 
O corpo estremece. 
A alma voa.

É você chegando 
e abalando tudo em mim.

Calar
E eu me pergunto: 
Calar a voz, até quando?
Calar o coração, até onde?
Calar o olhar, até quando?
Calar a alma, até onde?
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Presente e futuro
É só olhar em teus olhos 
que me rendo, sem reservas.

Você me tem tão fácil.
Naturalmente me abro 
te convidando a me possuir.

Moça, me tens nas mãos.
Coração e sonhos.
Presente e futuro.
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Você me faz suspirar
Você me faz suspirar 
quando passa por mim 
sorrindo assim.
Olhar fixo no horizonte, 
ombros à mostra, 
braços num suave balançar, 
coxas levemente a se movimentar, 
quadril suavemente a rebolar, 
seios que amo contemplar. 
Você me faz suspirar.
Você me faz delirar.
Você me faz poetizar.
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Esperança
A cor da esperança 
é a cor da sua blusa, 
a cobrir teu corpo, 
a revelar teus contornos, 
a fazer-me desejar-te.
Esperança, moça, 
sempre esperança.
Mesmo quando me negas 
as palavras que sonho ouvir, 
a esperança, moça, 
só aumenta, se alimenta.
Esperança, verde esperança.
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Amo-te
Amo-te 
bem o sabes, não me canso de 

expressar 
seja em gestos e versos, 
seja num toque ou olhar.

Amo-te.
Poderia minha vida inteira esperar 
e ainda que não a tivesse, 
cada dia iria mais te amar.

Amo-te 
não o nego, confesso, e volto a calar, 
somente você e eu sabemos: 
até o fim, não deixarei de te amar.

Amo-te.
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O que faço  
com o desejo?

Quero te abraçar. 
Sentir de novo teu calor,
tua pele na minha.

Quero te beijar. 
Sentir de novo teus lábios, 
o doce sabor do amor.

Quero te encontrar. 
Tomar um capuccino, 
conversar sinceramente.

O que eu faço com o desejo?
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Meu futuro
Meu futuro é a solidão 
com você em mim. 
Viverei a esperar 
que o abstrato 
torne-se concreto, 
que o sonho 
vire realidade. 

Meu futuro é a solidão, 
mas sempre com você em mim.
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Sobre você,  
o que dizer?

Sobre você, o que dizer?
Dizer que és paixão, 
alegria, amizade e tesão.
Dizer que és sonho, 
desejo, verdade, sinceridade.
Dizer que és meu futuro, 
realidade não concreta, eterna 

esperança.

Sobre você, só posso dizer 
o que meu coração sente, 
vive e sonha.
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Quando estou  
com você

Quando estou com você 
tudo em mim é festa, 
tudo em mim é paz.

Por isso me dói, 
como cravo a pressionar 
meu apaixonado coração, 
a tua ausência.

Mas quando estou com você 
minha alma pula de alegria, 
meu coração encontra paz, 
pois a alegria da presença 
é infinitamente maior 
que a dor da tua ausência.
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Hoje
Hoje quando acordei 
fez-se sol,
era você em minha mente.

Hoje quando acordei 
fez-se calor, 
era você em meus braços.

Hoje quando acordei 
fez-se poesia, 
eram meus lábios nos seus.

Hoje quando acordei 
era como se não tivesse  

passado o tempo 
e aquele dia fosse hoje.

-->
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Hoje quando acordei 
sonhei, 
desejei.

Hoje quando acordei 
olhei pro futuro 
e vi você.
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Você, mãe
Vejo, de onde estou,
o semblante sério
de quem ama.

Seu filho, doente, 
a preocupa.

Mãe, esta pessoa especial
que ama, cuida e sofre
as dores do filho.

Mãe, você, preocupada
mas presente, sempre,
na vida e coração 
de seus filhos.
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Dons
Você tem um dom que ninguém tem: 
o dom de me fazer bem.

Você tem um dom que ninguém tem: 
o dom de me fazer ser eu mesmo.

Você tem um dom que ninguém tem: 
o dom de me fazer escrever.

Você tem um dom que ninguém tem: 
o dom de me fazer seu.

Tantos dons! Talento nato!
Tudo em você me faz feliz.
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Quando você chega
Quando você chega 
a alma solitária 
encontra companhia, 
o coração perdido 
encontra seu lugar, 
o desejo contido 
volta a se manifestar. 
Quando você chega 
meus sonhos acordam.
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Centro

Não há motivo nem
 razão para que seja diferente, o
 c

en
tr

o 
de

ve
 sempre ser a 

pessoa que m
e 

faz feliz, 

qu
e 

m
e 

fa
z 

sonhar, que m
e faz viver, ou

 s
ej

a,
 

você.
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Moça preciso te dizer
Moça preciso te dizer: 
tristeza não combina com você. 
Sei, é difícil aceitar, 
mais difícil entender. 
Mesmo assim insisto: 
tristeza não combina com você.

Em seus lábios, um sorriso.
Em seu olhar, esperança.
Em seu coração, amor.
Em sua alma, sonhos.
Em você, a beleza 
que só a sinceridade, 
a confiança e a amizade 
podem fazer brilhar.
Você é bela.
Eu sou seu!



38 

Celular
Olho de minuto em minuto.
Ele permanece imóvel.
Nenhum sinal. 

Passam-se segundos 
que me parecem horas.
Então ele se acende.
É você.

Uma única mensagem
capaz de mudar 
meu momento, 
capaz de fazer 
minha mente voar 
e chegar até você.

-->
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Mensagem: 
no celular, 
no coração, 
em mim.

Amo sentir você
Amo sentir você 
perto de mim 
a me envolver.

Seu perfume marcante.
Seu jeito feliz.
Seu sorriso envolvente.
Seu olhar que me fascina.

Amo sentir você, 
suave e naturalmente, 
a me envolver.
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Era outono
Os olhares se encontraram.
Os sorrisos também.
As mãos, timidamente, 
ensaiavam carinhos.

Era outono.
Éramos nós dois.
Apaixonados.
Declarados.
Confidentes.

Fim de tarde, 
corações aquecidos 
se confessam.
Paixão, o tempo não passou, 
o sentimento cresceu.
Me leva, sou teu.
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Felicidade
Felicidade não é ter tudo.
Dinheiro, sucesso e sabedoria
não tem, em si, felicidade.

Felicidade é ser em tudo
disposto, solicito e sereno.
Aí sim terás, enfim, felicidade.
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Tenho comigo
Tenho comigo 
a saudade, 
a solidão 
e a vontade. 

Para minha alegria 
sonho um dia ter você, 
que dará um fim na saudade, 
mandará para longe a solidão 
e saciará minhas vontades.
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Abraço
Os corpos se encontram 
atraídos pelo carinho.
Os braços se cruzam 
e o aconchego é imediato.

Um abraço, sincero.
Um abraço, de quem se quer bem.
Um abraço, carinhoso.
Um abraço, encontro apaixonado 
de dois corpos, dois corações, 
duas vontades, dois desejos.
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Sorriso
O dia amanhece tenso.
O futuro se anuncia 
com contornos de tristeza.

Mas então, tudo se faz calma, 
tudo se transforma em paz, 
tudo se alimenta de esperança.

Basta um sorriso teu 
e meu dia se transforma.
Minha vida ganha luz, 
meu futuro se anuncia 
com contornos de amor.



   45

Fixo
Meus olhos procuram 
desviar de você. 
Mas seu olhar me prende, 
seu sorriso me faz flutuar 
e sua voz me deixa leve.

Então não fujo mais, 
me fixo em você, 
seus olhos, boca e nariz, 
seus seios, coxas e quadril, 
seu caminhar, falar e agir. 
Me fixo em você.
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Hoje estou aqui
Hoje estou aqui, a esperar 
com o coração cheio de amor.
Hoje estou aqui, a sonhar
com um futuro diferente.
Hoje estou aqui, a escrever.
Coisa que adoro fazer.
Hoje estou aqui, a querer
estar todos os dias com você. 
Hoje estou aqui.
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Advento
Vejo brilhar a esperança
nos cânticos e leituras.
As estrelas e luzes
anunciam: vem o Natal.

Lembramos o nascimento
da esperança de vida.
Nasce nosso Senhor.
Renasce a nossa esperança.
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Confissão
Errei. Confesso a ti meu Deus.
Errei. Abro minh’alma e a ti entrego.
Confesso meu erro, misericórdia peço.
Confesso meu erro,  

conto com teu perdão.
Arrependo-me, meu Deus,  

das minhas falhas.
Arrependo-me, meu Deus,  

mudo minha vida.
Por Jesus, teu Filho. Amém!
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Calado
Quando meu corpo anseia 
por sentir teu toque, 
não me resta alternativa. 
Calado.
Quando a pele deseja 
sentir a tua pele, 
não me resta alternativa. 
Calado.
Quando o desejo é grande 
e a possibilidade de satisfazê-lo 
é cada vez menor, 
me resta calar, 
me resta calado.
Calado.
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Aquilo que sinto
Aquilo que sinto,
aquilo que vivo,
aquilo que me falta, 
só compete a mim, 
e a mais ninguém, 
sentir, viver, preencher.

Sei onde está o sentimento.
Sei onde está a vida.
Sei onde está o que me falta.

Convivo com este vazio, 
cinza, frio e presente, 
todos os dias.
Até quando?
Até amanhã...
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Hoje parei
Hoje calei minha voz,
 ceguei meu olhar,
 surdei meus ouvidos.

Hoje  parei o coração,
 descansei a alma.

Hoje parei.

Hoje

Hoje

Hoje
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Ínfimo
Ontem.
O café.
O olhar.
O carinho.
A mão.
O afago.
A palavra.

Ontem.
Instante ínfimo.
Instante mágico.
Instante ínfimo.
Instante de paixão.
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Tantos
Moça, 
são tantas as promessas 
feitas na pureza da amizade, 
faladas no calor da paixão.
São tantas as palavras 
trocadas em mensagens, 
faladas ao telefone.
São tantos os gestos, 
olhares entre obstáculos, 
bilhetes no fim do dia.
São tantos os versos, 
poemas que trocamos, 
crônicas que escrevemos.

Moça, 
são santos os motivos 
para parar, para continuar.

-->
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Moça, 
são tantos os senões 
que nos fazem pensar.

Moça, 
são tantos os sonhos 
que nos fazem chorar.

Moça, 
espero em meio a “tantos”.
Espero e sonho.
Desejo.

Moça, 
você é mais que momento, 
é vida, é futuro, é amanhã.
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Em teus olhos
Em teus olhos 
a paz para alma, 
o sonho para o coração, 
a esperança para mim.

Em teus olhos 
a serenidade da amizade, 
o calor da paixão, 
a chama do amor.

Em teus olhos 
minha vida, 
minhas palavras, 
minhas poesias.

Em teus olhos.
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Ternura
Palavras ditas com ternura, 
um bem querer sem fim, 
animam meu coração, 
aumentam a paixão em mim.

Palavras ditas com ternura, 
versos com paixão declamados, 
são a expressão de quem deseja 
viver todos os dias ao seu lado.
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Sonho
O sol surge no horizonte 
e seus raios revelam os contornos 
de sua beleza impar.

Tudo tão abstrato em meu sonho 
e tão real diante de mim.

Você, nua, se levanta, 
espreguiça, 
boceja 
e suavemente 
me acorda com um beijo.
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Aconteceu
Primeiro a presença, 
daí o olhar, 
então as palavras.

Veio a convivência, 
daí a rotina, 
então o dia a dia.

Foi natural, 
não percebi, 
sequer notei.

Foi então 
que me apaixonei.

E assim estou 
   até hoje...
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Admiro calado
Admiro calado 
uma beleza singular.

Branca, macia, 
revela-se em parte 
e me fascina por completo.

Ah, suas costas!
Quem me dera meus lábios, 
serenamente, pudessem beijá-las.
Quem me dera minhas mãos, 
suavemente, pudessem acariciá-las.
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Nossos versos
Nossos versos: olhares.
Nossos versos: gestos.
Nossos versos: toques.
Nossos versos: palavras.
Nossos versos: suspiros.
Nossos versos: sonhos.
Nossos versos: gemidos.
Nossos versos: silêncio.
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Seu
Te ver assim tão linda, 
cabelos soltos, 
ombros à mostra, 
sorriso no rosto, 
brilho no olhar, 
me deixa ainda mais 
aos seus pés.

Que vontade de ser 
seu homem, 
seu moço, 
seu hoje, 
seu amanhã, 
seu sempre.
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Casa da Vó
Esse lugar para mim, 
pouso seguro dos sorrisos, 
depósito certo das lágrimas, 
lugar firme de minhas orações.

Esse lugar para mim, 
casa do aconchego vóterno, 
casa da comida gostosa, 
casa da alegria eterna.

Minha casa.
Casa da Vó.
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Sinal
Esperei por um sinal, 
a lembrança de que sou querido.
Uma mensagem, um telefonema, 
um sinal de que eu ainda sou 
uma lembrança, um bem querer.

Sem sinal.
Deve estar tudo bem com ela agora.
Sem sinal.
Deve estar tudo resolvido para ela.
Sem sinal.
Não devo mais ser tão lembrado assim.
Sem sinal.
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Verbo
O verbo que mais conjugo 
hoje em minha vida 
é o que me deixa mais inerte: 
esperar.

Esperei por gestos, palavras.
Espero por você em minha vida.
Esperarei até o fim.

Esperar, o verbo que hoje 
faz da minha vida 
um caminho para o verbo 
que quero com você conjugar: 
amar.
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Delírios
Você me faz delirar!
Sua voz a me chamar.
Seu jeito de me olhar.
Seus dedos a me tocar.

Você me faz delirar!
Seus cabelos a balançar.
Seus braços a movimentar.
Seu quadril a rebolar.

Você me faz delirar!
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Eu me encontro  
em você

Eu corro, eu fujo, 
mas eu me encontro é em você.

Por mais que eu tente não pensar,
por mais que eu tente me esconder,
eu me encontro é em você.
Por mais que eu tente não sonhar,
por mais que eu tente não querer,
eu me encontro é em você.
Por mais que eu tente não te olhar,
por mais que eu tente não te desejar,
eu me encontro é em você.
Por mais que eu tente não querer,
por mais que eu tente...
eu me encontro é em você.

-->
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Eu me encontro em você, moça.
Eu me encontro em teus olhos, 
eu me encontro em tuas palavras, 
eu me encontro em teus lábios, 
eu me encontro é em você.

A lua
Lá no céu a lua cheia, 
redonda, insiste em brilhar.
Aqui em baixo, dentro em mim, 
meu coração insiste em te chamar.
Chama pelo teu nome.
Chama com amor, chama com ternura.
Chama por você, 
minha paixão, 
meu sonho, 
minha doçura.
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Vestido
Meu coração disparou!
Você chegou!
Sorriso no rosto, 
ombros à mostra, 
cabelos soltos, 
olhar sincero, 
com o rosto sereno.

Meu coração disparou!
Você chegou!
Vestido branco, linda.
Vestido branco, maravilhosa.
Vestido branco, adorei.
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O coração reclama
O coração reclama.
É você longe de mim.
Não suporta a dor da saudade, 
não sabe calar a vontade, 
o sonho, a esperança, o desejo.

O coração reclama 
mas não perde a paz 
que só você pode dar, 
que só você sabe dar, 
que só você me dá.

O coração reclama. 
É paixão, é desejo, 
é vontade, é saudade.
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Querer
Moça...
Quero  seu abraço sincero, 
 seu olhar apaixonado, 
 seu sorriso alegre,
 seu beijo molhado.

