
Sou Tudo Que Tenho
Wanderson Lima



Antologia de Wanderson_Lima

Dedicatória

 Todos os dias, as pessoas ao nosso redor, nos fazem captar o sentido das coisas, refletir e pensar

em cada situação, elas nos inspiram e nos dão novas ideias de como remontar a vida e seus

amores, desta forma, dedico este e-book a todas as pessoas, que direta e indiretamente me

inspiraram e inspiram, em especial para uma pessoa que me faz se apaixonar todos os dias, minha

musa inspiradora.

Página 2/245



Antologia de Wanderson_Lima

Agradecimentos

 Queria agradecer a todos os amantes da poesia, pessoas a que tenho contato, e são como

engrenagem nesse meu sonho real de escrever meu livro, essas pessoas não só acreditam no que

escrevo, mas também viajam comigo nesse mundo da imaginação, escalam montanhas , navegam

em alto mar, superam a tempestade, e no final sempre dizem : Siga em em frente o melhor ainda

está por vir aqui.

Página 3/245



Antologia de Wanderson_Lima

Sobre o autor

 Contra minha própria vontade sou teimoso, sincero

E insisto em ter vontade própria

Se a sorte foi um dia alheia ao meu sustento

Não houve harmonia entre ação e pensamento

Renato Russo

Página 4/245



Antologia de Wanderson_Lima

 resumo

FLORES MORTAS

QUANDO VOCÊ VOLTAR 

DEPRESSÃO

A PESSOA CERTA PRA VOCÊ

MAIS QUE AMIGOS 

MARIANA FERRER

AMOR MAÇÔNICO

ABUSO DE MENORES - PARTE I

RIO E MAR 

SEM VOCÊ

PODE O MUNDO ACABAR

EU PENSO EM VOCÊ O TEMPO INTEIRO

EU SOU O QUE SOU 

PERTO DA LUA

LABIRINTO DE ILUSÕES

INDEPENDENTE E FORTE

TENTANDO SER FORTE

ANJOS DO BEM 

VOCÊ MUDOU MEU MUNDO 

PICADILHA

EU NÃO QUERO MAIS

QUANDO MEU TUDO FOR VOCÊ

APENAS TE OLHAR 

Página 5/245



Antologia de Wanderson_Lima

PRIMEIRO AMOR

LADY HAWKE

BOSQUE DA SOLIDÃO

O APAIXONADO DE SEMPRE 

BETE

MARILENE 

TUDO VEM DO AMOR 

ANJOS CAÍDOS

ALÉM DO OLHAR 

DEIXE-ME IR

O MUNDO PODE ACABAR AMANHÃ

UM DIA PERFEITO

JARDIM DAS ROSAS 

MENTIRAS SINCERAS

É SÓ O COMEÇO

NUNCA SE ESQUEÇA DE QUEM EU SOU

ESPELHOS DO AMANHÃ

ATO FINAL

ENQUANTO VOCÊ NÃO VEM

DEIXE-ME IR

QUEM ME DERA 

ATEMPORAL

QUANDO A NOITE CHEGAR

ÚLTIMO POEMA 

PODE PARTIR 

Página 6/245



Antologia de Wanderson_Lima

SOU TUDO QUE TENHO 

NOITE SEM FIM

TÃO PERTO

EU NÃO FUI O BASTANTE PRA VOCÊ

MIL VEZES 

MANÁ

12 DE JUNHO 

TEMPO PRESENTE 

LIVRO DA VIDA 

ACABOU

ALGUMA COISA A MAIS

ALFA E ÔMEGA

QUATRO ESTAÇÕES

VOCÊ NÃO VAI MAIS VOLTAR (VALDIRENE)

PORTA ABERTA

SINGULAR

PAGINA VIRADA 

NÃO VÁ

EU PENSO EM VOCÊ O TEMPO INTEIRO

VOCÊ...MEU MOMENTO DE PAZ

A PROMESSA

JOANA

QUASE SEMPRE

DIAS SOMBRIOS

MARIA CLARA

Página 7/245



Antologia de Wanderson_Lima

DAIANA

POR QUE VOCÊ SE FOI ?

CAFÉ DA MANHÃ

SEXTO SENTIDO

PRA VOCÊ SE APAIXONAR

MELHOR ASSIM

AMANHÃ SERÁ MELHOR

FERA

NEM TUDO É O QUE PARECE 

MINHA MELHOR VERSÃO 

AGORA QUE TENHO VOCÊ 

SEGUINDO EM FRENTE 

SEM EXPLICAÇÃO

SEU ÚLTIMO EU TE AMO

SETE ANOS AMANDO VOCÊ

ENTRELINHAS

NOSSO MUNDO 

FELICIDADE

PERTO DE VOCÊ 

LUXÚRIA

ROBIN HOOD

QUERO TE VER 

PAM

MEMÓRIAS 

DISK 188

Página 8/245



Antologia de Wanderson_Lima

PESSOAS RASAS 

MARCELA

ESTOU TENTANDO SEM VOCÊ 

MAIS UMA VEZ 

LUZ

O MELHOR ACABOU 

SEM MISTÉRIOS 

A TODO CUSTO 

O SEGREDO ESTÁ NO FINAL 

SEM VOCÊ - Parte II

MAIS  DO QUEM ONTEM, MENOS DO QUE AMANHÃ 

JUNTOS

BOM SAMARITANO 

UM SEGUNDO OLHAR 

PÁSSAROS

DEPOIS DAS TRÊS 

MEL

PARA SEMPRE

VOCÊ 

ESSE ALGUÉM SOU EU

MULHERES

FLORES PRA REGAR

PASSADO, PRESENTE E FUTURO 

CAVALEIRO NAS SOMBRAS

A QUÍMICA PERFEITA 

Página 9/245



Antologia de Wanderson_Lima

PERFEIÇÃO 

VOCÊ SERÁ SAUDADE

MEU MUNDO

NÓS 

REPLAY

FRENTE A FRENTE 

FUGITIVA 

PSICOLOGIA REVERSA

ANJO DE LUZ

E LÁ SE VAI 

FLORES DA PRIMAVERA

ANJOS SEM ASAS

TEATRO

FLORES MORTAS SOBRE O LAGO

A NOVA ORDEM

DESENCANTO

NÃO ESPERE POR MIM

SEMPRE AO MEU LADO

BOSQUES PELA ESCURIDÃO 

YONÁ & CELENA 

CAMINHOS ESQUECIDOS 

PLUTÃO 

LÚCIFER 

O SOL VAI TE ABRAÇAR

FINAL

Página 10/245



Antologia de Wanderson_Lima

COMO SE FOSSE A PRIMEIRA VEZ 

SORRISO DE PRIMAVERA

ANTARES

O AMOR NÃO ERA PRA MIM

COMO VOCÊ PÔDE PARTIR MEU CORAÇÃO?

SEM DIZER ADEUS 

ALÉM DO FIM 

SOBERANO

BRIZA

ROTINA

TEMPUS FUGIT

ALL OF ME

POR TE QUERER BEM 

ESTRELAS DO AMANHÃ 

O POEMA DA EXPERIÊNCIA 

BALÃO 

TRÊS PALAVRAS

SEMPRE MINHA 

BATOM ROUGE

FLORES E MUITOS BEIJOS

DESTEMIDA

O POEMA DA RECONCILIAÇÃO

ÓPIO 

VOLTA PRA CASA

O FINAL SOMOS NÓS QUEM FAZEMOS 

Página 11/245



Antologia de Wanderson_Lima

CASTELO DE CARTAS

REPRISE

OLHE ALÉM DE NÓS DOIS

EFEITO BORBOLETA

JASMIM

FORA DA VISTA

A MARCA DA PROMESSA

PODIA SE CHAMAR SAUDADE 

A VIDA É LUTA E DESAFIO

NOITE SEM FIM

PALAVRAS PARA UMA AMIGA 

PRIMEIRO PASSO

PERDIDO SEM VOCÊ

NADA SOMOS

PARA SEMPRE 

PRIMEIRO OLHAR

ESTRELA SOLITÁRIA 

LIVRO DA VIDA

MIGALHAS

FORA DA CURVA

EU TE AMO

CORAÇÃO BLINDADO

SAGRADO CORAÇÃO 

AQUELES TRAÇOS 

VOCÊ ME PERDEU

Página 12/245



Antologia de Wanderson_Lima

MUSA DA IMAGINAÇÃO 

INQUEBRÁVEL 

ÚLTIMA PALAVRAS

OBRA PRIMA

MIL CORES

QUANDO VOCÊ VIER

NADA SOMOS - PARTE II

XEQUE-MATE 

A RAZÃO DOS MEUS VERSOS

Página 13/245



Antologia de Wanderson_Lima

 FLORES MORTAS

Deixa morrer o que não for amor 

E toda tristeza há de passar 

E no seu lugar há de florecer 

Flores que alguém um dia quis sufucar    

Nesse seu jardim de flores mortas  

As flores que você não regou  

O que por falta de cuidado não cresceu 

O que o sol não tocou   

Nesse seu jardim existem provas  

Da solidão, tristeza e descaso 

Eu chorei para ver se crescia algo de bom  

Mas a tempestade só me machucou 

 Tudo que você faz  

Faz um mal e não merece perdão   

Um beco sem saída   

Sempre na contramão 

Errando pela décima vez  

Sempre pedindo perdão pelos mesmos erros    

Como flores mortas  

Sem beleza e encanto 

Hoje já não lhe vejo como antes  

Prefiro rosas e girassóis 
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 QUANDO VOCÊ VOLTAR 

Não sei porquê você se foi  

Levando embora tudo de bom que existia em nós 

Essa tristeza é fruto da solidão  

Tão perceptível como a ausência do seu querer  

Era nos seus braços que eu sabia o que era eterno 

O meu bem querer era mais que uma profissão  

Era mais que dizer ao mundo que tudo era só você e eu 

Tudo se perdeu na velocidade de ano-luz 

Deixamos de acreditar e lutar  

Por tudo aquilo que era realmente importante  

E mesmo sem acreditar, passamos a entender 

Lutar sem motivos é lutar em vão 

Por isso olho para o horizonte para ver o nosso futuro  

Ver tudo que se perdeu  

Ver tudo que ainda estava por vir 

O beijo que não aconteceu 

O abraço que não aqueceu  

O sorriso que não entusiasmou 

Ainda tenho o seu lado bom em mim  

E guardo para quando você voltar  
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 DEPRESSÃO

Ela já não era mais a mesma  

Fugiu de casa  

Deixou de lado todos os conselhos dos seus pais 

Perdeu sua identidade  

Sua tristeza era tão aparente 

Ninguém percebeu sua inquietude  

E sua maior preocupação ainda estava por vir 

O tempo não resgata o que foi perdido  

Sem lágrimas fica difícil perceber o mal do século  

Assim tem sido com todas as meninas e meninos  

A falta de companhia e um ombro amigo 

O mundo é farto pela imcompreenssão  

A insensibilidade tem sido a nossa dura realidade 

Ela pensa em desistir 

E quase sempre seu maior medo  

É vencer a si mesma  

Seu sonho está em outra cidade 

E quantas vezes ela já se perguntou: 

Será que sempre existiu a saudade? 

Será que o verdadeiro sentido da vida  

E um grande amor tem endereço? 

De tanto esperar algo que nunca iria acontecer 

Ela desistiu não só dos seus sonhos  

Desistiu de tudo e de todos  

E resolveu fechar e encerrar o livro da vida 

E seu último capítulo também foi seu último suspiro 

Era depressão, mas ninguém percebeu 
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 A PESSOA CERTA PRA VOCÊ

É estranho  

Sentir e não perceber  

Que algo mudou dentro de você 

  

E de repente  

Alguém invade sua casa  

E diz que veio pra ficar  

  

Eu não queria me apaixonar 

Mas, tudo indica, você é a pessoa certa pra mim 

Com um sorriso tão doce  

  

Sua energia de sempre  

Sempre me pega desprevinido  

Parece redundância, eu quero te querer 

  

Deixa eu ser o seu Romeu por essa noite  

Não beba desse veneno 

Não desista do que é excelente 

  

Eu também sou a pessoa certa pra você 

O que se encaixa perfeitamente nos seus braços 

Eu consigo ser tudo quando estou com você 

  

E me sinto tão vazio sem você por perto  

Te vejo nas linhas desse meu poema  

E cada verso me faz te querer ainda mais 
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 MAIS QUE AMIGOS 

Não se sinta mal 

A culpa é toda minha  

Eu pintei em sete cores a nossa amizade 

  

Eu sei,  

Se não houvesse obstáculos 

Passaria minha vida inteira com você 

  

Eu sei,  

Seu eu tivesse coragem 

Você não estaria lendo esses versos  

  

Te conto uma história  

Onde somos bem mais que amigos  

 Onde meu coração bate junto ao seu  

  

Te proponho um beijo como solução 

Viajar sem rumo certo e nem hora pra voltar 

É eterno esse querer, só se satisfaz ao te ver  

  

Desculpe-me as palavras  

É que às vezes me escapam sem querer  

Se um dia eu pudesse te contar  

  

Mais que amigos 

Um grande amor  

Sei que posso acreditar, você sempre vai estar dentro de mim 
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 MARIANA FERRER

Eu estava tão perdida 

Era tão estranho aquele lugar  

Estava tudo tão escuro  

E você confundiu o meu querer    

E se no exato momento 

Eu pudesse cantar uma canção 

Eu cantaria como Renato Russo: 

"Tire suas mãos de mim eu não pertenço a você"   

É tão distante essa justiça 

O que era real vira inexistente  

O vulnerável vira culposo 

E o inocente vira culpado   

Essa dor não é só dela 

Ela grita por todas as mulheres  

Que sofrem em silêncio 

Enquanto a maldade toma conta 

Enquanto o preconceito tiver nome e endereço 

Ficaremos sempre de mãos atadas 

À espera de um milagre  

Esperando que o mal chegue ao fim 

E ninguém virá para nos defender   

Eu queria tirar os seus vestígios de mim 

Mas, é tão difícil esquecer o que aconteceu  

Mas, é impossível apagar o que ficou 

Eu não quero me sentir assim, 

Mas não sou eu, é o meu coração   

Quando a dor não é no seu coração  

É fácil dizer que não foi nada 

E quando as lágrimas não são suas  

É tão fácil fingir que nada aconteceu
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 AMOR MAÇÔNICO

Quis o melhor de você

Por isso lhe amei

Lhe ensinei tudo sobre o amor

E quando se ama alguém assim

É porque já chegamos ao grau 33 do amor 

Esse é o tipo de amor que você não encontra de loja em loja

Eu não quero apenas ser um "servidor da ordem da pátria da humanidade" 

Eu quero ter a minha musa a quem sempre deverei amor a ela

Eu quero sempre lhe aquecer quando o frio chegar

E tudo que eu aprendi eu quero lhe ensinar 

Eu tenho tantos planos 

E sei que ela também

Quando ela ler esses versos ela vai dizer que me ama também

De grau em grau, de degrau em degrau 

Ela vai alcançar o amor pleno 

Mesmo chegado ao fim de tudo que eu tinha que aprender

Acho que não sei tudo sobre o amor

Estou sempre aprendendo

E a cada dia que se passa vejo um jeito diferente 

Pra conquistar a menina que me conquistou 

Poucos irão entender o que eu quis dizer

Mas dentre os poucos somente uma pessoa

Vai desvendar o mistério do que realmente eu quis dizer

E quando isso acontecer ela vai usar a palavra chave

E eu hei de concordar, porque ela descobriu o que existe no meu coração 
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 ABUSO DE MENORES - PARTE I

DEDICADA A TODOS QUE UM DIA FORAM VÍTIMAS DO ABUSO SEXUAL DE MENOR" .. 

A DOR TAMBÉM É NOSSA... 

  

Não toca e mim, nem me olhe assim

O passado doe em mim

Eu tenho cicatrizes profundas no coração

Eu pedia em oração e gritava por dentro

Mas você nunca me ouviu, não tente o perdão

O tempo traz de volta o que eu queria esquecer

O passado é um mau amigo nesse momento

Se você quer saber, nem quero mais lembrar

Meu olhar não nega que eu estou sofrendo

Tanto peso emocional não me deixa seguir em frente

Agora eu quero ao menos tentar

Meus amigos, verdadeiros amigos estão comigo

E o barco que navego levará pra longe o que ficou

Mesmo que o vento me leve para outras direções

Agora eu sei para onde eu estou indo, e pra onde devo ir

Não tenho medo de falar dos meus medos

Nem quero viver fugindo do passado de um pobre menor

Houve abuso de menor

Nem foi o primeiro nem será o último

Sou mais forte pelo que sou hoje

Quero pensar em dias melhores

Quem sabe um dia meu coração queira te perdoar

Quem sabe um dia meu corpo aceite o que você me fez

Hoje já não sou o mesmo

Nem na mente e no coração

Sei muito bem o que sou e o que quero
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 RIO E MAR 

Não existe problema sem solução 

Pra quem acredita  

Sempre, cada tentativa é a solução 

E o que faz meu coração sofrer  

Já não existe mais  

Não vejo mais o  muro tão alto  

Minha esperança elimina o abismo tão fundo 

Já cansei de chorar  

Pelo rio que não volta para o mesmo lugar  

Na vida, nem toda regra é exceção 

E muitas vezes a cura dói mais que a doença 

A vida passa rapidamente  

O tempo conta cada gesto e tentativas  

E às vezes diz: Melhor desistir  

Eu não entendo o ódio 

Mas, sei porquê deixamos de amar alguém  

Não existem regras para o coração 

O abraço que não aperta é um adeus  

Você sabe muito bem onde me encontrar  

Eu sou rio e você mar  
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 SEM VOCÊ

Preciso dizer,  

Você faz falta  

Ainda sou o mesmo  

Pra ser sincero, um pouco diferente  

  

Meu mundo sem você é quase nada  

Quantas vezes, mesmo fazendo de tudo  

O sentido se perde e a verdade não convence  

E tanto faz quando estamos sozinhos  

  

Sem histórias pra contar  

Caminhando sozinho no bosque da solidão 

Tentando me consertar  

Porque me quebrastes em mil pedaços 

  

Quando te conheci  

Vi no seu olhar  

O dia do juízo  

O bem e o mal 

  

Sem você consegui entender, 

A saudade pode ser um sentimento bom 

Preciso seguir em frente  

Agora tanto faz, o que se foi não volta mais
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 PODE O MUNDO ACABAR

Eu quero que acredite no meu coração 

Eu quero que acredite no meu amor  

O amor não se esquece assim tão facilmente  

Banhe sua solidão com o sol poente  

  

São dois destinos, uma única estrada 

Se no final nos despedimos, 

Durante a caminhada estamos juntos 

Não desperdiçe o brilho da última estrela que há no céu 

  

De tudo que um dia já foi-se dito  

Não acredite nas promessas de uma noite 

Não lembro do que esqueci  

Só sinto saudade do que não existe  

  

Despista seu olhar em outra direção 

Encontra refúgio em outros braços  

Pode o mundo acabar  

Mas, só peço que nunca se esqueças de mim
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 EU PENSO EM VOCÊ O TEMPO INTEIRO

Sei que dizem que estou apaixonado  

Não é por menos  

Não consigo esconder alegria ao lhe ver  

É porque eu penso em você o tempo inteiro  

  

Sem você tornei-me cego  

Não vejo cores no arco íris 

Eu tento aproximar tudo que é distante  

Eu quero sentir essa sensação de eternidade 

  

Me diga o que ainda não foi dito? 

Palavras e frases feitas 

Não sei se são bonitas  

Só sei que são sinceras  

  

Velejando nesse mar de sensações  

O vento bate no rosto trazendo boas lembranças 

Estou sentindo o que jamais senti 

Consigo alcançar o céu, ainda com o pés no chão 

  

Eu vi o teu rosto  

De fundo nessa página  

Coberta de dor e mágoa  

E transformei tudo isso no sentimento mais lindo do mundo 

  

Eu penso em  você o tempo inteiro  

Mesmo sem regras e prescrições 

Minha lei é: 

Pensar em você  
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 EU SOU O QUE SOU 

Bem vindo ao meu mundo  

Vivo o que estou pensando 

Sua mentira minha verdade 

Criar uma imagem disfarça o que é saudade  

  

Fingir cura qualquer dor  

Tantas vezes prefiri estar do outro lado  

Era por medo de tentar vencer os meus medos  

Era por medo de não conseguir  

  

Hoje acredito: 

Posso ser o sinal na escuridão 

Posso marcar o mundo de alguém 

Posso cair uma e mil vezes, sei que vou levantar e voar  

  

O grande segredo é: 

Aceitar o que você tem de melhor  

Aceitar o eu sou que sou 

Não duvidar nem sequer um segundo 

  

Venha comigo, mesmo que o caminho seja longo 

Eu vou sempre te acompanhar  

Nas minhas mãos estão os teus sonhos  

Nas suas mãos estão o meu amor e minha solidão 

  

Acreditar cada vez mais  

Sonhar cada vez mais  

Amar cada vez  

Recomeçar sempre que necessário, porque eu sou assim  
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 PERTO DA LUA

Eu  

Me apaixonei 

Agora consigo dizer  

O valor que tem a palavra amar  

  

Você  

Podia tomar coragem 

Podia dizer o que sente de verdade 

Não calar e dizer se me ama também 

  

Minhas asas estavam enferrujadas  

Hoje não, agora posso avançar 

Se acredito, posso viajar para qualquer lugar do mundo 

Se você quiser podemos ficar perto um do outro  

  

Vem e descansa no meu ombro  

Com você perto de mim  

Eu costumo se importar mais comigo mesmo 

Eu me me encontro sem se perder 

  

Sei que vão dizer que nada é pra sempre 

Deixa falarem , o que importa é a gente  

Nada nos alcança estamos perto da lua  

Sozinhos para ensinar ao mundo o que é perfeito  

  

Melhor não podia ser  

Me diz frente a frente  

O que você sente quando me beija? 

