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 Meu girassol

O amor que sinto por ti 

É bem maior do que aquele 

Que sinto tolamente por mim 

A insegurança despertada 

Consome minha alma desesperada 

Temo que não me queiras 

Tenho consciência de minha imperfeição 

Como tu sendo extremamente belo 

Desejaria se unir a mim ? 

Talvez minha beleza exterior 

Não compense a sujeira de meu interior 

Meus pecados são feitos de esgoto 

Tua alma é como o brilho do sol 

A esperança brota em meu peito 

Dizem que os opostos se atraem 

Quem sabe tu queiras iluminar minha escuridão 

Com tua doce e forte luz, meu girassol
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 Amor não correspondido

Sempre esperei um grande amor 

Te conheci e pensei ter encontrado 

Hoje sei que foi uma linda ilusão 

Tu nunca me prometeste amor 

Mas eu pensava que o ganharia 

Pensava que povoava sua mente 

Assim como tu povoas a minha 

Mas sei que tudo foi melhor assim 

Tu não és a pessoa certa e nunca será 

Irei continuar minha árdua jornada 

E um dia encontrarei um belo amor 

E ele irá dissipar toda minha dor
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 Te desafio

Eu te amo mais que tudo

Mas tu teimas em não ser meu

Pensas que ainda irá encontrar

Quem todo amor guardado te dará 

Te desafio a ler o meu olhar

Aceito que recuses meu amor

Mas não aceito que digas

Que nunca te amei intensamente
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 Quando ?

Vivo me perguntando quando será o dia 

Que serei finalmente correspondida no amor 

Esse dia me parece mais distante que a lua 

Só tive fracassos e derrotas nesse tal de amor 

Quando será que sentirei seu peito palpitando ? 

Quem será você ? Será que você realmente existe ? 

O jeito é continuar vivendo e esperar meu sonho chegar
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 Solidão moderna

  Só eu mesma 

Para numa sala lotada 

Ficar na solidão 

Mas isso me dá um ideia 

Ser feliz sozinha 

É o que me resta   

Nesse mundo em que temos que ser iguais 

Para não sofrer 

A exclusão dos diferentes      

Página 8/45



Antologia de Lara Machado

 Longe mas perto

  

Viver assim longe de ti 

É muito difícil para mim 

Vejo nossos corpos longe 

Mas sinto nossas almas perto 

Como poderia ter outro amor? 

Para preencher o vazio deixado 

Se estou sempre repleto de ti 

É muita ambiguidade na vida 

Estamos longe mas perto 

Estamos longe fisicamente 

Mas perto emocionalmente 

Quando finalmente lhe ver 

Poderei com amor lhe dizer 

Nunca estive longe de você 
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 Felicidade obrigatória

Nos ensinam desde criança 

A sermos sempre sorridentes 

Assim nossa presença será boa 

A vida nos pega de surpresa 

E nos traz muitos sentimentos 

E decobrimos que a felicidade 

Nem sempre se faz presente 

Aprendemos a esconder bem 

O que realmente impera no interior 

E estampar nossa felicidade obrigatória

Página 10/45



Antologia de Lara Machado

 Tudo sempre passa

Eu te amo com todo meu coração 

Sei que corro o risco de sofrer rejeição 

Sei que meu lado ruim pode lhe afastar 

E meu lado bom pode não lhe encantar 

Mas também sei que tudo sempre passa 

Posso mostrar meus sentimentos sem medo 

Sua reação pode me fazer chorar ou sorrir 

Mas um dia isso será apenas uma lembrança 

Meu amor por ti passará como tudo sempre passa 

Ou talvez esse amor seja eterno e eu descubra 

Que ás vezes algo fica escrito no destino
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 Beleza em mim

Sou mais uma mulher do século XXI 

Sinto a pressão estética ao meu redor 

Ensinaram-me que a mulher deve ser bela 

Só assim encontrará um belo príncipe 

E me ensinaram os padrões de beleza 

Para ser valorizada na passarela da vida 

Mas um dia encontrei um amigo sincero 

E ele me revelou a importância da beleza interior 

Agora não preciso de espelho para perceber 

A beleza existente em mim, fecho os olhos 

E vejo o tesouro que há dentro de mim
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 Eterno amor