Moça...
Quero  ser seu companheiro, 
 ser seu namorado, 
 ser seu amante, 
 ser seu eterno apaixonado.

Moça...
Por querer sonho, 
 espero, 
 amo.
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Bela
O que vejo de belo em você?
A palavra amiga.
O olhar apaixonado.
O sorriso aberto.
A boca feliz.
O cabelo lindo.
Os ombros atraentes.
Os seios excitantes.
O quadril envolvente.
A pele deliciosa.
A presença encantadora.
A poesia cadenciada.
A crônica bem contada.
A sua alma generosa.
O seu coração apaixonado.
Você, do seu jeito, 
é a mais bela!
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Ilha
À Jacques Brel, que me fez compreender a solidão.

Todo homem é uma ilha 
solitária no oceano.*
Neste mar de solidão, 
ou te acostumas ao vai e vem 
das ondas de sensações, 
ou te submerges no mar 
e desapareces para a humanidade, 
ou te conformas com a tempestade, 
ou deixa-te consumir pelo vento, 
que te consumirá, querendo ou não, 
a menos que te abraces 
ao continente do amor. 

*Albert Cohen
 Chaque homme est seul e tous se fichent de tous 
e nos douleurs sont une île déserte... (Albert Cohen)
 Cada homem é só e ninguém está nem aí e 
nossas dores são uma ilha deserta...(Albert Cohen)
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Me contento
Dou um salto para dentro de mim.
Grito, alto, a pleno pulmões, 
enquanto caio, o teu nome.

Essa dor de calar a palavra 
que quero te dizer 
me faz gritar pra dentro, 
engolir a palavra, calar o coração, 
fazê-lo não-dizer, não-expressar.

Eu me contento com o silêncio.
Preciso me contentar com ele.
Não me esqueço do teu beijo.
Não me esqueço quando te vejo 
bela, sorrindo, falando, caminhando.

Calo em mim meu desejo.
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Paz 
Seu silêncio, 
seus olhos molhados 
de quem chorou e chora, 
seu jeito quieto 
e de poucas palavras 
me mostram: você não está bem. 

Paz, peço para seu coração. 
Paz, peço para sua alma. 
Paz, peço para sua vida. 
Paz. 
Conte comigo. 
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Um poema te fiz
Me consumia a preocupação, 
mas aumentava a intenção, 
de saber o que acontecia, 
de entender o que te doía.

Um poema te fiz.
Calei, o máximo que pude, 
minha voz, minhas palavras, 
mas jamais calei meu coração.
Ele te chama.
Ele ama.
Ele é teu.
Como teu sou eu inteiro, 
versos, palavras, coração, alma.
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Você dança
Sobre minha pele ela dança.
Me seduz e me atrai.
É a sua pele, ela que quero sentir.

Em minhas retinas ela dança.
Me seduz e me atrai.
É a sua imagem, viva em mim.

Em minha mente, 
em meus sonhos, 
em meus versos, 
em meu coração 
você dança, linda, 
e me deixa mais e mais 
aos seus pés.
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Encerramento
Este verso encerra 
esta caderneta 
mas não encerra em mim 
meus pensamentos 
desconexos em versos!





parte dois

Cuidado!

Mais Pensamentos 
  desconexos  
    em versos!
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Tudo o que quero 
agora

Tudo o que quero agora 
é compreender meu coração, 
seu grito de misericórdia, 
sua vontade de voar, 
seu desejo de aquietar.

Tudo o que desejo agora 
é compreender meu coração, 
pois o que ele quer, 
isso eu sei muito bem: 
ele quer você!
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Ausência
Mensagem.
Palavra.
Olhar.
Voz.
Toque.
Telefonema.
Conversa.

Tudo é ausência, 
mas em meu coração, 
em minh’alma, 
tudo é você.
Você está aqui, 
em mim.
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Querer
Quero o seu colo, 
seu abraço carinhoso, 
as palavras de consolo 
que só seu coração 
pode expressar.

Quero a sua presença, 
seu olhar que ilumina 
meu dia e minha vida, 
que só a sua alma 
pode me olhar.

Quero a paz que só você 
é capaz de dar ao meu coração.
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Poesia celular
(Escrita em n95 8gb)

Vi no espelho a face
de quem perdeu a vontade
de viver e de amar,
de sorrir e de chorar.

Sonhei com um desejo
puro e sincero:
você na minha vida
pra sempre.

Acordei com um desejo
mesquinho e egoísta:
te fazer sofrer de uma vez,
fugindo daqui pra sempre.

-->
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Hoje, o que mais quero
não tenho força para fazer,
sumir, sair, desaparecer,
e assim você me esquecer.

Quero a solidão,
ela dói mas é minha.
Quero o vazio,
ele é frio mas me abraça.

Solidão, fria e presente,
amiga e confidente, inesperada e temida,
minha não-morada.

Minha alma grita.
A dor de aprender,
lenta e suavemente,
a ser só a faz gritar.

-->
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Meu coração se cala.
A dor na alma emudece,
paralisa e o consome.
Calado, ele sofre.

No entanto, mesmo
que busque a solidão,
meu coração ainda
grita por você.

Você, que me faz escrever.
Você, que me faz sonhar.
Você, que me faz querer.
Você, que me faz amar.

Querer você, me faz amar.
Querer você, hoje me faz ser só.
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Mergulho
É só olhar em teus olhos 
e mergulho no mar 
de emoção e sensações.
Mar de paixão.
Mar de carinho.
Mar de amizade.
Mar de prazer.

É só olhar em teus olhos 
e mergulho em mim.
Em meus sonhos e desejos, 
em minhas vontades e alegrias.
Mergulho no futuro.
Mergulho na paz.
Mergulho em você.
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Ar
Basta um olhar sincero, 
um sorriso único, 
uma palavra amiga.

Não peço muito.
Sim, peço, mas espero.

Peço o olhar, o sorriso, a palavra.
Peço hoje um pouco 
do tudo que quero no amanhã.

Respiro hoje o ar 
que amanhã me fará seu 
e te fará minha.



   89

Sou um sonhador
Tenho um coração 
que não se cansa de sonhar.

Sou um sonhador.

Sonho com você.
Sonho com o amanhã.
Vivo hoje na dor 
da tua ausência 
para amanhã me deleitar 
no prazer da tua presença.

Tenho um coração 
que não para de sonhar.

Sou um sonhador.
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Com você sou sincero
Com você sou sincero.
Entrego minha queixa, 
reclamo, falo, brigo.

Com você sou sincero.
Muitas vezes me dói 
pedir, reclamar, falar.

Com você sou sincero.
Mesmo que a mim me pareça 
que te afasto quando o sou.

Com você sou sincero.
Pois sincero é o que sinto.
Pois sincera é a confiança.
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Amor e solidão
Amar não é obrigação, 
tão pouco exigência social.

Amar é abraçar a solidão 
a ponto de fazê-la sumir 
entre os teus braços 
e o da pessoa que desejas.

Amar é reconhecer em si, 
na alma e no coração, 
a solidão que te consome 
e lutar para abraçá-la.

Amar é reconhecer 
que a solidão está em nós.
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Te ver assim
Te ver assim, tão linda, 
sorridente, feliz, 
faz minh’alma pular, 
meu coração se agitar.

Seu sorriso me fascina.
Seu olhar me domina.
Sua voz me seduz.

Me contento com a distância, 
com os olhares contemplativos, 
com você em meus sonhos, 
com a lembrança do teu beijo, 
com a tua pele na minha, 
com você em mim sem te ter.
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Tenho em mim
Tenho em mim 
um coração que sonha 
e por isso reage 
quando sente sua falta.

Na dor da solidão, 
no vazio da ausência, 
meu coração chora.

Mas na esperança do sorriso 
e no carinho das palavras, 
meu coração sorri.

Tenho em mim 
um coração que sonha.
Sonha com você.
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Queria ter o dom
Queria ter o dom 
de mover o tempo.
Fazer do amanhã, 
ontem, 
e sonhar com novos amanhãs 
ao seu lado, com você.

Queria saber o tom 
do verso que me traria, 
em rimas, ou em ritmo, 
você com toda sua alegria.

Queria ter o dom, o tom.
Quero ter você.
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Sua beleza me prende
Sua beleza me prende.
Seu rosto, seus olhos, 
seu jeito de sorrir.

Vejo-me prisioneiro 
e, ainda assim, 
respiro ar de liberdade.

Preso em você.
Liberto em você.
Respiro, suspiro, 
é você, só você.
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A partir de hoje
A partir de hoje 
resolvi me amar.
Amarei a mim, 
buscarei meu prazer, 
meu futuro, meu querer.

Vou esperar? Sim!
Mas não vou deixar de viver, 
de buscar sonhos, de acontecer.
A partir de hoje, 
anota aí,
EU VOU ME AMAR!
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Teu jeito menina
Teu jeito menina, 
tua risada gostosa, 
teus olhos que fascinam, 
teu jeito charmosa. 
Tudo em ti é beleza, 
charme e presença. 
Tudo em ti inspira, 
me chama para perto, 
me faz escrever.
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Quanto mistério
Teu jeito misterioso, 
tua beleza tímida.
Quando olhada, 
desvia o olhar.
Quando admirada, 
se desvia do caminho.
Riso largo.
Jeito menina.
Quanto mistério...
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Tu que lê
Tu que lê, 
pare!
Ouça!
Não ouves?
Faça um esforço.

Sim! É teu coração!
A bater, ritmado, 
a pedir, ritmado: 
ame, ame, ame, ame...
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Os teus seios
Os teus seios 
me prende, 
me atiça, 
me excita.

Os teus seios 
pequenos, 
atraentes, 
me faz delirar.

Os teus seios.
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Branca pele
Branca pele, 
negros olhos. 
Despertam em mim 
todas as cores da emoção, 
num sorriso sereno de paixão, 
no amanhecer do desejo, 
no entardecer da emoção.

Branca pele, 
negros olhos. 
Despertam em mim 
todas as cores 
com que se pintam 
a paixão.
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Página em branco
Página em branco, 
sentidos à flor da pele. 
Escrever, rima certa 
com o meu prazer.

Tudo aquilo que faço 
é buscar sentido 
em pensamentos desconexos, 
que se perdem na loucura 
de minha mente em erupção.

Busco palavras, semeio sentimentos, 
colho sorrisos, cultivo pensamentos. 
Me encontro aqui. 
Eu, a caneta e minha confidente: 
página em branco.
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Tempo
Ela me perguntou se sou capaz 
de muito tempo esperar. 
Quem pode dizer o que o coração faz, 
para nos braços do amor se encontrar? 
Há tempo que possa apagar 
marcas de uma paixão, de um amor? 
Há espera capaz de transformar 
todo sofrimento em ardor?

Muito tempo pra mim é pouco, 
perto do prazer e amor que ela me dá. 
E a espera não vai me deixar louco. 
Pois louco é o amor 
que tenho por você.
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Sorriso radiante
Sorriso radiante.
Percebe-se, sem engano, 
que vem da alma, 
tranquila e calma, 
a iluminar meu dia, 
a acalmar meu coração, 
a alimentar a esperança.

Você sorri, eu me realizo.
Você sorri, eu me derreto.

Sorriso radiante, 
luz da sua alma 
para o meu coração.
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Brinde
Aos que entregam, 
sem pudor e temor, 
os seus corações e almas 
nas mãos de uma mulher 
para encontrar o amor.

Aos que sonham, 
sem pudor e temor, 
com dias loucos de paz 
nos braços de uma mulher 
para renderem-se ao amor.

Saúde! Bebam e amem!
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É só fechar os olhos
É só fechar os olhos 
e você vem aqui comigo.
Teu perfume a me seduzir.
O toque de tuas mãos a me enlouquecer.
O teu sorriso a me iluminar.
O teu charme a me envolver.
A tua boca a me beijar.
O teu abraço a me fazer tremer.
As tuas palavras a me conquistar.
A tua presença a me fazer gemer.
Saudade, paixão.
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Em minha pele 
caminha

Em minha pele caminha 
o toque suave de tuas mãos. 
Sentir-te assim, em sonho, 
pode ser o paraíso que quero, 
mas ao acordar, o real 
me mostra você, cada dia mais, 
partindo para longe de mim.

O que antes era presença, 
hoje ausência.
O que antes era palavra, 
hoje calada.
O que antes era sensação, 
hoje represada.
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Movo meu pensamento
Movo meu pensamento 
através do espaço e do tempo.
Vou ao passado buscar teus carinhos 
para alimentar o presente de ternura 
e sonhar com o futuro feliz.

Tua voz já não se faz presente. 
Tuas palavras, sinceras,  

estão na memória.
Fica em mim o sonho.
Fica em mim a esperança.
Fica em mim você.
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Hoje é o primeiro dia
Hoje é o primeiro dia 
de um ano novo 
e minha vida não mudou. 
Você continua distante. 
Eu continuo sem você.
O ano é passado, 
mas as palavras são presentes.
Os gestos e olhares, 
os carinhos e afetos, 
o beijo e o desejo, 
tudo é passado, 
tudo é presente, 
tudo é futuro, 
tudo é você.
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Tudo em você  
é poesia

Tudo em você é poesia.
As palavras de carinho, 
os desejos expressos em olhares, 
as roupas a adornar seu corpo, 
seus olhos a brilhar, 
seus lábios a se movimentar, 
seu jeito tímida, 
seu jeito menina, 
seu jeito mulher.
Cada verso que vejo em ti 
é deleite para a alma de um moço 
sonhador como eu.
Moça, você é a poesia 
que adoro ler!
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Em meus sonhos  
e pensamentos

Em meus sonhos e pensamentos, 
sempre presente está você.
Teus contornos a revelar 
o quanto teu corpo me enlouquece.
Cada detalhe das tuas pernas, 
cada realce de teus seios, 
cada relance de teu quadril, 
cada olhar que lanço 
sobre teu corpo 
me faz menino 
querendo aprender, 
em teus braços, 
a ser homem.
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Saudades
Sinto em meu peito bater mais forte
a dor de uma ausência que me consome.
Um dia, o sol do amor raiará em mim
de maneira tão definitiva e concreta,
abrindo meu coração e minh’alma,
desvendando meus segredos  

mais sinceros
e tirando de mim, para sempre, essa
saudade que me faz sonhar e sofrer.
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Move-se o ar
Move-se o ar.
Vento suave que sopra 
e acaricia meu rosto, 
vento suave que sopra 
e envolve meu corpo.

Move-se o ar.
Envolvido me vejo.
Sem perceber, quero 
envolver-me ainda mais 
neste ar que me faz flutuar.
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Represado  
na escuridão

Como água represada 
é o meu amor por ti.
Represado em mim, 
calado em meu peito, 
com um grito certo para dar. 
Ele abafa, ele cala o teu nome. 
Ele cala o que sente. 
Ele cala o que deseja.

Passeio pelo escuro de mim mesmo 
e o único fio de luz que encontro 
é onde mora o que sinto por você.
Em meio a tanta escuridão, 
a única luz a me iluminar, 
a única luz a me chamar, é você.

-->
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Mas você, 
você está distante, 
você está longe, 
você me diz não. 
E com o seu não, 
fico eu aqui 
represado na escuridão.

