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“Vós sois o sal da terra; e se o sal for
insípido, com que se há de salgar? Para
nada mais presta senão para se lançar
fora, e ser pisado pelos homens”.
Mateus, 5; 13

NOVAS POESIAS

Gramática
Não termines tudo com um ponto.
Fica mais suave com reticências...
Enquanto me olhas com este olhar de interrogação,
Puxa-me forte para perto de teu corpo
e me faz exclamação!

Diego
Minha boca não tem hálito, se não for beijada pela tua.
Meus ouvidos não têm audição, se não puderem ouvir tua voz.
Meu nariz não aspira nada, além do teu perfume.
Minha pele não tem sentido, se não for tocada pela tua.
Meus olhos não têm visão, se não forem vistos pelos teus.
Minha vida não tem vida, se não for vivida junto à tua.
E, dentre todos os meus sentidos, o que é mais profundamente sentido
é que minha vida sem ti não tem sentido.

Saudade Cibernética
Quem disse que eu não conseguiria viver sem teus e-mails?
Tudo acabado! Bloqueei teu endereço.
Ah, este mundo está tão moderno!
Mecanizaram a saudade...
Ganhei um amor sem rosto,
cujo corpo vagueia pela cidade.
Nem sequer eu sei,
a veracidade da tua identidade.
Girogi, Citré, Golovsky, McJohn, Al-Abdhula, Müller...
Qual tua nacionalidade?
És mocinho, bandido ou serial killer?

Amor Psicopata
Eu sei que me observa...
Consigo perceber.
Você acha tudo excitante.
Só assim sente o seu poder.
O gosto pelo perigo.
Faz você se arriscar.
Brincar com meu medo.
Para tentar me dominar.
Sei que devo me preocupar.
O que não é amor, é medo.
E se um dia me encontrar,
dirá que ainda é cedo?
Confio nos meus instintos.
Mas tenho medo de ceder,
de adormecer,
e nos teus olhos morrer.

Desejos
Tudo o que eu quero são seus olhos me fitando com desejo,
e, de repente, seus braços envolvendo os meus.
E no meu ouvido sua voz aflita sussurrando: “Alessandra”...
Assim, como se meu nome fosse o remédio para a sua cura.
Ah, se fizesse isso,
Para sempre eu seria sua...

Leva-me!
Vista-se!
Venha correndo buscar o que é seu!
Vamos andar sem destino.
Que eu já consigo sentir o vento no meu rosto, sorrindo...
Teu sono caindo,
em meus braços dormindo.
E tudo o mais que é lindo...
Um paraíso surgindo.
11

CURTAS

Dependência
Então está combinado: você lava a minha insônia que eu enxugo a sua solidão.
Assim passamos bem!
Tentando esquecer alguém
Jurei tentar te esquecer.
Mas...
Hoje cometi um delito:
Escrevi teu nome no espelho, que com o vapor do banho ficou molhado.
Assim...Para ele se apagar rapidinho...
Acho que estou te esquecendo...
Na esperança...
Na esperança você espera, espera, espera...
Frio
Frio é sentir você em meu coração e não saber onde, de fato, você está.
Incertezas
Nunca sei se meus olhos realmente o fitaram com todo o desejo que sinto.
Mendigando...
Me dá um beijo!
Prometo não contar para ninguém!
Ou então, me dá mais uma vez,
aquele seu sorriso malicioso!
Dá uma esperança,
para que eu continue a achar que a vida vale a pena!
12

POEMAS EM AMOR MAIOR...

Oração da despedida
Esqueça que o dia é tédio,
é sacrilégio.
É eu esperando
e você não chegando.
Esqueça que a noite é mistério,
é você sério.
É eu derramando meus segredos...
Esqueça a madrugada
e eu na sacada,
implorando você.
Esqueça o verão,
eu correndo em sua direção.
Esqueça o inverno
e o meu olhar terno.
Esqueça todas as estações
e as minhas canções.
Esqueça meus pedidos
e meus convites sofridos.
E, na ânsia de esquecer o passado,
me esqueça!
Oração ao Papai Noel
Eu quero um amor inocente,
Que traga uma rosinha no final da tarde...
Eu quero um amor inocente,
que olhe para mim, sorrindo.
Eu quero um amor inocente,
que trema ao beijar minha mão.
Eu quero um amor inocente,
que se divirta dançando comigo.
Eu quero um amor inocente,
que me olhe apaixonadamente.
Eu quero um amor ingênuo,
que não perceba as intenções de nenhuma outra mulher.
Eu quero um amor inocentemente, ingenuamente e cegamente fiel.
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Me ame!
Me ligue!
Me chame!
Me beije!
Me abrace!
Me mostre!
Me seqüestre!
Me vigie!
Me ensine!
Me avalie!
Me alucine!
Me dispute!
Me salve!
Me ame!
Me ame e nada mais...
Outono
Já cansei de fazer propostas irrecusáveis
que sempre são recusadas.
Já cansei de implorar
e ver você fazer o que tem vontade, sem se importar.
Já cansei de chorar, à noite, em meu quarto,
enquanto imaginava você dormindo tranqüilo.
Já cansei de sonhar contigo
enquanto você não tem mais tempo para sonhar comigo.
Já cansei de ir na frente, mostrando o caminho,
enquanto você parece não querer me seguir.
Já cansei do meu coração-outono,
que se reduz a cada dia.
Já cansei de me insinuar,
de provocar,
e ver você indo embora.
Já cansei de fazer verão e ser outono.
Don Juan
Você vem de vez em quando,
quando eu mais preciso.
Você fica ao longe, me fitando com seus olhos-noite...
Ah! Como é bom fazer noites contigo!
Seu olhar, por debaixo da máscara...
Ah...
Não sabes o quanto me excita...
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Meu corpo fica em êxtase profundo,
minha alma em nirvana.
Desse amor escondido,
secreto...
Meu Don Juan...
Com sua capa a me hipnotizar.
Tem um jeito suave de me dominar.
O teu beijo é vida,
é festa em minha boca.
O teu corpo é canto,
é magia!
Hipnotiza meu prazer.
Desejos
Ouço sua voz, sussurrando em meu ouvido: “É só uma questão de tempo...”
E este tempo que não chega: Nem para mim, nem para você.
É só este desejo, rolando junto com meu corpo, nestas noites frias.
É só minha alma buscando a sua.
E eu não suporto mais viver essa fantasia.
Eu desejo, mas não...
Não poderia desejar.
E deliro sonhando com meu corpo junto ao seu.
Mas não, não poderia imaginar.
Eu fantasio.
Eu arranho os lençóis...
Eu não posso!
À noite meu corpo virgem pede você.
Eu só queria que você me visse à noite!
E que entrasse pela porta do meu quarto
e experimentasse o presente que ofereço.
Que você me mostrasse o amor...
Queria que me ensinasse como é ser seu amor...
Me beijasse,
por todos os meus poros.
Me sentisse,
todos os meus detalhes.
Me tocasse,
de todos os jeitos.
Me amasse, sem pressa,
a noite inteira.
Eu queria que você entrasse em meu quarto...
e descobrisse a mulher que eu escondo!
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Um sonho de amor
Eu quero um amor que venha me visitar,
não importando a distância!
Eu quero um amor
que recrie o romantismo de um primeiro encontro.
Que me seduza quando eu não estou esperando.
Eu quero um amor inusitado!
Que me ligue nos momentos mais inesperados.
Que sinta saudades.
E que, sentindo a minha falta, venha ao meu encontro.
Eu quero um amor despido de regras.
De pudor.
Eu quero um amor que dure toda a eternidade,
mas que não se repita em si mesmo.
Carente
Sou carente e preciso de atenção,
dos teus beijinhos,
dos teus abraços cuidadosos,
do teu sorriso curador...
Que me cura de toda a dor.
Sou carente...
Preciso do teu toque.
Sou carente...
Não sentes?
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A ESSÊNCIA DO AMOR