Tu fizeste o amor nascer em mim 

Perto de ti sou um ser mais feliz 

Mas sinto medo do nosso futuro 

De um dia tu partires meu coração 

Eu sei que existe amor entre nós 

E de certa forma será um eterno amor 

Pelo menos em minhas memórias 
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 Proteção na queimada

Em minha doce e saudosa juventude 

O jogo de queimada era o mais esperado 

A sala vibrava quando o professor dizia 

Que iríamos jogar nosso jogo preferido 

Poucos alunos assumiam a linha de frente 

A maioria só queria fugir da temida bola 

Hoje posso notar que o jogo é sobre proteção 

Até o melhor jogador tinha de se esconder 

Atrás de outro colega para continuar ativo 

Isso aumentava o vínculo entre nós alunos 

Pois percebemos bem a força e fragilidade 

Que estão presentes em todo ser humano 
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 Plataformas da vida

Sempre gostei de jogos de plataforma 

Calcular a distância certa de cada pulo 

Desviar rapidamente de todo tipo de perigo 

E como prêmio achar minha recompensa 

Refletindo sobre o que aprendi jogando 

É que a vida é como um jogo de plataformas 

Temos que seguir corajosamente em frente 

Mas ter cautela para reconhecer os perigos 

E um dia perceber que alcançamos a vitória
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 Destinos trocados

Nesta noite escura, triste e solitária 

Me pego a pensar em ti 

Deixei-te escapar por tolo medo 

Por medo de lhe perder 

Mudei seis destinos traçados 

Posso escutar um bebê chorar 

A dor de não ter nascido 

Em sua casa sempre escutas 

Teu filho chorando copiosamente 

A dor de não ter nascido do pai escolhido 

Tua mulher sente sempre imenso vazio 

Vazio por estar longe da alma gêmea 

Um homem de bem se sente sozinho 

Cobiça tua mulher em segredo 

Mal sabendo que ela lhe pertencia 

Pelo mais puro e divino direito 

Em cada detalhe banal da vida 

Te pegas a lembrar de mim 

De nosso amor nunca vivido 

Por uma ignorante decisão minha 

Seis destinos foram trocados 

Preciso mencionar o resultado? 

Tristeza, dor e solidão sem fim
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 Minha paixão

Olho-te quando penso que estás distraído

Ás vezes me deparo diretamente com teu olhar

Talvez me vejas como uma simples paquera

Mas não sabes o sentimento existente em mim

Em minha imaginação antecipo doces momentos

Que provavelmente não acontecerão mas talvez

Um dia vejas em meu olhar disfarçado uma chama

E percebas então finalmente que és minha paixão

Página 17/45



Antologia de Lara Machado

 Vivendo a poesia 

Todas as fases da vida são belas  

Mas a infância é a bela das belas  

A imaginação corre a mil por hora  

A fantasia deixa tudo leve como uma pluma  

A pureza da inocência toca os corações  

A poesia das crianças é muito sincera  

O motivo é o mais simples do mundo  

Elas seguem vivendo a poesia todo dia 
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 Pegadas de farinha

As crianças sonham acordadas 

Os pais ajudam a criar as fantasias 

Pegadas de farinha foram feitas 

Meticulosamente por um pai amoroso 

Ele não quis reconhecimento para si 

O coelhinho da páscoa foi culpado 

A menina de quatro anos ficou feliz 

Seguiu cada pegada em direção do ovo 

Muitos anos depois uma mulher recorda 

Um dos dias mais mágicos de sua vida
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 Eterna utopia

O poeta sonha com mais amor no mundo 

Palavras coloridas ele solta ao vento 

Deseja que todos sejam tocados por seus versos 

Às vezes sente que declama para si mesmo 

Mas no mundo das letras não existe desamor 

Solidão é apenas uma palavra fraca 

A empatia inunda todos os seres da fantasia 

E poeta vive em uma eterna utopia
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 Folha furacão