Saudades II

Sabes aqueles dias em que acordas
assim, sentindo falta de alguém?
Uma pessoa que te faz um bem enorme,
dádiva divina de um sorriso sereno,
a paixão que se manifesta num olhar 
de quem você sente falta
e expressas em poemas.
Saudade!
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Navegar
Foi como um sonho,  

uma viagem dentro em mim.
Caminhei pelos meus sentimentos  

e encontrei-te ali.
Surgiste como um fio d’água, 
conheci-te como um riacho, 
mergulhei em ti como num rio 
e, quando meu coração  

se abriu para você, 
fui represado. 

Como quero desaguar  
nesse mar de amor, 

que vejo em teus olhos,  
mas que hoje se represa. 

Como quero desaguar  
nesse mar de amor

e navegar ao teu lado para sempre.
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Passarinho
Passarinho pousou na minha janela 
e cantou o seu canto de solidão.
Voa passarinho, voa. 
Leva contigo minha solidão. 
Vá para longe, longe daqui, 
mas não te esqueças de meu coração, 
ele fica aqui a te esperar. 
Regresse num dia desses 
e venha em minha janela cantar. 
Voa passarinho, voa. 
Leva contigo a minha solidão.
Leva contigo o meu coração.
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Waiters
or Bartenders

Bela e singela, 
cativa no olhar.
Discreta e gentil, 
seu sorriso suave 
ilumina e fascina.
Inquieta, ela trabalha.
Discreta, ela me atende.

Charme e singeleza 
em pleno Outback lotado.
Trabalhando e, discretamente, 
me encantando.

Teu jeito, Marina, 
fascina!
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Escondido em mim
Faço jogo duro, tento não ceder 
à doce tentação de só desejar você. 
Se por fora sou distante, 
por dentro estou em pedaços. 
Eu te quero a todo instante, 
para sempre em meus braços.

Não sei até quando vou segurar 
dentro de mim tudo o que sinto. 
Queria poder finalmente extravasar 
meu sentimento há tanto tempo contido.

Sozinho, espero o dia chegar. 
A madrugada é longa e fria 
mas o sol vem me aquecer, 
me despertar, me iluminar.
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Impossível ficar 
indiferente

Impossível ficar indiferente 
ao seu jeito de ser. 
O sorriso largo me fascina 
e adorna a beleza 
que há em teu corpo.

Corpo que me alucina, 
uma explosão de desejos 
apenas ao te ver passar.

A tua presença abala.
A tua presença excita.
A tua presença alucina.
A tua presença ilumina.
A tua presença.
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Eu movo a humanidade
Eu movo a humanidade.
Sou responsável direto 
pela maldade e bondade.

De mim brotam frutos 
que levam à vida e à morte, 
inclusive os mais astutos.

Você, culpa minha, perdeu a razão, 
saiu de si como nunca.
Eu te faço pirar, 
eu te trago pro chão, 
eu te faço delirar, 
você nunca me diz não.
Por mais que queira negar 
eu te tenho, eu sou teu coração.
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Minha cabeça 
funciona a mil

Minha cabeça funciona a mil.
Pensamentos soltos, 
palavras desconexas, 
sentimentos dispersos, 
desejos explosivos, 
tudo ao mesmo tempo, 
tudo junto dentro de mim.

Se a cabeça agita, 
o coração acelera, 
a alma inquieta. 
Por fora, a cabeça tenta me manter 
controlado, equilibrado, 
educado, comedido. 
Sou tempestade e bonança 
ao mesmo tempo, 
o tempo todo.
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Daqui te vejo, alma
Daqui te vejo, alma.
Solitária a gritar 
como se em mim 
nada mais houvesse 
a fazer.

Daqui te vejo, alma.
Sofredora a clamar 
como se em mim 
açoites de solidão 
me consumissem.
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Escrevo pois meu 
coração

Escrevo pois meu coração 
é inquieto em mim. 
Escrevo pois minha’alma 
agita-se ante a beleza.

Escrevo, pois sinto.
Escrevo, pois respiro.
Escrevo, pois sou eu.
Escrevo o que em mim 
provoca, transgride, rompe.
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Percorre a minha alma
Percorre a minha alma 
o caminho da tribulação.
Enfrenta vales tenebrosos, 
inimigos vorazes 
e caminhos tortuosos.
Mesmo diante da tribulação, 
minha alma resiste, 
confiando piamente 
na batida do meu coração.

Meu coração pulsa. 
É vida, é sonho, 
é esperança, é guerreiro, 
é lutador, é sonhador.
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É preciso reconhecer 
a solidão

É preciso reconhecer a solidão, 
no vazio da cidade de São Paulo, 
para perceber que meu coração, 
inquieto, se move por todos os lados.

Em mim, pássaro selvagem, 
voa ao sabor do vento, 
pousa nas soleiras das casas 
e alimenta-se nos sorrisos 
cativantes e serenos 
das mulheres.

Coração, tua solidão, teu voo, 
teu pouso, teu alimento, tudo 
habita em mim.
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Doce fascínio  
de um sorriso

Doce fascínio de um sorriso.
Nada inspira mais, 
nada abala mais 
que um sorriso encantador.

Observar na singeleza 
de cada mulher 
o sorriso que é capaz 
de inspirar e prender.

Sorrisos.
Alimento para alma.
Pequeno verso de um poema 
chamado mulher.
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Canções me veem  
à mente

Canções me veem à mente 
como paixões ao coração.
Cada uma com seu ritmo, 
cada uma com sei jeito.

Canções me fazem viajar 
como sorrisos me fazem escrever.
Cada viagem um sonho, 
cada viagem um poema.

Canções me fazem sentir 
na alma e no coração 
que não vivo sem ter no peito 
uma paixão.
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Como folhas ao vento
Como folhas ao vento 
são as palavras dentro em mim. 
Desconexas, soltas em meu pensamento.
Mas basta um sorriso, basta um olhar, 
basta um jeito diferente de ser, 
um jeito diferente de falar, 
basta uma sensação, 
basta uma emoção, 
basta a alma falar, 
basta o coração pulsar 
e tudo vira verso 
e eu me reverso.
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Sinto em minha boca
Sinto em minha boca 
o gosto da solidão. 
Não é amargo nem doce, 
apenas o sinto em mim.

Solidão, há quem a condene.
Solidão, eu a desejo.
Solidão, não a quero pra sempre.
Solidão, faz de mim uma morada.
Solidão, faz de mim uma passagem.
Solidão, abraço-te hoje 
para amanhã soltar-te 
e enfim serei livre!
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Suas palavras
Suas palavras, 
duras palavras, 
chegaram ao meu coração 
como tempestade a devastar 
todo o meu jardim.
Arrancou folhas e flores, 
revirou tudo em mim.
Mas não foi capaz, 
e não o será, 
de arrancar pela raiz 
o que sinto por você.
Brota em mim uma semente 
de tudo o que sinto por você.
Se a distância é vento forte a soprar, 
meu coração é terra firme a te segurar 
em mim, pra sempre.
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Versos espalhados
Animal inquieto, bicho sem rumo. 
Coração desperto, verso sem prumo.

Solto na selva, alma desperta.
Preso em você, sentidos em alerta.

Passo ao seu lado, coração em festa.
Perto de você, minh’ alma desperta.

Olhos antentos, observo movimentos.
Ouvidos abertos, ouço seus momentos.

Corro entre ruas, avenidas engarrafadas.
Paro entre carros em esquinas embriagadas.

Minha vida de bicho, instinto em reverso,
em busca de minha amada,  

construo meu verso.

Entre concretos frios, abstraio poesia 
de um sorriso sincero, faço minha alegria.

-->
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Teus olhos, inspiração de poemas sem fim, 
estremece meu corpo, acende tudo em mim.

Teu sorriso, fonte de tanta paz, 
faz de mim apaixonado rapaz.

Teus ombros, quanta inspiração, 
revelam meu desejo, ardente coração.

Tuas palavras, sinceras e de confiança,
alimentam a cada dia minha esperança.

Teus gestos sempre tão discretos,
alimentam meu coração em secreto.

O toque de tua pele, teu jeito de menina 
mesmo sem você por perto,  

te tenho em minhas retinas.

Assim te confesso aqui,  
em versos espalhados

que passa dia, passa noite,  
continuo apaixonado.

Receba com carinho esta minha confissão: 
são teus meus sonhos, é teu meu coração.
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Estrada sinuosa
Estrada sinuosa, 
para onde me levará?
Suas curvas tão acentuadas, 
poderão elas me parar?

Estrada sinuosa, 
caminho de difícil passagem, 
suas curvas acentuadas 
refletem em mim sua imagem.

Felicidade, estrada sinuosa, 
sem fim, apenas viajamos, 
por fim, sonhamos, 
mas nunca chegamos.
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Teus contornos
Teus contornos 
despertam meus sentidos. 
Detalhes que se revelam 
em momentos sutis.
Olhares que se cruzam 
e alimentam o desejo 
de conhecer teus contornos.

Amizade, este relacionamento 
que me aproxima de você 
e me revela tua beleza, 
e me faz escrever, 
e me faz desejar 
mais e mais 
teus contornos.
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O charme de um olhar
O charme de um olhar, 
entre tantos olhares, 
dentro do vagão.

Você se destaca, 
seu jeito sereno, 
desperta minha atenção.

Só posso escrever, 
só posso reter você 
em palavras, 
numa cena, 
num metrô.
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Não me negue  
seu coração

Não me negue seu coração, 
deixe-me viver nele.
Mesmo que oculto, 
escondidos entre versos, 
gestos e olhares, 
não me negue seu coração, 
deixe-me viver nele, 
a cultivar o que sinto por você, 
a alimentar o carinho 
que tanto desejas, 
a alimentar o seu coração 
com versos, poemas, poesias, 
a alimentar você, 
a alimentar a mim, 
a deixar viver a esperança.

-->
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Não me negue seu coração, 
deixe-me viver nele. 
Não me negue. 
Não me negue. 
Não me negue.

Como uma flor
Como uma flor eu te cultivo em mim, 
plantada em meu peito, 
regada com meus versos, 
com o carinho que tenho por ti.

Como uma flor te tenho em meu jardim, 
secreto, fechado, guardado, oculto, 
mas um dia será revelado, 
e tudo o que sinto, 
e tudo o que desejo 
despertará.

Como uma flor eu te cultivo em mim.
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Ah, essa presença
Ah, essa presença 
que ilumina meu dia, 
trazendo cores de paixão, 
perfumado pelo desejo 
de plenamente estar contigo.

Seus versos, sinceros e puros, 
suas palavras, verdadeiras, 
o doce sabor de um chocolate, 
a doce lembrança de seus lábios.

Ah, sua presença me seduz, 
sou apenas um menino, 
desejando os braços 
da mais bela menina.
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Refúgio certo  
de minhas emoções

Refúgio certo de minhas emoções, 
morada de minhas paixões, 
casa de minhas sensações.

Nas entranhas das palavras 
encadeio minhas visões 
e as converto em poemas.

Poemas, lugar onde me derramo, 
desnudo desejos, 
visto meus anseios, 
expresso, escrevo, me revelo. 
Poemas.
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Enlouqueço sentidos
Enlouqueço sentidos, 
provoco sensações, 
desperto desejos, 
alimento inspirações, 
fecundo pensamentos, 
broto palavras.

Musa de todos os versos, 
sou teu devoto servo. 
Se há em mim presteza, 
usa-me, pois o que quero 
é o néctar de teus lábios, 
o brilho do teu sorriso, 
o prazer do teu corpo, 
a vida vivida com você.
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Encerro este caderno
Encerro este caderno 
 semeando em mim 
  a esperança 
   de viver, 
    de amar, 
     de escrever, 
      de ser poesia 
       em forma de vida.







parte três

Palavras soltas,  
 
agrupadas,  
 
 encadernadas,  
 
  expressam-me
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Escrevo
Escrevo.
Cada palavra uma sensação.
Cada verso uma emoção.
Cada poema uma confissão.

Sou eu, aqui, letra e papel.
Derramado sobre a página.
Revelando meus pensamentos.

Sou eu, aqui, coração e alma.
Expressando do meu jeito.
Confessando minha vida.

Palavra, verso, poema:
uma só razão para existir:
você!
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Sou fã declarado
Sou fã declarado 
em verso e prosa 
de seu jeito menina, 
de seu charme, 
de seu perfume, 
de seu olhar, 
de suas palavras, 
de seu corpo.

Sou seu fã.
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Detalhes
Há quem me chame 
de bom observador. 
Apenas foco meu olhar 
nos detalhes do momento, 
naquilo que faz 
coração pulsar, 
alma dançar 
e corpo estremecer.

Nos detalhes 
me realizo, 
me revelo, 
me motivo, 
me confesso.
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Retilínea
Quantas curvas há em ti, 
ó retilínea Avenida Paulista?

Teus prédios retos 
e seus detalhes arredondados.
Tuas calçadas planas 
com gentes variadas.
Tuas moças apressadas 
sempre tão modernas.
Tuas mulheres elegantes 
sempre tão austeras.

Um paraíso nascente de gentes, 
a consolação de meus sonhos, 
retrato de minha cidade. 
Quantas curvas há em ti, 
ó retilínea Paulista!
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Exponencial
Tudo em mim mudou 
de ontem para hoje.

Tudo em mim mudou. 
O que ontem era paixão, 
hoje é paixão ao cubo. 
O que ontem era desejo, 
hoje é desejo ao cubo.

Assim, exponencialmente, 
cresce em mim 
tudo o que sinto. 
E todo dia tudo muda.



152 

Coração e alma
Coração e alma, 
quando sonham o mesmo sonho, 
mudam o mundo que há em nós.

Daí vem a persistência  
em aguentar a distância, 

a paciência em aprender a esperar, 
a determinação em conquistar, 
a alegria em desejar, mesmo sem ter.

Coração e alma, 
minha vida que sonha 
um dia mudar nosso mundo.
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Veleiro
Um banco no cais, 
lá está sentado aquele rapaz.
Mas não é lá que ele quer estar.
Seu coração quer o mar.
Seu coração quer amar.

Não é no cais 
que ele encontra sua paz. 
Sua paz é o mar aberto.
Ele não quer mais o cais, 
ele quer a tempestade, 
ele quer a bonança, 
ele quer o mar, 
ele quer amar.
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Fascínio de um menino
Não nego o fascino 
que me desperta 
ombros à mostra.

Não consigo definir, 
sequer tento explicar. 
É um quê de menina, 
moça adolescente, 
com um ar de mulher 
que se revela atraente.

Não nego o fascínio. 
Ombros à mostra, 
fascínio de um menino.
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Confesso
Contemplar a flor, 
doce e bela, 
rosa flor, 
é mergulhar em sonhos.

Sempre fascinado 
por esta flor, 
ouço dela a confissão: 
foi pensando em você.

Penso em você, 
você pensa em mim. 
Pensando um no outro 
nos presenteamos 
com gestos, olhares, 
versos e palavras.
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Não há medida certa
Não há medida certa, 
tão pouco um padrão 
para expressar um sentimento, 
para escancarar meu coração.

A mão pega o papel, 
segura a caneta, 
a mente viaja até você, 
o coração treme de paixão.

E assim, sem medida e sem padrão, 
transformo desejo em verso, 
transformo verso em confissão.
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Clara luz de teu olhar
Clara luz de teu olhar, 
cabelos soltos a descortinar 
ombros à mostra a te revelar, 
sorriso aberto a me conquistar, 
gestos sinceros a me cativar.