Azul de azuis
Lembro-me dos seus olhos,
desses azuis de azul.
Um mar onde me vi navegando,
onde pela primeira vez entendi meu sorriso.
Não consegui controlar meu sorriso!
Seu rosto, o mais lindo quadro,
ninguém tem tamanho talento para pintar.
Sua sobrancelha, balanço de dúvidas,
cacoete...
Seus lábios, porto onde queria ancorar.
Seu rosto, tantas fotos de pessoas amadas se juntaram...
Seu corpo, roteiro de uma viagem,
de todas as viagens do meu pensamento.
Viagem sem tempo para voltar.
Nesses azuis dos seus olhos,
onde vi uma vida suave,
onde vi ondas do mar oscilando,
onde suspendi meu corpo sem notar...
Sem querer me controlar eu me perdi nos azuis dos seus olhos.
Beija-me!
Beija-me!
Beija os meus lábios,
as minhas entranhas,
as escadas do meu prazer!
Beija tão doce...
Beija tão intenso,
que pode voar com minha alma...
Beija minha alma!
Beija toda a minha dor
e molha meus pensamentos
secos de saudade!
Beija todo o meu corpo,
beijando só os meus lábios!
E em seu beijo descobre minhas virtudes,
cura minhas dores,
descobre um novo eu,
um novo seu...
Descubro um novo eu...
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um novo seu...
Num beijo.
Beija meu coração
que só bate porque me beija!
Beija-me!
Beijo-lhe!
Duas almas,
dois corpos,
tornam-se únicas, num beijo...
Doce vampiro
Suga...
Suga meu sangue!
E que ironia,
só assim devolve-me a vida!
Sugo a sua tristeza,
sugo o seu pulsar cansado da espera.
Sugo o seu astral,
o seu meridional...
Sugo os paralelos que o deixam inseguro,
sugo todo o seu penar, o seu pesar, o seu chorar...
Sugo sua alma,
conforto-a,
amparo-a,
clareio-a
e a devolvo junto com a minha.
Vivemos a fazer vampirices.
Segundos
Um segundo é a alma do tempo.
O começo e o fim
Em um segundo um homem morre,
em um segundo um homem nasce.
Em um segundo um homem foge,
em um segundo um homem é pego.
Em um segundo um homem ganha,
em um segundo um homem perde.
Em um segundo um amor acaba,
em um segundo começa-se outro amor.
Em um segundo uma mentira é descoberta,
em um segundo conta-se uma nova mentira.
Em um segundo fecha-se uma porta,
em um segundo abre-se outra.
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Em um segundo eu digo que te amo.
Em um segundo eu te amo...
E no fim das contas, o que conta é a soma dos segundos,
no produto final dos minutos,
horas, dias
meses, anos...
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“O verdadeiro amor começa quando nada se espera em troca.” (Saint-Exupéry)

AMOR PLATÔNICO
AMOR PROFESSOR

Amor professor
Teu olhar todos esperam receber.
E naquele grupo onde você é a autoridade, eu sou aluna e cúmplice.
Sua sabedoria me fascina e minha juventude o alegra.
E nós tentamos seguir...
Sabemos o que sentimos, mas tentamos fazer segredo do que todos já sabem.
Ah! Ensina-me tantas coisas...
A matemática da vida.
Sinto que nossas dúvidas e respostas são sempre as mesmas.
Porém, ainda não sabemos como dar o primeiro passo.
Esta é a incógnita difícil de ser resolvida.
Sigo amando você, um pouco mais a cada aula...
Então, meu mestre-luz, guia-me nesta busca pelo saber.
E nesta sede de ter você,
ensina-me a amar!
Ensina-me a fazê-lo feliz!
Fico passeando meus olhos por sua face...
Por suas mãos hábeis que escrevem sem parar...
E que vontade sinto eu de poder tocar em suas mãos!
Fico "poemando" as palavras que eu gostaria de dizer...
Desculpe, esse é o meu jeito...
Existe maneira mais bonita de falar de amor do que escrevendo poemas?
No entanto, a minha voz não consegue declamar tudo o que eu escrevo.
Fico perguntando coisas sobre o que você está ensinando, numa ânsia louca de não
deixá-lo sair da sala de aula.
Meu amor por você é infinito, não conhece nenhuma fronteira, nenhum cálculo
numérico cujo resultado seja nulo.
Mas minha situação continua indeterminada...
Deixe-me encontrá-lo antes da derivação desse cenário!
Quero viver no mesmo quadrante que o seu.
Somar minha vida com a sua.
Porque a única certeza que tenho é que meu coração é 100% seu.
20