Melhor dizer , o melhor ainda está por vir  
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 LABIRINTO DE ILUSÕES

Eu olho no espelho 

E vejo meus últimos vinte e poucos anos  

Ah como eu queria fazer arder novamente a chama da paixão 

Ah como eu queria apagar todos os erros que cometi  

  

Somos bem mais do que tudo isso que dizem por aí  

Somos dentro e fora um só coração 

Somos a faísca do amor  

E quando se quer amar alguém, nada impede esse sentimento  

  

Eu vi o que eu mais queria em um passado recente 

Eu vi minha melhor chance no sorriso de alguém  

Eu vi meu sol de cada manhã no seu bom dia de todo dia  

E mesmo na chuva não tive medo de me molhar  

  

É tão estranho ter carinho, mas não ter companhia 

E só por telefone ou mensagens de textos 

Não consigo me definir nem me encontrar  

Tudo que eu preciso está perfeitamente em você  

  

Hoje me encontrei e também me perdi 

E nesse labirinto de ilusões  

Decidi imaginar tudo que ainda não fizemos  

Só assim o futuro sempre recomeça de onde paramos  
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 INDEPENDENTE E FORTE

Eu não consigo me encontrar 

Quem sou eu neste mundo? 

Às vezes me escondo atrás das nuvens  

Esperando  a tempestade passar 

  

Porque me machuco tanto assim? 

Porque é bem mais forte do que eu? 

Não entendo esse mundo 

Estou sozinho perto de tantas pessoas 

  

Entre o sol e as estrelas  

Existe alguém que me entende 

Deve existir um lugar  

Em que as pessoas não nos magoem mais  

  

Desenhe  seus erros por toda calçada  

Eu deixo a chuva apagar o que me machucou 

Sozinho vai ser melhor 

Quero preencher os espaços que você deixou  

  

Eu quero te mostrar um lado que você não conhecia 

O lado que você me ajudou  construir 

Solitário e sombrio  

Mas, também independente e forte 
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 TENTANDO SER FORTE

Clareia essa confusão na minha cabeça 

Quero esquecer tudo que foi perdido  

E no caminho de volta pra casa  

Ter a certeza que vou te encontrar 

  

A morte vem aí  

Semeando desespero e dor  

Ceifando o que temos de mais sagrado  

Ficando o desespero e a crueldade  

  

Ontem morreu um menino  

Nosso irmão e nossa irmã  

É triste não poder saciar a saudade  

Dói o coração e cansa o corpo de tanto tentar 

  

Chega o momento em que estamos distante de tudo  

Só tentando ser forte  

E ter  força é ter coragem  

Não desistir, continuar de onde caiu  

  

A vida é soma , e também subtração  

Estamos aprendendo todos os dias  

E todas as lições são equações  

Menos medo e mais vontade  

  

Parece que a receita é  essa  

Sei que preciso aceitar e aprender  

Sei que não estou sozinho  

Ser forte é coisa séria, por isso preciso de ajuda  
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 ANJOS DO BEM 

Foge para o seu esconderijo 

Finge que nada aconteceu 

Essa sensação não é nova  

Já vivemos ela em outros momentos  

  

Seu abrigo minha proteção  

Sua tristeza minha preocupação 

Sua alegria minha satisfação 

Seu bem estar meu lugar seguro  

  

Tudo pra você  

Tudo por você  

O que será que conserta um coração partido ? 

O que temos em nossas mãos é o nosso tesouro 

  

Dizem que um novo amor refaz todo mal 

E uma paixão mal sucedida dá lugar a esse novo sentimento 

Quero provar e me satisfazer do bem que eu já te fiz  

O passado é passado , virou a página, ficou pra trás 

  

Existem anjos que trazem boas notícias  

E outros nem tanto , mas cumprem o seu papel  

O que é invisível não machuca , mas dói no coração 

E mesmo sem querer a saudade vem e pede pra ficar  

  

Estou viajando inventando versos pra te impressionar 

São mais que palavras, cavei fundo dentro mim  

E tudo que eu quero está bem perto de você  

E tudo que eu quero se resume a você por completo  
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 VOCÊ MUDOU MEU MUNDO 

Eu tinha todas as respostas 

Mas você chegou e mudou todas perguntas 

E tudo que eu queria não estava  mais na minha cabeça 

Você me fez ver que valia a pena bater forte esse meu coração 

  

E quantas vezes te amei em segredo  

Sonhando estar em teus braços 

Ser seu presente,  passado e futuro 

A realidade é invisível, muitas vezes só saudade 

  

Quem lhe teve não soube valorizar 

E o segredo estava na doçura do seu olhar  

Hoje sofres por alguém que só te magoou 

Eu sofro junto por te amar e  querer o teu bem 

  

Vem descansa perto do meu travesseiro 

Meu coração tem a porta aberta  

Meu maior segredo está no teu sorriso 

E minha maior fraqueza é te olhar nos olhos  

  

Tenho tanto pra te dizer  

Não só com palavras  

Preciso te mostrar tudo que eu ainda não vi  

E veremos juntos, temos muito a descobrir 
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 PICADILHA

Meu coração te ensinou a não machucar ninguém 

Minhas lágrimas lhe mostraram a dor alheia  

Não é como se sente, mas sim como estou me sentindo 

Esse seu "barco sem direção, um dia te leva pra rocha" 

  

Eu aprendi acima de tudo, me respeitar  

Pensar mais em mim  

Um sonho de cada vez  

Seguir em frente mesmo às vezes sozinho  

  

Quando às vezes perdido e sem direção 

Esperar por ajuda pode ser o segundo estágio da depressão 

E tentar vencer os maus hábitos sempre traz abstinência 

E a solução sempre foi partir sem se despedir 

  

Teu coração me mostrou um caminho sem rosas, só espinhos 

Sem amar e sem paixão 

Sem cor, tudo vazio 

Um mar revolto,  uma noite triste e fria  

  

Você chegou sem introdução 

Pedindo pra ficar,  

Eram fakes news todas as suas promessas  

Com suas picadilhas e suas mentiras  

  

Te mostro meu mundo nos dias de hoje  

Não existe mais brilho no meu olhar, 

A culpa é sua e de mais ninguém  

Eu sou o restou de nós dois,  

E  você parte minha, que  quero esquecer  
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 EU NÃO QUERO MAIS

Essa sensação eu já conheço  

Os caminhos são curtos, mas a viagem sempre longa 

A mente clareia, mas o caminho é escuro 

É  sentir-se mais poderoso , mas nunca vencer  

  

A verdadeira liberdade nem sempre é estar livre  

Nem sempre a solidão se veste de um vazio  

Nem sempre é  amor quando estamos juntos 

E pode ser solidão, mesmo na companhia de alguém 

  

Aprenda a se importa com pessoas : 

Que atrás do seu silêncio entende sua dor  

Que atrás do seu sorriso percebe sua tristeza 

Que atrás da sua raiva enxerga os seus motivos  

  

Mesmo sem motivos  

Muitas vezes precisamos voltar atrás 

Não por egoísmo, mas pelo sim do eu quero  

Bom pra mim e perfeito pra você  

  

Se hoje vai chover  

Deixar acontecer  

Tem coisas que não controlamos 

Melhor assim 

  

Quando eu precisei você virou as costas  

Deixa em off, agora tenho o que preciso  

Sigo em frente da vírgula que você deixou  

Agora estou melhor, eu não quero mais 
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 QUANDO MEU TUDO FOR VOCÊ

Quero estar entre os sonhos  

Que você vai dar a vida ao lutar 

Quero ser o motivo  

Que sempre te faz sorrir  

  

E se um dia eu lhe machucar  

Me perdoa, vai ver, eu perdi o bom senso e a razão 

Nunca se fecha os olhos na estrada  

Vai ver eu perdi a direção e não sabia aonde estava indo  

  

E se o ciúmes me fizer ir embora  

É que eu não soube disfarçar  

Tem certas coisas que meu coração teima em não aceitar  

Me aceite desse jeito, é o meu jeito sincero de ser 

  

Quando o mundo lhe perguntar  

Quem é o amor da sua vida, o que você vai responder? 

Quando do mundo lhe perguntar  

Quem te faz feliz  o que você vai dizer? 

  

Diga aos seus pais 

Aos seus amigos  

Aos seus parentes  

Diga ao mundo que sou  

  

"Quando meu tudo for você " 

Disse um dia isso ao meu coração  

Agora está dificil dizer contrário 

Seja pra mim tudo aquilo que tenho sido pra você  
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 APENAS TE OLHAR 

Eu te vi sorrindo  

Cantando e dançando  

Logo pensei ...é o amor  

Trazendo de volta o que você sempre foi 

  

Pensa comigo  

Pensa em mim, pensa em nós 

Deixa para  lá esse abismo  

Esse deserto que nos machuca  

  

Tem gente que veio de longe  

Porque sentiu saudade 

Tem gente que ficou, mas queria partir 

Isso por que a saudade não deixou 

  

Vamos fazer das nossas escolhas  

A nossa estrada de sempre  

Só assim nosso esforço não será em vão  

Só assim o coração se sentirá à vontade para amar  

  

Eu pensei tantas vezes em acertar nas palavras  

E o certo mesmo sempre foi, apenas te olhar  

Contemplar e sorrir de volta pra você  

E assim nasceu a flor mais lindo no meu jardim 
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 PRIMEIRO AMOR

Além do amor  

O que mais pode unir dois corações? 

Se eu só penso em você  

O que mais pode ser, se não amor? 

  

Eu estava tão estranho esses dias  

Parecia um novo sentimento  

Andando  nas nuvens, não sentido a dor deste mundo  

Enquanto a humanidade sofre na geral, eu sigo feliz  

  

Esse teu cheiro doce e suave  

É um convite para que eu fique um pouco mais  

Meninos e meninas se apaixonam todos os dias  

Amar é uma constante inexplicável 

  

Eu tenho me dado de mais por amor  

E quanto mais me dou, percebo que, 

Sempre tenho mais à oferecer  

Todo os dias você  deixa um pedaço seu, e leva um meu  

  

Só o frio explica a falta que você faz  

Tão perto de você eu sinto o que jamais senti  

A batida do seu coração parece uma canção 

Nunca acaba, e sempre volta pro refrão 

  

Será que você ama e sente tudo o que eu sinto por você ? 

Não seja coadjuvante ao me amar  

Se entregue por inteira e desempenhe o grande papel sua vida 

  

É diferente quando fazemos a diferença  

É importante quando somos importante para alguém 

É perfeito quando completamos alguém 

Um dia perdi um pedaço meu, mas você me achou 
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 LADY HAWKE

Atrás das nuvens das manhãs mais  cinzas  

Vai sempre existir um sol a lhe sorrir  

Com papel e caneta, ela faz os versos mais lindos do mundo  

Desde Deixar-te Ir ao Alguém Invisível 

  

Eu vi o rosto dela no horizonte laranja dessa tarde  

Ela estava feliz, sorridente e sonhadora como sempre  

Toda plena com sua lucidez, pensando nas próximas linhas  

Chegando para surpreender mais uma vez  

  

Existe um tocante, uma sensibilidade em mim  

Que só você enxergou  

Quando estou  vazio e sem amor 

Você chega e me enche de ideias e inspirações 

  

Onde você estava por todo esse tempo? 

Por que eu não lhe achei entre os meus poemas mais antigos? 

Lady Hawke mude seu trono e more no meu castelo 

Existe um mundo de certezas e confirmações por aqui  

  

Toda poetisa é uma rainha  

Dona de si , perfeita e completa por natureza  

Todo verso vira verdade quando falo de você  

E a maior de todas é você  

  

Atrás dessa foto de perfil  

Tem um sorriso tão sincero e puro  

E a sorte que tu tens, não é maior de quem pode vê-la sorrindo 

E meu dia há de chegar, e lhe verei sorrindo só pra mim  
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 BOSQUE DA SOLIDÃO

Estou indo em embora  

Preciso partir  

Não para ser livre  

Estar sozinho não é ser livre  

  

A solidão traz o peso da decisão  

A tristeza é a inquietude de um leve desespero 

Preciso ver o mar e esquecer o que passou  

Me machuco um pouco todos os dias  

  

Pensando em você  

O que fiz de errado? 

Por que brigávamos tanto? 

O que vem depois da saudade? 

  

Preciso encontrar um caminho seguro 

A saída a solução 

Novas pessoas e novos lugares  

A direção que é certa nem sempre é fácil de encontrar 

  

No bosque da solidão eu encontrei você  

Chorando e sofrendo por culpa de um amor  

Não era eu, mas eu lhe avisei  

Que essa dor, um dia seria sua também  
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 O APAIXONADO DE SEMPRE 

Deixa eu te ver sorrindo outra vez  

Preciso confirmar um sentimento antigo  

Adormecido pelo tempo, mas não esquecido 

Te olhar pra ver se ainda queima em mim a chama da paixão 

  

Lembra quando tudo era perfeito? 

Mesmo que aquele beijo nunca tenha acontecido 

Teu corpo dizia que sim, e o meu dava-lhe o aceite  

E a coragem nunca chegou para os afins de fato  

  

Hoje tudo é lembrança 

Do certo do que não aconteceu 

A dúvida que não esclarecemos  

O momento em que não vivemos 

  

Sei que alguém tem a sorte que eu perdi  

Hoje tenho a minha própria sorte  

A vida segue na desigualdade dos sentimentos  

Amando sem querer, e querendo amar sem ser amado 

  

Beije a testa do seu filho quando você chegar  

Deixe as janelas abertas para o sol entrar  

Espere no portão seu grande amor 

E quando ele chegar, diga um eu te amo com saudade de nós 

  

Ainda sou o apaixonado de sempre  

Errando com as palavras, deixando sonhos nas notas marginais 

Exagerando sempre um pouco nos afetos 

Eu sei, você me fez assim, não consigo me libertar  
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 BETE

O tempo não volta  

Nem o sol deixa de brilhar  

Então deixe a luz brilhar  

Deixe o seu sorriso conquistar quem quiser  

  

Só com os braços abertos  

Podemos aceitar o que a vida tem de melhor  

Abraçar quem amamos e quem nos quer bem 

E mesmo na escuridão não nós sentimos sozinhos  

  

Seja Bete, 

Seja Betty Boop se quiser e for fazer alguém feliz 

Só não se esqueça de ser feliz e ter amor próprio 

E ter a medida certa da entrega, e não apostar todas as fichas 

  

Em algum lugar alguém sempre espera  

Pelo seu sorriso 

Pela sua atenção  

Pelos seus cuidados  

  

São crianças, são adultos  

São irmãos e irmãs, filhos e filhas 

E é o teu amor que os fará ficar fortes 

E quando somos especial para alguém, tudo fica diferente 

  

A lua brilha mais em certas noites  

As estrelas não explodem mais  

E nunca mais vemos as manhãs cinzas  

Seja meu sol dessa manhã e continue a iluminar o meu caminho 
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 MARILENE 

Existem portas que não se trancam  

São para pessoas do bem entrarem 

Pessoas que amamos  

Pessoas que nos fazem bem  

  

Essa sua meiguice 

Atrás do encanto do seu sorriso  

Esse teu jeito de durona  

Atrás de todos os teus  gestos de bondade  

  

Merece o trono de uma rainha, um castelo e tudo mais  

Sei que és sonhadora, então sonhe por mais esta noite  

Viaje pelo espaço sideral, e pelo caminho descubra  

Se alguma estrela tem o seu nome  

  

E nessa vida nem tudo foi mar de rosas 

E no seu jardim as rosas também tinham espinhos  

Mas não se importou com a dor, e seguiu em frente 

Não pelo caminho fácil, mas pela estrada e terra e descalça 

  

Podia ser uma versão francesa de Marie Hèléne 

Mas é Marilene, a mulher que resplandece  

Todos os caminhos e todas as entradas  

Aquela que luta e nunca desiste, e sempre se sobressai  
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 TUDO VEM DO AMOR 

Tudo que tenho vem do amor  

Das flores que regastes em mim  

Das tristezas que me fizestes passar  

De algum lugar que vi a iluminar  

  

Você mesmo calada, me olha e entende  

Vem como um barco navegando no mar da saudade  

Tudo que é amor é maior  

Bem maior que eu e você  

  

Os sonhos vem e me levam  até perto de você  

Resta o que sou, depois de tanto tentar 

Resta acreditar no infinito 

Em algum lugar você está a brilhar 

  

Você  veio pra mostrar tudo que eu não via  

Com sua delicadeza e pura magia  

E de tudo que eu não tinha  

Você é a história que sempre me fazia adormecer  

  

Mesmo com medo de tudo que ainda  estava por vir  

Eu aceitei tudo que vem do amor  

E perto de você percebi mais uma vez  

Que tudo que é maior, vem do amor  
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 ANJOS CAÍDOS

Minha tristeza esconde o que eu queira ser  

Tudo é em vão, tudo é ilusão  

Depois de você meu tudo mudou  

A ordem e o caos parecem normal  

  

Sozinho nessa imensa escuridão 

Temendo as estrelas que podem cair do céu  

O medo vem com pedras nas mãos 

De quem é a verdade quando tudo é hipocrisia? 

  

Queria ser quem eu era antes de você  

Só pra esquecer quem você foi 

Não consigo perpetuar seus trejeitos 

A dor é maior ao que parece 

  

E quem sofre por amor  

Deixa de ter fé e esperança  

E se perde no meio da multidão  

Se torna igual aos anjos caídos  

  

Tenho asas, mas não posso voar  

Tenho luz, mas não posso brilhar  

A verdade está tão longe de mim  

Eu lavo minhas mãos e sigo em frente  

  

Ninguém vai mais me machucar  

Deixo minha inocência pra quem quiser  

Completo e perfeito em sentido absoluto 

Nada importa, nem mesmo o que sinto  
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 ALÉM DO OLHAR 

Eu não queria me apaixonar 

Estava cansado de esperanças perdidas 

Tão machucado esse meu coração  

Eu só queria amar na minha imaginação 

  

De repente vem você 

Invadindo meus sonhos  

Pintando com novas cores esse meu arco íris 

A versão que eu era, hoje sou bem melhor  

  

Você surgiu sem eu esperar  

Acendeu pra me mostrar tudo que eu não via  

Gritou enquanto a vida calava  

Me disse tudo, sem mesmo precisar de uma só palavra 

  

Essa luz que vem do teu olhar  

Parece mostrar tudo que eu quero ser  

Parece infinito esse meu querer 

Você regou  e o amor cresceu em mim 

  

Existe uma vírgula depois do adeus  

Você me ensinou a não desistir  

E sempre acreditar em quem sempre acredita na gente 

E com amor sempre vamos bem mais longe  

  

Eu não queria  

Hoje eu quero  

E agora  somos um só querer  

E basta aceitar o que está além do olhar 
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 DEIXE-ME IR

Eu esperava só a verdade  

Confiança, 

Inteligência, 

Compreensão 

  

Não é só sobre eu e você  

Tempus, 

Fugit,  

Isolamento  

  

Quando eu pedi uma chance eu não sabia  

Sobre seu coração, 

Sobre alguém do passado, 

Sobre seus planos  

  

Então deixe-me ir 

Sem fingir, 

Sem insistir, 

Sem querer voltar  

  

Um abraço forte contempla o que é perfeito 

Despista, 

Engaja o que quero ser  

Ontem e hoje , tudo passa 
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 O MUNDO PODE ACABAR AMANHÃ

Vivo sempre dando voltas pro que eu quero  

É um querer, é um não querer  

É um eu preciso, é um eu não preciso mais 

É quer dizer e não dizer nunca mais  

  

O mundo pode acabar amanhã  

Então me beije e me abrace 

Não deixe a noite acabar  

Preciso saber se dêmos certo um dia  

  

Nesses meus versos 

Tudo é passado e facultativo 

Inanimado e abstrato 

Longe e perto  

  

Mude o que há dentro de você  

Só porque você quer 

E não porque alguém pediu  

Ser melhor para se fazer bem  

  

O mundo pode acabar amanhã  

E o que você vai deixar de bom ? 

E quem vai selar seus segredos ? 