Nada na vida é perfeito 

A beleza da imperfeição 

Transforma uma folha em furacão
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 Desejo universal

No fundo a gente só quer ser amado

No fundo a gente só quer ser respeitado

No fundo a gente quer ter sucesso para ter

O que todo humano já deveria possuir

O direito de ser a gente mesmo

A gente quer comprar amor com dinheiro

A gente quer comprar amor com conquistas

A gente não quer se sentir só

Tudo tem um jeito para quem acredita

O amanhã irá ser melhor que hoje

Iremos chorar sim mas de emoção

Todos os nossos sonhos serão reais

A positividade irá preencher tudo

Amemos a vida e os seres humanos

Que tal jogar todo julgamento no lixo?

Que tal amar antes que sejamos comprados?

É estranho se vender pelo status

Olhe no espelho e veja um ser humano

Valorize quem você é em todos os momentos

Melhore quem você é por si e pelos outros

Os outros sempre serão importantes mesmo

E a gente sempre vai amar todos bem no fundo
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 Sucesso mais triste

O jovem rapaz parecia feliz 

O jovem rapaz parecia arrogante 

O jovem rapaz parecia desapegado 

O jovem rapaz tinha problemas de autoestima 

O jovem rapaz não aguentava mais festas 

O jovem rapaz sonhava com um amor eterno 

O jovem rapaz era amado por muitos 

O jovem rapaz cometeu muitos erros 

O jovem rapaz pensou que a morte o livraria 

O jovem rapaz conseguiu o sucesso mais triste 

Quem era amigo dele carrega um vazio imenso 

Quem falava mal dele chora mais que criança 

Quem nunca entendeu ele entende um pouco agora 

Muitos preferem acreditar que o moço ainda vive 

Ele só mostrou que cada momento é valioso 

E que toda dor é complexa demais para ser definida 

E que no fundo só queremos paz e amor
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 Perene só você

A vida passa rápida e lenta 

Os pensamentos mudam e se confundem 

As alegrias fazem a lua mais brilhante 

As tristezas caem em forma de cometas 

Perene é só você e continua bailando 

O céu manda sinais para todos 

Um dia dançaremos com as nuvens 

Você muda mas continua sempre você 

A idade vem somando experiências 

A alma sempre pede mais pureza 

E a vida louca e leve continua
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 Tudo faz parte

Nós somos mortais 

A perfeição não existe 

A imperfeição pode ser triste 

O maravilhoso também é imperfeito 

As lágrimas irão cair dos olhos 

As alegrias irão sorrir nos lábios 

O amor irá pulsar nas veias 

A felicidade não é um rio perene 

A tristeza faz parte da melodia 

A dança é presente em cada dia 

A inspiração faz parte de um café 

E um bolo foi preparado com sentimentos 

E uma pessoa pensa sobre a vida 

Todos nós pensamos e refletimos 

Se não sairmos do lugar o lugar muda 

Nada se mostra realmente perene 

Talvez perene seja a nossa alma 

Que anseia por bailar nas estrelas
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 Mudando para o igual

Eu sei que mudo todo dia 

O aprendizado sempre chega 

O sentimento de estar igual permanece 

A essência principal me acompanha 

Parece que sigo mudando para o igual 

As mudanças sutis pareço nem notar 

Penso na infância e me sinto a mesma 

Talvez a verdadeira maturidade seja notar 

A existência de algo perene que não muda 

E de alguma forma permaneço nessa igualdade
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 O tempo me diz

O tempo me diz que sou mortal

O tempo me diz que tudo passa

O tempo me diz que tudo muda

O tempo me dá esperanças do melhor

O tempo me dá medo do futuro

O tempo me dá alegria por passar

O tempo me fez ficar adulta

O tempo me fez perceber erros

O tempo me fez perceber acertos

O tempo me diz que o passado não volta

O tempo me faz conhecer o futuro

O tempo simplesmente passa

E minha vida vai passando com o tempo 
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 Mistura de fases