Amando platonicamente
Encontro com seus olhos,
Linces que desafiam meu humor.
Seus cabelos são cascatas de mistérios, que desafiam meu raciocínio.
A matemática da vida.
Sua face iluminada ofusca minha imaginação.
Diante do seu ser fico assim...
Perplexa!
Não consigo mais compreender o que diz meu coração.
Seus úmidos lábios corrompem minha intuição.
Seu corpo é bebida que me embriaga.
Deixa eu ser você por um dia?
Deixa eu poder seguir seus passos, com meus olhos de espiã, e poder ver
o que você quer enxergar?
Deixa eu ser a noite que chega de mansinho para fazê-lo adormecer?
Deixa eu ser o novo dia que desperta o seu ser?
Então, num segundo qualquer, deixa eu ver seus olhos refletidos na minha sombra?
Deixa eu ser o vento que balança seus cabelos e o Sol que acalenta o seu corpo?
Deixa eu ser seus olhos e deixa que eles me fitem!
Não te amar é impossível!
Não me olhes assim, com estes olhos castigados de tristeza, da alma enrubescida,
que espera sem paciência o amor.
Eu quero deitar minha sobriedade em teu colo,
destrancar o medo dos teus ombros e construir morada em teus pensamentos.
Quero ser a praia dos teus olhos e
o silêncio ingênuo dos teus cabelos.
Passear pelos vales do teu rosto, pelas depressões do teu corpo...
Beijar com voracidade a angústia dos teus lábios,
serpentear minha sedução por todas as tuas entradas,
viajar por entre teu peito, construindo estradas de amor em tuas costas.
Deixá-lo entorpecido e desfalecido, de tanto amar...
Caminhar por entre tuas pernas dormentes, roçar tua perspicácia, fazer sorrir tua alma
extasiada.
Ser remédio para teu coração doente e lembrança para tua mente.
Quero fazer de ti homem por inteiro, levar-te ao infinito,
para o mais perto da felicidade que alguém já ousou chegar.
Murmurar "EU TE AMO” e esquecer do resto...
Da matemática da vida.
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Verbo Amar
Queria ser fada, para iluminar seus sonhos...
Construir um Universo em suas emoções.
Queria ser o brilho dos seus olhos e secar todas as suas lágrimas.
Para fazê-lo enxergar o meu amor...
Ser o vento que sopra em seus cabelos e que compõe sinfonias com a sua energia.
Ver apenas por um momento, seus lábios entreabertos...
A via-láctea dos seus dentes a sorrir...
E queria dançar ao som dos seus movimentos...
Nem, ao menos, sabe o que sinto...
Mas, não importa!
Sofrer por você é um adorável prazer!
Você é meu mundo, do meu corpo a adrenalina.
E minha missão mais secreta é desvendar todos os seus sentimentos.
Ainda posso sentir a telepatia dos seus pensamentos, dizendo que um dia seremos um
só.
Na matemática da vida.
Pintura-Saudade
Você foi embora e levou todas as certezas que eu tinha...
Eu fiquei aqui, tentando achar algum sentido para isso tudo...
Quando você partiu, algo de muito forte se rompeu em minha vida.
Talvez seja porque eu não sinto mais que o Sol vai nascer depois da noite.
Fico aqui,
tentando analisar...
Para onde vou agora?
Se existe uma razão para o sofrimento eu ainda a desconheço...
O amor distante é o que permanece mais presente.
Noite passada eu pintei seu rosto numa tela, enquanto sonhava acordada com você.
Retro Projetor
Você liga o retro projetor e coloca as lâminas,
uma a uma,
como se fossem páginas da minha vida.
Você acende a luz do retro projetor...
Não entende, mas você é a minha luz!
E apaga a luz da sala...
Eu imploro: “Proteja-me das trevas!”
Mas você não entende o quanto é difícil manter minha seriedade, quando apaga a luz
e olha para mim...
Não entende o quanto eu queria construir um filme sobre nós...
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Suas mãos trocam as lâminas e ficam em foco...

Ah, que vontade de tocar suas mãos!
Que loucura percorre minhas entranhas...
Sinto-me estranha...
Por que me testa assim?
Deixa eu ser uma das lâminas que você manuseia?
Projete nosso amor para o mundo todo ver!
Seja minha luz!
Mostre-me sem medo!
Qual lâmina...
Faça-nos retroceder ao tempo em que tínhamos coragem de amar, sem precisar seguir
as regras da matemática da vida.
Projete este tempo...
Retro Projetor!
Orienta-me, amor!
Estou em conflito.
Orienta-me, amor!
Que fazer quando quero beijar seus lábios, que falam sem parar?
Não se mantenha assim, tão profissional!
Que eu amo você, mas não...
Então...
Orienta-me, amor!
Eu queria dizer...
Eu queria dizer que te amo.
Eu queria dizer que te amo, mas não posso!
Mas não posso!
Orienta-me, amor!
Eu queria poder falar do amor que sinto,
Eu queria dizer do quanto eu transpiro e
do quanto eu inspiro tentando me concentrar...
Eu queria dizer do nó que trava minhas palavras,
da confusão em que ficam meus pensamentos.
Eu queria dizer...
Mas não posso.
Mas não posso...
Orienta-me, amor, nesta matemática da vida!
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AMORES VIRTUAIS

Virtualmente é muito pouco!
Minha cabeça parece um winchester, está sempre armazenando alguma coisa...
Engraçado, todos os arquivos deste winchester tem o seu nome!
Queria que o mouse fosse a sua mão,
o teclado fosse o seu corpo
e o monitor fosse a sua cabeça...
Onde eu veria passar todos os seus pensamentos.
O meu coração poderia ser um software que realizasse todos os seus desejos.
Você também poderia ter um software da mesma versão...
Afinal, somos tão compatíveis!
E quando tudo parecesse ficar monótono, faríamos um upgrade de todo o sistema.
Então, dessa nova implementação, muita felicidade seria gerada...
E quem sabe, no final da nossa vida, poderíamos imprimir nosso amor,
(já com todos os bugs concertados), no céu.
A virtualidade acabou!
Tudo tem a hora certa de acontecer.
Não existe a coincidência.
Ah! Quantas noites eu vi amanhecer
tentando disfarçar minhas carências.
Tanto tempo eu passei sofrendo,
na busca incansável por alguém que me amasse.
Hoje eu achei um sentido para viver.
Todo o sofrimento por que passei, parece pequeno...
O meu coração estava cansado de sofrer.
Agora, ele está repousando, sereno...
Eu sei que todos os sacrifícios por que passei, já estão sendo recompensados.
No momento em que olho dentro dos seus olhos castanhos e consigo ver a minha
transparência refletida.
Você fez com que eu me redescobrisse. Ao amor estamos fadados!
Você devolveu alegria ao meu ser. Isto é o que muitos chamam de amor e eu chamo
de vida.
Não existe mais o Eu e nem o Você.
A palavra "Nós" acaba de nascer.
Meu melhor presente é sentir a proteção dos seus abraços.
Junto a você quero viver, junto a você quero morrer.
Nada mais me importa quando estou em seus braços.
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AMORES DISTANTES