Detalhes que vejo em ti 
são partes da cena completa 
que amo contemplar, 
que amo declamar, 
que amo versificar.
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A chuva que cai
A chuva que cai 
no dia quente de verão 
encharca meu cabelo, 
lava minha alma, 
seca minhas lágrimas, 
aquece minha saudade 
e faz brilhar o sol 
da esperança. 
Sob a chuva 
tudo se refaz.
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A luz  
que me vem de ti

A luz que me vem de ti 
aquece-me a alma e floresce versos.
Cada detalhe que vejo em ti 
fazem-me voar acima das nuvens.
Tua pele, macia, teu sorriso, menina.
Teus olhos, minha luz,  

tua palavra me conduz.
Tudo em ti desperta versos.
Tudo em ti me deixa bobo.
Tudo em ti é ternura de menina.
Tudo em ti é sensualidade de mulher.

Como expressar em versos 
tão belo poema?
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Mulheres
Muitas são as que admiro. 
Mulheres que despertam versos 
pela singularidade de suas belezas. 
São tantos sorrisos e olhares, 
tantas formas e sensualidades 
que minhas palavras se perdem. 
Mulheres que admiro 
mesmo sem muito conhecer,
mas todas são singulares. 
Porém apenas uma tem em si 
tudo o que sonho e desejo. 
Você é aquela que dá sentido 
aos versos que faço. 
Você é aquela que me tem.
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Neste silêncio  
que habito

Neste silêncio que habito 
nada em mim está calado. 
Os olhos falam teu nome, 
as mãos escrevem gritando, 
o coração sussurra você, 
a alma deseja te ouvir.

Tudo em mim cala, 
mesmo assim 
meu coração fala.
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Sua pele macia
Sua pele macia 
faz minha pele arrepiar. 
Teus contornos revelam 
caminhos de prazer 
que, mais e mais, desejo trilhar.

Mergulhar em você, 
entrar na tua vida, 
envolver tua alma, 
conquistar teu coração 
e te possuir com ardor e amor.
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Confesso, não nego
Confesso, não nego.
Por mais que tente, 
por mais que queira, 
não resisto a você.

Como pode?
Não entendo como!
Você me desmonta 
num simples olhar, 
me põe a seus pés 
com um sorriso.
Por mais que me peça, 
não consigo não te querer.
Você me tem, assim, 
por inteiro e naturalmente.
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Razão
Em meu coração sonhador 
plantei um sentimento puro, 
cultivado por você, amor.

Sonhos existem para serem realizados, 
amor para ser vivido, 
mesmo que oculto em nós.
Sonho, amor, razão de tudo.
Por isso sonho, 
por isso desejo, 
por isso amo, 
por isso escrevo.
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Reconheço
Reconheço em mim 
um lado cada vez mais 
entregue ao verso.

Reconheço que tantos versos 
só são possíveis pois você, 
musa e paixão, os despertaram.

Reconheço em mim 
um ajuntador de palavras 
tentando ser digno de ti.

Reconheço que sem ti 
nada seria assim, 
todos os versos estariam 
parados dentro em mim.
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Penso e sinto
Escrevo o que você em mim desperta. 
Tento alinhar palavras  

antes desordenadas 
e levo-as até você, em versos. 
Nasce em mim mil sensações, 
anoto-as em meu coração. 
Jamais as deixarei longe de ti!

A ti, inspiração perene, 
senhora de meus versos, 
umas palavras ordenadas 
mostram o que penso e sinto.
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Alpes
Uma casa no alto da colina 
com vista pro vale, em neve, em flor.
Uma lareira na sala para aquecer, 
um bom vinho para viver, 
um bom queijo para acompanhar.

No campo, um jardim de tulipas; 
em mim, a imagem que inspira, 
a espera que me move, a esperança. 
Nesta casa, distante em mim, 
repouso, escrevo, vivo meus sonhos 
mesmo sem realizá-los.

28/1/10
O dia em que vi o filme da minha vida passar por 
mim...
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Ao vivo
Contemplar pelo retrovisor
os teus olhos, teu sorriso
e perceber que é neles  

que eu me encontro
e que são eles que eu quero.
Teus lábios,
teus olhos.
Sou teu.
Me leva com você.
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Senti o calor  
do teu abraço

Senti o calor do teu abraço.
Nele me refaço 
de todo cansaço que me consome.

Assim, em teu abraço, 
meu coração pula de alegria 
e alma festeja.

Teu abraço: 
calor da paixão, 
ardor do desejo, 
paz da amizade, 
esperança.
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Saúde
Aos que, solitários, 
assentam-se à mesa, 
não se privando o prazer 
de comer e beber.

Aos que buscam a sincera companhia 
do copo e do prato para desabafar.

Aos que desejam e sonham 
com dias de loucas solidão 
e profundas amizades.

Saúde!
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Marco o tempo
Marco o tempo, 
como se possível fosse marcar 
aquele que insiste em comandar 
as nossas vidas.

Aprendiz de amante, 
tento amar, apesar do tempo, 
insistentemente, não querer passar 
nem se adiantar.

Tempo.
Ambígua sensação 
da espera que angustia, 
da esperança que me faz viver.
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Inspiração
Um caderno, caderneta, 
um lápis, prefiro caneta, 
e é só levantar a cabeça.

Inspiração, 
papel e caneta 
dão forma, ritmo e letra 
às mais maravilhosas visões.

Inspiração.
É olhar, sentir, 
escrever, exprimir. 
Versos, poemas, 
tudo é fruto da inspiração.
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Marina
Daqui eu vejo um mar 
de sensações que vem 
em minha direção.

Ondas de delicadezas 
que chamam minha atenção 
e revelam tua beleza.

Neste mar, que a mim 
parece tão profundo, 
mergulho em versos, 
nada mais.

Belezas foram feitas 
para serem contempladas 
e mulheres para serem 
versificadas, poetizadas.
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Incorrigível
Incorrigível.
Talvez seja mesmo.
Não sei ficar indiferente 
à presenças marcantes.

Sou um incorrigível 
admirador do sexo feminino.
Sou um incorrigível 
apanhador de palavras.
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Durante muito tempo
Durante muito tempo 
houve silêncio em mim. 
Palavras, vez ou outra, 
se soltavam. 
Brotavam versos.

Então meu coração pulou, 
aqueceu-se fascinado 
e palavras mil se soltaram, 
florescendo em poemas, 
verdadeiras confissões.

Desde então minh’alma chama 
pelo teu nome, por você 
poema vivo que amo declamar.
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Fazer poesia
Fazer poesia 
olhando pra você 
é deixar o coração 
falar por si 
e a alma se abrir 
a te contemplar e sorrir.

Fazer poesia 
olhando pra você 
é deixar o coração 
falar por si, 
sem caneta 
nem papel 
para corrigir.
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Senhora
Sentada ela dorme.
Leve sorriso no rosto.
O vento a soprar, 
mexe suavemente seu cabelo.
O balançar do ônibus 
a ninar e embalar seu sono.
Seus óculos redondos 
adornam seu rosto 
e tudo revela 
sua singeleza, 
sua beleza, 
que não tem idade.
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Conto o tempo
Conto o tempo
para te ver,
para te ter,
para sermos um.
Conto o tempo,
sonho, desejo.

Amor,
se não for amor,
o que mais
me faria
esperar,
sonhar,
querer.
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Moça, meu olhar 
encontrou o teu

Moça, meu olhar encontrou o teu 
e tudo em mim despertou. 
Você deu sentido aos meus versos. 
Mergulho neste mar de sensações 
que vem à tona apenas no teu olhar.

Moça, em teu olhar eu me encontro, 
perdendo o chão, flutuando, 
colhendo palavras, versificando, 
brotando poemas, te entregando.

Moça, como amo teu olhar.
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Alma
Tudo o que vem da alma, moça, 
reflete o que somos.
De tua alma me vem a paz 
de dias serenos.
De tua alma me vem a certeza 
de diferenças conciliadas.
De tua alma me vem a beleza 
das palavras sinceras.

Tua alma, moça, é o retrato fiel 
da beleza que há em ti.
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Estações
Como brisa suave  

no verão a me refrescar, 
eu quero você na minha vida, 
minha alma a refrescar.
Como folha solta de uma árvore  

no outono a voar, 
eu quero você em minha vida 
fazendo o meu coração voar

Como o sol em uma manhã  
de inverno a me esquentar, 

eu quero você em minha vida, 
meu corpo a esquentar.

Como flor na primavera a desabrochar, 
eu quero você em minha vida, 
sensações a fecundar, 
palavras a brotar, 
versos a desabrochar.
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Escrever
Como encontrar palavras 
que expressem claramente 
o que acontece comigo 
quando meus olhos 
contemplam você?

Fascinado fico 
pela beleza que há em ti.
Teus olhos, olhares.
Tua boca, falar.
Tudo me fascina.
Tudo me inspira.
Tudo me faz dizer: 
moça, adoro escrever 
para você ler.
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Silêncio
Tudo o que quero, apenas quero, 
não tenho, nem sei se terei.
Quero, desejo, sonho.

Alimento minha esperança 
mesmo recebendo seu silêncio 
como resposta às minhas confissões.

Com seu silêncio, 
doloroso e frio silêncio, 
convivo e busco encontrar, 
em meio a gestos e lembranças, 
a força, a fé e o amor 
que alimentem minha 
sempre eterna esperança.
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Reflexão
O que faço de mim?
O que faço depois de tudo?
O que faço depois de ouvir?
O que faço de mim?

Sou assim, coração entregue, 
alma despedaçada, 
mas ainda assim 
a gritar por você.

O que faço de mim?
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Passa
Chove na plataforma da estação 
e ao telefone sua voz 
causa em mim verdadeira tempestade.
Ora rasga meu coração.
Ora o afaga.
Eu faço força, me controlo, 
mas a lágrima é inevitável.

Passa por mim a chuva.
Passa por mim o rapaz.
Passa por mim a criança.
Passa pela estação o trem.

Você não passa.
Você está em mim, sempre.
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Nuvem
Espessa nuvem 
diante de mim. 
Nada vejo. 
Nada ouço 
a não ser 
meu coração 
pulsar, 
gritar, 
calar, 
amar.
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Guerra!
Guerra!
Dentro em mim há uma guerra!
Solidão a consumir.
Tristeza a dominar.
Coração a resistir.
Alma a lutar.

Guerra!
Sofro, apanho, sangro.
Ninguém mais vê.
Ninguém mais sabe.
Só você sabe.
Só você vê
Só você.
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Prazer
Suas palavras a expressar 
o que em mim te dá prazer. 
Meu corpo estremeceu 
naquele instante.

E por um momento 
fomos um do outro.
Mesmo que em palavras.
Mesmo que a distância.
Mesmo que só na imaginação.
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Sumir
Volta e meia sou tomado 
por uma vontade de sumir.
Quando penso no mal que fiz.
Quando lembro o mal que faço.
Quando quero o que não posso.

Meia volta dá meu pensamento 
e a vontade diminui.
Há em mim a esperança 
que não me deixa desistir, 
apesar da minha vontade.
Eu sou covarde.
Não sei viver.
Não sei ser o que eu quero.
Não sei querer outra, só você.
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Eterno presente
Me revelo em palavras.
Elas não escondem 
o que vai dentro em mim.

Fazem-me confessar 
aquilo que a alma e o coração 
insistem em sonhar.

Sonhar: 
desejar que o amanhã venha 
e o futuro seja um eterno presente.
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Quinta
Foi como se não existisse 
aquele dia para mim. 
O tempo adormeceu 
ou fui eu que adormeci?

Consumido sou 
por uma dor que não compreendo, 
por uma ausência que não acaba, 
por um sonho que não se realiza, 
por um desejo que não se sacia.
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Poema vivo
Você, poema vivo, 
expressão de cuidado e beleza, 
charme sedutor, 
sorriso encantador, 
olhar que ilumina, 
inspira e faz sonhar.

Sonho.
O desejo manifesto.
Sonho.
A confissão feita.
Sonho.
Você, sempre.
Moça, musa, mulher, paixão.
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Poeta e musa
Seus olhos, olhares.
Sua boca, sorrisos.
Sua pele, desejos.
Sua voz, palavras.
Seu jeito, prazeres.

Tudo confessa que és musa.
Tudo revela que sou teu.
Tudo revela que és linda.
Tudo confessa que sou teu.

Teu poeta, sou eu.
Minha musa, é você.
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Só te peço
Só te peço a inspiração maior 
que me faz escrever, 
que me prende e liberta, 
que me faz menino, 
que me faz homem, 
que me cativa, 
que me seduz, 
que me desperta versos 
e os fazem pular da alma 
para o papel, e do papel 
buscarem teus olhos.

Só te peço teu sorriso, 
lindo, sereno, 
a me inspirar.
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Sol
O sol raiou em mim 
numa manhã quente de verão.
Há quem tenha visto o sol, 
mas em mim, só eu vi.
Aqueceu-me com sua presença, 
iluminou-me com sua luz 
e tudo o que escrevo fez sentido.

Sol a brilhar, 
ilumina minha’alma, 
me faz escrever, 
me faz sonhar.
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Perfume
Ao meu lado, 
turbilhão de sensações.

Quando passas por mim, 
prende-me os sentidos.

Teu perfume é, assim, 
cativante, 
sedutor, 
inebriante.
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Imagem
Meu coração, esse sonhador, 
não cansa de desejar o seu coração. 
Então me derramo em versos e palavras,
confissões e desejos, 
para mostrar a você 
o que há em meu coração:
A sua imagem, 
ternamente,
a me sorrir.
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Cores da paixão
Quando você chega 
sua beleza invade meu dia.
Seu jeito menina adoça minh’alma.
Seu jeito mulher me faz menino.
Sua presença marcante me cativa.
Seu olhar cativante me seduz.

Bom dia!
Você chega, e tudo fica em paz.
Meu coração festeja.
Meu dia ganha as cores da paixão.
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Gosto de você
Gosto de você, assim, 
suave, como uma brisa; 
intensa, como o sol; 
bela, como a flor; 
segura, como a águia; 
delicada, como o beija-flor.

Gosto de você, assim, 
do jeito que você é: 
com defeitos e qualidades. 
Real, verdadeira e sincera.
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A alma não  
se esquece

A alma não se esquece.
Ela carrega o histórico 
do que vivi e vivo.
Ela tem as marcas 
da dor e da alegria.
Tem registrada, em detalhes, 
as imagens que a fazem 
seguir a diante.

Alma, no calor do teu amor, 
no pulsar da tua dor, 
vivo eu a escrever, amar, esperar.
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Raiz
Onde estão tuas raízes, 
 ô rapaz?

Se me falta tempo em terra, 
mesmo sendo mineiro-franco-paulistano, 
decidi eu mesmo 
fincar raiz 
no fértil solo 
da minha’alma, 
onde sou o que sou, 
onde sonho o que serei, 
onde sou só, 
onde sou eu.
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Sinto-me
Sinto-me desprezado, 
deixado de lado, 
negado.

Sinto-me um nada, 
pobre covarde, 
sem amor próprio.

Sinto-me, 
pois o que me resta 
é sentir em mim, 
só em mim.
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Ombros
Diante de mim 
eles se revelam. 
A maneira como se mexem, 
a maciez de sua pele, 
teus ombros, fascinantes,
são a inspiração certa
para as minhas palavras.
Provocam em mim 
desejos e vontades
que se revelam 
em palavras.
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Cada dia
Avenida de longos sonhos
é o que me separa de ti.
Sonhos de bem querer.
Sonhos de bem viver.
Sonhos de bem amar.

Não me canso de sonhar.
Cada sonho um passo,
cada passo um dia,
cada dia mais perto,
cada dia mais convicto.
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Cresci
Mineiro nasci, 
mineiro, em parte, me criei. 
Mineiro sou!