Sem mais o que dizer , espero tudo acabar  
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 UM DIA PERFEITO

Vem da variação da sombra  

Do reflexo do espelho  

Dos pingos de chuva  

Do vento batendo na janela  

  

E lá vem o amor 

E vou amando-te 

Só amando pra entender  

Essa vista no entardecer 

  

E você se vai,  

Depois de mais um dia perfeito  

Deixando a vaga impressão que saudade não tem preço 

Eu tento pagar com horas e horas ao telefone  

  

O que existe dentro de nós  

Além de tudo que criamos juntos ? 

Essa tua sensibilidade é que me convence  

Que o amor é mesmo uma doença sem cura  

  

Tua mão sobre a minha  

É o toque que aquece ainda mais 

E faz o sonho acontecer 

E a máxima deve ser " Me abrace e seja feliz" 

  

Amore mio  

Meu grande amor  

Cobre de razão esse meu coração 

Tu deixastes ele sonhar, e agora ele é todo seu  
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 JARDIM DAS ROSAS 

Você esconde aquele sorriso que eu queria ver  

Não tenha medo,  

Temos a verdade  

Somos todos iguais, liberte-se 

  

Por opção, 

Por vontade própria  

Somos o que queremos ser  

Adultos ou crianças, com sonhos nas mãos 

  

Sonhe,  

Mas não deixe de viver a realidade  

Ame,  

Mas não esqueça do ódio e da dor  

  

Tem dias que a chuva demora pra passar  

E a conciliação parece improvável  

E desistir parece razoável e a única saída  

Eu com minha rosa nas mãos, espero a chuva passar  

  

No jardim das rosas tudo está em paz  

Todos os erros foram expostos  

Não existe sacrifício sem suor e sangue  

A vontade divina foi atendida  

  

Me sinto livre ,  

O passado já não existe mais  

....mas tão preso ao que sou
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 MENTIRAS SINCERAS

Feche os olhos  

Ore  

Agradeça  

Enquanto isso eu velo o seu sono  

  

Você mente dizendo a verdade  

Diz que sim quando é não 

Diz que vem quando não vem  

E quem sofre é só esse meu coração 

  

Tem tantos corações apaixonados por aí 

O meu é só mais um  

Distante e disperso  

Finjo solidão para ter quem cuide de mim  

  

Quem me conhece vai dizer  

Mudei demais, 

Deixei de lado  meu nome e sobrenome  

Rumei para o meu mais novo destino  

  

Amar é desafio  

E junto vem  os seus segredos  

Sua soberania e sua teimosia  

Meu medo e sua coragem  
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 É SÓ O COMEÇO

Por favor  

Deixa florecer amor em você  

Chega de desculpas e pretextos  

O que passou passou  

  

Seremos só você e eu  

O que você quer eu tenho  

O que você tem é tudo que preciso  

Desarma teu corpo e me aceita  

  

São jogos de olhares  

Surpresas e descobertas  

Baby, seja minha sexta-feira 

Aceite a dança, precisamos colar o corpo mais uma vez 

  

Venha e descubra  

Depois do até mais  

Tudo que fica é bem mais forte  

É uma pitada de saudade com dez de vontade 

  

Implore de joelhos  

Assim acho mais divertido  

É tão lindo seu sorriso de aceitação  

O céus aeitam o prazer imediato  

  

Eu sei o que quero  

Mas a hora não é agora  

Te vejo mais tarde  

Me encontre nos meus sonhos  
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 NUNCA SE ESQUEÇA DE QUEM EU SOU

Quem disse que não existe  

Encontros perfeitos  

Errou, a lógica é: 

A vontade é a minha razão 

  

Em cada beijo  

Quero provar o meu valor  

Em cada abraço  

Quero provar o seu valor  

  

Mal sabe quem inventou a saudade  

O medo que isso dá 

Eu quero sempre o começo  

Deixa o final pra depois  

  

Eu tenho essas palavras e esses gestos  

Para te oferecer,  

Nunca se esqueça de quem eu sou  

Mesmo quem errou pôde saber  

  

Estou lhe dando um pouco de mim 

Quem ama verdadeiramente  

Faz assim, se entrega por amor 

Pobre de quem não se entregou e não amou  
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 ESPELHOS DO AMANHÃ

Eu vi no cair do luar  

O que a noite queira esconder 

Abri os olhos e vi qual era o meu lugar  

Vi onde preciso estar, e quem estava de verdade comigo 

  

 Esteja pronto  quando seu sonho chegar 

Muitas vezes precisamos de mais vontade do que de coragem 

Juntos podemos entender 

O que na escola ninguém consegue explicar  

  

É o orgulho que falha e mostra o que faltou  

Faltou igualdade e compaixão 

Faltou empatia e bondade  

Ficou tudo pra você e nada sobrou 

  

Se hoje eu pudesse chorar toda minha tristeza  

A minha cidade em águas viraria um país 

E se você pudesse chorar toda dor alheia  

Será que você ainda existiria? 

  

É de tanto olhar pro céu  

Que a gente descobre o tanto que precisamos entender  

Nem sempre um sorriso revela calma e paz 

Pode existir uma guerra quase já no final  

  

Se você puder ainda hoje, ore por mim  

Não discuta sobre de quem é a culpa 

É bem maior o que está em nossas mãos 

E bem mais forte o bem que esperamos dos outros 
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 ATO FINAL

Você é o resultado final  

Do grande amor de um certo alguém 

A obra perfeita em dois pontos de fugas  

Mais perfeita que o sorriso de Monalisa 

  

O que eu tinha de melhor, eu lhe dei  

O que era fraco ficou forte e inabalável 

Mil beijos e mii abraços 

Fique à vontade , pode ficar esta noite em meus braços 

  

Me ouça como sua Parsifal preferida 

Escolha nosso ato predileto  

O que o seu sorriso revelar 

É o que meu coração vai guardar  

  

Guardo momentos como esses  

Sobra amor, e falta coração para guardar tanto amor  

Sobra atenção, e falta tempo para viver tudo que temos 

Escreve no teu diário que tudo que temos é uma dádiva 

  

Um dia escrevi pelos muros nas ruas de São Paulo: 

Fora dos olhos, mas dentro do coração 

Mas só hoje faz sentido cada palavra 

E tanto tempo vivi sem sentido, pra fazer sentido  

  

Apagam-se as luzes  

O show terminou  

Eu te ligo e você diz que sente saudades  

E nos encontramos mais uma vez  para o ato final 
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 ENQUANTO VOCÊ NÃO VEM

Quero todo seu amor só pra mim  

Tudo que meus olhos conseguem alcançar 

Tudo que não se permite acreditar 

Eu quero você brilhando dentro de mim  

  

Olhe pra mim e me veja bem mais que um amigo  

Não sei bem o momento para lhe dizer  

Preciso lhe falar o que meu coração quer lhe mostrar 

Deixe as impressões pra depois, fique com minha devoção 

  

Eu vi o céu em chamas  

Eu vi você preparando  um discreto eu te amo 

Nasceu então , amizade entre o meu e o seu coração 

E a magia secreta aconteceu outra vez  

  

Não consigo descrever o que meus lábios acabam de provar  

Será preciso sonhar, reviver  

Não consigo definir o que acaba de acontecer  

Será preciso eu viver uma vida inteira com você  

  

Quem perdeu, não sabe o mal que se fez  

Você tem as chaves que abrem qualquer portão  

Pode entrar a casa é sua , e sempre será  

Eu preciso falar um pouco de amor, enquanto você não vem  
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 DEIXE-ME IR

O cair desta noite  

Será o mais bonito de todos 

É a escolha de quem vai voltar  

Quem vai me receber no portão de casa ? 

  

Eu quero um lugar onde as estrelas nunca deixem de brilhar  

Aqui nunca foi o meu lugar  

Tive que insistir pra provar qual era o meu lugar  

Deixe-me ir, fique com os dias em que sorri com você  

  

Se um dia eu pudesse explicar  

O que todos precisam entender  

A tristeza precisa desaparecer  

Minha filha precisa me ver feliz  

  

Se juntos tivemos coragem pra vencer  

O que ficou valeu, e o que passou não existe mais  

Tudo em você será impossível de esquecer  

Quem me dera um dia sonhar tudo isso outra vez  

  

Eu vivi tudo pra você e por você  

Você me esclareceu o que era amar alguém  

Tive um pouco de egoísmo 

E foi só pra lhe ter um pouco bem mais perto 

  

E tudo valeu,  

Ao te ver sorrir eu sinto que fiz bem pra você  

O mesmo bem que você sempre me faz todos os dias 

Pense, procure, estarei sempre perto quando precisar 
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 QUEM ME DERA 

Foi a primeira à vista  

Fiquei bobo, mais que o normal  

O instante virou um eterno momento  

Nesse ínterim, percebi o tanto que eu lhe queria  

  

Tentei despistar meu olhar  

Desligar meu coração para não se envolver  

A alegria estava em você  

Foi dificil não perceber tudo isso  

  

Um sorriso assim tão fácil   

Não consegui esquecer  

Não consegui desaprender  

O que o coração já tinha aprendido  

  

Se juntos estamos bem, porque caminhar sozinho? 

Se existe verdade em nosso olhar  

Porque mentir e fingir que nada aconteceu? 

Se estamos apaixonados, porque não se entregar a essa paixão? 

  

Tente me entender  

Não escrevi essa história sozinho  

Você me olhou e ficou, marcou  

E foi assim, fiquei esperando tudo isso acontecer  

  

O amor vence o egoísmo 

É caridade e bondade  

É tudo e mais um pouco  

Quem me dera um dia tudo isso acontecer  
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 ATEMPORAL

Tantas vezes discando um número errado 

Só pra ensaiar o que queria lhe dizer  

E do outro lado enquanto a outra pessoa se apaixonava 

Eu só pensava em você  

  

Você não percebeu  

Você era meu espetáculo 

Enquanto eu lhe assistia você se apaixonava 

Mas, não era eu  

  

Nem sempre temos o que queremos  

E nem sempre o que temos é o que queríamos 

O que parece ser , nunca foi , nem é 

O que foi  amor pra mim, pra você foi amizade 

  

Agora pareço um espelho quebrado  

Alguém um dia me conserta 

E me coloca na parede  

E um dia alguém há de olhar pra mim  

  

Alguém um dia vai discar o número errado 

E vai ser eu do outro lado  

Vai me notar e perceber que sou ... 

O melhor que um dia podia acontecer  

  

Qualquer dia desses vou lembrar de nós dois  

Repassar nossas memórias  

Reviver nossas reações 

E depois de um dia  frio e triste, vou te chamar pelo nome 
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 QUANDO A NOITE CHEGAR

Quando a noite chegar  

Lembra de nós dois 

O que é saudade então? 

Aceitar que o melhor acabou ? 

  

Quando você voltar e me reencontrar  

Lembra que era eu que não queria te perder  

Que era eu que queria cuidar de nós dois 

 Triste foi ver que o meu querer não foi o bastante  

  

Sempre tento disfarçar  

Sempre tento me esconder  

Sem responder o que a vida quer saber  

Não sei responder o que eu não sei  

  

Não pergunte como estou  

Nem diga que mudei com o tempo  

Prefiro não dizer o que estou sentindo 

Nem o que eu vou fazer  

  

Quando estou sozinho é que tudo faz sentido 

E só assim eu provo o meu valor  

Descubro a força que existe dentro de mim  

E te olho pelo retrovisor, porque tudo passou  
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 ÚLTIMO POEMA 

Deixa eu iluminar o meu dia com o seu olhar  

Deixa eu envelhecer ao seu lado  

Tudo que eu tinha para dizer, vou dizer agora  

Deixei o melhor para o final  

  

A despedida é uma grande promessa ao coração  

Na tristeza de um sorriso sempre existe uma promessa  

Me promete que nunca , jamais, irá me esquecer  

Me promete que sempre vou ter um lugar no seu coração 

  

Eu e você, quem sabe  

Em qualquer dias desses, 

Estaremos juntos na mesma direção 

Eu prometi lhe amar, olhando juntos a lua beijando o mar 

  

O que é pra sempre , não pode acabar  

Deixa o meu sonho continuar, ao menos pra mim 

Sou romântico total perto de você  

Você é minha metade que não pode faltar  

  

Eu quebrei as regras por você  

Passei meus limites  

E tudo valeu , eu fiz você  acreditar  

Em um novo amanhecer em Minas Gerais 

  

Agora olho o céu aberto  

E vejo o sorriso mais lindo que já vi  

Agora tão distante, mas ao mesmo tempo tão perto  

Te eternizo dentro de mim
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 PODE PARTIR 

Então ficamos assim : 

Eu aqui escrevendo pra você 

Você aí pensando em mim 

Tanta coisa pra te dizer 

  

O silêncio fala mais quando estamos perto 

Não quero dizer mais nada  

Quero apenas te olhar  

Te ver pela última vez antes de partir  

  

Está tudo certo, pode ir em paz  

Eu vou te amar pra sempre  

Já marquei o teu nome com a sovela do amor  

Mesmo sangrando, meu coração sabe que é melhor assim 

  

Depois te um tempo, todos ficamos bem  

Juras de amor serão eternas  

Causando confusão em todos os seus planos  

Permaneço pleno, criando um mundo perfeito pra nós dois  

  

Fique com tudo que criamos juntos  

Nossa força está em tudo que acreditamos 

Foi assim que descobrimos,  

Para amar é preciso ter fé 

  

Na contramão da solidão de muitos apaixonados  

Minha mão escreve sentimentos sinceros  

Convence os desiludidos e transmite  

Esperança aos sonhadores de plantão 

  

Pode partir, enquanto ainda é dia  

Vou aproveitar essa luz do dia  

E quando anoitecer, vou fugir para minha galáxia preferida
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 SOU TUDO QUE TENHO 

Agora, antes ou depois  

Na via sem pavimentação 

Eu não queria saber onde dava a estrada  

Eu estava completo, você estava comigo 

  

Sou tudo que tenho  

Se não tenho você  

Já não sei quem sou  

Sem você, aquele poeta de antes perde as palavras  

  

Sei que dizem:  

"Você precisa de você mesmo para ser feliz" 

Eu não acredito, fiz dos seus braços meu castelo  

Fiz de você, abrigo numa tempestade de vento 

  

Mesmo você alhures  

Eu sinto o gosto doce do seu beijo  

Mesmo você alhures  

Lhe amo cada vez mais  

  

Eu fujo e me perco 

E de repente lhe acho entre as linhas desses versos  

Fico disperso na lembrança  

E a saudade é metade do que sinto, a outra metade é vontade 

  

Esse é o nosso destino  

Você ser tudo que tenho  

Você ser meu perfeito e calculado  

E eu ser sempre o seu poeta apaixonado
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 NOITE SEM FIM

Quem me dera 

Saber aceitar que o melhor se acabou  

Quando eu te encontrar  

Você vai perceber em mim que muita coisa mudou  

  

Se só eu não queria perder  

Então temos um lado vencedor  

Pode disfarçar e fingir que não ganhou  

Não tenho mais perguntas sem respostas  

  

Quem me dera  

Nesta noite sem estrelas 

Pintar a lua e quantas estrelas eu pudesse  

Nessa noite sem fim, nem sei o quanto eu já chorei  

  

É tão dificil entender  

Que às vezes o tudo que temos  

Quase sempre é nada para alguém  

E é sempre assim que nos machucamos no final  

  

Tínhamos o poder em nossas mãos  

Mas não existia verdade no olhar  

O sorriso deixou de ser a solução 

E a sua alegria só deixava  você feliz  

  

Quem me dera  

Acreditar ao menos desta vez  

Que vai ser diferente e teremos tudo de volta outra vez  

E o que se perdeu foi para aprendermos a dar valor 
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 TÃO PERTO

Estão dizendo que você vai partir  

Pra ficar mais forte quando voltar  

E quem vai ficar com esse vazio? 

E quem vai preencher essa falta? 

  

Será que o tempo cura um coração partido? 

Mesmo a verdade não pode consertar o mundo  

A menos que você aceite as mudanças  

A menos que você aceite o que há de errado em você  

  

Qual a sensação de estar sozinho? 

Me diga você que esteve tanto tempo do lado de lá 

Quantas palavras preciso para recontar uma história? 

Não me deixe falando sozinho 

  

Ainda vou te perdoar  

Antes preciso perdoar a mim mesmo  

Pela fé de sempre, e por se entregar de mais  

Corrija seu erro com mais uma mentira  

  

Corra o mais rápido que puder  

Se esconda da dor e do desespero  

Quebre os espelhos, esqueça quem você é  

O seu eu de verdade um dia aparece e você nem parcebe  

  

Estão dizendo que você está sofrendo por culpa de um amor  

Espero que encontre a porta de saída  

E descubra, a solução não está nas mãos de quem lhe machuca  

Sempre esteve tão perto que você nem notou 
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 EU NÃO FUI O BASTANTE PRA VOCÊ

Hoje eu acordei pensando em você  

Não há nada de novo 

São as mesmas flores 

São os mesmos pensamentos inquietantes de sempre 

  

Quero medir o vasto universo 

Quero sondar o imenso mar  

Quero contar todas as estrelas que existem 

Deixe-me acreditar que é possível  

  

Você  é e sempre será o grande amor da minha vida  

Aquele que eu não conheci  

Aquele que eu não pude viver 

Essa alegria estará no rosto de um certo alguém 

  

Te vejo crescer cada vez mais dentro de mim  

A incontrolável sensação de sempre querer mais  

A pureza do desejo ainda está presente em mim  

Eu não quero lhe esquecer, e nem você quer sair de mim 

  

Eu lhe fiz o mesmo bem que você me fez  

Estou aprendendo aceitar o que tempo traz  

Nem toda lágrima vem com alguma dor  

O abraço que aperta é a grande prisão dos apaixonados 

  

Eu te amo, e isso bastaria  

Eu só penso em você, e isso bastaria  

Mas você precisa mais do que o bastante  

Eu te entendo, só meu coração que não  
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 MIL VEZES 

Hoje eu já  pensei em você mais de mil vezes  

Bem que eu queria descrever o que tenho no coração 

Bem que eu queria que você percebesse a chama entre nós 

Tudo é tão bem pouco se eu não tenho você  

  

Quem não se emociona com um beijo 

Que esperou por muito tempo? 