Insônias das noites
Luzes, cores, sons,
imagens em vários tons.
Várias faces de um mesmo alguém.
E eu procuro você em vários escuros.
Por onde navega o meu pensamento,
dorme o meu sono “insônico”,
na chatice de só relembrar os seus olhos.
Ah! Que mundo pequeno esse meu!
Cabe todo nos seus cabelos,
negros como minha insônia a te lembrar noite adentro.
Eu procuro você nos corredores, nos espelhos e quadros.
Eu sinto o seu cheiro,
percebo sua presença,
escuto o seu riso...
Mas são apenas lembranças,
que preenchem a minha “insônica” noite.
“Insônica” desde que você foi embora.
Sob sua pele
Estou aqui
e imagino sua face.
Lembro-me de todos os contornos
e de todas as entradas.
Ouço sua voz falando ao meu ouvido
e sinto suas mãos acariciando as minhas...
Parece que ainda estou vivendo toda a emoção de nossos beijos
e a ansiedade de nossos gestos.
Você me abraça e toda a minha razão vai ao chão.
E quando você vai embora,
daquela menina forte, sobra só a fragilidade e a vontade de voar e cair sob seu colo...
E desvendar seus pensamentos...
E acreditar que eles são sinceros...
E esperar que você nunca traia a minha confiança.
Assim, quando tivermos certeza do que somos,
deixar a razão evaporar,
abraçar sua vida
e cair sob sua pele.
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Existe um caminho...
Existe um caminho para entrar na sua mente.
Existe um caminho para entrar no seu coração.
Existe um caminho para entrar na sua alma.
Quero experimentar todos esses caminhos.
Quero pegar todos os seus momentos tristes e transformá-los em alegria.
Quero transformar toda a sua solidão em festa.
Vamos escrever nossos projetos e compará-los...
Então, de dois projetos fazer um só.
O tempo não pára
e a vida não tarda a mudar.
Sem você minha vida pára
Espero...
E minha espera se cansa de esperar.
A ansiedade se contorce dentro de mim,
nesta ânsia em revê-lo.
E meu pensamento dá voltas, querendo tocá-lo.
Mas como,
se só ouço sua voz?
Deixa-me fazer morada no seu mundo?
Que eu quero descobrir todos os seus segredos.
A cada vez que você sorri descubro uma cor nova.
E me colore a alma.
Os meus dias passam lentos, essa espera é dolorida...
Quero expressar meus sentimentos.
Deixe-me tocá-lo e levá-lo para além do mais longe
dos lugares que você já tentou adentrar!
Esse lugar é o nosso mundo...
Um local livre, onde só nós ditamos as regras.
E a única regra que sei é que dependo do seu amor, cada dia mais.
Longe...
Sabia que precisava de mim, como eu precisava de você.
Mas tentava em vão seguir seus passos, na louca ansiedade de antecipar o destino,
para encontrá-lo.
Eu acordava o sono só para sonhar com você.
Ainda vejo seu sorriso tão transparente...
Mas vivemos em mundos tão diferentes...
E isso insiste em nos separar.
A distância aumenta a minha saudade.
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Amor distante
Delírios e sussurros...
Um vulto nessa escuridão e meus febris movimentos tentam,
em vão,
alcançá-lo.
Tento pegá-lo com meus olhos,
mas escorre de mim...
Vivo em louca agonia, para poder ter você ao meu lado.
Passeio meus olhos pela sua face,
contemplo-a como a noite...
Se eu grito não me ouve,
não entende o quanto preciso de você ao meu lado.
E no amanhecer do dia, ver um céu acinzentado, uma vida sem
sentido.
É só meu coração que se fecha para o mundo.
E no auge da minha ansiedade, querer materializá-lo.
Poder tocá-lo para poder sentir a mim mesma...
E nesse meu sentimento tonto, endoidecido,
poder dizer que o amo quilômetros luz.
Enchente
A vida é inundada pelos mares sucessivos do meu ser.
Pulsa num contínuo ir e vir,
balança no compasso da minh’alma.
E a tempestade vai embora...
Deixa-me sorrir novamente.
Você vem e parte como a tempestade.
Inunda-me de amor!
E no final, faz enchente em nossos corações.
Hackeando
Que vontade de você!
Do seu sorriso nervoso.
Do seu jeito de amar sem fronteiras, sem limites, sem medo...
Do seu jeito de se declarar.
De desafiar todos os sistemas,
acessando o quase inacessível.
E, em tempo recorde,
Invadindo meu coração.
Burlando minha senha.
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Minh'alma
Minh'alma não tem mai
s por onde passar.
Escorrega como seda nas mãos de Deus.
Sem um lamento,
Sem um gemido,
Sem um grito de socorro.
Minh'alma foge, ferida...
Tão ferida que não tem como revidar!
E protestar já e inútil.
Fecha os olhos de minh'alma
e adormece nessa suave seda...
Suave céu,
por onde passa minh'alma.
Vai caindo lentamente,
dormente,
escorregando, deslizando, brincando...
Enrolando-se no véu da noite...
Minh'alma evapora,
Qual estrela, em nuvem cósmica minh'alma se transformou,
e se separou dela mesma desde que você foi embora.
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AMOR E SOFRIMENTO

Parte III
Não vou mais amar.
Vou fechar meu coração.
Desistir de me apegar.
Por que pago preços por amar demais...
Pago preços demais.
Fico escrevendo e chorando,
chorando e escrevendo.
E nada muda mais.
Vou me aquietar,
e desconfiar de todos que dizem me amar.
Sei que não vou mais amar.
Mas desse jeito,
sei que não vou mais viver.
Parte IV
Eu tinha um amor, para o qual eu fazia tudo,
e este tudo sempre era mais do que precisava.
Eu amava demais.
Eu me preocupava demais.
Eu tentava ajudar demais.
Eu era demais.
Eu me esforçava demais.
Para querer ser cada vez mais, demais...
Eu era mulher demais.
Eu era companheira demais.
Eu era prendada demais.
Eu era fiel demais.
Talvez se, às vezes, eu tivesse mudado,
se ficasse malvada, se fizesse greve de amor,
se recusasse mais do que aceitasse.
Se não me importasse,
se me divertisse mais.
Talvez se eu tivesse traído,
se não mais ligasse.
Se me separasse.
Talvez esse amor não precisasse ser rompido.
29

Noites Salvadorenhas
Adormece a noite Salvadorenha.
E nesse crepúsculo encantado procuro sua sombra na minha cortina.
Mas não há nada.
As sombras todas se foram.
E o luar não é mais tão encantador.
Ah! Tantas noites Salvadorenhas tenho eu gasto a pensar...
Na saudade infinita que me faz chorar.
Canto uma canção, olhando para o céu.
Na esperança de que você ouça o meu chamado e perceba o quanto estou sofrendo.
Adormece noite Salvadorenha!
Que só no sonho posso esquecer o meu sofrer.
Furta-cores
Teus azuis tão azuis.
Ah! Tantos azuis:
Mares, céus e teus olhos!
E esses verdes:
Vales, montes, águas,
Esperanças e a tua voz!
E os marrons:
Planaltos, montanhas e a tua face!
E os pretos:
Escuros, noites e teu cabelo!
E os brancos:
Uma luz, um Sol, uma cruz e tua alma!
E os vermelhos:
De sangue,
de minhas lágrimas sem
teu coração!
Fernando Ferrando
Escrevo com sangue teu nome na areia, e o mar destrói.
Escrevo Fernando, Ferrando, Ferreira,...
Escrevo com ferro, marcas na terra, e a chuva insiste em destruir.
Grito teu nome ao vento...
Não há mais vento!
Ferrando, Fernandi, Ferreira...
Saí ferida.
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Música para a dor
Você acha que há só você no meu mundo.
Acha que consegue me dominar,
deixando-me suspensa por seus caprichos.
E pensa que eu não estou vendo nada.
Imagina que o amor cegou meus olhos...
Você me deixa vivendo essa dor.
desenhando círculos e tecendo espirais,
onde me vejo cercada por todos os lados,
pela sua obsessão.
Você me deixa viver sempre por um fio.
E, ainda assim, quer ver o meu sorriso...
Diz que não existe amor sem loucura,
que não existe loucura sem risco.
Você me faz correr os riscos,
para manter esse amor acesso em nós.
E pensa que eu não estou vendo nada.
Imagina que o amor cegou meus olhos...
Você faz eu concordar com esse amor psicótico,
desenvolvendo patologias em meus sentimentos.
Amor-Doentio,
que dói dentro de mim...
Você me coloca em uma redoma
e diz que eu devo me comportar.
Enquanto isso você sai.
Para onde você vai?
Fico eu em dúvidas, sem saber se devo parar ou continuar...
Onde você quer chegar?
Para onde quer me levar?
Prometi não mais chorar...
Nem borrar minhas roupas de vermelho.
Você me deixa livre para questionar,
mas prisioneira para agir...
E pensa que eu não estou vendo nada.
Imagina que o amor cegou meus olhos...
Você pensa, você imagina.
Mas não sente...
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AMOR PLATÔNICO
Amando um Amigo