Francês, em parte me, criei. 
Francês, em parte, cresci. 
Francês sou!

Manauara adolesci. 
Paro aqui, prefiro não falar.

Só na multicultural São Paulo 
eu poderia, neste mundo, 
me abrigar, me alimentar 
e viver.
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Sou assim
Assumo a inteira responsabilidade 
de tudo o que sou.
Minhas escolhas, 
são minhas.
Minhas decisões, 
são minhas.

Mesmo eu não sendo mais meu, 
assumo tudo.

Sou eu, assim, 
o reverso de mim, 
a expressão inexata do inexprimível.
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Panamá
Companheiro em que me encontrei.
Faz meu estilo, 
marca meu jeito.

Sempre que posso, 
levo-o comigo.

Quando não posso, 
repousa em casa.

Fiel Panamá.
Mais que acessório, 
mais que proteção, 
marca em mim 
meu jeito de ser.
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Encerramento
Enversei o que pensei.
Escrevi, não escondi.
Encerro-te aqui.
Encontro-te ali.







parte quatro

Abro-me em palavras 

para ser o que sonho.

 Sonho, escrevo.

   Escrevo, sonho.
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Palavras
Em mim permanecem, 
ora agitadas, 
ora dormentes, 
palavras.

Elas expressam o que sou.
Elas me levam até você.
Elas me fazem falar.
Elas me fazem viver.
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Paulista
Tuas luzes me dão a paz, 
tuas calçadas o caminho, 
teus bares me acolhem, 
teus restaurantes me alimentam. 

Tu és Paulista, 
avenida dos meus desejos, 
avenida da minha adolescência, 
caminhada da minha vida.
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Rosa
Um sorriso, ruborizado.
Brincadeiras que nos relaxam.
Presença amiga que dá paz.
Beleza única, amizade singular, 
jeito menina, postura mulher.
Você é inspiração. 
Você é amizade.
Você é beleza.
Você é sedução.
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Inspiração
Existem sensações 
que, facilmente, chegam a mim 
mas dificilmente alguém as despertam.

Você desperta em mim 
brisas suaves a sussurrar teu nome, 
vendaval de desejos a me revelar você.

São tantas as sensações 
expressas em versos, 
manifestas em mim, 
que não há meios, 
além do papel, 
de revelar-te o que provocas.
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Movo-me
Movo-me no tempo e no espaço, 
como se possível fosse 
eu sair de onde estou 
e encontrar-me no futuro contigo. 

E lá, viver o que hoje desejo viver. 
E lá, encontrar o que hoje desejo 

encontrar.
E lá, ser o que hoje desejo ser.

Movo-me no tempo e no espaço, 
porque somente os sonhos 
de quem ama e de quem deseja 
são capazes de fazer alguém 
mover, viver e esperar.
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Menina
Teu jeito suave de menina, 
tua sensualidade tímida de mulher, 
tua maneira de ser me fascina, 
e faz de mim um menino 
e faz de mim o que bem quer.

Eu não sei não te olhar.
Eu não sei não te contemplar.
É impossível não te desejar.
É impossível não querer você.
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Hoje
O que sinto hoje, 
jamais senti antes.
O que sinto hoje, 
só você é capaz de definir.

Meu coração já não sabe 
como bater sem você!
Minha alma já não sabe 
como voar sem você!
Eu já não sei mais 
olhar para mim 
sem ver você!
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Tenho
Tenho a clara visão 
do meu eterno desejo.
Tenho a real noção 
do meu eterno sonho.
Tenho a viva sensação 
do meu eterno prazer.

Tenho visão, noção, sensação.
Só me falta ter
...
Você.
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Novo
Vou fazer do meu dia um novo dia.
Vou fazer do desejo canção.
Vou fazer do sonho razão.
Vou fazer da espera paixão.

Um novo tempo.
Um novo momento.
Um novo amanhã.

Só meu velho coração fica 
batendo, esperançoso, 
pulsando versos 
sempre que te vê.
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Respiro
Respiro.
Pelas minhas narinas 
entra o teu perfume.
Invade meu coração, 
fazendo-o pulsar.
Domina minha alma, 
fazendo-a flutuar.

E neste turbilhão de emoção, 
só me resta versar.
E então...
Suspiro.
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Azul
Me lanço neste mar azul, 
e nele navego meus sonhos 
em busca do desejo saciado.

Me lanço neste céu azul, 
e nele voo meus desejos 
em busca do meu sonho realizado.

Neste dia azul, 
me lanço em ti 
para confessar, 
para declarar, 
para ser teu.
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Desejo
Paz que meu coração deseja, 
alegria que minh’alma quer, 
sonhos que quero realizar.

Eu te adoro 
de um jeito que nem 
todos os versos que faço 
são capazes de explicar.

Eu te quero 
de um jeito que nem 
todos os gestos e olhares 
são capazes de expressar.
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Rosa flor
Todo cuidado é necessário 
para que a rosa seja sempre bela, 
para que seu perfume 
exale suavidade, 
para que sua beleza 
transmita paz e esperança.

Rosa, 
bela flor a me lembrar você, 
bela cor a me envolver.
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Flashes da alma
Capaz de mudar 
o rumo de vidas, 
renovar ânimos, 
inspirar poetas, 
arrebatar corações 
e acalmar o dia.

Sorrisos.
Flashes da alma, 
feliz e contente, 
a iluminar minha vida.

Que fiz
Alma, dor, coração, amor.
Que fiz eu de mim?
Que fiz eu de minha vida?
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Sou tão desconexo
em meus pensamentos,
sou tão complexo
em meus sentimentos.

Alma, dor, coração, amor.
Que fiz eu de mim?
Que fiz eu de minha vida?

Posso ser julgado 
por sentir?
Posso ser condenado 
por confessar?
Posso ser excomungado 
por amar?
Posso ser execrado 
por bem querer?

Alma, dor, coração, amor.
Que fiz eu de mim?
Que fiz eu de minha vida?
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Em ti sou eu
Dança sobre minha pele 
a textura da tua pele. 
Pele com pele. 
Os sentidos despertam 
e os sonhos se realizam.

Dança sobre minha pele 
o toque suave de tua mão 
a me acolher.

Em ti sou paz.
Em ti sou paixão.
Em ti sou eu.



   229

Morada
Voar como um pássaro 
e pousar em ti.
Fazer ninho em teus braços 
e não mais sair.

Desejos que alimento.
Vontades que só crescem.
Sonhos que aquecem 
meu frio dia a dia.

Em ti, morada certa 
para versos, 
para gestos, 
para mim.



230 

Dor
Tudo em mim é dor.
Dor de fazer outra pessoa sofrer.
Dor de querer e não poder.
Dor de querer e não conseguir.
Dor de ser o que não quero.
Dor de ser o que tenho que ser.

Lágrimas. Quantas ainda?
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Ali
Ali, onde estão as palavras, 
onde os sonhos estão expressos, 
onde os desejos são manifestos, 
onde os gestos estão evidentes.

Ali estão todos os versos, 
desordenados aos olhos, 
ritmados em mim, 
inspirados em você, 
vivos em nós.
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Aconchego gris
Está em mim.
Latente e oculta,
sempre a incomodar,
sempre a me abraçar
e revelar que,
mesmo rodeado de gente,
ela está em mim.

Solidão, aconchego gris
que me acolhe
e jamais me deixa.
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Com ele
Com 
ele meu dia fica melhor, 
meu coração acelera, 
minh’alma encontra paz.

Com 
ele me encontro comigo, 
me encontro menino, 
me vejo homem.

Com teu sorriso 
tudo fica melhor.
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Presença
Você passou por mim 
assim, indiferente, 
fez-me flutuar 
como sempre.

Presença, 
marca o ambiente 
com teu perfume, 
com teu charme, 
com tua beleza.
Marca meu verso 
para sempre, 
para você.
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Segundo
Não segundo minha vontade, 
tão pouco segundo o meu querer, 
sou assim, segundo.

Segundo consta, 
sou guiado segundo a tua vontade. 
Segundo consta, 
sou segundo o que você quer.

Quando quer, 
segundo teu querer, 
em segundos me apresento. 
Quando não quer, 
me é difícil perceber, 
que em segundos devo sumir.

Segundo. Tempo.
Segundo. Posição.
Segundo. Vontade.
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Mulher
Compreendê-la, para quê?
É no mistério que há em seu jeito 
que está grande parte de sua beleza.
Nas manias que não aceitamos,
nas palavras que (não) ouvimos,
aí está a essência que nos fascina, 
nos faz suspirar  

e deixa-nos bobos qual meninos.

Mulher, um dia apenas? 
Não, todos eles!
Mulher, apenas um instante? 
Não, todos os momentos!
Cada instante é a ti que nós, homens, 
dedicamos nosso jeito estranho de ser.
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Mulher: 
nossa gratidão, 
nossa devoção, 
nossos sonhos, 
nossos desejos, 
nossos dias.

Silêncio
Meu silêncio, 
dor em mim. 
Meu silêncio, 
rasga-me sem medida, 
deixa-me sem chão, 
faz-me sofrer.
Como é difícil calar-me.
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Calado
Ver-te assim, linda,
ombros à mostra,
sorriso cativante,
olhar sincero,
só me faz perceber
o quão difícil é me calar,
conter a letra,
cessar o verso.

Mas é preciso.
É preciso dar valor a mim.
Eu também quero ser querido.
Eu também quero receber elogios.
Eu também quero  

uma mensagem inesperada.

É tão difícil calar
pois é natural te querer.
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Benditos sejam
Benditos sejam 
os que apontam 
dedos acusadores!
Benditos sejam 
os que se escondem 
na covardia do anonimato 
para acusar-me!
Benditos sejam 
os que se fazem 
passar por outros, 
fazendo da mentira uma arma!
Benditos sejam 
os que tentam, 
por palavras, me intimidar!

-->
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Benditos sejam, 
pois despertam em mim 
a vontade de crescer, 
pois revelam a mim 
a fraqueza de suas almas, 
pois demonstram em si 
a indignidade de sua fé, 
pois confidenciam a mim 
a covardia de seus corações. 
Benditos sejam!
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Momento
Não precisam palavras, 
basta um olhar, 
basta um sorriso 
e lemos nossos corações.
Sabemos o que sentimos, 
sentimos o que desejamos.

Olhar.
Sorrir.
Sentir você 
em mim.
Sempre.
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Silêncio em mim
Ouço as batidas do meu coração.
Ouço o respirar de minh’alma.
É o silêncio que faz em mim.

Tudo cala.
Tudo fala.
Tudo é contido.
Tudo está à flor da pele.
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Menina, mulher
Menina, teu jeito fascina.
Cor da paixão que me domina, 
me faz cada dia mais teu.
Menina, teu corpo me alucina.
Contornos que cada dia mais me excita, 
me deixa qual menino aos pés teus.
Menina! Mulher!
Desejo! Paixão!
Expressão viva 
do meu sonho!
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Quando
É quando penso em você 
que meus sonhos nascem.
É quando vejo você 
que meus desejos florescem.
É quando sussurro o teu nome 
que meus versos ganham sentido.
É quando me chamas 
que meu coração pula.
É quando me olhas 
que minh’alma se ilumina.
É quando respiro 
que você está em mim.
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Menino
Na tua presença 
sinto-me menino, 
adolescente a desvendar 
os mistérios e delicias 
de apaixonar-se.

Você desperta meus sentidos.
A simples lembrança 
de momentos simples 
é capaz de levar-me, 
calma e serenamente, 
a um mar de sensações.

Amo mergulhar com meus olhos 
no mar de sensações que há em você.
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Espera
Meu coração bate forte.
Daqui a pouco, ele sabe, você virá.

Faço loucuras.
Faço por amor.
Faço maluquices.
Faço por paixão.

Meu coração bate acelerado.
O tempo parece não querer passar.

Estou esperando.
Espero por você.
Estou amando.
Amo você.
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Silencio  
de uma espera

Sob a sombra das arvores,
pássaros a cantar,
vento a soprar,
meu coração sussurra teu nome.

Vem moça,
te espero.
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Instante
Sentado no banco, 
olhando em teus olhos, 
eu te faço poesia, 
eu te leio poesia.

Teus olhos sorriem,
teus lábios sorriem,
nossos corações
apaixonados se confessam.

Não tem como negar,
não tem como negar mesmo!
Minha paixão por você é enorme!
Eu te adoro!
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Assim, simples
Adoro-te.
Assim, simples
como o piscar dos olhos,
como respirar,
como te contemplar.

Adoro-te.
Assim, simples
com verso curto,
ritmado, não rimado,
em ti inspirado.

Adoro-te.
Simples assim.
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Em mim
Em meus olhos, teus olhos.
Paz.

Em meus olhos, teus lábios.
Serenidade.

Em meus olhos, teu quadril.
Desejo.

Em meus olhos, teus seios.
Fantasia.

Em meus olhos, tuas coxas.
Prazer.

Em mim, você.
Turbilhão de sensações.
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Te ofereço
Eu queria tirar de ti a angústia.
Eu queria tirar de ti a aflição.
Nada posso fazer.
Meu silêncio, minha distância
é tudo o que posso
te oferecer agora.

Sofro aqui,
sem poder reagir.
Sofro com você,
sem saber o que fazer.
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Chamado
Teus cabelos soltos 
contornam teu rosto 
e lançam-se sobre tuas costas. 
Teus ombros revelam-se 
e, sutilmente, fascinam-me.

A beleza de teu cabelo, 
a sedução de teus ombros, 
o charme do teu olhar, 
a serenidade de teu sorriso, 
tudo me chama até você. 
Mergulho em sonhos e desejos. 
Despertarei? Como quero!
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Contemplo
Contemplo.
Em meio a tudo e todos
meu coração te contempla.
Um jeito simples.
Charme e beleza.
Amizade e confiança.
Sensualidade e serenidade.

Contemplo.
Palavras me chegam do coração
e as envio até você,
poema vivo, inspiração eterna.
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Inexplicável
Você desperta palavras e sensações.
Não, não quero explicações.
Mergulho nestes versos
como mergulharia em ti.
Mergulho em ti
em sonhos e desejos.

Inexplicável sensação.
Inexplicável desejo.
Você: sem explicação,
pura beleza e sedução.
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Em mim
Em mim
a vontade de ser teu, 
a vontade de sonhar, 
a vontade de voar.

Em mim
os sonhos que viram versos
e despertam palavras e gestos.

Em mim, você.
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O seu sorriso
O seu sorriso me dá paz.
Nele as preocupações
do meu dia aquietam-se
e encontro o caminho
para vencer os desafios.
O seu sorriso me dá esperança.
Nele os meus sonhos
e desejos se encontram
e meu coração caminha
em sua direção, sou seu.
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O seu sorriso me dá liberdade.
Nele o que me prende
a amarras sociais
e padrões são libertos.
Sou convidado a voar livremente
nas asas do amor.

O seu sorriso me faz seu,
cada dia mais.

Resposta
Amo a vida.
Amo viver.
Amo você.
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Presença e ausência
Se você está presente,
meus olhos insistem
em procurar você.
É meu coração
procurando o lugar
onde sonhos e desejos
podem se realizar.
Com você por perto
tudo me leva à você.
Tudo me chama até você.
Tudo é você.
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Mas se você não está,
minh’alma vai até você
em lembranças e sonhos.
É meu coração
procurando o lugar
onde sonhos e desejos
podem se realizar.
Com você distante
tudo é saudade.
Tudo é vontade.
Tudo é você.
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Olhar
A beleza do teu olhar
seduz e acolhe
meu coração sonhador,
e faz de mim menino,
moço apaixonado,
que sofre tua ausência,
e faz dos sonhos
a esperança de um amanhã
de amor e felicidade.
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Olhos nos olhos
Olhos nos olhos,
pele com pele.
Nosso desejo, contido.
Nossa vontade, contida.
Tudo em nós manifesto:
paixão e desejo,
sonho e vontade,
sorriso e olhar.