Não existe explicação  

Perdi a razão, perdi os sentidos  

  

Descobri o que quero  

Conversando com você sobre seus sonhos  

Quis participar da sua vida e ser parte dela  

Renunciei o homem livre e me vendi a escravidão 

  

Te sinto perto e logo lhe quero  

Se te quero lhe procuro 

Quanto mais lhe amo mais acredito no amor  

Quanto mais lhe amo lhe vejo como abrigo e esconderijo 

  

Do amor se busca a morte  

Eu mato a saudade   

Eu mato qualquer ressentimento  

Fica o que é perfeito  

  

O resto é esquecimento  

Só resgatei as palavras  que não tivemos tempo em dizê-las 

Disperso na imaginação, tentando encontrar solução  

Esperando você dizer e sentir tudo que eu sinto por você 
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 MANÁ

Eu sei que atrás desse seu sorriso  

Existe ouro perdido  

O Maná de todos os dias  

O que alguém perdeu eu guardei bem guardado 

  

Eu tento em tantas tentativas  

Te ver em cada verso  

Enlouqueço criando frases feitas  

Eu não aprendo  por erros e acertos  

  

Eu não sinto o que escrevo 

Eu sinto muito mais  

Minha mente não acompanha 

O que o coração pensa  

  

Descobri que você é minha metade  

Tanto tempo andando por aí sozinho  

E você me procurando nos seus livros  

E você tentando me encontrar nas suas músicas 

  

Por tanto tempo procurando respostas  

E todas elas estavam com você  

E a solução de todo meu desejo  

Sempre esteve nos seus beijos  

  

O que é bonito por dentro  

Deve ser ainda mais lindo por fora  

O que é bonito por dentro  

Deve conquistar o sorriso sincero de alguém  
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 12 DE JUNHO 

Hoje tenho o pedaço que me faltava 

Descobri em você a história que ninguém queria contar 

Tenho as tintas pra pintar o amor que vi no seu olhar 

Com você venci os obstáculos que a vida teimava em me mostrar 

Não é só hoje dia 12 de junho 

É todo dia depois das três que a saudade cresce 

Vou deixar meu pensamento te levar  

E trazer mais amor pra nós dois  

Vem voar 

Nas minhas asas quero te carregar 

Vem sorrir  

Nos meus braços quero te encontrar 

Não sou mais aquele de anos atrás  

Sou tão melhor perto de você 

É tão fácil sorrir quando se tem um motivo 

E você me deu todos os motivos do mundo 

E só assim entendi o que é ser feliz 
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 TEMPO PRESENTE 

Fique em silêncio 

Eu preciso desse momento  

Quero lhe mostrar tudo que é profundo  

Um beijo vai explicar tudo que eu sinto  

  

Vamos trocar de lado  

Agora é você quem diz: Eu te amo 

Salve meu coração dessa escuridão  

Salve meu coração do medo da solidão 

  

Não vá, não fuja dos meus sonhos 

Não me deixe pra trás  

Pintei teu retrato , mesmo tremendo em  alguns traços  

E nas pinceladas eu me encontrei na cor dos teus cabelos 

  

Na cor dos teus olhos eu fiz o céu  

Fiquei sem dormir velando teu sono  

 Eu vi o sol aparecer entre as nuvens cinzentas  

Contei até três e vi você aparecer sorrindo  

  

Eu tenho a obra que escolhi 

A verdade que me faz viver 

Sei que dizem: 

"Pra quem não sabe onde ir 

Qualquer caminho serve " 

Estou atravessando o mares sem afundar em ondas  
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 LIVRO DA VIDA 

Chegou a hora  

Vire a página, veja o seu futuro nos meus olhos  

O que você colocou no meu coração  

Eu fiz questão de replicar em você  

  

Vamos encontrar todos os sonhos perdidos  

Assim vai ser melhor ,  

Depois de um adeus tudo vai passar  

Aqui ou em outro lugar  

  

Faça seus planos e viagens  

Me leve com você  

Um dia você se perdoa 

Um dia  você olha  pra trás e percebe que fez as escolhas certas  

  

Vou ser a sua cura  

O seu recomeço  

Vou ser o que de há de melhor em você  

A versão mais apaixonada que você já teve  

  

Chegou a hora 

Guarde essas palavras  

Já guardei você em mim  

No livro da vida cada dia é um novo recomeço 
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 ACABOU

Não deixe esse último beijo ser o nosso final  

É tão difícil tirar do coração flores mortas  

Eu reguei você no meu jardim  

E só cresceu dor e tristeza  

  

Quando tudo está errado  

Mesmo quando você está no caminho certo 

Parece que você ligou para o número errado  

E diz: Desculpe foi engano  

  

Eu não percebi que eu não era mais parte de você 

Eu não vi o adeus no seu olhar  

Eu não aceitei a sua falta de assunto ao telefone 

E sua indisposição não era cansaço, era falta de interesse 

  

Eu cuidei de nós dois  

Cheguei a tropeçar na saudade  

Planejei cada encontro  

Eu só não sabia que era só eu que não queria perder  
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 ALGUMA COISA A MAIS

Depois de alguns bons sentimentos 

Ficou a devastidão 

Ficou o vazio 

Ficou o frio 

  

Sempre que tento continuar  

Falta fé 

Falta luz para vencer a escuridão 

Meu pobre coração pede para não tentar  

  

Quando não há amor  

O coração se deixa vencer  

Pela falta de carinho e atenção 

E duvida de tudo e de todos, sem esperança 

  

De longe eu vejo a solução  

Caminhando lentamente  

Mesmo com meu corpo desarmado  

Ninguém está aqui para me abraçar 

  

Queria eu, alguma coisa a mais  

Mais que palavras 

Mais que promessas 

Queria um novo coração 

  

Cansei de gritar o nome de alguém que não vai me ouvir  

Sobrevivo mesmo sem tentar,  

Mas insisto e lhe procuro entre as estrelas que perdi 

Você me deixou sozinho para amar  
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 ALFA E ÔMEGA

Nem sempre é tarde para dizer o que sentimos  

Se esconda dentro de um abraço 

Espere a chuva passar, vença comigo o frio desta noite 

Não importa o que vão dizer, só importa a verdade no seu olhar 

  

Corro para lhe  alcançar e me entrelaçar contigo  

Meu corpo quer aceitar o seu como a um irmão  

E tudo é mais bonito quando estou com você 

Nos teus lábios eu sinto o gosto agradável de anis-estrelado 

  

A verdade também é um momento  

E às vezes tudo que precisamos  

É de espaço e tempo  

E de pessoas que se importam de verdade  

  

Suba nas minhas asas 

Voe comigo perto do lago da saudade  

Vamos deixar o que há de melhor em nós  

Em uma garrafa, até que outros apaixonados o encontrem 

  

Eu quero amar o que eu não senti  

E fazê-la sentir o que ainda não amou  

Você é do alfa ao ômega  

Tudo o que eu sempre quis 
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 QUATRO ESTAÇÕES

E quando penso em você  

Pára tudo, pára o mundo  

Ficam as flores e os versos mais lindos 

Fica a sensação de alvorada de sentimentos  

  

Eu me apaixono por tudo que há em você  

E se o amor fosse só palavras  

Eu lhe diria em questão de segundos mais de mil palavras 

Não me vejo em outro lugar  a não ser ao seu lado  

  

E quando você está por perto  

Esqueço o que não pode ser  

E lembro dos anos que resgatei tentando te encontrar  

Quanto mais lhe amo, mais lhe tenho por perto  

  

É tão doce esse te olhar  

Clareia tudo que antes eu tinha medo de entender  

Enquanto eu brincava de bem me quer e mal me quer  

Você sorriu e fez a fusão das quatros estações 

  

Está frio, mas eu sinto calor  

E chove, mas a chuva não me molha  

E tudo que eu tinha ficou tão pouco  

E o pouco que você me deu ficou tão grande  

  

Tão grande  para caber no meu pequeno grande coração 
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 VOCÊ NÃO VAI MAIS VOLTAR (VALDIRENE)

É tão difícil continuar faltando um pedaço do coração 

As últimas palavras ainda estão presas na garganta 

Pensar que você não vai mais voltar, me tira a fé 

Perdi todas as estrelas , só tenho planos imcompletos  

  

Sem você me sinto tão só nesse vasto universo  

O que me fazia bem, hoje já não existe mais  

E tudo isso me maltrata como um caminho sem volta  

Estou aprendendo com a dor que a saudade traz 

  

Carrego em mim seu último sorriso, minha única esperança 

Enquanto eu aprendia a falar e corria pela sala  

Você estava lá, hoje penso em me casar  

Mas você não estará aqui para ver  

  

Ficaram as boas lembranças 

Nossas fotos antigas, quando tudo era perfeito 

Quando seu corpo era meu cobertor 

Quando seus conselhos me salvavam de qualquer situação 

  

Viver não é a palavra certa 

Sobrevivo é o mais certo à dizer  

Mas, não estou sozinha 

Tenho irmãos e irmãs, 

Que me fazem ter um pedaço de você de volta  
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 PORTA ABERTA

Meu lar  

Meu coração  

É pra lá que eu vou quando estou sozinho 

É pra lá que eu vou quando estou triste  

  

Minha casa está cheia  

Amigos e amores  

Paixões e novas sensações 

Sem escuridão, só a luz do amor entrando pela janela 

  

Tem gente partindo, tem gente chegando  

Todos os dias estamos perdendo e ganhando  

E no final sempre queremos a mesma coisa, 

Que as vitórias sejam mais que as derrotas  

  

Quando a dor é certa  

O sofrimento pode parecer inevitável 

Mas quando somos nós que construímos as horas  

A  vida acontece enquanto  traçam-se planos  

  

Espero logo encontrar uma casa maior  

Estou esperando você me convidar para entrar  

Acho que encontrei o que tanto procurava  

Não precisa bater, a porta está sempre aberta pra você 
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 SINGULAR

Você me fez acreditar  

Que o pra sempre é sempre pouco quando se trata de nós 

E tudo que temos é nosso e de mais ninguém 

Fiz do nosso quarto nossa cidade e nosso país 

  

Você clareou minha confusão 

Me explicou o que não fazia sentido 

Me trouxe paz em dias de guerras 

Estava perdido, mas em você me achei 

  

Quantas estradas o verdadeiro amor nos faz percorrer? 

Entre indas e vindas, o abraço mais apertado é o da saudade  

O beijo que marca é sempre o primeiro  

O olhar que fica é aquele que me conquistou 

  

Eu tenho o seu primeiro sorriso 

E com ele nunca me sinto sozinho  

Mesmo no meio da multidão 

Encontro meu amor tão singular  

  

Perto de você  

Eu descubro o que ainda está por vir  

E vejo crescer tudo que ainda não plantamos  

Eu sou o bem que você criou e você minha razão que me faz viver  
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 PAGINA VIRADA 

Faz tanto tempo  

Não sei se sinto saudade  

Ou se lhe deixo ir  

O que não é presente é passado ou futuro  

  

Virei a página  

Tirei as folhas que você rabiscou 

Encontrei as estrelas que você perdeu  

Sem o brilho do luar, tudo que tenho é a luz dos olhos seus  

  

Foi tão fácil se apaixonar  

Difícil é tentar explicar o que é o amor  

Difícil é explicar o que aconteceu antes de acontecer  

Não são as palavras, mas o jeito que você diz  

  

Deixe o beijo que não aconteceu  

Deixe todos os planos que não deram certo  

Deixe o sorriso que nos feriu  

E quase sempre damos bem mais do que podem nos oferecer  

  

Às vezes penso que estamos melhor quando estamos longe  

Longe de quem nunca nos amou  

Longe de quem não nos dava carinho e atenção 

E só longe eu consigo acreditar que estou bem  
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 NÃO VÁ

Pincelando errei  

Pintei ela partindo 

Pintei o céu sem o sol  

Pintei em lágrimas o que eu não tinha  

  

A matriz não revela quem eu sou  

Eu me fiz bem depois de você  

O eu antes de agora era bem diferente  

Eu não era assim, aprendi a ser assim com você  

  

Conte até três  

Atravesse comigo essa onda  

Do outro lado vamos encontrar tudo que procuramos 

E no fim do arco íris teremos a nossa recompensa  

  

Pintei a porta de saída  

Mas não fui, não deixei quem eu amo  

O rascunho da nossa solidão virou arte final  

A felicidade me mostrou um mundo que eu não conhecia 

  

Hoje cedo tentei  

Tremendo em lágrimas  

Mais uma vez errei  

Não vá, não me deixe sozinho 
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 EU PENSO EM VOCÊ O TEMPO INTEIRO

Entre tantas estrelas  

Você é a única que ainda não se apagou 

O que era belo, agora é mais que perfeito  

Eu tenho suas asas e voo para onde eu quiser  

  

O amor não se acaba se temos a luz que vem do poente  

O amor não se abala nem se ilude assim tão facilmente 

A tarde caminhando eu penso em você  

Eu disse o que sentia e você disse : Eu também te amo 

  

Existem outras formas  

Prefiro essa de sempre  

Dizer com rosas como me apaixonei  

Assim me sinto confortável 

  

Eu vejo o teu rosto sumindo entre as nuvens  

Só pra aparecer a noite nos meus sonhos 

Eu penso em você o tempo inteiro 

Parece que a minha canção só tem refrão  

  

Eu não canso em repetir o que você já sabe  

Eu quero o amor em outras formas  

Dizer de um jeito que jamais foi dito  

Eu não existo sem você  
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 VOCÊ...MEU MOMENTO DE PAZ

Pouse sobre mim 

A sua paz  

O seu encanto  

E toda sua doçura  

  

O que seria de mim 

Sem seu sorriso? 

Sem sua meiguice? 

Sem sua atenção? 

  

Só o amor explica essa sensação 

Esse querer  

E essa falta de ar quando lhe vejo 

É tão precioso e sincero 

  

Só o teu abraço me conforta 

E sempre pareço ter meus 16 anos 

Vem volta comigo e sonha tudo outra vez  

Nunca é de mais dizer: Você.. meu momento de paz  
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 A PROMESSA

Eu pensei em você 

E foi mais que um ligeiro pensamento 

Eu senti o gosto doce da sua boca  

E penetrou em mim o seu olhar de apaixonada  

  

Eu pinto o mundo com as minhas cores  

E faço da minha razão nossa liberdade 

É com você que me sinto completo 

É perto de você que me sinto seguro 

  

Pela paz do seu sorriso eu me rendo em plena guerra 

Pelo seu eterno cuidado eu me exilo em teus braços 

Eu vou te amar  

E você vai sentir o quanto eu te amei 

  

Enquanto estamos juntos  

Faça do nosso amor o seu juramento 

Enquanto estamos juntos  

Eu vivo cada gesto uma nova promessa 
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 JOANA

Juntei tudo o que tinha, tudo de valor que ainda me restava 

O mais importante e tão fundamental, se perdeu de mim 

A saudade cresce como uma constante, e o sol dessa vez não vai brilhar 

Nada será como era antes, nem o sorriso tão espontâneo como era 

Agora resta seu último sorriso, suas últimas palavras, um Eu te amo que não consegui lhe dizer.... 

  

  

Quantas vezes teremos que olhar para o céu 

E perceber que as verdadeiras estrelas estavam sempre ao nosso lado? 

Quantas vezes teremos que olhar para as flores  

E perceber que a verdadeira fragrância sempre esteve em um abraço? 

Sorte de quem as tem 

E percebe o valor que que existe em cada momento 

No seu álbum dos melhores momentos  

Tudo que restou foi aquela pessoa.. 

Que velou seu sono 

Que pensou sua ferida  

Que foi seu refúgio e sua heroína 

Triste é não ter o que lembrar  

Nem alguém para pensar em nós 

Essa tristeza não foi e nem nunca será sua 

Porque quem de Joana veio  

Sabe o que é ser amada 

E também sabe amar 

  

  

  

  

  

In memoriam - Joana 
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 QUASE SEMPRE

Eu queria  

Eu podia  

Mas, não devia  

Percebo agora que a ignorância é uma benção 

  

Tantos erros eu cometi 

Eu sabia dos riscos e mesmo assim me arrisquei 

Calcular o resultado sem esperar o inesperado 

Muitas vezes é simplesmente loucura  

  

Na janela da vida todos sempre esperam  por novidades 

Tem quem chega, tem quem parti 

Ficar nem sempre é uma opção, quase sempre uma obrigação 

Só suas mentiras lhe convencem 

  

Eu queria ver além das nuvens cinzas desta manhã 

Não apenas esperar pelo sol 

Ter o sol e ser o sol na manhã de alguém 

Às vezes me sinto sozinho, e outras vezes sou o que pareço 

  

Quase sempre eu acredito no esforço de cada dia  

Quase sempre eu ergo a cabeça e sigo em frente 

Quase sempre eu tenho amigos de verdade 

Quase sempre é de verdade  

  

E quando não, eu acordo e vivo minha realidade
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 DIAS SOMBRIOS

Tente não chorar nesta noite sem estrelas  

Tente imaginar duas manhãs num dia sombrio 

Não se sinta bem em um abraço sem amor  

Fuja enquanto ainda é tempo, se deixe ir  

  

Só por hoje eu quero não lembrar do que eu perdi 

Sabe aquela pessoa especial 

Que você pausa o sonho para continuar depois? 

Eu a conheci no meio da multidão pedindo atenção 

  

Eu decidi não fugir  

Lhe emprestei o meu coração  

Só pra ela saber o quanto eu penso nela 

Em qualquer dia de chuva, eu a encontro em cada pingo 

  

Sabe aquela pessoa especial 

Que no momento mais difícil  

Te ajudou a superar a solidão da sua decisão? 

Eu a conheci e me aproximei, e por fim me apaixonei 

  

Mesmo em dias sombrios  

O amor pode encontrar você 

Hoje meu silêncio te esconde 

E são em momentos como esses que eu penso mais em você 
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 MARIA CLARA

Um poema para você minha linda  

O mundo ainda tem jeito  

Somos gestos e expressões  

Somos o que sentimos e fazemos  

  

Ainda resta uma rosa que superou a tempestade  

Ainda resta um sorriso como start para felicidade  

Volta, sai dos meus sonhos e vem para minha realidade 

Tudo pode ser verdade, se o tudo que sentirmos for sincero 

  

No teu rosto uma luz  

A mesma luz que vejo todos os dias  

No amanhecer nasce a esperança de cada dia  

Se não existe comparação, então somos todos iguais 

  

Eu aprendi com os seus erros e com os meus também 

Enquanto eu via a janela embaçada  

Você tentava tirar as folhas no quintal  

Eu não via o seu esforço, e sempre esperava demais de você 

  

Você disse adeus e atravessou toda cidade  

Levou consigo a minha felicidade dentro do seu sorriso 

Sei que estás bem, diferente e mais forte  

Realmente, o mundo precisa dessa força e dessa coragem 

E vai levar tempo para esquecer o que o meu coração perpetuou  
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 DAIANA

Nada dessa vida se leva  

E mentiram mais uma vez  

Levaram o meu sorriso  

Levaram o brilho do meu olhar  

  

Agora não existe mais caminho e nem distância  

Não existe mais surpresas no café da manhã  

Se você quiser eu posso pensar em você  

Eu conheço as curvas do seu corpo 

  

Existia um tempo  

Em que eu plantava sentimento e nascia amor 

Com você no pensamento eu decidi viver 

Se você quiser eu posso dedicar esse poema pra você  

  

Não sei como lhe dizer  

Mas, você  é tão importante pra mim 

Você me faz tão bem,  

Hoje acordei e decidi dizer o que sinto antes que seja tarde  

  

Quero me lembrar  

De tudo que guardamos pro futuro 

Quero esquecer  

De toda dor e tristeza que hoje estamos vivendo 
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 POR QUE VOCÊ SE FOI ?

Eu nunca sei o momento certo pra dizer tudo que sinto 

No meu pensamento ainda vejo você  

No meu pensamento ainda te alcanço 

No meu pensamento ainda ouço você dizer : Eu te amo 

  

Você ainda faz parte do meu mundo 

E os seus braços sempre foram o meu lar  

Enquanto carrego em mim a força estampada em um sorriso 

Tomo cuidado com todo esse peso, pois um dia esse barco pode afundar 

  

Navego sempre pra frente, nunca contra as correntezas  

Desistir não é opcional, ainda me lembro de você acreditando em mim 

O nosso amor agora é plano de fundo  

Encontro a minha paz lembrando do seu sorriso 

  

Eu tive tempo 

Mas, não o suficiente pra provar e saber ao certo tudo que sinto 

Eu vi tantos sonhos em rascunhos  

O meu ainda está, não o passo a limpo com ninguém 

  

Se existisse uma palavra para me definir  

Essa palavra seria você 

Então não me desperte, me deixe sonhando  

E quando eu abrir meus olhos eu quero lhe ver 
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 CAFÉ DA MANHÃ

Essa tua alegria  

Esse teu mistério 

Parece oriental esse teu sorriso 

Cativante essa tua forma de falar  

  

Parece que tem fogo nesse teu olhar  

Então vem me queimar sem cessar  

Acende a chama da paixão  

E foi tão fácil se apaixonar 

  

Segredos são segredos  

E dentro do meu coração ainda existe um pedido  

Uma razão para crer que todo dia será especial 

E quando te vejo, percebo que encontrei minha metade perdida 

  

Não faço versos sem que tenha sentido 

Sem que tenha sentimentos verdadeiros 

Sem que eu veja nos seus olhos a verdade que quero viver 

Você, minha mais perfeita poesia  

  

Você espera palavras que digam o que você representa 

Eu planto flores e espero crescer para lhe trazer no café da manhã 

Na escuridão da minha solidão, você aparece como uma luz no fim do túnel  

Clareando minha esperança, despertando em mim o meu lado mais apaixonado 

  

Não sei o que pensam o outros  

Falo por mim  

E na alegria do momento falo por nós  

Pelo que foi, pelo que é, e pelo que virá 
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 SEXTO SENTIDO

Parecia frágil nosso amor 

Tão fácil de quebrar ou acabar 

Estávamos tão inseguros e cheios de incertezas 

Eu não queria soltar mais as suas mãos 

  

Aquele primeiro beijo confirmou que era amor  

E teus olhos sinalizavam para eu seguir em frente  

Quando um abraço parece acabar com a saudade  

Seu tchau intensifica minha vontade 

  

A tua presença flagra o sorriso de um bobo apaixonado 

Alguém querendo ser mais que um menino 

Viajando o mundo e descobrindo o sexto sentido 

Sem você, descobri o que de bom faltava em mim 

  

Você.... 

Tão essencial pra mim  

A verdade mais linda que acreditei 

A luz que ilumina o meu jardim  

  

E só de imaginar um minuto sem você 

Fico suspenso no ar, não encontro o chão 

Quando o amor é só uma brincadeira, brincar de amor pode nos machucar  

Mas, vamos brincar, eu te empresto meu coração e você me empresta o seu 
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 PRA VOCÊ SE APAIXONAR

Eu fiz esse poema  

Pra você lembrar que sentimento gera saudade 

Às vezes confundo minha vontade com seus olhos 

E tudo poderia ser bem mais fácil depois de um beijo 

  

No alto da montanha eu posso tocar o céu 

Se tudo posso, porque você não pode se apaixonar? 

Eu tenho as palavras certas para a menina certa  

E só é preciso acreditar que tudo é sincero  

  

Eu quero ser bem mais que um noite entre os teus sonhos 

E quando você for dormir, eu quero te acalmar com uma linda lullaby 

Adormeça e amanheça nos meus braços 

E quando abrir os teus olhos peça-me o que quiser  

  

Pra você se apaixonar  

Eu viajei e descobri bem mais que sete cidades 

Construí castelos e reinos pra fazer você reinar em mim 

E meu coração já não era mais meu, e nem seu  

  

(Éramos um só coração) 

  

E você ainda diz que não temos tempo para amar  

E só os bobos se apaixonam desse jeito 

Deixe-me então com meu jeito bobo de ser 

E de tão bobo por estar apaixonado por você 
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 MELHOR ASSIM

Eu não consigo disfarçar  

Quando você olha pra mim  

Tem coisas que só nós sabemos  

Das vezes que conversamos sobre a vida 

  

Ainda somos jovens  

Podemos fazer juras de amor  

Eu vou me declarar sempre que puder  

O melhor da vida ainda está por vir  

  

Some tudo que sobrou  

Junte a metade do que ainda conquistaremos 

O que você descobriu ? 