Amigos
Nossos simples gestos e nossos desejos que pairam no ar...
Ah, seu olhar!
Insiste em desnudar minha alma.
Há um vácuo em nossos corações.
Mas um mundo que insiste em nos aproximar.
Há um Universo em nossos gestos.
Tantas mágoas, esperanças e caminhos desencontrados...
Já trocamos tantos conselhos...
Mas eu só queria aconselhá-lo a me amar como eu o amo!
Você é a única pessoa que consegue desvendar tudo o que sinto.
O que pressinto...
Mas nossa mente segue o medo.
E assim, nos separamos a cada encontro.
Sei que somos apenas bons amigos.
No entanto, fico aqui,
amando escondida!
Perdida
Minha alma perdida...
Corre em busca de consolo.
Meu coração solitário só busca um amor.
Tento esquecê-lo,
mas tudo em vão...
Minha vida passa, passa...
Nada mais tem sentido.
E se procuro meu rosto no espelho, só vejo lágrimas...
Então, não sei mais o que pensar de mim mesma.
Meu corpo é vale escondido, que a vergonha encobre.
Meu sorriso se esconde embaixo de cada olhar seu.
Perdidamente
Há um muro de ferro entre nossos corpos.
Há uma barreira gelada e fria entre nossas mentes.
Abaixo de nossos pés o ódio se contorce.
Acima de nossas cabeças as incertezas nos guiam e dominam nossos destinos.
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As dúvidas ocultam nossa alma e apagam nosso sorriso.
Nosso amor ainda sobrevive.
Parado e escondido...
Escondido, sobrevive.
Sobrevive?
Fotorostos
Fotos, nada além de fotos...
Imagens fantasmas que alguém ainda espia...
Teu rosto disforme, os anos mais e mais enfeitaram...
O tempo deu acabamento nos teus traços e tornou-nos tão parecidos...
Talvez o tempo seja o mesmo para nós.
Nada além de pensamentos que escurecem os retratos.
Só teu rosto fantasma me guia.
É teu o caminho que faço.
Na triste espera pela volta ao passado...
Na presente nostalgia...
Enquanto teu rosto me guiar, no futuro eu serei, teu rosto novamente.
Transparências
Olhos, olhos,
misteriosos olhos,
de negritude esparsa...
Secam minhas lágrimas,
ao olhar seus secretos olhos.
De virtuais emoções,
conecta com minha alma e
faz a vida se desenvolver...
Escorregadias emoções,
seu corpo escorre das minhas mãos,
como água...
Transparente água.
Água que eu preciso para viver.
Quando torna a me ver,
ilumina o meu coração,
e o meu corpo opaco.
Ilumina...
Ilumina...
Deixa tudo mais claro,
transparente...
Nossas vidas,
transparência que ninguém vê.
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Amizade (colorida)
Te deixo,
me deixas,
hora de ir embora.
(Negritude)...
Te vejo na rua, num dia de verão.
Dia descompromissado,
cumprimentos na calçada.
Sente-se feliz ao me ver,
sinto-me feliz ao te ver.
(Brancura)...
Nos esbarramos no meio de nossas vidas agitadas,
em tua correria, quase nem me percebes...
Apenas dá um sorriso...
(Amarelo)...
E passam-se muitos dias sem eu te ver,
sem saber notícias tuas.
(Cinza)...
Convites para uma festa!
Rever-te!
(Azul)...
Música, dança, abraços,
beijos...
Beijos?!
Beijos!
(Vermelho)...
Te deixo,
me deixas,
hora de ir embora.
(Negritude)...
D.M.T.
Sua quentura de gestos não combina com a frieza desse mundo.
E seu rosto suave, não me lembra os caminhos tortuosos por que passei.
O brilho em seus olhos me faz esquecer as trevas da minha vida.
Você é farol que me guia.
É luz no fim do túnel.
Seus doces lábios o quanto diferem da amargura das minhas lágrimas!
E seu frágil corpo, em nada lembra a dureza do meu coração.
Seus cabelos ao vento, voando, varrem junto o meu olhar.
Eu o admiro noite e dia, dia e noite...
E sigo imaginando...
Sempre com a mesma curiosidade: De que mundo você veio?
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AMOR ATOR

Amor-Ator
É só na TV que posso ver sua face-amor
desfolhando minhas emoções,
uma a uma...
Dedilhando os meus versos e canções,
sou toda sua...
Duas horas são suficientes para os ventos do tempo não soprarem seu retrato dos
meus olhos.
São suficientes para eu continuar ouvindo a sinfonia ansiosa da sua voz...
Corpo-homem, Coração-Menino
Com um sorriso ilumina meus caminhos...
Com seus olhos devolve-me a esperança.
Em seu corpo,
paraíso idolatrado,
dormem os meus sonhos.
Seus cabelos,
tentação...
Tranqüiliza-me!
Protege-me!
Doce e selvagem
Ator.
Teatralizando emoções
Fico imaginando como seria sua sombra no meu espelho.
E passo meus sonhadores olhos no suspense semblante do seu ser.
Sempre consegui usar a razão...
Mas, diante de você...
Fico aqui...
Sofrendo e imaginando.
Desse amor que eu sinto e que você sabe.
Por que não faz algo?
O nosso amor só pede um espaço em nossas vidas.
Troque-me de papel!
Veja-me por detrás do personagem!
Brinque com minhas várias faces!
Quem sabe se apaixone,
não porque consta do script, mas porque consta de sua própria vontade.
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Bastidores
Ele atiça minha curiosidade.
Abraça-me de um jeito forte e sedutor.
E beija tão calmamente...
No segundo seguinte,
parte sem se despedir.
Ele tira a minha concentração.
Seduz-me como um cafajeste.
Leva a minha alma para lugares estranhos.
E me obriga a viver de confusões.
Sem saber que, de fato, representamos um para o outro.
Misturando realidade e fantasia.
Hoje, jura que me ama.
Amanhã, esqueceu de ontem.
Os meus dias de bastidores
são dias de amores e de solidão.
Dr. Hollywoood
Em dois mundos separados.
Por dois mundos divididos.
Em dois mundos isolados.
Por dois mundos feridos.
Você prometeu me amar.
Eu acreditei completamente.
Disse nunca me deixar.
Eu me doei totalmente.
Então, Doutor Hollywood,
eu confesso: Deixarei de ser orgulhosa!
Este amor será profano!
Virei gata dengosa!
Eu vou buscá-lo agora!
Percorrer outros mundos.
Que venha sem demora,
A intensidade dos segundos.
Eu vou amar você.
Profunda e intensamente.
Até morrer...
Apaixonadamente!
Doutor, Hollywood!
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MULHERES