Confiar em você
é ter a certeza
do amor que nos une.



262 

Em mim, arde o desejo
Em mim, arde o desejo.
Em mim, bate o coração.
Sou sonhador, apaixonado.
Sou poeta, aprendiz.
Sou moço, entregue a ti.

Chove
Chove.
Lembrança do abraço,
tua pele na minha.

Chove.
Não somos de açúcar,
mas a doçura do momento
adoçou minha alma.

Chove.
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Da beleza
Beleza não tem idade,
está impressa na alma.
Beleza não é tempestade
é brisa suave e calma.

Beleza não dá pra comprar,
nem tão pouco pode se vender.
Beleza é para se admirar
e na alma a reter.

Beleza é você.
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Coração apertado
Coração apertado.
Chatear você é o que temo.
Como evitar?
Cada gesto meu,
cada mensagem,
cada telefonema
coloco meu coração.
Convivemos.
Conviver é ter atritos.
Chatear é inevitável.
Ceder, por vezes, é preciso.
Continuar é o desafio.
Concluo: amar-te é natural,
chatear-te, luto contra.
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Sujeito
Sou sujeito indefinido,
sonhador e esperançoso,
aprendiz de domador de palavras,
artesão de ideias desconexas em mim,
eterno apaixonado pelo que me é belo.

Sou passado, presente aqui.
Sou futuro, sonhando por ti.
Sou este nada,
que em ti se vê tudo.

Sou mero sujeito
a agir, a verbalizar,
a viver, a poetizar.
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Esse jeito menina
Esse jeito menina 
de sorrir e seduzir 
me deixa bobo e me domina.

Coxas, ombros e braços 
que revelam teus contornos 
e me levam ao mar de sonhos e desejos.

Olhares, sorrisos e palavras
que me revelam teu coração
e me dão a esperança de sermos um

Olhar, lembrar,
viajar no tempo 
e a você entregar
meu passado,
meu presente,
meu futuro.
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Em meus olhos
Em meus olhos
apenas uma imagem.
Em meus lábios
apenas um nome.
Em meus braços
apenas um abraço.
Em meus sonhos
apenas uma presença.

Você em tudo.
Você é tudo.
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É noite
É noite, chuvosa e solitária.
Dizem que não há luz,
dizem que não há lua.
Loucura? Pode ser...
Mas em meio à gotas de chuva,
vi o mais belo luar,
vi a luz do meu coração.
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Meu coração chama
Meu coração chama.
Chama por ti, 
doce inspiração, 
chama por ti, 
mulher que ele ama.

Minha alma suspira.
Suspira por ti, 
doce paixão, 
suspira por ti, 
mulher que a delira.
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Lua
Entre nuvens, brilha no céu, 
redonda, a iluminar a noite, 
lua cheia.

Ilumina minha vida 
tão escura e fria.
Ilumina meu caminho 
tão só e vazio.
Revela-me os meus sonhos.
Ilumina meus desejos.
Lua cheia.
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Amor
Amor.
Meu coração, sonhador,
sonha com você, amor.
Por mais que a distância seja dor,
a lembrança de ti é amor.
Mesmo que meu dia seja sem cor,
você dá a ele as cores do amor.
Amor: é o que sinto por você.
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Basta um sorriso
Como ficar indiferente
a esse sorriso?
Um mar de sensações
que inunda meus olhos
e derrama sobre mim
versos e desejos.

Sou, confesso, fã de seu sorriso.
Sou, não nego, fascinado por você.
Beleza, charme, presença.
Tudo inspira,
tudo desperta,
basta um sorriso.
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Você, menina
Basta ver, olhar, 
saber que aqui estás 
e meu coração 
derrama versos.

Inspiras.
Como inspiras.

Encanta-me com seu sorriso.
Fascina-me com sua beleza.
Seduz-me com seu charme.
Inspira-me com sua presença.

Doce presença, 
lembrança deliciosa, 
suave voz de quem, 
sem saber, inspira.
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Encerramento
Mesmo em face 
de teu “não” escrito 
com tanta exclamação, 
não se cala o meu coração.

Sofro.







parte cinco

Desconexas palavras 

 de um coração 

  a pulsá-las
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Escrevo
Papel, caneta, alma e coração, 
receita de um sonhador 
que pulsa emoção.

Folha em branco sobre a mesa.
Caneta nos dedos a girar.
Alma voando toda leveza.
Coração palavras a pulsar.

Não sou escritor, antes sonhador.
Palavras me vem, palavras vão.
Vou-me com elas, respiro emoção.
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Alma e coração
Sinto em meu coração 
a ambiguidade da paixão.
Se por um lado há prazer, 
por outro há dor e solidão.

Coração sonhador, 
a rimar amor e dor, 
segue tua vida a compor 
versos de um sofredor.

Alma a chorar, 
que carrega tanto amar, 
segue tua vida a desejar 
os sonhos do coração realizar.
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Dia desconexo
Você me tem 
assim, fácil.
Como caneta entre os dedos.
Como folha sobre a mesa.

Apanho, sofro.
Respiro, vivo.
Como que querendo parar.
Como que querendo continuar.

Corro.
Paro.
Vivo.
Respiro.
Sou um nada.
Sou um nada 
sem você.
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Paz
Porque a vida
não trilha jamais
os caminhos
que me deixam em paz.
Ela toma seu rumo,
bandido e sofrido,
e em meu peito
bate coração dorido,
que ainda não aprendeu
a encontrar paz.

Prego paz, quero paz, peço paz,
será que sou capaz?
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Um olhar
Um olhar firme e sério 
revela, nos detalhes, 
a beleza de tua alma.

Serenidade, seriedade.
Abre-se um sorriso, 
meu coração explode, 
felicidade!
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Café
Companhia certa 
em dias de alegria.
Presença estimulante 
em dias de tristeza.

A ele devo 
o nome que me acompanha.
Seu sabor me torna fiel
ao calor que emana.

Café, 
um gole quente 
em homenagem 
ao teu dia.
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Será que 
compreendes?

Será que compreendes 
que mesmo discordando de ti 
busco a tua felicidade?

Será que apreendes 
em teu coração o meu desejo 
de cultivar felicidade?

Fazer-te feliz 
e fazer-me. 
Amo-te. 
Compreendes?



286 

Em tua pele
Em tua pele 
o verso que me completa 
dança e exibe-se, 
deixando minha alma leve.

Contemplar.
Como não?
Desejar.
Como não?

Teus contornos me traduzem, 
com charme e beleza, 
o desejo e os sonhos 
de com você ser um.
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Moça, sou te poeta
Moça, sou te poeta.
No coração, versos de amor fazem 
de minha alma repleta 
de leveza e ardor.

Moça, sou te menino, 
coração apaixonado 
fazendo a ti um hino 
de um menino enamorado.

Moça, sou teu fã, 
de teu charme admirador, 
contendo diariamente o afã 
de saciar os desejos e o amor.

Moça, sou teu.
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Estacionamento
Não sinto meus pés no chão.
Não vejo nada ao redor.
Tudo parou.

...

No instante em que meus braços 
envolveram teu corpo, 
tudo parou.

...

Sensações.
Confissões.
Paixões.
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Definição
Fascínio.
Talvez tal palavra 
seja a única que lavra 
em meu peito sonhador 
o que sinto ao te ver.

Fascínio.
Pois na beleza de teus lábios 
e na doçura de teu jeito 
reside todo o teu charme.
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Quando contemplo
Quando contemplo você, 
versos brotam a mil.
Os teus olhos, lindos.
Teu sorriso, encantador.
Tua voz, suave.
Teu charme, puro ardor.

Quando contemplo você, 
tudo em mim desperta 
e viajo em meus sonhos 
e sacio meus desejos.
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Bar
Em meio à garrafas, 
copos e taças, 
movimenta-se 
com suavidade.

Mais que atendimento, 
dedicação no que faz.
Mais que simplesmente fazer, 
fazê-lo com charme e estilo.



292 

Aos céus
Meu coração te chama.
Meus olhos te buscam.
Inevitável não notar 
o teu lindo olhar, 
luz do meu amor; 
teus lábios doces, 
o sabor da minha paixão; 
os teus seios atraentes, 
o ardor do meu desejo; 
o teu quadril sensual, 
o calor das minhas vontades; 
o teu charme sem igual 
que me seduz e me leva 
aos céus.
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Retina
Noto-os sempre discretos, 
a mover-se suavemente 
a buscar a direção, 
a guiar-te.

Noto-os em detalhes, 
singelos e eternos, 
quando estás à minha frente, 
quando vejo-te a distância, 
quando tenho-te face a face.

Noto-os profundo 
e neles te vejo, 
vejo tua alma, 
vejo você 
em teus olhos.
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Palavras
Em nossas palavras, 
somente a nós reveladas, 
a expressão certa 
de duas almas apaixonadas.

Palavras sinceras, 
sempre discretas, 
revelam segredos, 
ocultam desejos, 
manifestam nossos corações.
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Voz
Ouço, distante, uma voz.
Chama, constante, um nome.
Você, moça, dona de mim.
Você, paixão, voz viva
a pulsar meu coração.
Sonho, desejo, amo

Bom dia
Que seja de paz.
Que seja de esperança.
Que seja de poesia.
Paz para esperar.
Esperança para amar.
Poesia para sonhar.
Bom dia.
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Passa
Passa o moço, 
mãos dadas com a moça.
Passa a senhora, 
cabelos compridos, andar sereno.
Passa a menina 
e as amigas falantes.
Passa a moça 
e seu cabelo esvoaçante.

Passa, passa, passa.
Só não passa a saudade 
que veio e aqui ficou.
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Visões
A maturidade juvenil, 
os sonhos do passado 
já realizado e tantos 
outros apenas sonhados, 
projetam-te para o futuro.
“Os velhos sonharão”, 
diz o profeta. 
Mas não envelhecestes, 
és jovem.
“Os jovens terão visões”. 
Visões! Quantas visões!
Todas as visões de sonhos 
do passado, do presente 
que fazem nosso futuro.
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Como se não 
houvesse amanhã

Será? Será que ainda é cedo? 
Por enquanto prefiro não pensar... 
Não há tempo perdido, mas sim vivido. 
Fugir? Não. Aqui é o meu país. 
Que país é este? Meu país é o amor. 
Há tempos me plantei aqui! 
Pais e filhos a sorrir, 
meninos e meninas a brincar 
Sob o calor do sol. 
Quando o sol bater 
na janela do seu quarto 
lembre-se: é o calor do meu amor. 
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Minha musa, sereníssima 
com cabelos ao vento, 
vento no litoral, 
escrevi-te meus versos 
no chão, com giz, 
Para que a chuva apague, 
para que guardes em teu coração. 
Os versos de meu coração, 
sagrado coração que ama. 
E assim semeio hoje. 
Vivo hoje. 
Escrevo hoje. 
Porque é assim que te amo: 
como se não houvesse amanhã
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Doce poema
Doce poema
que amo declamar.
Palavras que me vêem
num simples olhar.
Doces palavras
para meu coração acalmar.
Charme e beleza
minha alma a delirar.
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Não-ausência
Você nunca estará só.
Estou aí, com você.
Sinta minha pele, meu calor.
Sinta meu abraço, meu amor.
Lembre de meus olhares.
Lembre de meus sorrisos.
E na sensação e na lembrança,
alimente seu coração
com o meu amor.
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Lá fora
Lá fora, brilha o sol,
mas o que me aquece
é quem meu coração não esquece.

Aqui dentro, tudo é saudade,
a lembrança do olhar,
a vontade de ser um,
o desejo de pra sempre te amar.

Face a face
Face a face
estou eu comigo.
Encaro-me em meus erros.
Encaro-me em meus desejos.
Encaro-me em meus sonhos.



   303

Face a face
estou eu comigo 
e, como sempre,
não gosto do que vejo.

Um dia saio disso
Um dia saio disso 
que hoje me aprisiona. 
Um dia dou um grito 
e acabo com a falta de zona. 
Tudo muito certo, 
tudo muito legal, 
mas eu quero a anarquia 
de um amor sem igual. 
Amor que liberta, 
amor que faz viver, 
amor que manda todo o resto 
tomar no cu e se foder. 
Um dia saio disso.
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Saúde
O casal a conversar, 
os amigos a festejar, 
as bebidas a brindar, 
os aperitivos a degustar.
Balcão cheio, casa cheia, 
entre mesas, luzes e vozes, 
um brinde aos companheiros 
que não deixam a alegria acabar, 
não deixam o copo esvaziar, 
não deixam faltar a comida.
Saúde! Waiters and Bartenders!

Outback Eldorado, sem igual!
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Personagem
Entro em cena toda manhã, 
descortino minha vida. 
Sou só mais um personagem 
em mim mesmo. 
Sem roteiro, sem diretor, 
alterno papéis, retenho a dor. 
Sou só mais um personagem 
em mim mesmo. 
Saio de cena, quero parar, 
sei que amanhã, se acordar, 
sou só mais um personagem 
em mim mesmo.
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Do silêncio
Quando, no silêncio 
que há em mim, 
ouço meu coração pulsar. 
É o sinal para a alma cantar. 
Então brotam versos, 
palavras e gestos 
de quem ama 
e vive de esperança.
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Metade
Metade de mim 
sobrevive de esperança, 
de palavras sinceras, 
de verdades não ditas, 
de sonhos adormecidos, 
de vontades contidas, 
de versos expressos, 
de olhares discretos, 
de paixão declarada, 
de vida vivida.

A outra metade?
A outra metade é você.
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Singularidade do olhar
Na singularidade de seu olhar 
perco o meu rumo, ganho minha paz.

Tudo em você dá sentido em mim, 
encontro o verso, reverso de mim.

Seu olhar, doce olhar, 
derruba minhas barreiras, 
me faz viver, 
me faz querer, 
me liberta, 
me faz amar.
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Paz II
Tão distante...
O que posso fazer
para dar paz
ao seu coração?

Penso em ligar,
penso em falar.
Penso em ir te ver,
só posso escrever...

Receba minhas palavras
como um abraço carinhoso.
Receba meus versos
tal qual beijo caloroso.
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Paixão
No encontro dos olhares
a certeza dos sentimentos:
bem querer, vontade de estar junto,
saudade que não tem fim

No encontro dos olhares
a certeza de que são um:
apaixonados, poetas, escritores.

Paixão, tudo em nós é verso,
mesmo que vivamos
no reverso de nossos desejos.
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Há nela tudo o que 
se deseja

Há nela tudo que se deseja:
maneira suave e delicada,
dá-me a dimensão do prazer,
revela-me seu charme, sedutor,
e descortina-me sua beleza.
Curvas que me prendem,
charme que me seduz,
olhos que me encaram,
jeito que me fascina,
andar que me enlouquece:
como a desejo!
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Eu amo
Eu amo outono e inverno.
Eu amo o sol de outono.
Eu amo manhãs de inverno.
Eu amo o calor que vem de ti.
Eu amo seu sorriso.
Eu amo seu olhar.
Eu amo seu jeito.
Eu amo você.
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Quando o sol se vai
Sentados na varanda,
entrelaçados pelo amor,
contemplamos o por do sol.