Tem coisas que só nós vamos entender  

  

Por isso fiquei  

Queria te impressionar  

Mostrar esses novos versos  

Tentar te encantar com flores  

E arrancar aquele lindo sorriso  

Ninguém vai acreditar , mas,  

Foi amor à primeira  

Nao era só impressão, 

  

Foi sincero e permanente  

Ficou tudo de bom que li  

No seu olhar ... 
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 AMANHÃ SERÁ MELHOR

É sempre bem mais que sentimos a falta da luz quando tudo está escuro 

É tão difícil aceitar, quanto mais se acostumar  

E por razões que desconheço, não consigo explicar o que existe entre nós 

Ficar juntos ou estar juntos, não sei a diferença? 

  

Alguém quebrou meu coração  

E por mais que seja difícil seguir em frente 

Preciso entender que não existe mais a "gente" 

Agora somos dois pontos de fuga, e arte final não cabe mais em um só moldura 

  

Não olhe pra mim com esse olhar de adeus  

Fique se quiser, ainda podemos conversar 

Rir do que aconteceu e fingir que somos amigos 

Mas não será sincero e tampouco real 

  

Deixe o sol se ir, a noite também tem sua beleza  

E depois da escuridão voltaremos a ver a luz de um novo dia  

O teu amor e as suas desculpas, já não quero mais  

Não estou insensível de mais, mas, aprendi a me conhecer melhor  

  

Descobri que não mereço sofrer tanto assim, 

Preciso perdoar a mim mesmo pelas escolhas que fiz 

Então melhor assim, deixe-me ir 

Hoje decidi esperar um pouco mais 

  

Eu sei amanhã será melhor 
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 FERA

E quando é sincero cada gesto e cada olhar  

Quase sempre as desculpas são sinceras  

Não brigue com meu coração, não arme teu corpo 

Não teime contra o seu querer  

  

O tempo que temos é um presente  

E uma benção cada nova sensação 

Não fique triste por mim ou comigo 

Cada nova reação é um aperto no meu peito 

  

Eu estava caminhando sozinho e perdido 

Sem você por perto não existe o que é correto 

Toda dúvida deixa tudo tão escuro e solitário 

Prefiro a tristeza das consequências , do que a alegria de muitos planos 

  

Deite comigo para ver e contar as estrelas 

Cada novo erro será nossa nova chance  

Vou lhe dar bombons e flores  

Eu acho tão bonito quando lhe vejo brava  

  

Sua fera se acalma quando a minha lhe domina 

Somos tão parecidos, que até as nossas diferenças se combinam 

Me diga uma verdade que eu ainda não tenha escutado  

Eu acho que me apaixonei, e por isso você não esperava 
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 NEM TUDO É O QUE PARECE 

Muitas vezes vivemos tudo que não queremos  

E quantas vezes deixamos acreditar em um sonho pelo medo de perder   

Não dá mais pra esperar  

Olho pela fenda e vejo você chorar  

  

Não são mais quatro,  só temos nosso outono  

Amanheceu e você não estava mais aqui  

Não tive tempo de dizer tudo que eu sentia  

As flores caem e você tão distraída nem conseguiu perceber  

  

Você não viu meu jardim  

Agora não dá mais pra restaurar  

Queria apenas uma vez, ser só você e eu  

Queria apenas mais uma vez, ser o sol batendo na sua janela  

  

Até o sal parece açúcar  

Não se engane, não estou sofrendo  

Me sinto livre e posso voar  

Não acredito que é errando que se aprende, conserto os erros para aprender  

  

Se imaginei minha própria dor  

Era só pra ser mais forte  

Era só pra aprender a aceitar as decisões dos outros  

Nem tudo é o que parece, é nem tudo é o que é 
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 MINHA MELHOR VERSÃO 

Achei uma verdade difícil de aceitar  

Eu sei e acho que você também sabe  

A regra é a seguinte: 

Quanto mais a gente tenta esquecer é quanto mais lembramos  

  

Um dia pensei que pra esconder a tristeza 

Eu precisava de um novo coração  

Aprendi com meu próprio coração  

Eu não preciso precisar de ninguém  

  

Todo esforço pra fazer alguém feliz  

Tem que vir acompanhado 

De ser feliz consigo mesmo  

Hoje estou melhor , você vai me aplaudir  

  

Cada lágrima de superação  

Cada abraço fraternal  

E toda mudança em mim 

Você vai querer se apaixonar outra vez  

  

Eu não posso e nem quero  

Não olho pra trás ,  

A não ser para não repetir os mesmos erros 

Se um dia eu sentia saudade , hoje não mais, congelei meu coração  

  

Um dia vou casar , como eu sonhei  

Um dia vou ter filhos, e esta história vou contar  

Um dia vou piscar, e quando acordar , vou ver o sorriso de quem me amou de verdade,  sem
mentiras e improvisos 

  

Me poupe, se poupe 

Não desgaste mais meu coração  

Quero lhe agradecer por me ensinar a me superar cada dia uma vez mais  
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Se você  pudesse explicar o que ninguém sabe e o que ninguém viu, o que você diria de mim? 
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 AGORA QUE TENHO VOCÊ 

Entenda, o problema não é o que todo mundo vê 

Simplesmente o que você percebe e não aceita  

Num mundo binário todo esforço sempre vale a pena 

Se eu não encontrar a porta de saída, encontro um motivo pra ficar 

  

Enquanto o sol aquece milhares de corações  

Você com sua frieza traz uma nova estação  

Enquanto você sempre com as mesmas desculpas  

Eu descubro o meu futuro no adeus do teu olhar  

  

Eu já assisti esse filme, esse final eu já conheço 

Alguém chora e sofre no final  

Eu fico com as lágrimas que você fez cair  

Parece que o mundo desabou e que tudo acabou 

  

Eu me apaixono outra vez  

E meu barco navega novamente, só que em outra direção 

Agora não me sinto sozinho 

De longe avisto o horizonte, e tudo parece tão bonito 

  

Do caos da solidão a perfeita união  

Uni a minha tristeza com a sua certeza em querer bem  

Estou dando uma outra chance pra mim  

Voltei acreditar que todo começo pode ser um lindo recomeço 

  

E foi mais fácil do que eu pensei 

Agora faz sentido acreditar que depois da chuva o sol volta a brilhar  

Seu sorriso com o meu é mais bonito que todas as minhas recordações  

E tudo que eu lembro é tudo que tenho, e isso já É o bastante e suficiente 
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 SEGUINDO EM FRENTE 

Mesmo com o coração partido  

Eu sigo em frente  

Meu sorriso ainda te espera  

Estou mais forte que antes, sei superar minha dor  

  

Será que os anjos tem asas ? 

Será que eu posso voar? 

Quantas estrelas você consegue contar? 

Quantos amores você consegue amar? 

  

Falta um verso em você  

Ainda não terminamos  

Celebre comigo o retorno do que nunca acabou  

Aprendi o tanto que ensinei, e o tempo que pedimos chega ao fim 

  

Seja a morte o final 

Entre você e eu 

Não decida por mim 

Deixe eu decidir o que é bom e o que é mau 

  

Tantas flores eu plantei sem que houvesse atenção 

Sem a beleza das flores o meu jardim se perdeu  

Nada explica  o que se foi, nem perdoa tanta falta  

Oro por nós todas as noites na esperança de uma porta aberta  

  

Conserte esse meu coração  

Preciso reaprender a amar 

Me mostre os caminhos da felicidade  

Me sinto perdido e incapaz 

  

Sei que um dia tudo deve passar  

Mas hoje resolvi escrever da dor que todos nós passamos  

Das ilusões que todos nós sofremos  
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E da expectativa de melhora, que todos nós esperamos  
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 SEM EXPLICAÇÃO

Eu vi tua tristeza bem perto de mim 

Era como um anjo triste me chamando pra dançar 

E faltavam poucas horas para o término da sua tristeza  

Parecia sem fim o que nem era para ter começado 

  

Você quer saber se eu sei o que é o amor  

Se já amei e se já fui amado  

Quantas estradas percorremos sem ao menos saber o seu final? 

Nem sempre estamos certos de nossas certezas 

  

Pode vir um mundo de sonhos  

E mesmo assim podemos não estar satisfeitos  

Podemos ter migalhas como nossa realidade  

E ainda assim podemos estar contentes com tudo isso 

  

Amo seu sorriso e cada gesto teu 

Gosto da sua companhia e da sua confiança 

Estar perto de ti me faz querer sempre ser melhor  

Agora ficou fácil saber se algum dia eu já amei 

  

Te amo em três palavras 

Te amo em mil definições  

Te amo sem palavras e sem explicação 

Quando não se diz o que se sente, o melhor mesmo é só sentir 
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 SEU ÚLTIMO EU TE AMO

Eu ouvi de você um último eu te amo 

Parecia uma canção  

Um breve beijo de despedida  

Um abraço curto sem saudade  

  

Hoje você chora pelas promessas que você fez  

Um dia essas lágrimas também foram minhas  

Se a vida é feita de escolhas , vamos aceitar as nossas  

Chega de viver de promessas não cumpridas  

  

Quando acordo sozinho  

Corro e abro a porta sempre esperando você voltar  

É a velha certeza que tenho quando tínhamos o coração um do outro  

Grite pra lua, quem sabe ela lhe diga toda a verdade 

  

Eu penso em nós, e você será que pensa em alguém? 

Não é que queremos insistir no que não vai dar certo 

Queremos tentar fazer de um outro jeito 

De um jeito que já mais tentamos  

  

A vida é longa, mas, não é pra sempre 

Tentamos permanecer amando 

O amor se vai, e a dor é quem fica 

Pouco tempo, tanta vontade e você dentro mim me invade  

  

Eu senti teu corpo imperfeito perto do meu 

E parecia tudo tão perfeito,  

Não seria exagero achar tudo incrível  

Se teu sorriso me domina e tua voz me acalma  

  

Queria poder lhe ver agora  

Reagir e sentir 

E mesmo nesse seu último eu te amo 
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Queria lhe dizer o quanto eu lhe amei

Página 105/245



Antologia de Wanderson_Lima

 SETE ANOS AMANDO VOCÊ

Aprendi a me acostumar com esse seu jeito doce de falar  

Te modelei na minha mente só pra ter coisas boas pra lembrar 

E te ver me faz tão bem, faz meu dia ficar melhor 

Me faz ver um lado bom que eu nem imaginava que tinha 

  

Sete cores no meu arco íris  

Sete anjos pra te proteger  

Sete cidades que precisamos conhecer  

Sete anos que estamos em construção  

  

De tijolo em tijolo, seguimos em frente  

Você diz o que pensa e eu digo o que sinto 

Te contei meus sonhos e você quis conhecer meus pais  

E agora você fala de mim para os amigos 

  

Eu quero te mostrar pra todo mundo  

E dizer o que ficou e o que virá 

Só o bem que você traz é o que deve ficar  

Me ame como se fosse a última vez  

  

Tão intenso e às vezes tão confuso 

É que às vezes me perco percorrendo em sua direção 

Estou sentindo o que nunca antes senti por alguém 

Estou a sete anos amando você 
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 ENTRELINHAS

Diga-me, o que você pensou ? 

Diga-me, o que você sentiu ? 

Espero que não seja breve  

Desejo a nós a eternidade de um minuto 

  

Imaginei aquele nosso beijo  

Desejei aquele nosso abraço 

Disse a mim mesmo que éramos só amigos 

Te enganei com o meu sorriso, disfarcei só pra não ficar sem graça 

  

 O que eu queria eu já não tenho mais  

Está nas nas mãos do meu vencedor  

Todo o seu encanto e beleza  

Agora está na estante dos pais do seu namorado 

  

Eu espero pelo fim  

Na despedida enxugue suas lágrimas com seus cabelos 

E nunca mais eu deixarei nenhuma lágrima sua cair 

Descanse perto do meu ombro  

  

Parece que a minha intenção se confunde com o seu desejo  

Enquanto eu adormeço você vela meu sono 

Deveria ser o contrário, a final sou quem está apaixonado 

Posso estar enganado, e é tão bom se enganar por amor 

  

Divirta seu coração com essas verdades  

Diga a ele que quero entrar  

Diga sim com um sorriso 

Entrelinhas estamos nos amando, só você que ainda não percebeu 
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 NOSSO MUNDO 

Eu sei  

Muitas vezes não consigo dizer como me sinto 

Eu te entendo  

Fugir e fingir que nada aconteceu pode parecer uma saída  

  

Mágoa e insegurança transmite uma falsa realidade 

Prefiro acreditar que cada ferida é um presente que alguém me deu 

Preciso levantar e seguir em frente  

E não olhar pra trás  

  

Quero ver em você tudo que falta em mim 

Olhar nos teus olhos e encontrar tamanha paz 

Mesmo sabendo que o vento pode mudar nosso rumo  

Quero não te esquecer jamais  

  

Eu chamo de amor o que muitos acreditam ser ilusão  

Vamos fazer uma jura? 

Você pensa em mim que eu penso em você  

Depois eu te exibo para o mundo  

  

Te vejo quase em tudo  

São coisas que só vejo em nosso mundo 

E quando estiver em silêncio  

Saiba que o meu pensamento está em você  

  

Vamos esquecer os demais  

E todos os afins desta vida  

Tudo que posso e tenho é tudo que preciso 

E tudo que posso oferecer é tudo que posso esperar receber de volta  

  

Em nosso mundo  

Só a gente se entende  

E um minuto pode ser nosso eterno momento  
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E nosso tchau nosso eterno pra sempre  
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 FELICIDADE

Se a felicidade tivesse um nome, qual seria? 

A felicidade podia ser um beijo  

A felicidade podia ser um abraço  

A felicidade podia ser quando chegamos juntos  

  

Esqueça os detalhes  

Seus olhos castanhos é tudo o que me interessa 

Só imagina a gente deitado na rede  

Eu te querendo sempre mais  

  

Eu penso em você,  eu quero te ver  

Meu corpo no teu, ele quer ser seu 

Imagina a felicidade que isso dá  

Eu sei que você gosta também  

  

A felicidade são as emoções que você me deu 

Estava tudo tão triste e você chegou  

Caía como a chuva no telhado  

Foi tão bom te ver chegar enquanto eu dormia 

  

Perdi o medo de ter dias iguais  

Aprendi a ter tudo que mereço  

Na taça de vinho vejo teu reflexo  

Hoje eu só preciso ter você  

  

Eu aprendi que a felicidade existe  

Quando temos reciprocidade  

Empatia e bondade além das palavras  

Quando o sol se põe e temos alguma coisa pra lembrar  

  

Pensa em alguém agora  

Quem lhe veio a mente? 

Se você pudesse parar no tempo  
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Qual beijo você iria eternizar? 

  

A felicidade que você descobriu eu já sabia antes  

Foi quando te vi , foi quando decidi ficar ao seu lado  

Em dias tristes e dias alegres  

Só não confunda alegria com felicidade  

  

Enquanto um é um estado  

Uma variante das condições do dia a dia  

O outro sempre será um propósito de vida 

Encontre seu propósito e seja feliz  
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 PERTO DE VOCÊ 

Te conto meus planos  

Só pra você seguir em frente  

Quero te ensinar a amar o dia inteiro  

Seu sorriso merece um par perfeito 

  

Sempre querendo mais  

Aceite o que seu coração deseja  

Atrás dos olhos eu vejo a força de uma mulher  

Que nunca desiste e que se perdoa todos os dias 

  

Sei que você merece muito mais  

Muito mais do que o seu espelho quer mostrar  

Por dentro você é melhor do que por fora  

Ainda não encontrei alguém melhor que você  

  

Deixa eu te fazer feliz  

Deixa eu te colocar de plano de fundo na minha tela 

Não estraga a brincadeira, só finge que gostou desses versos  

Vamos fazer acontecer,  não deixa que isso se apague  

  

Estamos longe de casa  

Que tal morar nos teus braços? 

Encontrar saída dentro de um abraço seu? 

Sem dramas, apague a luz e deita comigo  

  

Não vou te obrigar, mas, se quiser pode ficar  

Eu não vou brincar com seu coração  

O seu lugar é perto de mim  

Perto de você eu sou sempre melhor  
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 LUXÚRIA

Hoje pensei em você uma forma diferente  

Te sintonizei em uma outra estação  

Cada batida do meu coração me fez lembrar aquela nossa canção 

E o teu sorriso fez do nosso melhor momento o meu refrão 

  

Mais uma vez, pensei em você de uma forma diferente  

O teu abraço chega como que quebrando as ondas do mar  

E tão forte como os ventos orientais, não resisti e me entreguei 

Olhando de longe perco de vista tudo que sonhamos  

  

E se um dia alguém te amar como eu te amei 

Teremos duas pessoas perdidas no mundo 

E quando tamanho amor não é correspondido 

Todo amor vira ódio, e por falta de amor próprio, seu final é solidão 

  

Veja-me sorrindo nos lugares onde não estivemos  

Veja-me feliz e leve, sem todo peso da nossa relação 

Sangrei, mas pensei meu coração  

E toda dor me trouxe a luxúria de ter ver sentir o mesmo  

  

Quero longe de mim essa vingança 

Não sou assim, machucar quem me machucou  

Aceite o seu final, eu sem você sigo em frente  

Você sem mim, sempre chora no final 

  

A propósito, de propósito  

Veja quem nem borrou esses meus versos  

Mesmo escrito em lágrimas você não verá a minha dor  

Sentirá a minha falta, e essa dor será só sua e de mais ninguém 
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 ROBIN HOOD

Nos teus olhos posso ver a poesia que me faltava  

Esse bronze no teu corpo, é de tanto o sol te desejar  

Quem se perde olhando o infinito, não conhece as curvas do teu corpo 

Cada toque uma nova sensação, sorri , olhei e me apaixonei  

  

Por onde andei? 

Onde você estava? 

Te procurava no meio de tanta gente  

E você sempre esteve dentro de mim 

  

Um sonho dentro de um sonho  

A magia que só esse teu olhar teu tem  

Essa tua fragilidade em cada gesto, chega em mim de modo tão tênue 

Poderia ser recíproco, mas, não sei ser tão fino 

  

Deixa esse teu Robin Hood lhe entregar essas flores roubadas 

Não plantei nem reguei 

Com carinho apenas pensei e dediquei  

No meu bloco de notas tem um rascunho que agora vira arte final  

  

Teu nome com meu sobrenome  

Sou seu plano para o futuro  

E quando você acordar estarei do seu lado  

E nem te conto que às vezes você morde o travesseiro 

  

Vem, venha ver o sol chegando  

Temos um dia inteiro pela frente  

Feche os olhos e veja a surpresa que lhe preparei 

Parece romã com gosto de acerola , só confundi o gosto da sua língua 
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 QUERO TE VER 

Me perco em você  

E você tantas vezes se perdeu em mim 

É sempre difícil se encontrar sozinho 

O melhor que fazemos é sempre tentar nos achar um no outro 

  

Veja nos meus olhos a imensa vontade de lhe abraçar  

Eu vejo nos seus olhos a vontade intensa de me amar 

Antes eu peço, tira do mundo tudo que nos machuca  

Antes desata o nó que nos prende ao passado  

  

Amar nunca foi fácil 

Sentir é prova viva da força que ele tem  

E quase sempre eu disfarço, de repente lembro que nosso tempo é raro 

Não podemos perder tempo tentando consertar o que se quebrou 

  

Tenho um pedido em comum  

Tantos outros tentaram  

E a lembrança machucou quem cedo desistiu 

Deixa que a gente se beija, se esse é nosso desejo, não custa nada tentar assim 

  

Eu sei que a verdade liberta e às vezes machuca  

Pode vir, eu já preparei meu coração para aceitar o que vier  

Tudo que tenho é o que plantamos e regamos juntos  

Nosso jardim tem o mesmo sol, e quando olhamos na mesma direção tudo é mais bonito 

  

Tudo se resume em um "Quero te ver" 

Tudo se define em tudo que descobrimos sentindo 

Nesse teu jogo eu sempre perco 

"E nosso amor é sempre assim, quando mais se dá mais se tem" 
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 PAM

O que será de nós agora ? 

Como faz pra te esquecer? 

Nunca existiu uma parede entre nós  

Só o tempo vai dizer o que deve ser feito 

  

Eu me pergunto: porque acreditei de mais? 