Nas correntezas do seu corpo encontrei o meu caminho
Trago-lhe suspiros e soluços.
Que bobo tenho sido eu,
para não aceitar a você e a mim mesmo.
Hoje eu sei, esse mundo se fez tão grande,
que separou nossos horizontes.
Mas, do mesmo mundo que se fez grande,
ao ver nossa dor,
de tristeza se encolheu.
Teceu caminhos para nós dois e novamente nos uniu.
Juntou-nos,
para a perfeita harmonia do Universo.
Juntou-nos,
para o equilíbrio da vida.
E a fez tão linda.
Lindinez...
E fez tão belo o nosso amor...
E murchou toda a saudade.
E me fez concluir que eu sempre quis estar onde você estava.
Na maciez do seu corpo, de suaves curvas,
fez eu encontrar o meu caminho.
Janelas
Ah!
Tantas Emanuelas que já vi na janela!
Você abre a janela e me dá um sorriso, prisioneira dos seus olhos.
Eu imploro uma música e a janela dança incontáveis sinfonias.
E a janela canta nosso amor todo dia.
E a janela faz fotografia do nosso pecado.
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MISCELÂNEA

Solidão do Conflito
Eu era única
E acha que era só sua.
Jurava que nós dois fossemos um só.
Que você fosse um espelho de mim.
E que nada poderia interferir.
Hoje eu sei...
Eu era só minha,
e queria ser só sua,
sem ao menos saber quem eu era.
Eu negava os fatos,
as evidências,
porquê tudo era ingênuo na minha vida.
E, de tão ingênua, negava a mim mesma.
Hoje eu sei...
Somos dois,
cada qual com seu espelho,
enxergando a mesma coisa, de maneiras diferentes.
Ninguém é de ninguém.
E tudo pode interferir.
Foi preciso a solidão de um conflito,
para descobrir quem eu sou.
E, só assim, saber quem você é.
Solidão leiloada
Seres humanos leiloando-se:
Tenho 21 anos,
tenho 1,60,
tenho...
Não tenho...
Posso ter...
Terei?
Seres humanos expondo sua solidão em revistas, jornais,
na Internet,
na TV...
Somos sós, tão sós...
Todas as almas sofrendo, neste momento, de solidão.
Ninguém tem coragem de falar.
Ninguém tem coragem de calar,
depois que fala a primeira palavra...
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Ninguém quer demonstrar que é só,
tão só...
Ninguém quer que todos saibam,
o quanto é só...
E a gente fica olhos-nos-olhos,
procurando alguma coisa para falar.
E a gente sonha que um de nós irá falar.
Fico triste, fico só...
Fica triste, fica só...
Mas, quem sabe um dia, alguém fale antes de esperar pelo outro.
A gente acaba a noite olhos-nos-olhos,
coração vazio, espremido, escondido...
Como podemos querer remédio para uma doença que escondemos?
Vamos leiloar nossa solidão,
talvez isso demonstre nossa fraqueza.
Mas, talvez seja fruto de nossa coragem...
Vamos leiloar nossos corações,
alguém pode estar precisando deles!
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POEMAS PARA PRESENTEAR

Especialmente para você
A vida tem sons que não percebemos.
tem cores que não enxergamos
e sinais que não entendemos.
Quando você chegou ao mundo, um novo grito foi ouvido e uma nova luz brilhou.
Você é o sinal, a marca de um novo tempo,
cujo princípio está dentro do seu coração!
Em seu cérebro todas as leis do Universo estão unidas.
Seus olhos só enxergam com amor, seus lábios só derramam doces palavras e seus
cabelos refletem todo o brilho da natureza.
Em você há uma força maior, todas as perguntas e respostas, toda a memória dos
antepassados.
Em sua alma mora um Deus que nos sufoca de alegria.
Arrependida
Olhe dentro dos meus olhos!
Você verá uma garota arrependida.
Que, pensando errado, agiu errado.
Como o orvalho da manhã,
essa garota está chorando por dentro.
Não me deixe perdida!
Com uma segunda chance eu posso mudar...
Da maneira que você quiser, da maneira que você gostar.
Eu mudo!
Você é muito especial para mim, agora posso sentir isso.
Você tem um jeito amável de ser.
Se você acredita em segunda chance,
meu amor pode mudar tudo!
Papai
Existem tantas coisas incompreensíveis no mundo,
coisas que jamais saberemos explicar!
Apenas sentimos...
A alegria, a tristeza, o amor, o ódio...
Isso é ser pai!
É deixar-se sentir,
o sentimento da razão!
É o sorriso do filho.
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É vangloriar-se das conquistas dele,
como se fossem suas próprias conquistas.
É arfar o peito de orgulho,
e espalhar pelos ares os feitos do filho.
Mas, de repente...
É chorar as derrotas do filho
como se fossem suas.
É tentar consertar o que não tem mais conserto.
É dar mais uma chance.
É denunciar as injustiças sofridas pelo filho.
Ser pai é ser tão filho,
que, às vezes, é esquecer-se de si mesmo...
É sentir-se como o filho.
Ser pai é esperar o filho que um dia voltará.
Ser filho é encontrar no pai,
uma fortaleza de proteção.
Ah, Pai! É tão bom sentir ser filho!
Ah, Filho! É tão bom sentir ser pai!
Para que explicar?
O sentimento, quando explicado,
perde a razão!
Jesus de Nazaré
Preciso ver você estampado nas outras pessoas!
Muitos são os que pensam em reclamar da vida, mas poucos são os que realmente
trabalham para construir uma vida melhor.
Tantos ídolos que inspiram morte, suicídio, drogas e violência.
Mas, por que eles não se inspiram em você?
As pessoas gostam de ter alguém que as defenda, que as ajude e alguém para que
possam colocar a culpa quando as coisas vão mal.
Eu sei que você tenta ajudá-las...
Eu vejo isso a todo instante.
Quando você acorda o Sol para nos desejar um maravilhoso dia,
eu sinto que você ainda tem muito o que conversar conosco...
Você mostra a todo instante os conselhos da vida.
Mostra que a aparência pode enganar: Afinal as roseiras são tão lindas mas possuem
tantos espinhos!
Mostra que depois da noite e das trevas, ainda nos resta um novo dia, uma nova
oportunidade.
Mostra que tudo tem seu momento:
O amanhecer, o anoitecer, as fases da nossa vida, tudo não passa de momentos...
Mostra que um animal nunca abandona sua cria e que um animal nunca mata por
prazer.
Você nos dotou de inteligência e muitas vezes a usamos para prejudicar nossos
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Os animais não pensam, contudo, não cometem pecados!
Você nos mostrou que ninguém é tão auto-suficiente que possa viver sozinho.
Porque fazendo-nos viver em sociedade você arranjou mais uma forma de demonstrar
a importância do amor e da união.
Foi fazendo com que os seres humanos precisassem uns dos outros, que você
arranjou uma maneira de nos fazer ver o quão importante é a amizade.
Foi dando-nos a capacidade de amar e perdoar que você nos mostrou como é grande
seu amor por nós!
Porque eu sinto que você sempre quis dizer:
- “Amai -vos uns aos outros como eu vos amei, porque o grande sentido da vida é saber
se doar”.
Porto Alegre
Quanta alegria está incluída quando eu digo: PORTO ALEGRE!
Tão alegre, que me alegra.
Porto Alegre.
Porto, onde eu amo ancorar.
Porto Alegre.
Um Porto que me Alegra.
Em Porto Alegre eu me sinto à vontade.
Em Porto Alegre que eu me sinto livre.
Tão livre, que é fácil pintar a inspiração.
“Onde não há liberdade não há criação”.
Em Porto Alegre mora minha liberdade.
Em Porto Alegre mora minha poesia.
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ARTISTAS E POETAS...