O frio toma conta do lugar.
O calor de nossa paixão
não nos deixa esfriar.

Quando o sol se põe,
não cessa em nós o calor.
Quando o sol se vai,
fica em nós o calor do amor.
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Tanta distância
Tanta distância
só semeia em mim
a saudade.

Saudade do que já foi.
Saudade do que ainda será.

Saudade, alimenta meu coração,
alimenta minha paixão,
faz-me escrever,
sonhar, esperar.
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Estrada
Minha vida é andar 
por essa estrada sem fim.
Cada curva dela 
um novo sonho para mim.
Em seus altos e baixo, 
ladeiras que levam além 
de vales e montanhas 
onde vivo de sorrisos e bens. 
Bem que um dia parar, 
mas sei que não vou conseguir. 
Por isso sigo minha estrada, 
minha vida é andar por aí.
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Penumbra
Não brilha a luz do sol, 
nem ilumina a luz da lua. 
É penumbra.

Não consigo ouvir tua voz, 
nem ler alguma mensagem tua. 
É penumbra.

Luz a me negar teu calor, 
sombra a alimentar saudade tua. 
É penumbra.
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Menino
Vejo este menino 
que insiste em não crescer, 
que insiste em se esconder 
numa vida que não é sua.

Vejo este menino 
que teimoso segue a caminhar, 
que temeroso insiste em amar 
uma vida que não é sua.

Vejo este menino 
que insiste em sobreviver, 
que muito ama e quer viver 
uma vida toda sua.
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Ouço meu coração
Ouço meu coração 
insistente a chamar 
por quem ele ama.

Basta um pulsar, 
nada mais que uma batida, 
e os sonhos pedem, 
insistentemente, 
para se tornarem realidade.

Realidade é construir, 
meus sonhos realizar. 
Realidade é viver hoje 
o amanhã para te amar.
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Sou nau à deriva
Sou nau à deriva 
na solidão do imenso mar. 
Busco uma luz no horizonte 
que possa me guiar.

No céu não há estrelas, 
tão pouco no horizonte um farol. 
Se amanhece, é céu nublado, 
nega-me a luz e o calor, o sol.

Sou nau à deriva, 
solto na imensidão sem fim, 
na superfície de minha vida, 
querendo mergulhar em mim.

Temo.
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Tens coragem?
Ouvir o silêncio 
é mergulhar em si. 
Tens coragem?

Encarar a si mesmo, 
encontrar quem és. 
Tens coragem?

Tens coragem 
de revelar-te a ti mesmo, 
de descobrir-te e conhecer-te?

Tens coragem?
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Café do dia
Forte, levemente adoçado, 
seu sabor invade meu corpo.

A moça que caminha, sozinha.
As amigas que olham, vitrines.
O casal ao meu lado, conversam.
Os amigos à minha frente, festejam.

Forte, levemente adoçado, 
seu sabor invade meu corpo 
e desperta muito mais 
que meu paladar.
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Tua beleza
Tua beleza: 
o sorriso que me fascina, 
as palavras que me guiam, 
o olhar que me seduz, 
o jeito que me cativa.

Tua beleza: 
inspiração constante 
para meus versos.
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Égide
Sob a égide de um não 
alimento-me de talvez 
para sustentar a esperança do sim.

A certeza do não 
sustenta a incerteza do talvez 
que alimente a certeza do sim.

Sob a égide de um não 
vivo hoje no talvez 
para amanhã deleitar-me no sim.
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Sei
Sei onde estão meus desejos.
Sei onde estão meus sonhos.
Habitam onde eu os vejo.
E os vejo tão perto.
E os tenho tão longe.

Sei que vivo hoje 
a esperar o amanhã. 
Sei que vivo hoje 
na esperança de morar 
onde sonhos e desejos 
finalmente irão despertar.



   325

Miragem
No deserto da solidão 
desponta no horizonte 
uma imagem.

Desperta meu coração, 
pula de felicidade. 
Seria miragem?

No deserto da solidão 
caminho rumo ao horizonte. 
Sigo a tua imagem.
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Lago
Na beira do lago ajoelho-me.
Contemplo meu reflexo.

Sou este cara 
movendo-se ao sabor do vento, 
desconexo em meu pensamento, 
vivendo no meu tempo, 
mesmo assim não me contento. 

Espero o amanhã, 
espero o vento soprar, 
espero o tempo passar, 
espero o sonho realizar.
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Viajo
É sempre assim: 
o pensamento viaja 
no tempo e no espaço 
e vai encontrar você 
em meus braços, 
em meus lábios, 
em minha vida. 

Viajo no tempo.
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Poesia
Poesia não carece de explicação, 
poesia carece de inspiração. 

O sorriso, o olhar, o caminhar, 
o copo na mesa, 
a palavra solta no vento, 
o gesto que cativa, 
o pássaro que voa, 
a criança que corre, 
o sol, a lua, o frio do inverno. 

Por isso a poesia 
não pode ser presa a moldes, 
nem confinada às regras. 
Por isso, enquanto a prosa 
me molda em suas normas, 
a poesia me liberta. 
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Então posso voar, 
então posso sonhar, 
então posso amar, 
então posso escrever.

Reconhecimento
Eu tento, todo dia.
Faço verso, vejo poesia.
Recebo aplauso, recebo alegria.
Recebo sorrisos de pura magia!
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Mar sem fim
Diante dela não tenho palavras,
apenas contemplação.
Diante dela meu verso se cala
e alimenta-se de beleza e fascinação.

Mar sem fim de emoção
onde mergulho para buscar
palavras submersas em ascensão
para depois as versificar.

Neste mar de beleza e sedução
teus olhos me dão a luz,
teus lábios a emoção,
teu corpo a direção
em que devo navegar.
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Ajuda
Alguém me ajude!
Fogem palavras diante dela!
Sobram emoção e fascínio!

Tudo é beleza,
tudo é charme.

Mar de emoção
onde deságua
o rio do meu desejo.
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Escrever
Será que um dia serei?
Será que um dia viverei 
daquilo que sonho viver?

Faço do sonho motivação 
para buscar meu futuro 
e trazê-lo para hoje!

Viver de escrever.
Escrever para viver!
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Iceberg
Tudo em mim desperta!
Os olhos insistem em buscar 
as imagens que me ascende.

Assim, desperto.
Seja perto, 
seja longe, 
tudo em mim desperta 
e ainda assim se esconde. 
E os versos são pontas 
de um iceberg de emoções.



334 

Restaurante só
Na solidão do restaurante lotado,
ouço meu coração pulsar.

Se pulsa é porque vive.
Se vive é porque ama.
Se ama é porque sonha.
Se sonha é com você.

Sagrado
Tudo o que move é amor!
É sagrado, diz o cantor!
Por acaso não é sagrado o amor?
Por acaso todo sagrado amor não é?
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No brilho do seu olhar
No brilho do seu olhar 
encontrei minha morada. 
Nele repouso sereno 
minha alma enamorada.

No brilho do seu olhar 
encontro o verso do meu coração, 
onde colho palavras 
de minha alma ardente em paixão.

No brilho do seu olhar 
a certeza do sentimento comum, 
a esperança de realizar o sonho 
de com você ser, um dia, um.
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Um dia foi dor
Um dia foi dor, 
desespero, desilusão.

Hoje, é conforto, 
aconchego, até satisfação.

Um dia estar só doeu.
Hoje é comum.
Mesmo cercado de gente, 
sei que sou só mais um.

Solidão: não é dor nem ilusão, 
é estado comum à todo coração.
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Sim, sou eu
Sim, sou eu, 
ser humano incorrigível, 
que atento observa 
a beleza intraduzível 
da humanidade ao meu redor.

Sim, sou eu, 
apanhador de palavras no ar, 
querendo compor o verso perfeito 
para com beijos e abraços te entregar.
E assim viver de amor, 
viver de poesia, 
viver com você.
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Encerramento
Ponho em termos 
o que não posso por.
Fecham-se as páginas 
mas jamais fechar-se-á 
o amor.







parte seis

Dedico em palavras 

o que procuro 
expressar em vida!

Minha vida,  
meu culto!
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Vem sem demora
Eis que vem, sem demora, 
o nosso Salvador. 
Hoje é dia de celebrar 
a esperança de sua vinda 
para salvar a humanidade! 
Sejam bem-vindos 
e bem-vindas à casa de Deus.

Alegria, amor e fé
A esperança não nos deixa fraquejar, 
esperamos nosso Salvador! 
Vamos celebrar 
a alegria, o amor e a fé! 
Sejam bem-vindos 
e bem-vindas à casa de Deus.
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Brilham as luzes  
do Natal

Eis que vem o nosso Salvador. 
Brilham as luzes do Natal, 
anunciando que não precisamos mais 
temer as trevas. 
Sejam bem-vindos e bem-vindas 
à casa de Deus nosso pai, 
pai de Nosso Senhor e Salvador Jesus, 
a luz do mundo.
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Luz de Deus
Vemos as luzes a iluminar  

nossa caminhada. 
É a luz da esperança de dias  

de paz e amor. 
Luz de Deus que ilumina a humanidade. 
Sejam bem-vindos 
e bem-vindas à casa de Deus.

Brilha sobre nós
Brilha sobre nós a luz da esperança. 
Unidos trilhamos o caminho da fé. 
Esta noite é noite de celebrar. 
A luz de Deus veio eternamente 
iluminar nossas vidas. 
Sejam bem-vindos 
e bem-vindas à casa de Deus.
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Vinde adorar
Brilham as luzes do Natal! Vinde adorar!
A nossa esperança  

se renova a cada manhã!
Brilham as luzes do Natal! Vinde adorar!
O pecado não terá  

mais domínio sobre nós!
Brilham as luzes do Natal! Vinde adorar!
Vamos juntos adorar o Salvador!
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Vem, Senhor Jesus
Estamos reunidos  

para adorar ao nosso Deus.
Pois ele nos tem alimentado a esperança.
Deus, nosso Pai, nos promete a 

salvação.
Esperamos o dia da redenção,  

o dia do Senhor.
Vamos juntos celebrar  

a vinda de nosso Senhor.
Ele vem sem demora!  

Vem, Senhor Jesus!
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Vem o nosso Senhor
Vem o nosso Senhor!
Juntos mantemos viva  

a luz da nossa esperança!
Vem o nosso Senhor!
Juntos mantemos viva a luz da nossa fé!
Vem o nosso Senhor!
Juntos mantemos viva  

a luz do nosso amor!
Vem o nosso Senhor!
Juntos celebramos e adoramos 
ao nosso Senhor, 
nossa esperança, 
fé e amor!
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Povo reunido
Somos povo reunidos para adorar.
Adoremos a Deus, nossa esperança.
Somos povo reunidos para adorar.
Adoremos a Deus, nossa salvação.
Somos povo reunidos para adorar.
Adoremos a Deus, nosso Senhor.



350 

Vemos a luz  
de Deus brilhar

Reunidos, vemos a luz de Deus brilhar.
Brilhe em nós o amor sem fim  

de nosso Deus.
Reunidos, vemos a luz de Deus brilhar.
Brilhe em nós a fé sem medida,  

dada por nosso Deus.
Reunidos, vemos a luz de Deus brilhar.
Brilhe em nós a esperança em nosso 

Deus.
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Filho de Deus
Brilha forte luz sobre nós. 
Revela-se a grandiosidade de nosso Deus. 

Nesta casa de oração, 
somos chamados a reconhecer: 
Jesus, nosso Senhor, 
é o filho de Deus!

Transfiguração
Em meio a tantas nuvens  

que nos querem ofuscar, 
vemos brilhar a luz de Nosso Senhor.
Filho do Deus vivo, o escolhido,  

Jesus, Nosso Senhor!
Escutemos o que ele diz!
Vivamos o que ele nos ensina!
Adoremos a Deus, Jesus é o Filho de Deus!
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Corações abertos
Povo reunido na casa do Senhor, 
corações abertos, 
almas colocadas diante do altar: 
sejam bem vindos e bem vindas 
à casa de Deus, lugar de amor e paz!

Braços abertos
Jesus, em sua jornada,
não se negou a atender ao povo. 

Braços abertos, 
ele convida a cada um de nós 
para a casa de Deus! 
Sejam bem vindos e bem vindas 
à casa do Senhor!
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Casa do Senhor
Casa do Senhor, 
lugar de amor e paz! 
Vinde e adoremos 
ao nosso Senhor! 
Deus de amor, 
Deus de paz, 
Deus que nos convida 
a viver em novidade de vida! 
Sejam bem vindos 
e bem vindas à casa do Senhor!



354 

Fala aos nossos 
corações

Com os corações entregues a Deus, 
reunimo-nos como povo! 
Em tua casa, ó Senhor, 
estamos para te adorar! 
Vem e fala aos nossos corações!

Escutem a voz de 
Deus

Escutem a voz de Deus: 
ele nos convida para sua casa! 
Aqui nos encontramos com nosso 

Senhor!
Corações abertos, ouvidos atentos! 
Sejam bem vindos 
e bem vindas à casa de Deus!
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Não vivemos só de pão
Reunidos como povo, confessamos:
Não vivemos só de pão, 
mas de tua palavra, ó Senhor!
Ainda que tentações venham sobre nós
Confessaremos a uma voz: 
adoramos somente a ti, ó Deus
E, por mais que as dificuldades  

da vida nos assolem,
não te negaremos, ó Deus. 
Adoramos somente a ti.
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Senhor e protetor
Como galinha a reunir 
os pintinhos sob suas asas,
assim Jesus quer reunir-nos 
sob seus braços.
Adoramos a ti, 
ó Senhor e protetor,
pois nos protege e nos educa 
na tua santa vontade!

Servos dedicados  
e fieis

Adoramos-te, ó Deus!
Usa-nos conforme o teu querer!
Ensina-nos tua vontade!
Faz-nos servos dedicados e fieis!
Ensina-nos a te adorar como convém!
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Deus nos ama  
sem limites

Reunidos como povo, 
te adoramos ó Senhor.
Cada um de nós 
para ti tem o seu valor.
Tu não permites que nos desviemos.
E nos ama sem limites
Reunidos como povo, 
te adoramos ó Senhor.
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Como perfume 
agradável

Como é bom estarmos unidos!
Sim, como é bom adorar ao nosso Deus!
Em união, buscamos a ti, ó Senhor.
Aceita nossa adoração 
como perfume agradável!
Como é bom viver 
em comunidade contigo, 
ó Senhor!
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Hoje é dia de festa
Hoje é dia de festa! 
O nosso Senhor vem 
para sua cidade santa! 