A juventude parece eterna

E talvez realmente seja

Nem sempre é a melhor fase

A melhor fase é a mais feliz

Só no último dia saberemos bem

Qual foi o melhor dia de todos

Fui criança e agora sou jovem

Um dia talvez serei mais madura

Ou talvez continue a mesma criança

Mas não sou somente criança

E nem serei só jovem para sempre

Sou e serei o que realmente for

E já existe uma idosa em mim

E eu já amo essa idosa ampla

Ela consegue ser todas as fases

Talvez nem uma fase acabe ou comece

Talvez todas já estejam coexistindo

Essa mistura não necessita ser destilada
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 Sonho da mãe origem

A mãe origem sonhou muito

O que queria de seus filhos?

A modernidade a alegraria?

Talvez ela pensou em harmonia

Pensou em pequenas intrigas

E muita união na Terra povoada

Se ela nos conhecesse gostaria?

Só sei que o melhor pode vir

Se conseguirmos sermos irmãos

Ela ficaria feliz de ver solução

E o caos viraria apenas distopia

E a realidade faria toda mãe sorrir
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 A semana de arte moderna libertou 

A semana de arte moderna libertou   

O mundo muda e a arte muda junto   

As vanguardas europeias influenciaram   

A primeira guerra mundial tendo fim   

Os artistas deram a cara a tapa   

A liberdade de expressão gritou   

A identidade brasileira pulsou   

A cultura brasileira festejou   

O cotidiano foi elevado em poesias   

O modo de falar do povo foi registrado   

A inovação foi duramente criticada   

Os modernistas continuaram sua missão   

E a arte ganhou o direito de fluir naturalmente   

E hoje temos muito a agradecer e admirar   

A coragem do movimento trouxe revolução  

A arte ao alcance de todos e para todos 

Página 30/45



Antologia de Lara Machado

 Nunca foi simples

Olhei para ti e criei ilusões 

Nunca ousei falar contigo 

Achei que não fosse preciso 

Pensava que era recíproco 

E que vibrasse muito forte 

Depois  percebi que não era 

E eu projetava bobagens 

Fiz certo em  ficar na minha 

Eu não poderia forçar sentimentos 

Nunca foi simples saber disso 

Minha alegria foi sua felicidade 

Encontrou a moça certa ou pensou 

De qualquer forma sentiu muito 

E eu fui feliz nesse processo 

Eu fui justa comigo e contigo 

Ficar longe foi o melhor a ser feito 

Respeitei o seu verdadeiro destino 

Senti ciúmes mas aprendi 

A vida é muito mais que romance 

E nem todo amor precisa ser revelado 

Porque os detalhes falam tudo 

E se você não percebeu  

É porque nunca reparou em mim 

Eu não significava nada para ti 

Ou significava algo escrito na areia 

E o mar do tempo apagou tudo 
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 Importa sim

Será que importa minha diferença? 

Cada ser é único portanto insubstituível 

E se eu quiser ser igual a todo mundo? 

Você vai seguir tendências e continuar você 

E os outros também são diferentes 

Ser eu mesmo importa para alguém? 

Importa sim, só você pode ser você 

Você não vai agradar todo mundo 

Você com certeza vai agradar alguém 

E sendo fiel à sua essência será mais feliz 

A verdadeira liberdade é se aceitar 

Perceberá todo o brilho que existe em ti 

O seu brilho irá se espalhar com o vento 

Cada momento será mais brilhante 

Você saberá a importância de seus instantes 

Perceberá que seu sonho é você mesmo 

E viverá autêntico para todo o sempre 

  

  

  

 

Página 32/45



Antologia de Lara Machado

 O amor de toda hora

                                              

O amor é constantemente buscado  

Muitos dizem nunca ter achado  

Muitos dizem que só viram uma vez  

Muitos dizem que se casaram por achar  

Os felizardos percebem que está sempre lá  

O amor pela vida nos faz acordar todo dia  

O amor pelas plantas nos faz regar  

O amor pelos animais nos faz cuidar  

O amor dos animais nos traz sorrisos  

O amor dos pais nos faz sentir únicos  

O amor pelas pessoas nos traz amigos  

O amor pela humanidade nos faz servir  

Nossos sonhos são feitos de amor  

O amor romântico é importante sim  

Sempre devemos lembrar também  

O amor de toda hora da vida toda   
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 Viver essa vida antes da outra

A morte é a passagem para uma nova vida

E quantos deixam de viver pensando no porvir?