Funções Humanas
Essa é a função principal do ator:
Descobrir novas almas em seu coração!
Ser assim: Toda pureza e humildade,
que faz rir e chorar, num simples piscar de luz!
É ser mãe e filha em apenas uma hora.
É nascer rica e morrer pobre, na próxima música.
É fazer a vida humana menos triste,
transformando esperanças em verdades.
Ser artista é, antes de tudo, amar!
Amar todas as formas a expressão humana.
É fazer do preconceito mais um personagem.
Ser artista é se alimentar do riso da platéia.
Ser artista é muito mais do que isso tudo.
Ser artista é transcender os limites das funções humanas.
Magnata das letras
Recuso o meu sucesso!
Reluto os aplausos e o assédio da platéia.
Ignoro as festas, a diversão, o riso,
as danças, as bebidas e qualquer tipo de amor que não seja pela arte.
Prefiro-me “literaturada”.
Mares de livros, sintonia de poemas e
aldeias de pensamentos.
Somente a imaginação!
Pego uma velha mesa e um banquinho,
a criatividade dançando,
no amor pela inspiração.
O rosto contido,
viajando em meio a canetas.
E junto letras,
conjunto de sons,
orquestra infinita,
e faço poemas:
Sou feliz!
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Escrevendo...
Escrevo porque esse é o meu destino.
É o destino que estou escrevendo.
Nesses dias de alma dolorida...
Esqueço a solidão e escrevo lendas de amor.
Ah, se todos soubessem quem são as letras e o que revelam nas entrelinhas!
As letras nos deduram,
revelam nossa alma por inteiro,
da maneira como escrevemos e o que escrevemos...
As letras podem ser nossas amigas e inimigas.
É tão mágico:
Saber que o indivíduo mais forte e corajoso é derrotado por palavras...
Meras letras sobrepostas,
que fazem cócegas num papel.
Desabafo
Já disse que a poesia é meu desabafo.
As letras não me incomodam, não suplicam minha ajuda,
não me fazem esperar e não me deixam nervosa nem ansiosa.
As letras não gritam, não são possessivas e nem pedem para eu ir embora.
Não querem que eu me cale...
As letras não sussurram palavras de amor,
mas também não são infiéis.
As letras são minhas e de todos também.
Mas, as minhas letras são individuais, porque as cuido do meu jeito.
As letras são minhas filhas e me amam caladas.
Poesia:
Visita sem hora marcada.
Mais uma poesia...
Tem de nascer!
Estou cansada, esgotada...
Quero escrever!
Mas não “vem”...
Onde está minha poesia?
Onde foi parar?
Virou tudo fantasia?
Cadê as letras?
Fica só o papel branquinho me fitando.
E as canetas...
Com suas pontas me espiando.
Ficam as teclas do meu computador sorrindo cinicamente,
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os dedos das mãos fazendo greve
e o relógio mostrando as horas ironicamente.
Poesia não sai tão breve!
Escrever...Sobre o que?
Apenas um verso...
Tem de dar certo!
Uma rima...
Que sina!
A poesia é a visita que não vem quando estamos esperando!
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REFLEXÕES

Chove Jove
Queria Jove ter me criado!
Ah, se o Sol nascesse nesta data,
talvez mudasse o sistema meu.
Enquanto sofro na vida,
abiscoitadamente perco, o sentido de mim.
Vagando horizontes,
no silêncio ambíguo de meu ser.
E a vida, cadê?
Inquietando-se às escondidas.
Mistérios
Volúpia em meu ser.
Minha alma passeia por caminhos tortuosos,
que meus pés jamais ousaram traçar.
Andando por vales escuros, caminhos com pedras,
meus sapatos surrados,
meu corpo suado,
sempre à espera de algo.
Algo que apague a fria e gélida tristeza sufocante do meu coração.
E em meu ser se esconde,
mistérios que ainda não vi.
Violência mental
Tantas grades,
tantos muros,
tantas cercas e armaduras.
Tantos escudos,
rifles e armas.
Tanta coisa para nos separar da morte!
Tanta violência derramada nas calçadas!
Mas nada nos protege da violência mental.
A pior violência é aquela que cometemos contra nós mesmos, em “sã” consciência.
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Oração da Obsessão
Na minha vida, morreram todos os homens,
com exceção de você.
Na minha vida, morreram todas as amizades,
com exceção da sua.
Na minha vida, morreram todos os momentos felizes,
com exceção daqueles que passo com você.
Na minha vida, morreram todos os meus sonhos,
com exceção daqueles onde você me ama.
Na minha vida tudo morreu,
(inclusive eu),
com exceção de você.