Ganhei o mundo cedo de mais  

E tudo desabou quando você virou minha droga 

Estou imerso nessas horas de solidão  

  

Viver o momento é pura felicidade  

E às vezes os sonhos cegam as promessas  

Teve dias que fiquei off-line  

E você sorrindo em qualquer outro lugar  

  

Nunca é tão tarde para aprender a ser melhor 

Assisti um stand up de nós dois  

Estou rindo do que aconteceu  

Riram de nós por acreditar no amor  

  

Você preferiu dar um tempo  

Esqueceu que só um abraço nos aquece 

Não levou em conta o meu sentimento  

Se esqueceu que não se vive só de saudade  

  

Não sou mais refém do medo  

Só achei certo dizer o que estou sentindo  

São coisas que lembro e não gosto de falar  

São coisas que quero falar e não lembro  

  

A minha rosa tinha um espinho e eu não vi 

  

  

Página 118/245



Antologia de Wanderson_Lima
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 MEMÓRIAS 

Te vejo sorrindo  

E isso desfaz meu mundo de tristezas 

E quando lhe entreguei meu coração  

Refiz todas as minhas memórias  

  

A vida tem tantos segredos  

Idas e vindas  

Abraços e despedidas  

Derrotas e vitórias 

  

Perdi as contas das vezes que pensei em você  

Estou voando e carregando você nas minhas asas  

Com um beijo você mata minha sede  

Quando você diz que sou a melhor coisa que te aconteceu , você me desmonta  

  

Nenhum de nós nunca se indispôs 

Mesmo  lutando contra a saudade  

Vimos uma possibilidade de oportunidade  

Deixa meu coração perceber a falta que você faz  

  

O mundo é dos apaixonados  

Desmorona carícias depois de um eu te amo 

Eu nunca deixo pra depois,  não sei quando vai ser tarde 

Qualquer hora é a nossa hora  

  

Teu corpo me diz o que preciso fazer  

Vou escrever meu novo poema debaixo do cobertor 

Enquanto lhe falo ao ouvido qual meu próximo passo,  de caçador viro presa 

Com você por perto agora sei do que preciso 
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 DISK 188

Não vou desistir dessa vez  

Me disseram que existe um mundo lá fora atrás da porta do meu quarto  

Qual o fardo que você carrega? 

O peso que meu coração carrega é pior que ter perdido alguém  

  

Quem garante que será a última vez ? 

Tenho perdido tanto tempo preso ao passado  

Quero partir, recolha meus pedaços  

Estou perdendo o interesse nas pessoas 

  

Estou sem sincronismo,  não estou funcionando como deveria  

Quando te olham nos olhos e perdem a esperança, parece imaturo 

Não estou inspirando ninguém  

Estou com pena de mim mesmo  

  

Dessa vez você tem razão  

Na solidão eu me sinto leve  

Tão leve que qualquer vento do desespero pode me levar  

Disk 188 vamos conversar, ouça o que meu coração tem a dizer  

  

Me sinto sufocado, tanta gente sorrindo  

Isso é tão chato e tão necessário  

Se importar com quem se importa 

Só não quero ser ingrato, mas, prefiro ficar sozinho  
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 PESSOAS RASAS 

Estou cansando 

São sempre as mesmas desculpas 

Sempre falhando ao amor que dediquei  

O que você pretende dizer dessa vez? 

  

O mundo é só escuridão pra quem caminha sozinho 

Nunca é a última vez com você  

Não tem mais lugar pra você em mim 

Melhor assim, seguir em caminhos separados  

  

Pessoas rasas são sempre assim 

Esperando tanto dos outros e sempre retribuindo tão pouco  

Quase inexistente e sempre sem interesse  

Depois de tudo isso, só me resta partir  

  

Antes que eu chegue a beira da insensatez  

Antes que deixe de reconhecer quem de fato eu sou 

Antes que eu não saiba como se enlaçar com outro alguém  

Antes que mergulhe de vez na solidão  

  

Será que você consegue ver a um palmo de você? 

Juntei as palavras que queria lhe dizer  

Meu coração achou melhor apagar  

E um simples adeus é tudo que tenho pra você  
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 MARCELA

Logo logo me encontrarei  

Sem falhar com quem tanto amei  

Um passo de cada vez  

Sem machucar ninguém outra vez 

  

Nem sempre o perdão é um recomeço  

Enquanto você  recomeçava eu partia  

Eu deixei você em mil pedaços  

Me justifiquei que é errando que se aprende  

  

Quem foi que disse que da dor nasce o amor? 

Nos versos da vida, esse verso ninguém quer escrever  

Tocar o céu não é pra qualquer um 

E você não era qualquer uma, só agora percebo isso 

  

Pra amar tem que participar  

Juntar e somar  

Ficar e sorrir pra marcar  

Compartilhar e abraçar  

  

Agora é tarde pra voltar  

Tarde pra sentir raiva ou reviver  

Seu nome é o melhor de nós que ficou  

Quando falam de você sempre lembram de mim 

  

O que me resta agora é olhar tudo que sobrou  

Apreciar tudo que você deixou  

Cartas antigas pedindo um recomeço  

Antes de partir você pediu: Me faça sentir viva outra vez 

  

E de repente eu te matei dentro de mim 

Sem se dar conta eu morria dentro de você  

E o que era para ser eterno  
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Deixou de existir  
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 ESTOU TENTANDO SEM VOCÊ 

Se foram as flores que guardei para lhe dar 

Você tinha um segredo e não me contou  

Foi tão difícil aceitar  

Lutamos tanto, e desistir não fazia parte dos planos  

  

Não tinha como saber  

Onde estão as respostas que só existe em você? 

Deixa chover no meu jardim 

Preciso de flores e um sol só pra mim  

  

Eu não sabia 

O teu segredo era eu  

Eu era as suas respostas  

Eu não sabia, e você queria um mundo sem respostas  

  

Nem tudo é recíproco 

Nas voltas que o mundo dá  

O que jogamos ao vento um dia volta  

Nem sempre como queremos, mas  um dia volta  

  

Estou tentando sem você  

O que a paixão  devorou  

Eu tento por amor reconstruir  

E tudo que descobri é a metade do que achava que sabia  

  

Achei um eu mais forte e leve  

E mesmo na tempestade consigo seguir em frente  

Também achei um sorriso escondido  

O mesmo de antes,  só que agora mais contagiante  

  

Os dias se foram  

Eu sigo sem você como deveria ser  

Às vezes eu penso em você  
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É normal são lembranças de você  
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 MAIS UMA VEZ 

Não importa se a princípio eu chorar  

O que importa é sempre o final  

A mentira sempre machuca e nos torna fracos  

A verdade sempre nos coloca no lado de lá  

  

Existe um lado meu que você precisa conhecer  

Mesmo em meio a tempestade eu danço na chuva  

Cada pingo é um esperança que chega  

Meus olhos agora sabem dizer o porquê  

  

Pode vir, abra a porta e veja a surpresa que preparei  

Longe de mim a chuva lá fora nunca vai passar  

Vem e aceita que eu sou o seu grande amor  

Vem e não me faça esperar  

  

Se você preferir eu posso ir 

Dos dois lados a saudade é a mesma 

Posso me apaixonar mais um vez ? 

Então me olhe como se fosse a última vez 

  

Hoje descobri que não podemos ser amigos pra sempre  

De vez em quando teremos que nos beijar  

Falar como gente grande, fazer planos e decidir quando iremos nos casar  

Estou esperando você chegar pra te contar essas verdades  
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 LUZ

Me disseram que você sabe perdoar  

E a luz que tanto procuro está dentro de você  

E quando não querem falar e nem sentir  

Você vem e me mostra o caminho que pode me salvar  

  

Me disseram que a escuridão não existe 

É só ausência da luz,  logo passará  

Todos os dias eu quero acreditar  

Me diga e me ajude a não desistir  

  

Conheço  um lugar onde existe bondade e alegria  

Já me disseram e me mostraram uma vez 

Só que eu não quis ficar, na verdade  

Eu queria lhe mostrar  

  

Eu quero que também acredite naquilo que é difícil  

É distante, porém não impossível de alcançar  

Quando temos alguém que se importa 

Lutar sempre vale a pena  

  

Deixe tua luz brilhar  

Deixe teus olhos mostrarem o caminho  

E quando não existir mais solução  

Me mostre aquele sorriso de sempre 
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 O MELHOR ACABOU 

Era para estar tudo tão calmo e tranquilo  

Essa tempestade que não passa  

Estou esperando e não chega o clarão  

Não trouxeram flores desta vez  

  

Um gesto podia apagar esta ferida  

Se alguém te fere, o mínimo que você pode esperar é um pedido de desculpas  

Aqui se fez, aqui se paga  

Um dia se reporta ao que se fez e ao que se faz  

  

Estamos num barco sem direção  

Eu não sei aonde estou 

E nem você sabe para onde vai  

Eu só queria encontrar a direção que me levasse  a quem sabe perdoar  

  

Quem sabe, cuidar do coração nos leve a reviver  

A verdade é quente e eterna, aquece novamente a chama da paixão  

Não importa quem errou, só precisamos não errar outra vez  

Vamos ser o que não fomos da primeira vez 

Não deixe acabar o melhor de nós  
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 SEM MISTÉRIOS 

Eu não disfarço o jeito terno de dizer o teu nome  

É tão fácil se perder no seu sorriso 

Eu tenho medo e não quero me machucar 

Sem mistérios é só o medo de dizer o que se sente 

  

Quero lembrar da gente quando a noite chegar  

O desejo de lhe ter e cuidar de você sempre vem ao anoitecer  

Quando eu te encontrar outra vez, sei que vai perceber que tenho algo a dizer  

Já que sou eu quem precisa de você, sorria pra quebrar o gelo  

  

Como explicar ao meu coração o que acontece toda vez que lhe vejo ? 

Será que eu sou tudo que você precisa? 

O que parece ser não é 

E o que não é pode ser  

  

O tempo é o medo de muitos  

Não ter o que lembrar e nem ser lembrado 

Eu te guardo no peito vencendo todos os medos  

Eu já disse, é sem mistérios, é só o medo de dizer o que se sente   

  

Tem uma metade minha querendo você  

 A outra metade já lhe tem  

Você é a manilha em minhas mãos, sem blefes eu lhe disse tudo que estava no meu coração  

Mesmo longe lhe vejo brihar daqui 
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 A TODO CUSTO 

Preciso provar o meu valor  

Só assim não terei mais medo de te perder 

Em cada gesto preciso que sintas o meu amor 

Só assim terei certeza que fiz todo possível pra você ficar  

  

Preciso tanto de você  

Em cada beijo vejo essa minha necessidade  

Quem já amou consegue entender  

Que o amor é a chave pra se entregar para alguém  

  

Vontade e razão muitas vezes não se combinam  

Nem sempre oferecemos tudo que queremos  

Nem todo abraço demonstra todo calor  

Mas, pobre quem não se entregou por amor 

  

Mesmo quem errou por amor  

Errou por aprender a amar alguém  

E hoje sabe a todo custo como se pinta uma paixão  

Só assim se sabe todo mal que se fez  

  

Um dia você vai ser entregar e dizer que ama alguém  

Um dia você vai entender que falar de amor é deixar o final pra depois  

Encontros perfeitos são aqueles que nunca são esquecidos  

Só quem tentou pôde saber
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 O SEGREDO ESTÁ NO FINAL 

Ela me chama pra jogar um jogo  

Ela sabe as cartas que tenho em minhas mãos  

Ela descarta o valete e eu fico com a rainha em minhas mãos 

Assim fica fácil, ela deixa eu ganhar  

  

Pode entrar, agora a casa está vazia  

Preparei tudo para quando você chegar  

Tem o anis que você tanto gosta  

Não sei quais são os seus planos, mas tenho um para nós dois  

  

Enquanto você viaja pelo mundo  

Eu pensava em palavras para lhe deixar mais perto de mim 

Enquanto você viaja pelo mundo  

Eu descobria a saudade  

  

Parece que o amor fica mais forte quando dizemos o que sentimos  

Desde o nascente ao poente  

Você entra e sai dos meus sonhos 

Não brinque assim comigo, é sério o que existe dentro do meu coração  

  

Com um olhar ela me mostra todas as respostas  

Seu semblante é a sagrada geometria das reações  

Seu sorriso esclarece e tira todas as minhas dúvidas  

Em um dia cinzento, ela é o meu sol  

  

Já me disseram:  

Ela é alegria e satisfação  

Ela também é felicidade  

Ela é Letícia  
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 SEM VOCÊ - Parte II

Você tinha um sonho  

E não me contou  

Eu estava nele e não podia fugir  

Eu não sabia, e parti sem saber  

  

O que você guardou dentro de você  

Me machuca agora ao saber  

Um dia você viveu por mim  

E sem saber eu tirei isso de você  

  

Eu tinhas suas respostas  

Mas, deixei você sem saber  

Você se cansou das minhas mentiras  

E a maior de todas, era que eu não amava você  

  

Eu sigo sem você  

Como deveria ser  

Um dia desprendemos de todo mal 

Você me soltou num dia frio de chuva, e o vento da solidão me levou  

  

Melhor assim 

Seu coração inteiro e o meu em mil pedaços  

Melhor as lembranças do que não existiu  

Do que a saudade de sonhos incompletos  

  

Quem faltou? quem não realizou ? 

Fica em off, pausa esse jogo da sinceridade  

Vamos jogar outro jogo  

The end, e eu sigo sem você  
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 MAIS  DO QUEM ONTEM, MENOS DO QUE AMANHÃ 

Eu sempre tive medo desse teu olhar  

Assim você me assusta  

Assim você me faz ficar adulto  

Eu sempre tive medo de amar  

  

Não amar por medo de sofrer  

Cair e não conseguir levantar  

Enquanto o coração acelera  

Minha razão pede calma e mais devagar  

  

Essa fase é nova  

Você diz que eu devo aceitar  

Se aceitar, é perder todos os meus medos  

Então me ama do jeito quiser 

  

Já estou de armadura pode vir a queda  

Hoje eu te quero: 

" Bem mais do que ontem  

E bem menos do que amanhã" 

  

Agente não faz tanta coisa esperando o momento ideal  

E às vezes ele nunca acontece  

Enquanto estivermos de mãos dadas, cada ocasião será o nosso momento ideal  

Estamos num barco e remaremos juntos  
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 JUNTOS

Ainda resta flores para regar 

Ainda existe mil milhas para caminhar 

Ainda existe tantas estrelas para alcançar  

Ainda existem tantos sonhos para realizar  

  

E faremos tudo isso juntos  

Eu sei, tudo isso pode até assustar 

Fica até difícil de aceitar  

Ninguém nunca fez tanto assim por você  

  

Você é remédio pro meu coração  

Eu nunca senti por alguém o que estou sentindo agora  

O mundo parou só pra fitar aquele nosso sorriso  

Teu nome com meu sobrenome nome, nosso sonho se encaixou  

  

Quando o seu tudo se resume em uma única palavra  

Está palavra é você  

De tão importante,  você se tornou minha prioridade 

Tudo por você e tudo pra você  

  

Alguém está pensando em você  

Eu penso em você com o meu coração  

E só vai fazer sentido se você pensar em mim também  

Me completa da mesma forma que a manteiga completa o pão  

  

A verdade que criamos é a mesma que sentimos  

E mesmo tudo parecendo um sonho  

Um beijo deixa tudo bem mais bonito  

Mesmo que esse beijo nunca tenha acontecido  
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 BOM SAMARITANO 

Você me vê como um bom samaritano  

Nem sempre sou o que parece ser  

Às vezes tudo parece tão errado  

E nem sol conserta o que há de errado  

  

Você não percebeu  

Escondi meus medos pra você se inspirar em mim 

Fugi só pra você sentir saudade do velho eu  

Hoje me tornei o que tanto temia 

  

Quem me olha nos olhos  

Vê a canção triste que canto todos os dias 

Quem me olha nos olhos  

Vê o quanto estou machucado e sozinho  

  

Um gesto não apaga muitas feridas  

Se alguém te fere o que você faz ? 

Guarda o troco para o final? 

Não adianta sorrir se o seu coração pretende chorar  

  

Aceite as lágrimas  

Deixe morrer as flores que não servem mais 

Um jardim sem flores continua sendo um jardim  

Siga em frente, mais por você do que pelos outros  
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 UM SEGUNDO OLHAR 

Todo mundo sabe  

Nunca se dá as costas para quem sempre nos ajudou 

Quantas vezes você já esqueceu o bem que alguém já te fez? 

Agora é a hora de reparar o que se perdeu  

  

Um segundo olhar vai te mostrar  

O que de mais belo se perdeu  

O que você ainda não percebeu  

Um segundo olhar vai te mostrar 

  

Quem temos é quem somos  

Não são os erros que nos definem  

É preciso se reconstruir todos os dias  

Ser uma pessoa melhor para aprender a ter o equilíbrio distante  

  

Todo mundo sabe  

Ser feliz é muito bom  

Mas, fazer alguém feliz vale muito mais  

Nem o próprio sol se aquece  

  

Então deixa as diferenças de lado 

Aproveite cada momento  

Colha as flores enquanto a tempestade não chega  

Diga aqueles que são importantes na sua vida, a importância que eles tem 

  

E se você ainda não viu a falta que eles fazem  

Olhe mais uma vez,  um segundo olhar pode revelar  

Tudo que você ainda não sentiu  

Tudo aquilo que um dia você vai aprender  
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 PÁSSAROS

Agora estou melhor  

Sem  você percebi a força que tenho  

A minha melhor versão ainda estava por vir  

Hoje é um dia lindo pra dizer isso 

  

Sente e me assista viver tudo que nunca antes vivi  

Eu vi uma figura que dizia assim: 

" um dia iremos morrer, mas, todos os outros dias não " 

Então decidi fazer valer cada minuto  

Sentir saudade não é tão ruim assim, faz parte de uma boa lembrança  

  

As lágrimas trazem de volta o que não ficou  

E também levam pra longe o que deve ficar no passado  

Seu nome é mais que uma cicatriz que se cauterizou no meu coração  

A promessa que desisti por falta de reciprocidade  

  

Então recomeço olhando em outras direções  

Aprendendo com os erros que cometemos  

Enquanto eu queria estar preso a você  

Você só queria ser livre  

  

Só nos restou voar em outras direções  

Pode chorar agora, agora é a sua vez  

Verdade seja dita: 

Eu só vou sofrer se eu não me conhecer e não saber do que sou capaz 
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 DEPOIS DAS TRÊS 

Te ver sorrir  

Ouvir teu respirar  

Me faz relembrar  

Que eu não devo seguir a sombra de ninguém  

  

Deixo de pensar  

Nas coisas que machucam os apaixonados 

O teu temor  

É quando dói meu coração  

  

Fique aqui comigo 

Terminei a história que somos bem mais que amigos 

A coragem morre  no seu sorriso  

Você clareia minha confusão  

  

Perto do fim 

Nos beijamos outra vez  

É a mesma canção toda vez  

Eu não canso de escutar 

  

Passaria a vida contigo  

Perto de você daria meu último suspiro  

Sem você todas as escolhas são incertas  

Te encontro outra vez na minha imaginação  

  

Se apenas eu pudesse  

Fazer o que eu penso  

Seria um homem livre  

Livre para sentir o que quiser 
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 MEL

Deixe-me entrar no teu jardim  

Eu vi flores em você  

A chuva não vai parar enquanto você não me notar  

Não me faça esperar , já perdi tanto tempo 

  

Deixa o sol entrar 

A vida é plural e dois caminhos podem se encontrar  

Posso te chamar de mel? 

Percebi a doçura na sua voz  

  

Enquanto você espera por uma nova mensagem  

Eu penso  no que dizer  

Abra a porta e me espere chegar  

Quem sabe eu seja seu grande amor 

  

Enquanto você se encanta com esses versos  

Eu combino teu nome com o meu  

Escrevi um novo poema 

Sem data para não haver saudade  

  

Alguém apareceu pra ficar  

Colorindo em sete cores o meu dia  

Alguém me mostrou o seu lado dócil  

Eu me prendi e não parei de pensar em você 
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 PARA SEMPRE

As folhas estão mudando de cor  

Alguém sempre vai pisar nas folhas que caem  

Será que você ainda vai se lembrar de mim? 

Agora solto da sua mão e deixo-me ir  

  

Um dia teremos que explicar: 

Porque fizemos? 

Porque deixamos de fazer? 