Um dia iremos partir e conhecer mistérios

Hoje lembremos de amados que já se foram

E pensemos sobre nossa vida nesse mundo

Será que estamos vivendo nossos sonhos?

Ou nos entregamos totalmente ao acaso?

Muitas experiências só podemos viver aqui

Aproveitemos essa vida antes da outra
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 Unilateral

Eu te amei como um vulcão em erupção 

Você me amou como faíscas de fogueira 

Posso dizer feliz que vivi um grande amor 

Unilateral
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 Ventando em vão

Se eu pudesse 

Me transformaria em vento 

Faria seus cabelos voarem 

Desenharia um coração com folhas 

E você pensaria em outro 

E eu continuaria ventando em vão
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 O além é você

Ouse ser sempre você 

Pense em quem você é 

Único na imensidão 

Não cabe em rótulos 

Possui várias facetas 

Jogue fora o que não te cabe 

Se aceite e se libere 

O infinito como realidade 

O vento como amante 

A loucura como sanidade 

E o além é você 

Além do medo 

Sendo a coragem 
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 Vida inconstante

A vida é inconstante 

Um dia me aplica golpes 

No outro dia me dá flores 

Só não termino com ela 

Porque preciso dela para viver
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 Lua e os poemas

A lua tem muita sorte 

Recebe poemas dos apaixonados 

E repassa aos seres amados 

Foi acusada de não entregar todos 

É que alguns eram extremamente belos 

E ela guardou para declamar ao sol 
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 Só uma equação 

Você nunca me amou 

Eu era só uma equação 

E você queria resolver 

Quando achasse a solução 

E abrisse meu coração 

Perderia a graça para ti 

Procuraria outra equação 

Mais complicada que a minha 

Pelo simples prazer de resolver 

E dizer que soube a solução 
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 Perfeição abstrata

Eu não vou achar o fim 

Nem permiti o começo 

Vou te guardar para sempre 

Em uma perfeição abstrata 

Se esse amor fosse concreto 

Não seria perfeito como é 

Eu não quero te conhecer 

O que deduzi te olhando  

Já foi mais do que suficiente 

Para eu criar nosso romance 

Só me resta uma dúvida 

Será que você faz o mesmo? 

Provavelmente já fez ou fará 

Será que com outra moça? 

Agora virou tudo de ponta cabeça 

Nem minha ilusão está perfeita
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 Magia no total

A infância é pura magia

Cada descoberta encanta

A amizade exala brilho no ar

Um sorriso derruba montanhas

Acreditar em super poderes

Feliz é quem mantém essa magia

E segue confiando nos super poderes

Somos únicos e isso é mágico
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 Azul no azul

Olho azul 

Céu azul 

Azul no azul 

Espera 

Rever o azul
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 Paz sem amor

O romance terminou tristemente 

O homem se libertou do que nunca o prendeu 

Ficou livre para tropeçar em todas as pedras do caminho 

Acumulou dores em seu universo interior 

Um dia aprendeu à relaxar em cima de pregos como um faquir 

Viveu a incompletude da paz sem amor até o fim
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 Unidas pelo acaso

Duas moças nasceram 

Em pleno século XXI 

Tempo agitado e incerto 

O destino as apresentou 

Felizmente o acaso as uniu 

As duas se apoiam sempre 

São melhores amigas 

Duas lindas luzes diferentes 

Bela amizade arco-íris 

Em qualquer cor da vida
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