Estamos reunidos 
para celebrar a chegada 
de nosso redentor! 
Sejam bem vindos 
e bem vindas à casa 
de nosso Senhor!
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Se não adorarmos,  
as pedras clamarão

Adoramos o nosso Senhor!
Se não o adorarmos, 
as pedras clamarão!
Adoramos o nosso Senhor!
Com a graça de Deus, 
nenhuma pedra clamará!
Adoramos o nosso Senhor!
Não calaremos nossa voz: 
louvado seja nosso Senhor!
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Diante de tua 
majestade

Diante de tua majestade, ó Senhor, 
nos prostramos diante de ti. 
Distante de ti andamos, 
mas em tua direção 
queremos caminhar. 
Ouve nossa oração, ó Senhor!
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Hosanas
Hoje é o dia da vitória do Senhor!
Em Jerusalém hosanas 
ecoam ao Salvador!
Bendito o que vem 
em nome do Senhor!
Bendito é Jesus, 
nosso Salvador!
Ele nos redime 
e nos dá nova vida!
Ele nos convida 
a uma vida de arrependimento!
Perdoados somos! 
Louvemos ao nosso Senhor!
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Sexta-feira da Paixão
Reunidos hoje, em devoção, 
lembramos o dia da morte do Senhor. 
Dia de tristeza e luto, 
dia de meditar no sacrifício 
de nosso Senhor. 
Reunidos como povo, 
meditemos na morte 
vicária de Jesus.
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Adoração diante  
da cruz

Povo de Deus, 
contemplem a cruz do calvário.
Nela, nossas culpas estão pregadas.
Povo de Deus, 
contemplem as chagas de Jesus.
Nelas, nossas culpas estão manifestas.
Povo de Deus, 
contemplem a dor de Jesus.
Nela, está o peso de nosso pecado.
Povo de Deus, 
diante da cruz, 
adoremos nosso Deus.
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Diante de tua cruz
Diante de tua cruz, ó Senhor, 
confessamos que não somos 
dignos de ti. 
Ouve nossa oração, ó Senhor, 
faz-nos reconhecer 
em teu sacrifício 
o teu amor por nós.
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A luz de nossas vidas
É manhã,
o sol se levanta 
clareando o dia. 

Na manhã deste domingo, 
nos encontramos 
com nosso Senhor, 
luz de nossas vidas! 

Sejam bem-vindos 
e bem-vindas 
à casa do Senhor!
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Fala Jesus
É manhã, 
estamos reunidos 
com nosso Senhor.
Fala Jesus, 
pois queremos 
te ouvir!
Como é bom 
encontrar com Jesus!
Como é bom 
celebrar a vitória 
da vida sobre a morte!

Adoremos nosso Senhor!
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Ouve-nos  
e perdoa-nos

Temos andado distante de ti. 
Assim como os discípulos, 
duvidamos e negamos a ti. 
Ensina-nos a confiar, 
aceita nossa oração. 

Ouve-nos 
e perdoa-nos 
Senhor!
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A vida venceu a morte
A vida venceu a morte!
Louvemos nosso Deus!
Jesus ressuscitou!
Jesus é nosso Senhor!
A morte não tem mais domínio!
O pecado vencido está!
Louvemos ao nosso Senhor!
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A paixão de Cristo
Parte 1: da Última Ceia  

ao Sepultamento

Ao redor da mesa, cada discípulo  
com o mestre está.

Trocam palavras, olhares e risos, 
momentos de alegria.

A janta esta posta, o vinho sobre a mesa, 
divina refeição.

Momentos de alegria,  
com o mestre em comunhão.

Diante de todos ali reunidos,  
Jesus tomou um pão.

Deu graças, o partiu e distribui:  
este é o meu corpo, comam.
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Ainda sem demora, ergueu o cálice 
dando graças ao Senhor.

Este é o meu sangue, nova aliança 
firmada por Deus em amor.

Ao saírem da ceia, ao Getsêmani  
partiram para orar.

Afastando-se dos demais,  
não quis a todos chamar.

Apenas Pedro, Tiago e João  
o mestre chamou.

E rosto prostrado ao chão,  
à Deus ele orou.

Pai, tudo podes,  
não há nada impossível a ti.

Se quiseres, tu podes,  
passa de mim este cálice.



372 

Mas tua vontade seja feita,  
não a minha, meu Senhor.

Entrego-me em tuas mãos,  
cumpra em mim o teu amor.

Afastados um pouco mais,  
Pedro, Tiago e João dormiam.

Jesus os questionam, por que  
nem ao menos comigo vigiam?

O espírito, na verdade, pronto está
Mas a carne ainda pode fraquejar.

Orando no Jardim, viu os guardas  
a se aproximar.

Adiante deles vinha Judas,  
pronto para lhe entregar.
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Jesus sabia bem, sua hora  
já chegou.

Como ovelha ao matadouro,  
ele se entregou.

Preso pelos guardas,  
por Pedro negado.

Diante do Sinédrio,  
falsamente acusado.

A Pilatos, governador da Judéia,  
o encaminharam.

Diante do poder dos governantes  
o condenaram.

Era costume um preso,  
na páscoa a liberdade ganhar.

O povo não hesitou: Jesus não! 
Queremos Barrabás!
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Assim a sentença foi dada,  
Jesus condenado está

Com uma capa e uma cora de espinhos 
vieram lhe adornar.

Tantos açoites e escárnios,  
Jesus ali suportou.

Apontaram-lhe um caminho, Calvário, 
para lá ele caminhou.

Sob seus ombros,  
puseram pesada cruz.

Condenado e sentenciado,  
caminhava Jesus.

Em meio a tantos escárnios,  
sobre seus ombros pesada cruz

Impuseram a Simão Cirineu  
a cruz que carregava Jesus



   375

Ainda em seu caminho,  
para no Calvário ir morrer

Impusera a Simão Cirineu,  
que o viesse socorrer.

Caminhada sofrida,  
via crucis, rumo a morte.

Os guardas, de suas vestes,  
deitaram sorte.

Ainda no caminho,  
escárnio e dor a enfrentar.

Jesus falava às mulheres  
para as consolar

Chegou ao Calvário,  
após caminhada sofrida.

É chegada a hora da dor,  
está próximo o fim da vida.
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Ali, ladeado por dois bandidos,  
pregado fora na cruz.

Salva-te a ti mesmo,  
gritavam os soldados a Jesus.

Sozinho, abandonado,  
na cruz fora pregado

É chegado o fim,  
Jesus fora crucificado.

Acima de sua cabeça lhe colocaram  
uma inscrição

Jesus, Rei dos Judeus.  
Que Deus o salve, então.

O céu converteu-se em trevas,  
escuridão tomou conta dali

E Jesus em alta voz clamou:  
Eli, Eli, lamá sabactani?
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Uns zombaram,  
pensaram que por Elias chamava.

Ignoravam que a face de Deus  
lhe fora virada.

O brado forte de Jesus  
fez-se ouvir no Calvário

O véu rasgou-se de cima em baixo  
no Santuário.

Entregou seu espírito, morreu Jesus, 
nosso Senhor.

Aos pés da cruz choravam as mulheres, 
a sua dor.

Morto está Jesus, da rude cruz ele fora 
baixado

Retiraram-lhe os cravos,  
do madeiro despregado.
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Vindo de Arimateia,  
homem rico e discípulo de Jesus

José foi até Pilatos pedir o corpo  
que esteve na cruz.

O corpo de Jesus fora envolto  
em pano limpo de linho

Numa tumba cravada na rocha,  
o sepultaram sozinho.

A porta fora por grande pedra lacrada
E do lado de fora, uma escolta colocada.

Assim Jesus de Nazaré  
foi morto e sepultado.

Meditemos em sua morte,  
corações ao céus voltado.

Não esqueçamos jamais,  
do sacrifício da cruz.

Dor, escárnio e sofrimento  
por nós suportou Jesus.
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Parte 2: Jesus Ressuscitou

Cedo se levanta Maria Madalena  
no primeiro dia da semana

Caminha para o túmulo de Jesus,  
seu mestre que tanto ama.

Ao chegar lá, qual não foi sua surpresa  
e espanto

A pedra está removida!  
Onde está o mestre que ama tanto?

Correu, Maria Madalena,  
para Pedro chamar.

Removeram a pedra! O corpo não esta lá!

Pedro e o discípulo amado  
para lá correram a uma

O discípulo amado, mais ágil,  
chegou primeiro à tumba



380 

Sem coragem de entrar,  
na porta apenas observou

Que o tecido de linho estava no chão  
e o corpo não encontrou.

Pedro ao chegar, entrou no túmulo  
sem hesitar

Olhou, olhou, sem Jesus  
ao redor encontrar

Voltaram para casa,  
no caminho a meditar

Segundo as Escrituras,  
Jesus ia Ressuscitar!

Maria Madalena, no entanto,  
à porta do tumulo ficou

Agachou-se, e para dentro da  
tumba e olhou
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Espanto: dois anjos sentados  
a lhe perguntar

Mulher, porque estais aqui, a chorar?

Levaram o meu Senhor!  
Não sei para onde o levaram!

Tendo dito isto seus olhos  
para trás se voltaram.

Em pé diante dela estava seu mestre, 
Jesus a falar

Mulher, por que choras?  
A quem queres encontrar?

Pensando falar com o jardineiro,  
Maria Madalena perguntou

Diz-me logo sem demora, onde está  
o corpo do meu Senhor?
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Não precisou nenhuma outra palavra,  
ele apenas a chamou

Maria! Disse Jesus, ela sem demora  
para ele se voltou!

Não me detenhas, ainda muito  
por fazer aqui

Até o dia em que para o meu Pai  
eu for subir

Mais tarde caminhavam  
com destino à vila de Emaús

Dois discípulos que seguiram os passos 
de Jesus.

Juntou-se a eles o mestre  
enquanto caminhavam

Quis logo saber sobre o que eles 
conversavam
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Como podes vir de Jerusalém  
sem saber o que aconteceu?

Acaso não sabeis do Nazareno,  
aquele que na cruz morreu?

Chegaram a visitar a tumba  
onde o colocaram

Foram até lá mulheres e discípulos,  
mas nada encontraram

Ó néscios e tardos de coração para crer!
Acaso os profetas não disseram  

o que ia acontecer?

De Moisés aos profetas, falou-lhes Jesus
De como deveria ser sua vida até a cruz

Ao aproximarem-se da aldeia, quis seguir
Mas eles o constrangeram:  

fica conosco aqui
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Assentados à mesa,  
prontos para jantar

Tomou Jesus o pão  
e o partiu a abençoar

Abriram-se lhes os olhos!  
Era o nosso Senhor!

Acaso quando nos falava,  
não pulsava o coração em ardor?

Partiram sem demora,  
voltaram para Jerusalém correndo

E lá chegando, contaram e ouviram tudo 
o que vinha acontecendo

Portas fechadas,  
estavam os discípulos ali

Esperavam temerosos  
o que poderia lhe sobrevir
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Paz seja convosco!  
Era Jesus a lhes aparecer

Não temais, sou eu mesmo,  
podem ver!

Passou curto tempo,  
voltou até a casa Tomé

O mestre esteve aqui!  
Só acredito se eu ver!

Paz seja convosco!  
Tomé venha aqui ver!

Ajoelhou-se e prostrou-se:  
meu mestre voltou a viver!

Pescavam a noite toda,  
sete discípulos de Jesus.

Nada pescaram,  
e o sol começou a mostrar sua luz.
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Na praia, caminhava Jesus,  
sem eles o reconhecerem

Por acaso tendes aí algo  
para comerem?

Nada pescamos a noite inteira, 
infelizmente.

Jogue a rede do outro lado  
e crê somente.

Abriu-se lhes os olhos,  
o reconheceu o discípulo amado

Pedro, apressado, voltou para praia  
a nado

Assentados a beira-mar,  
convidou-lhes o Senhor

Vinde comei, vamos celebrar  
de Deus o amor
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Após comer, Jesus chamou  
Pedro para caminhar

Vem comigo, meu discípulo,  
vamos conversar.

Pedro, filho de João, tu me amas?
Minhas ovelhas apascentas!

Três vezes perguntou,  
e na terceira, Pedro entristeceu

Jesus, eu te amo mais que estes,  
tu o sabes mais que eu.

Assim Jesus outras vezes  
mais apareceu

Testemunhando aos discípulos  
que a morte ele venceu.
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Nesta manhã de Páscoa,  
vamos todos celebrar

Jesus venceu a morte!  
Ao nosso Senhor vamos celebrar!

Não deixemos de lado a missão  
confiada por nosso Senhor

Pregar e batizar toda humanidade, 
vivendo em amor!

É páscoa! Jesus ressuscitou!
Louvado seja o nosso Senhor!
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Saudação pascal
Em nome do Pai, nosso Deus criador, 
em nome do Filho, nosso Salvador, 
em nome do Espírito Santo,  

nosso Consolador, 
nos reunimos para celebrar 
a vitória da vida sobre a morte. 
Sejam bem-vindos 
e bem-vindas 
à casa de Deus.
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Estamos reunidos 
para adorar

Povo de Deus, estamos  
reunidos para adorar!

Não calemos nossas vozes,  
nossa fé vamos alimentar!

Povo de Deus, vamos adorar  
ao nosso Senhor!

Jesus Cristo, confessamos:  
tu és nosso salvador!

Povo de Deus, Jesus sempre  
ao nosso lado está!

Ele é nosso fiel amigo, e juntos vamos 
seu nome proclamar!
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Jesus é nosso  
fiel amigo

Jesus é nosso fiel amigo, 
nele podemos confiar. 
Por isso como povo, 
em silêncio vamos orar. 
Jesus é nosso fiel amigo, 
vamos então confessar. 
Pelo seu nome perdão de Deus 
podemos alcançar
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Arrependidos  
e transformados

Jesus Ressuscitou! 
Deus nos deu o seu amor!
Misericórdia e perdão, 
nos dão nosso Senhor!
Jesus Ressuscitou! 
Vida em abundância nos dá!
Arrependidos e transformados, 
vamos ao Senhor louvar!
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Ouvir do mestre a voz
Povo de Deus reunido, 
tal qual discípulos a beira mar, 
para ouvir do mestre a voz, 
para o bendizer e o adorar! 
Sejam bem-vindos 
e bem-vindas 
à casa do Senhor!
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Grande Deus
Grande Deus, 
Senhor da vida e do amor,
Como povo reunido, 
nos dedicamos a te adorar!

Grande Deus, 
que nos enviou o Salvador,
Como povo reunido, 
teu nome vamos exaltar!

Grande Deus, 
digno de honra e louvor,
Como povo reunido, 
viemos te cultuar!
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Transformação
Deus nos ama, 
por isso vamos confessar. 
Temos sido negligentes em amar, 
temos sido negligentes em perdoar. 

Deus nos ama 
e convida nossas vidas a mudar. 
Confessemos nosso erro e, arrependidos, 
vamos nossas vidas transformar.
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Deus nos convida  
a viver

Deus nos convida a viver.
Como povo alegre e unido em amor.
Deus nos convida a ser.
Como povo solidário e arrependido.
Deus nos convida a viver.
Como povo dedicado ao seu louvor.
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Nesta casa de oração
Estamos reunidos 
para adorar ao nosso Deus. 
Como é bom reunir-se 
com os que são seus! 
Nesta casa de oração 
viemos nos encontrar 
com Jesus, filho de Deus 
que veio nos salvar! 

Sejam todos bem-vindos 
e bem-vindas 
em nome de Deus!
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Juntos vamos adorar
Povo de Deus, 
reunidos aqui estamos para adorar.
Jesus padeceu, 
morreu e ressuscitou para nos salvar.
Povo de Deus, 
reunidos aqui estamos para celebrar.

Salvação Jesus nos dá! 
E juntos vamos o adorar!
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Teus ouvidos não 
estão fechados

Teus ouvidos não estão fechados, 
nem viraste tua face para nós! 
Não te distancias de nós  

quando erramos, 
ao contrário, nos chama para perto. 
Perto de ti, ó Deus,  

estamos para pedir perdão. 
Perdoa-nos Senhor! 
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Vamos a Deus adorar
Deus ouve a nossa voz, 
ao nosso lado está.
Deus perdoa nossos pecados, 
arrependidos vamos louvar.
Deus ouve a nossa voz 
e seu perdão nos dá.
Por seu amor e misericórdia 
vamos a Deus adorar!



   401

Encerramento
Fecham-se as páginas 
mas não cala-se a voz 
nem a inspiração.

Louvado seja Deus!
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