Só os céus saberão da verdade  

  

As coisas belas da vida eu dei o teu nome  

Eu queria lembrar de você em cada momento  

Pode ir sorrindo para o altar  

O amor lhe espera de braços abertos  

  

Sou honesto em aceitar o seu coração em outras mãos  

E tão louco em imaginar o que nunca aconteceu  

Não esqueça das flores que lhe dei  

Nem pise nas que caem, um dia todos nós caímos  

  

Como um anjo caído e ferido  

Aceitei que perdi  

É tão difícil lutar contra um coração apaixonado  

Ele sempre vê chances onde não tem  

  

Para sempre você será meu grande amor 

Para sempre você será a promessa que não aconteceu  

Para sempre você será o sonho que não se realizou 

Para sempre você será a minha musa inspiradora  
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 VOCÊ 

Estou fazendo tudo que posso  

O próximo nível envolve beijá-la  

Eu não tenho as palavras certas pra você 

Com esse teu jeito você bagunça minha cabeça  

  

 Não tenha medo  

Diante de um precipício  

Seguir em frente significa dar um passo para trás  

Liberte-se do abraço que não lhe aquece 

  

Imploro o teu perdão 

Antes mesmo de eu errar 

Sei que vou errar 

Não tenho tudo que você merece para lhe  entregar 

  

Alguém parece gostar mais de você do que eu  

Enquanto eu chego com flores 

Alguém traz sol da manhã só pra você  

Não sei se as palavras que tenho são bonitas, só sei que são sinceras  

  

Ei você,  que não sai da minha cabeça  

Ei você, minha rima preferida  

Ei você,  a verdade que me transforma  

Ei você, que com um bom dia me arrepia  

  

Essas luzes nos seus cabelos te deixam ainda mais bela  

Esse teu jeito de menina mulher me fascina 

Seu pudesse definir em uma só palavra o que estou sentindo  

A palavra certa seria você 
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 ESSE ALGUÉM SOU EU

Lembro-me da primeira vez que nossos olhos se encontraram  

Você tentava esconder o que seu coração queria me mostrar  

Sua timidez dizia tudo em pequenos gestos  

Enquanto eu tentava me explicar, mais ainda eu não sabia o que dizer  

  

Sobre o lago as folhas caem  

E para quem acredita  

Há de renascer outras em seu lugar 

Depois de tantas tentativas podemos mais um vez acreditar  

  

Parece ser verdade esse brilho em seu olhar  

Eu nunca precisei tanto de alguém assim 

Você me faz sentir essa falta  

E quando estou sozinho sinto a verdade dos apaixonados  

  

Só quando se ama alguém assim valorizamos cada momento  

E todos os caminhos parecem chegar ao mesmo lugar  

Eu invento versos e rimas, e sempre paro em teus braços  

Parece amor, mas, ainda não é, estamos apenas inventando um novo sentimento  

  

Olhe o sol comigo  

Deixe perder de vista sua imaginação  

O que você ainda não viu,  iremos construir juntos  

Um dia alguém vai dizer que te ama e quer ficar pra sempre com você  

  

E esse alguém sou eu  
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 MULHERES

Uma verdade:

 Com sua competência

Conquistou o seu espaço

O seu lugar por direito

Ganhou respeito 

Uma verdade:

Hoje presente em tudo  

Multiplica e sempre vem para somar

Constrói pontes e sempre alcança os seus objetivos

Com a garra de sempre nos mostra como fazer melhor 

Uma verdade:

Nem todas as palavras podem expressar sua importância

Nem todos os dias serão suficientes para demonstrar nossa admiração 

Como desejar tudo que há no mundo de bom para você

Se sem você não teria graça nenhuma? 

Uma verdade:

Sem você...

Triste, vazio, sem emoção e sem certeza

É um dia sem bom dia 

É tudo sobre e para você

É tão bom, suave e encantador 

Falar das mulheres, 

Na verdade, é ser homenageado junto com elas  

E sua beleza está além das linhas de um belo rosto

E na cicatriz do seu ventre, todos os outros são o seu milagre

E temos que aplaudir de pé

A criação é a prova que Deus existe, e a mulher é a prova de que não vamos bem sem vocês 

Mulheres ...

Continuem a embelezar e perfumar nosso jardim

A alegrar e ser o nosso sol de cada manhã

Acima de tudo,

Cuidem-se! Amem-se!
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 FLORES PRA REGAR

É tão bonito quando o céu fica laranja  

Você já reparou, parou pra pensar que sozinhos não conseguimos compartilhar o que a vida tem de
melhor ? 

Eu te levo no olhar, como referência e futuro  

Sua mãe fez dois pontos de fuga, e o resto eu continuei, agora tenho minha arte final  

  

Viajo, percorro, sou andarilho  

Na terra de ninguém, você me fez: 

Tribo e nação, falando tantas línguas  

E mais uma que eu aprendi,  a língua dos apaixonados  

  

Te vejo entre as linhas de cada poema  

São coisas que quero dizer sem  ter que me explicar  

São coisas que senti com o coração antes de pensar  

Tem vários jeitos de chegar ao coração, esse é o meu  

  

Estou ouvindo a música dos apaixonados 

Você me pergunta qual? 

Todas, eu vejo o romantismo em cada música e letra  

Escrevo nossa história pra você contar para os nossos filhos um dia  

  

E combinamos assim: 

Me apresente aquele sorriso de sempre  

Todas às vezes que eu chegar com flores  

Terás o seu próprio jardim, com as flores que dediquei a você , sempre terás flores pra regar  
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 PASSADO, PRESENTE E FUTURO 

Eu vi a luz no seu olhar quando te vi chegar  

Procurei as palavras certas para te convencer a ficar  

A mistura de beleza e moral  

Me perdi imaginando do que o seu corpo era capaz  

  

Faz comigo o que ninguém nunca fez com você  

Ultrapassa os limites de todas as perspectivas  

Amontoa sonho sobre sonhos  

Uma noite não será o bastante  

  

Quinze minutos pra dizer tudo que sinto  

É tudo que peço e preciso  

De todos os pedidos que já pedi, você é o único que funcionou  

De longe eu vejo mais um cometa partindo sem destino, em algum lugar ele vai repousar  

  

Não me deixe assim sem rastro pra seguir 

E quando penso em você o mundo fica um lugar melhor  

Você sempre traz a melhor parte de mim 

Deitado nesse jardim sinto o perfume das flores  

  

Conheci você pensando ser um encontro qualquer e casual 

Sua voz remontou minha adolescência  

Nada volta ao mesmo lugar, mas, você me fez estar lá por alguns instantes  

Você meu passado, futuro e presente 
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 CAVALEIRO NAS SOMBRAS

Você entra e sai sem pedir passagem  

Parece que a chave do meu coração está com você  

Desvirtua e confunde o que no fundo eu nem sei se quero de verdade  

Você brinca de se esconder no meu inconsciente  

  

Quem disse que o amor avisa quando está pra chegar? 

Quem disse que o sol nos espera acordar para nascer? 

Esperei o dia terminar, eu tinha um segredo pra te contar  

Mas você disse que estava amando alguém  

  

O que dizer a alguém que está apaixonado? 

O que dizer a alguém quando seu coração pertence a essa pessoa? 

O que dizer quando o tínhamos guardado era pra se ouvir dessa pessoa? 

Deixa rio caminhar, as águas precisam seguir seu rumo  

  

Era a felicidade em minhas mãos  

Não posso destruir o que de bom pode acontecer  

Quem sabe um dia a gente possa se encontrar  

Não vou lutar contra aquilo que é sincero  

  

O mundo nos ilude e nos esmaga  

Eu não sou assim , as marcas ficam no passado 

Permaneço nas sombras esperando você encontrar a luz que tanto procura em mim 

Enquanto isso vou me omitir e esperar você me descobrir entre os seu sonhos  
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 A QUÍMICA PERFEITA 

Pensa em mim como da primeira vez 

Se apaixona outra vez  

Deixa o amor se repetir, deixa o amor ser a mãe da retenção  

A química acontece toda vez que penso em você  

  

Quando o sentimento é plural  

Só pensamos em somar  

Ao mesmo tempo nosso amor é singular  

Tem seu nome e meu sobrenome  

  

Estão mentindo por aí, quando dizem: 

" A solidão às vezes cai bem" 

Falo por mim, estou feliz por ter o que preciso  

E na estrada dos apaixonados caminho acompanhado  

  

E no meio da noite tua voz parece uma lullaby 

E quando parecia que minhas pernas iriam falhar  

Em teus braços encontrei meu descanso  

E nos teus lábios encontrei todas as respostas  

  

A vida precisa de mais likes  

Um eu gostei a cada gesto de afeição  

Atenção e dedicação em cada ação  

Reconhecimento e atenção pelo bem alheio 

  

Se eu plantar sentimento será que nasce amor? 

Eu preciso regar e você cuidar  

Deixa o sol e a chuva chegarem 

Cada um tem o seu papel 
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 PERFEIÇÃO 

Mesmo tudo pra você  

Não é o suficiente e nem tudo que você merece  

Ontem tive um sonho 

E hoje o seu bom dia foi um sinal  

  

Queria definir você só com uma palavra  

Poderia ser perfeição  

Não consigo explicar, o seu beijo vai além  

O sol chega mais perto todas às vezes que estamos juntos  

  

Eu sigo as regras do seu jogo  

Você sempre vence , eu não consigo ficar com saudade  

Não vale de nada uma caneta e um papel  

Se não temos um alvo de inspiração  

  

E quando não sabemos aonde chegar  

É fácil se perder  

Eu sei o quero e você também  

Mesmo assim eu me perco nas linhas do seu corpo  

  

A perfeição  

Está no seu jeito de sorrir  

Está no seu jeito de olhar  

Você é a perfeição  

  

Existem dois mundos  

Um com você e outro sem você  

Vamos terminar essa conversar no meu quarto  

Enquanto você me conta seus sonhos, você realiza os meus  

  

Eu quero você sempre perto de mim  

Preciso me sentir  perfeito e completo  

Provavelmente você pensa e sente o mesmo 
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Só ainda não teve coragem de falar  
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 VOCÊ SERÁ SAUDADE

Eu já decidi  

Só vai virar saudade quem for importante pra mim 

E quando você se for, saiba que você fez parte de tudo que sonhei  

Faz de conta que vivemos um romance  

  

Esse é o meu jeito de demonstrar carinho  

Bem parecido com o seu  

Li seu olhar distante dessa confusão  

Vi o quão importante você é, foi bom te conhecer  

  

Se eu pudesse fazer um pedido  

Fica perto de mim  

Tenho outros mil versos pra te recitar  

Eu amo esse teu jeito  

  

Um dia falamos : 

"Não basta só o compromisso , vale mais o coração" 

Enquanto você tentava decifrar da onde vem todos os  meus poemas 

Mentalmente eu criava o mais lindos de todos  

  

Nosso silêncio é o poema mais perfeito  

O que vem depois é o plano de todos os anos 

Enquanto o pensamento distante 

Nossa memória calcula o que tem que ficar no coração  

  

Qual o gosto da saudade? 

Quando você se for, volta pra me contar  

Qualquer poema cabe em você  

Foram momentos que pensando em você eternizei as palavras 

 

Página 152/245



Antologia de Wanderson_Lima

 MEU MUNDO

Ouvi dizer: 

Você quer dividir comigo seu travesseiro  

Na sua cama fria está precisando de um corpo quente  

Você não quer só uma visita , quer que eu more nos seus sonhos  

  

Ouvi dizer : 

Você não quer mais carona, quer lugar fixo no banco da frente 

Sua mão precisa da minha  

Seu espelho sempre lhe traz boas lembranças  

  

Ouvi dizer: 

Você não quer ser mais um rascunho, quer ser desenhada nas estrelas  

Pra que deixar pra depois o que precisamos ouvir agora? 

Mesmo sem entender, deixa o coração em confusão,  é um bem preciso  

  

Depois da meia noite eu só quero viajar nessa sua boca  

Me conta aquela história até o sol raiar  

Deixa o passado chorar o que não aconteceu 

O meu coração nunca esquece o que permanece  

  

Eu sem você me sinto tão perdido e sem ser  

Seu silêncio me chama atenção,  em que mundo você deve estar agora ? 

No meu mundo estamos sempre juntos num colchão  

Confesso me apaixonei  
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 NÓS 

Me acostumei com seu bom dia roco ao telefone  

Muitas vezes eu não sabia o que dizer  

Por isso recitava frases dos seus poemas preferidos  

Você sabia e ria, também percebia que era verdadeiro  

  

Quem se atreve a dizer o que nunca foi dito? 

Quem se atreve a viver a vida sem pensar no depois? 

Se a caneta da vida se acabar, será que nossa história fica sem um final? 

Sem amor a gente sente o veneno do escorpião  

  

Dois é par, e eu sem você sou que? 

Eu era só uma canção instrumental  

Daí você chegou e letrou a minha melodia  

Eu só tenho uma vida inteira pela frente, deixa eu ficar com você 

  

Todos os seus passos fazem meu caminhar  

Com você nada é vazio, nem fico mais preocupado  

Mesmo se você não disser nada, o seu sorriso traduz 

Se alguém te perguntar quem aquece no frio,  responda eu 
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 REPLAY

Um tanto incompreendido esse meu coração  

Deixa eu entrar vamos conversar 

Enquanto a chuva cai podemos sonhar  

Eu trouxe tantas coisas, eu venho pra ficar  

  

Eu sou tanta coisa, e mais ainda o que você pode esperar  

É só você pedir , estou aqui para lhe amar  

Sempre serei como você é, meu grande amor  

Esperar nem sempre é bom, eu espero o sol assim como te espero 

  

A porta do coração só se abre por dentro  

Vai , deixa eu entrar preciso descansar  

Vai, deixa eu te amar, perde esse medo de se machucar  

Eu me importo com você,  e não aceito perder 

  

Te assisto sorrindo  

Quero replay, quero sentir tudo outra vez  

Reafirmar  tudo que você me fez sentir  

Parece clichê, ou versos de um bobo apaixonado  

  

Enquanto eu aqui fora vendo as estrelas  

Você aparece como um cometa deixando seu rastro  

E é nesse momento que eu faço um pedido  

Volte meu pedido com flores e com um sim nos seus lábios  
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 FRENTE A FRENTE 

Hoje eu descobri  

Posso amar e não ser amado  

Enquanto você espera respostas  

Ela pode estar ao seu lado  

  

Nessa guerra sempre quem se machuca é o apaixonado 

Sempre o oposto  

Nunca frente a frente, sempre se escondendo atrás de um anúncio de felicidade  

As mesmas desculpas de sempre, são o álibi perfeito  

  

Eu amo quem eu quiser  

E quase sempre me machuco pelo meu querer  

Eu não tenho um oposto para mim  

Lado a lado tem a força do passado  

  

É tão curta essa nossa verdade  

Nem deu tempo de viver o que planejamos  

A tempestade chegou e nós estávamos sem abrigo  

Frases sem amostras de carinhos,  não era amor  

  

O amor não escolhe rosto  

Mirei seu coração e o meu lhe entreguei  

Poucas são as chances, e quem pensa diferente sempre prova essa verdade  
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 FUGITIVA 

Quando eu me ir  

Muita coisa vai mudar  

Não diga o que eu devo fazer  

As coisas mudam com o tempo  

  

O nosso bosque não existe mais  

Aquela rua não tem mais saída  

Quando você se for  

Vou tentar encontrar alguma coisa que me acalme 

  

A saudade bate forte quando você não tem ninguém para abraçar  

Aquela música passa lembrando o que se foi  

Aquela voz que me acalmava se calou  

Sem ter alguém por perto,  não tenho motivos pra sentir alguma coisa  

  

Deixei de ter o melhor de mim por muito tempo  

E por tanto tempo eu acreditei  

Que você comigo era o melhor pra mim 

E como me enganei,  e você também  

  

Se o pra sempre era desculpa para você não ficar sozinha 

Então a verdade se revelou  

Me disseram eu não vi, não conseguimos prevenir  

E mais uma vez alguém se machucou  

  

Vou me desligar  

Mudar de estação  

Rimar outras sensações  

Até breve ou até nunca mais  
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 PSICOLOGIA REVERSA

E com os pedaços de vidro que encontrei  

Em vez de me cortar fiz castelos de vidro  

E o que era só seu, se tornou parte essencial pra mim  

Quando converso com você tudo faz sentido  

  

Todos os dias eu penso em você  

E o que parece banal, ganha um sentido real pra mim 

O que posso fazer para você me acreditar? 

Se são flores que espero receber o que posso fazer para lhe convencer? 

  

Mesmo sem dizer uma só palavra, você me interpreta por inteiro 

Quero ser o livro preferido que você mais gosta de ler  

Alguém que conversa com você, e te faz se sentir melhor  

Nunca quero lhe ver triste, quero ser a tua força que te ajuda a prosseguir  

  

Tento remontar nossa conversa de ontem  

É só um improviso, mas até parece arte final  

Roubei suas falas só pra ouvir o que tanto eu queria  

Quando eu disse eu te amo, eu só queria ouvir um eu também  

  

Faça, só se fizer sentido pra você  

Também não quero que use contra mim o que eu disse pra você  

Se você não encontrar um sol na sua manhã  

Me liga e venha ver comigo o sol que bate na minha janela  
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 ANJO DE LUZ

Anjo de luz,  eu não sou você  

É tão sincero o que quero demonstrar 

Jaz o meu anterior, agora ressurge um novo coração  

Te mostro agora o que o seu olhar não permitiu  

  

Não quero esconder, nem fingir  

O que se chamava amor  

Eu chamava de Letícia  

E lá se vai mais um dia, estou pensando em você  

  

O coração é a curva de um rio  

Quem vai controlar o que se sentiu ? 

Quem consegue apagar o fogo que o amor acendeu ? 

Ninguém vai parar a ventania da imaginação  

  

Basta contar seus passos pra encontrar a felicidade  

Basta pensar em você pra se apaixonar outra vez  

Você se esconde no meu coração, e espera que eu finja que nada aconteceu  

Você tem um Ás de copas nas mãos e eu guardo minha Dama de ouros  

  

Quando te vi o amor aconteceu  

Agora esse meu coração só quer bater por ti  

Quantas estrelas nessa imensidão podemos contar juntos? 

Na certeza que tenho do que sinto, deixo meu coração falar  

  

Um dia uma estrela vai te dizer: 

Que a verdade que eu queria lhe contar, sempre esteve estampada no meu olhar  
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 E LÁ SE VAI 

Bastava aquele seu sorriso  

O que era passageiro se tornava eterno  

O que era belo se tornava perfeito  

Foi tão bom sentir-me mais jovem  

  

Hoje eu ouvi a nossa verdade: 

"A chama do amor não tem pavil" 

Mesmo num dia frio, o amor aquece os corações  

Basta imaginar um sol dentro de nós  

  

Ouço sua voz me chamar na madrugada  

Me acordando do sonho pra realidade  

Sonhei tanto, e mesmo assim não envelheci  

Quem conta compasso sempre aprende a esperar  

  

O que era hoje já se foi 

Viagem de sentimentos  

Não olhamos para trás pra saber o que aconteceu  

Sem medo de se machucar seguimos em frente  

  

Imaginei que eu era um rio,  e você navegava em mim 

Na esquina na antiga rua eu te espero passar 

Foi tão bom voltar no tempo 

Resgatei quem eu era e quem você foi 

  

Você talvez não se lembre  

O nosso amor tinha a força do aço  

Basta um dia escuro para tudo mudar  

Basta perder o som que faz a canção que a vida perde a cor  

  

E lá se vai mais um dia sem você  
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 FLORES DA PRIMAVERA

O que sinto  

Você diz que já sentiu  

Não vou deixar o medo te levar  

Sinta a imensidão do amor que está por vir 

  

Enquanto não chega o verão  

Colha as flores da primavera  

Estou em tuas mãos  

Veja o amor nascer outra vez 

  

Eu vejo um universo em nós  

Eu vejo a certeza em nós 

Veja as estrelas dizendo que podemos ficar juntos pra sempre  

Simplesmente a verdade mais bonita  

  

Voa meu lindo pássaro  

Procura pelo seu verão  

E encontra pouso nos meus braços  

Quem me dera explicar o que você ainda não sentiu 

  

Meu coração só bate por você  

E você com esse seu sorriso me invadiu  

Dorme e continua nos seus sonhos o que não terminamos  

Meu amor, eu só quero você  
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 ANJOS SEM ASAS

Ninguém olhou pra trás  

O que passou passou  

O que não aconteceu ficou só na lembrança  

A estrada da saudade não tem fim  

  

Tem gente falando da gente  

Do amor que demonstramos  

Do amor que faltou em nós  

Do sorriso que se apagou  

  

O que pra você era arrependimento  

Eu acreditava ser um sonho 

Na curva do nosso caminho você se dispersou  

Perdi o que nunca tive em minhas mãos  

  

O coração não aceita as respostas que a vida dá  

São só perguntas que ele queria um sim como respostas  

Parece que ninguém está pronto para os nãos que a vida dá  

Imaginei um mundo diferente, só pra me sentir melhor  

  

Essa viagem nos tira os pés do chão  

E depois fica tão difícil pousar  

Nós acostumamos a voar sem asas  

Como um anjo ferido e sem asas, só nos resta aceitar essa nova condição  

  

A chuva encerra mais um dia 

Lembrei e chorei pela falta de você  

Sei que choras também em algum lugar  

Mesmo de aço por fora , por dentro você continua a mesma  
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 TEATRO

Não sei ser sem sentir  

Não existe razão se não se encontrar  

No silêncio descobri quão triste é ser sozinho  

Sigo buscando em cada beijo e abraço, respostas  

  

Preciso de alguém para me resolver  

Eu sei que existo, mas, preciso de alguém pra me entender  

Além de espaço e um tempo marcado, preciso que a verdade escreva uma nova história de amor 

Eu sei no que acredito, mas, falta alguém pra dizer: Procurei tanto,  que bom que encontrei você  

  

Quando vejo o mar decido viver  

Lembro-me que precisamos continuar remando 

Um dia sem fim, com duas manhãs  

Quem nunca desejou amar assim? 