47

PARA MEU AMOR
DIEGO MAURICIO TUSSI

Evidências - Março/1998
Eu te espero após a aula,
só para ver o teu semblante.
Eu te amo: É evidente!
Teu olhar não desgruda mais do meu.
Os teus passos me perseguem.
Tu me amas? Ou será minha ilusão?
Então, junta um pouco de evidências
e mostra-me o quanto me queres!
O amor é "enrolado" eu sei...
Mas eu te amo tanto que não suportaria o sufocar de meus desejos.
Não suportaria ser mentira as evidências desse amor.
Morreria só de pensar que seu corpo possa desejar outro corpo que não o meu.
Morreria só de pensar que o seu coração possa abrigar outra paixão.
Eu te amo tanto quanto são as evidências que vou deixando pelo caminho,
dizendo que te amo, te amo, te amo...
Nossos sentimentos parecem incertos,
ainda por amadurecer.
Nada é certo...
São apenas evidências.
Evidências - 17/03/98
É evidente!
Um beijo molha meus lábios.
E devolve-me a certeza de que você é o amor da minha vida.
Um beijo molha minha alma.
E agora compreendo que estou presa.
Estou presa e não quero a liberdade.
Quero teus braços me prendendo junto a ti.
Quero tua alma a me segurar.
Teu amor a não me dar paz...
Fazendo meus pensamentos ecoarem o teu nome...
Nos devaneios dos meus sonhos
e durante o meu ocupado dia,
há sempre teu nome ecoando em meu ser.
Agora tenho certeza, não apenas evidencias!
Ah, como eu te amo!
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Teu beijo...
Quando te beijo sinto que
estou voando por entre as nuvens
e a paz invade todo o meu ser.
Vejo tua carinha de anjo e sinto-me flutuar.
Cair macio,
mansinho...
Em harmonia com a música-cetim que soa em meus ouvidos.
Teu toque me faz refém...
Em teus braços eu caio...
Teu olhar me entorpece...
O que tenho de mais precioso na vida são os segundos que passo contigo.
Então, me beija e me deseja!
E esqueça do resto!
Mundo Camaleão
Ah! Mundo camaleão esse nosso!
Eu ligo a televisão,
e o que eu vejo?
Mundo camaleão!
Há um mundo camaleão lá fora...
Um mundo que muda a cada segundo.
Nem sei se em mim ainda moro...
Percorrendo fronteiras em troques de canais.
Imagens que vão e vêm...
Mudam tão constantemente e velozmente
quanto eu mudo de canal.
Não gosto de repetições.
Rotina não é meu canal!
Mas, por mais diferentes que possam ser as imagens,
Sempre vejo um mesmo rosto.
Um rosto que faz cócegas em meus desejos.
Há você em todas as imagens da TV!
Há você em todos os sabores!
Há você dentro do meu mundo camaleão!
Onde tudo muda.
Menos meu amor por você.
Que é verdade constante,
que é razão para o meu mundo camaleão
"camalear" devagar e sempre,
rumo ao melhor para nós dois.
Eu te amo, pois!
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Se não houver mais amor...
Se um dia não me amares mais,
neste dia,
mesmo com o coração ferido,
Não serei egoísta.
Aceitarei com pesar a nova e
guardarei os restos.
Não com raiva,
mas com nostalgia.
E prometerei deixá-lo livre,
para outro amor.
Enquanto eu,
Seguirei te amando, para sempre.
Enquanto houver amor...
Prometo amá-lo infinitamente.
E ser fiel.
Prometo ajudá-lo,
sempre que eu puder e que você quiser.
Juro respeitar sua individualidade.
Prometo cantar músicas suaves para você dormir.
E fazer um carinho sincero sempre que você chegar.
Prometo pensar em você durante todo o meu dia.
Prometo desejá-lo durante todas as noites.
Juro que farei de você o homem mais feliz.
E, acima de tudo, prometo jamais esquecê-lo.
Nunca se esqueça: O tanto que eu te amo tanto!
Sorrindo, chorando,
indo embora e ficando.
Sonhando, planejando,
aprendendo e amando.
Amando e aprendendo.
Aprendendo a amar.
Porque te amo azul, amarelo e vermelho.
Te amo de todas as formas e maneiras,
de todos os jeitos possíveis e imagináveis.
De todas as cores, texturas e sabores.
Te amo de todos os tamanhos,
com todas as suas virtudes e valores.
Que em nosso mundo tenha você comigo e tenha eu com você.
E que isso tudo tenha muito tempo de vida.
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The Sun
The Sun remembers you...
The Sun is so light,
like the light bright in you.
The Sun is so warm,
and so are you.
The Sun makes me happy
like you do.
The Sun remembers you.
Music to my honey - DMT
Sometimes I feel my heart empty.
Empty of you...
Sometimes I feel my life empty.
Empty of you...
Is everything empty.
Empty of you...
I would like that you imagine
the pain that is guiding me.
And try to understand that I’m changing myself
everyday, to see if you look at me.
I wake up because I hope to see you.
I sleep beacuse I want to dream about you...
I’m full of you inside
but outside...
I just have your friendship.
Sometimes I feel my heart empty.
Empty of you...
Sometimes I feel my life empty.
Empty of you...
Is everything empty.
Empty of you...
And if you were in my shoes?
Would you keep it quiet?
I plan my steps with fear,
fear to make you go away...
Fear to scare you.
Scare you so much I love you, honey.
Sometimes I feel my heart empty.
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Empty of you...
Sometimes I feel my life empty.
Empty of you...
Is everything empty.
Empty of you...
Para dizer do meu amor...
Teu beijo:
A felicidade molha minha alma.
Teu abraço:
Um Deus que me dá proteção.
Teu amor:
Benção que me mantém viva.
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Dize o bem ou, s enão, cala- te!
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“Junte as migalhas da felicidade e elas s e
tor nar ão um pão de contentamento”. M.C.

F el i z An i ver s ár i o!

“Não deix es que a tr is teza de ontem e a incer teza do
amanhã te es tr aguem a felicidade de hoj e”. Honor é De
B alz ac

F el i z An o-N ovo!
09/07/03

“A alma do homem é a lâmpada de Deus ”. Rei S alomão

09/07/03

“T oda glór ia der iva da ous adia par a começar ”. Eugene F.
War e

U m a car r ei r a de s u ces s o!

F el i z N at al!

09/07/03

09/07/03

A vida é um milagr e.
Cada dia é uma benção.

“O amor é o maior tes our o da j uventude, o poema da
ter r a, o per fume da alma, a alegr ia do cor ação e o céu
da ex is tência”. Per etz Es cr ich

F el i z P ás coa!

09/07/03

“O homem é mor tal por s eus
temor es e imor tal por s eus
des ej os ”.Pitágor as

H appy H al low een !

09/07/03

“O ver dadeir o amor começa quando nada s e es per a
em tr oca”. S aint- Ex upér y

F el i z D i a dos N am or ados !
09/07/03

09/07/03

“O bom humor é o bar ômetr o da s aúde

“A amiz ade é uma obr a- pr ima

fís ica e mor al”. Char les Vagner

da natur ez a”. Emer s on.

F el i z di a do Am i go!

S or r i a!

09/07/03

09/07/03

Digite aqui seu texto!

O Cupido por Bouguereau. Fonte: www.hotcards.com.br

Digite aqui seu texto!

Digite aqui o seu texto!

4 Corações por Alessandra Colla Soletti

Digite aqui o seu texto!

Girassóis por Alessandra Colla Soletti

Digite aqui o seu texto!

@ por Alessandra Colla Soletti

Digite aqui o seu texto!

Bytes por Alessandra Colla Soletti

Digite aqui seu texto!

Matrix por Alessandra Colla Soletti

Digite aqui seu texto!

Ventre por Alessandra Colla Soletti

Dança do Ventre por Alessandra Colla Soletti.
Uma homenagem para todas as mulheres que praticam a dança do ventre.

S e você gos ta de poemas e de ar te, es te livr o é par a
você!
Uma coletânea com noventa poemas s obr e
vár ios temas , pr incipalmente s obr e o amor (amor
platônico, amor vir tual, amor dis tante).
Oi t o car t ões m oder nos , dez m i ni -car t ões
pr on t os par a pr es en t ear no N at al , An o-Novo,
P ás coa, Ani ver s ár io, F or m at ur a, Cas am en t o,
D i a dos N am or ados , H al low een e D i a do Am igo)
e u m m ar cador de pági n a.
Os poemas es tão nos detalhes ! Nes te livr o, r evelo muitos
detalhes da minha vida. E s per o que vocês gos tem!