  

Ouço a voz do meu amor que eu ainda não conheci 

É difícil explicar, nem quero entender  

Confunde a ilusão e me mostra sem perceber  

Falo de amor e amizade e lembro de você  

  

As palavras se dizem quando estamos em silêncio  

Não quero ser um ator nesta vida, usando palavras que não são minhas  

Encenando um amor que não existiu  

Nem quero usar máscaras  

  

Às vezes erramos sem saber  

Deixa isso pra lá, não nega o que temos preso no olhar  

Acho que o que sentimos é o que deve importar  

Vamos revelar nossos segredos em um desejo 
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 FLORES MORTAS SOBRE O LAGO

Eu nunca quis lhe machucar  

O ouro que prometi, de prata virou aço  

Meu medo só lhe fez sangrar  

Na volta pra casa você se perdeu de mim 

  

Quanto mais eu lhe queria, maior seria sua dor 

Minhas asas tão forte seriam seu abrigo 

Solto por aí sem um abraço,  foi assim que me acostumei  

Não vou saber explicar, nem consolar, na escuridão minha sombra se perde por aí  

  

Sem erros, sem lições, só queria ter acertado com você  

O mal maior parecia estar dentro de mim  

Pelo que não senti, pelo que não existiu 

Esqueci aquele caminho que você me mostrou  

  

Dentro do seu coração, existe tudo que eu queria sentir  

Insisti em despistar meu coração  

Me fiz de cego ao seu amor  

A última estrela a brilhar é sempre a mais bela 

  

Agora é difícil de acreditar  

A estrada que nos separa, é a mesma que nos aproxima 

Você tem tudo que eu já te disse, e as últimas palavras doeram mais  

A última noite foi a mais difícil,  seu coração ainda sente saudade  

  

Falando por você eu sinto sua dor 

A triste sensação de eternidade não faz mais sentido  

Eu vejo seu rosto coberto por nuvens levado ao vento  

Veja as flores mortas sobre o lago, deixaram de ser 
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 A NOVA ORDEM

Vai levar um tempo pra você entender  

Seu coração se dividiu ao meio 

Vai levar um tempo pra juntar  

O que se mostra em pedaços não volta mais 

  

Quando não se consegue enxergar o clarão do amanhecer  

É melhor partir sem dizer adeus  

A plenitude da improvável certeza é o que faz sentido  

Não me pergunte o que aconteceu,  apenas siga em frente  

  

Meu amor,  

O segredo está em ler o que não está escrito  

Aceite o que vem de muito longe  

O futuro está em suas mãos, entre faces e disfarces , escolha o que quer ser  

  

A nova ordem traz um novo mundo  

O  que eu sinto não é o mesmo que você  

No meu coração resiste o amor que você me prometeu  

Ontem era o meu futuro, hoje já não sei dizer o que significou pra mim 

  

Mesmo dividido, eu lhe aceitaria de volta  

Houve um momento em que os outros não existiam mais  

Antes de voltar, volte pra si mesma  

Encerre o jogo da solidão  

  

Não tive a chance de dizer, nem explicar o que senti  

Estava tudo tão incerto,  eu só tinha a minha certeza  

E quando você duvidou do meu amor 

Meu castelo de cartas desabou, hoje nasce um novo mundo  
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 DESENCANTO

Queria lhe dizer palavras que não fossem minhas 

Quero estar no encontro dos anjos discutindo quem vai cuidar de você  

Cada gesto seu um encanto  

A única certeza que tenho, é que quero lhe amar  

  

Nem sempre o que temos é o bastante  

Por isso sempre quero mais 

Tão imenso é o oceano 

As nuvens formam os sonhos que tanto esperamos 

  

Eu quero o abraço que você me prometeu  

Ao menos foi isso que eu sonhei  

Sem ter no que acreditar, olho para o infinito e descubro um longo caminho 

Mesmo o pouco que ficou é o bastante   

  

Queria lhe fazer acreditar em tudo que eu sinto  

Queria lhe ajudar a se encontrar em cada abraço  

Queria lhe fazer aceitar que tudo que lhe dou é sincero e romântico  

Quando te vejo tudo vira distração  

  

Em cada canto um desencanto  

Tanto faz se o sol se for, se você não estiver aqui 

A saudade marcha devagar,  

O pouco que ficou de mim em você, é suficiente pra saber o quanto lhe amei  

  

Meu sorriso quer se apegar ao seu instante  

Não roube isso de mim 

Não quero ser o outro que deixou de existir  

Prefiro ser aquele que você amou 
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 NÃO ESPERE POR MIM

Desenhei um retrato teu 

Com algumas pinceladas 

Tracei você sorrindo pra mim  

O mundo é seu, conserte o que egoísmo destruiu  

  

Olhe pra mim e sorria  

Saiba que lhe amo  

Distante de si mesma, deixe pra trás as flores que murcharam no seu jardim 

Siga em frente, não desista nunca de chegar 

Usando meu esboço tive minha arte final  

Escondi a obra pra não ninguém roubar de mim  

Fiz o céu, fiz o sol 

Tive um dia perfeito com as cores que inventei 

  

Conte até três recomece outra vez  

Mesmo que roubem seu caminho  

Quem é forte não desiste jamais  

Mesmo que eu não vá, siga por mim 

  

Vá, acredite no que lhe ensinei  

Vá, lembre-se que eu te amo 

Nas nuvens cinzas desenhei um dia de chuva  

Não aguentei e chorei  

  

Mesmo que eu fique pra trás  

Só me guarde dentro de você  

Enquanto eu atravesso as ondas  

Veja meu barco afundar de vez  
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 SEMPRE AO MEU LADO

Me fale aonde você quer chegar  

Eu te levo nas minhas asas  

Vou te levar sempre comigo  

É impossível te preencher  

  

E somos livres  

Podemos voar para qualquer lugar  

Tem sempre um novo dia para recomeçar 

Sempre hei de lhe amar criança  

  

Quantas vezes eu errei  

Tentando pintar em novas telas 

Manchei nosso lençol de cores vivas  

Ainda sinto o cheiro forte da decepção  

  

Seu coração inquebrável era de porcelana  

Quero me lembrar de cada instante  

Das vezes que te vi chorar e não pude segurar suas lágrimas  

A pessoa que escolhi para minha vida  

  

Meu melhor presente  

Meu sol a me abraçar  

Minha lua como testemunha  

Tão decidida e destemida  

  

Sempre ao meu lado  

Não vi nenhuma dificuldade  

Você se transpõe a cada uma delas  

Meu melhor presente, você  

  

Eu me desprendi dos seus braços  

Escolhi a escuridão para ver se me saía melhor 

Sei que me perdi tentando não dormir 
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Das cores que escolhi sobrou as cinzas da manhã  

  

Não vá , não me  deixe pra trás  

Que ironia, foi eu quem navegou pra longe  

Distante da costa e tão perto do horizonte  

Se olhar pra trás vou ver tudo que perdi  
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 BOSQUES PELA ESCURIDÃO 

Eu nunca precisei de um caminho pra seguir  

Você sempre me mostrou a direção  

Quando vi, estava voando procurando teus braços pra pousar 

Quando vi, estava atravessando rios e sombras por você   

Desarmei meu corpo 

Pode vir, traga minha benção  

Me aceita como sua metade  

Não posso fingir, nossos olhos se encontraram 

  

A esperança nunca morre  

É a fé que mantém a chama acesa nos corações  

E só o amor nos faz sorrir com o que ainda não temos  

Parece ser mais forte que a imensidão 

  

Não sei se me achei ou se me perdi 

Não lembro quando nossos lábios se encontraram pela primeira vez 

Não sei dizer se foi sem querer as minhas mãos nas suas  

Foi sem querer que eu aprendi a querer  

  

Alheio a todo mundo ao nosso redor 

Vejo você entrando nos meus sonhos  

Vejo você entrando no meu coração  

Entrou trancou a porta e jogou a chave fora  

O seu agora é o meu pra sempre  

Pareço estar flutuando, caminhando em bosques em meio a escuridão  

Eu não conhecia esse lindo lugar 

Você me mostrou o quanto preciso de você  
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 YONÁ & CELENA 

São mais que palavras  

Não sei ao certo o que é  

É esse teu jeito que me envolve  

É esse teu sorriso que me desmonta  

  

Eu te desculpo pelas vezes que brigamos  

Às vezes erramos sem querer  

E tudo que queremos sempre está dentro de nós  

Temos amor o bastante para recomeçar 

  

Quantas vezes deixei as lágrimas falarem por mim 

Eram verdades não ditas que deixei de acreditar 

Você é como um cristal bonito, que não posso deixar cair no chão 

Não me solte, não me deixe, eu também sou como cristal 

  

Olhe pelo retrovisor, mas só de vez em quando 

E todo fim também é um recomeço  

Hora de acordar e viver novos sonhos  

Olhe para mim como se fosse a última vez, e me aceite como da primeira vez 

  

Parece mais forte agora  

Temperamos pelo fogo da decepção 

Parece mais sincero agora  

O jogo da discórdia provou a veracidade de cada palavra 

  

Siga o meu caminho e jogue as minhas regras  

No final você sempre ganhará 

"Mais do que ontem  

E menos do que amanhã", sempre em frente 
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 CAMINHOS ESQUECIDOS 

Será que você sabe para onde está indo? 

Desabotoa essa camisa, 

Vem deitar e me ganha 

Está nas suas mãos, aproveita  

  

Eu quero fazer parte da sua vida  

Fazer fluir e te traduzir  

Perder e ganhar, joga o jogo 

Seu tranquilizante, sou eu velando o teu sono  

  

Eu vou deixar o vento levar o que não importa mais  

Eu vou agarrar tudo que é importante pra nós  

Eu vou deixar você roubar o meu sorriso 

Vai sobrar a arte que pintamos  

  

Estou percorrendo pelos caminhos já esquecidos  

Sentindo e dizendo coisas que ninguém mais acredita  

Sem sombra e sem identidade  

O século da solidão se renovou  

  

Então vem,  

Bagunça o que está em ordem nos meus sonhos 

Então vem,  

Aproveita enquanto as portas estão abertas 

  

Despretensiosa e leve 

Te vejo deitada no sofá  

Parece um dia de domingo  

Tudo tão tranquilo e calmo 

  

Deita aqui,  

Vem aproveita  
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 PLUTÃO 

O mundo que você merece ainda está por vir  

As flores do seu buquê ainda estão  nos jardins suspensos da Babilônia  

Pode chorar, um dia tudo isso passa  

Mesmo dando o melhor de si, talvez não seja suficiente  

Perto do abismo parece só existir uma saída  

A noite sozinho na minha cama, eu sinto o frio de Plutão  

Um dia, com as minhas mãos eu conheci você 

Nem meu quarto conseguiu te esquecer 

  

Eu não sabia que tudo que lhe dei, não seria o bastante 

Preciso de muito mais, cessa a guerra e deixa meu coração em paz 

Sentir saudade do que é bom não faz mal a ninguém  

Em cada verso você está como uma promessa que não aconteceu  

  

Cansei desse vem e vai  

E se eu dissesse que foi por querer ? 

Nada mudaria se você não quisesse ficar  

A maior decisão sempre esteve com você, você era minha luz  

Eu estava precisando de alguém  

Para quando eu achasse que não iria dar  

Dissesse: Estou aqui, pode me abraçar 

Eu fiz de tudo, me esforcei , e a falta do seu sorriso me destruiu  

Melhor ficar subtendido  

Não vai acontecer, só aconteceu na minha cabeça  

Não precisa eu dizer, nossa solidão vai explicar sem nenhuma palavra  

O tempo passa e eu passo o tempo todo pensando em você  
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 LÚCIFER 

Parecia tão difícil  

Seguir em frente em meio a uma tempestade  

Fiz um rio de lágrimas pra você nadar na minha dor 

Em todo canto um desencanto  

  

Queria um tempo para sonhar  

Queria um tempo para amar  

Queria um tempo para nosso instante  

Queria aprender que ter o bastante é o suficiente  

  

Tento sempre ser aquele que você conheceu  

O que ficou de mim depois da tempestade está irreconhecível  

Ir embora para bem longe é onde posso me encontrar 

A incerteza de se amar me deixa tão distante 

  

O sol já se foi, e o medo toma conta 

Sem a luz do seu olhar eu só penso em desistir 

As nuvens marcham partindo bem devagar  

Estão levando meus momentos para que eu não possa me lembrar  

  

Tanto faz para quem pouco se importa de verdade  

E não importa mais, para quem nunca acreditou 

Seja feito novo em todos os seus sonhos  

Eu acreditei em cada palavra, e ainda acredito no pouco que ficou  

  

Com suas asas, em vez de me proteger, você voou para bem longe  

O céu não foi o bastante, sempre precisando de mais, nem o tempo lhe define  

O seu sorriso feriu quem tanto lhe queria bem 

Por isso aceitar o que temos e somos, é bem mais difícil do que tentar ser melhor  
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 O SOL VAI TE ABRAÇAR

Tão forte e destemida  

Nunca precisou de ninguém  

Nunca esperou por ninguém , sempre foi e fez 

E quando triste, plantava e regava o seu próprio jardim 

  

Nunca teve medo de tentar  

Sempre transformou o medo dentro de si em uma chance para tentar outra vez  

O mundo é seu e seu sucesso sempre foi nunca desistir  

Lembre-se: é por isso que eu te amo  

  

Acredite, enfrentando é que mostramos quem realmente somos 

Acredite, mesmo se furando com os espinhos da rosa, ainda podemos apreciar sua beleza 

Mesmo distante o caminho, quem é forte  jamais desiste 

Lembre-se, ame e sorria só assim chegaremos em algum lugar  

  

Mesmo muitas vezes em lágrimas  

Mesmo muitas vezes com o coração em mil pedaços  

Fez mais por mim do meu próprio sangue  

E o que posso fazer ou dizer agora? 

  

Começo com muito obrigado  

Termino dizendo ao mundo que eu lhe amo 

Não vá embora dos meus seus 

Se tudo que eu quis foi o que eu sonhei, quando vou encontrar a musa dos meus sonhos? 

  

Ande sorrindo , colha as flores que plantei  

Tão destemida e cheia de esperança  

Mesmo sem o sol por muitas manhãs  

No quadro da vida, sempre pintou em sete cores o que lhe deixava feliz  

  

E quase sempre o sol descia para lhe abraçar 
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 FINAL

Esperei o sol aparecer  

Esperei por um dia melhor  

Entre as nuvens o sol se escondeu  

E tudo que eu vi foi só uma manhã cinza  

  

Quando prometemos tanto  

Quanto esperamos tanto  

E nada acontece, falta foco  

Nem a faísca acende o pavil 

  

O fruto da solidão sou eu sem você  

Pena que você não pensa assim 

Tanto tempo mergulhando no raso  

E você se afogando no seu egoísmo  

  

Em quantos pedaços você quer ver meu coração? 

Mesmo gritando eu te amo, você não escuta mais  

Ainda não é o final, existe em nós um sentimento que é real 

Mesmo reclamando de tudo que faltou, ainda temos tudo que ficou  

Eu tenho meu jeito de demonstrar  

Pode até não te impressionar nem te convencer  

Mas, é o meu jeito de ser , eu sou assim  

Se está bom pra você, então pode me aceitar  

  

Eu tenho fogo quando você quiser se aquecer  

Agora sei que o problema não era comigo 

Eu tenho o que você precisa  

Será que você tem o que preciso ? 
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 COMO SE FOSSE A PRIMEIRA VEZ 

Menina inexplicável  

Mulher indecifrável  

Tem um código binário que ainda não descobri 

Seu tesouro está comigo 

  

Suas curvas me sugam amor 

Nunca vi nada parecido  

Assim você me prende sem perceber  

Essa armadilha me vicia nos seus jogos  

  

Em cada gesto uma forma incomum  

Mulher incrível em busca de ouro  

A lua prateada assiste enquanto eu beijo sua boca  

Nada estava escrito, tudo fazemos agora  

  

Se você quiser, também eu quero  

Aprendi a dar valor ao simples  

Tantos querem estar em nosso lugar  

Quer me ver, então esquece o beija-flor lá fora  

  

Eu disse sim ao nosso presente  

A felicidade vem de brinde com o verdadeiro amor 

Me abraça como se eu fosse seu mundo  

Mesmo já sendo tarde ainda quero ficar um pouco mais 

Fica perto de mim 

Faz de conta que não me conheço mais  

Vamos fazer de conta que é como a primeira vez  

E nasce outra vez amor que nos fez apaixonados 
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 SORRISO DE PRIMAVERA

O seu sorriso anda pelos campos  

Brotando esperança e uma nova chance  

Já colhemos juntos tudo o que falta sonhar 

Aprendemos juntos que não custa tentar 

Um dia o sol ficou parado  

Um dia o mar se abriu  

Eu sei, são milagres, mas o que não é? 

Podemos tentar fazer do amor o inevitável, em vez de opcional 

 

Se você ainda não colheu o que semeou em lágrimas  

Não desista, deixe a janela do seu coração aberta  

Deixa o meu sorriso lhe mostrar  tudo que você  precisa aprender  

O que o vento trouxe e levou, agora tanto faz, a lição já aprendemos  

  

O seu sorriso de primavera  

Me faz acreditar  

Mesmo em dias tristes e vazios 

Eu posso sorrir sempre que quiser  

  

Nosso amor cresceu com o tempo  

Eu vi nosso amor em uma canção  

Eu vi a força desse amor em um filme 

A caneta da nossa história ainda está em nossas mãos  

  

Muitos irão dizer:  

São só palavras  

E você vai me dizer: 

São sim, mas são sinceras  
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 ANTARES

Deixo de ser o que não te faz bem  

Deixo de lado o meu egoísmo 

Deixo de lado o disfarce do amor próprio  

Então verás quem eu sou de verdade  

  

Quando o coração não tem dono, fica mais fácil aceitar o que podem oferecer  

Quero sentir o que eu não posso dar  

Gosto ir por onde ninguém pode ir  

Não escondo o meu olhar quando te quero  

Em qualquer tom, em qualquer rima  

Enquanto a chama derrete a cera até o fim 

Eu falo de você pensando no próximo verso 

Sou sentimental em qualquer estação  

  

Grita mais alto coração  

Confirma a minha intenção  

À princípio não era para se apaixonar  

Não lutei, apenas me entreguei  

  

Tarde de mais pra voltar, quem disse que quero voltar ? 

Quero me lembrar da nossa viagem, minha boca no seu ouvido descendo pra lua 

Deitou no sofá com olhar dizendo: 

Eu já conheço esse filme, no final eu me entrego pra você  

Hoje eu não tenho planos  

Talvez um bom vinho e um eu te amo seja o suficiente 

O que você faz com esse teu olhar  

Ninguém consegue fazer com a boca  
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 O AMOR NÃO ERA PRA MIM

Na carona do amor, quem ama sabe : 

A próxima parada tem que ser a reciprocidade  

Será que você está preparada para amar? 

Banhado de sentimentos seu coração tem as respostas  

É sempre bom ter alguém por perto  

Se não tiver torcida, não haverá incentivo  

Se não plantar, não tem como colher  

Se não tiver um ouvido por perto, não tem como desabafar  

  

Tem algo preso na minha garganta  

Você é tudo que eu sempre quis ser  

Com você, me apaixono pelo que vejo  

Eu não sou fácil de lidar, e você aprendeu  

  

O amor não era pra mim  

Você me mostrou o lado bom  

Enquanto eu falava o que sentia  

Você demonstrou como se ama  

  

Olha lá , a chuva está colorida  

Hoje acordei de bem com a vida  

Cheio de certezas quero te convencer  

Te amo bem mais do que o meu primeiro amor  

  

Te conto meus segredos, e derrete meu coração ao saber os seus  

Acredito que só um verso pode curar um coração, e fazer alguém parar de sofrer  

"Pra não sentir eu acabei sentindo" 

É tão bom ver esse teu sorriso leve 
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 COMO VOCÊ PÔDE PARTIR MEU CORAÇÃO?

Eu que te dei a última estrela cadente  

Não podia esperar menos de você  

Sua obediência podia ser o seu troféu  

Em vez disso você sempre discorda sem razão  

  

Um anjo machucou meu coração  

E como sempre, o seu bom dia vem junto com suas desculpas 

Cada dia fica mais difícil, a decepção é mãe da ingratidão  

E quase sempre fica mais difícil provar o contrário  

  

Você me viu chorando e seguiu em frente  

São caminhos diferentes, tão diferentes, quase que opostos  

Você não vê até onde chegamos, mas enxerga bem os meus erros  

Eu não escondo minhas falhas, e tento ser bem melhor por você  

  

O dia termina assim : 

Você com raiva de mim  

E eu querendo distância e um tempo pra pensar  

Talvez passe, ou fiquemos amigos mudos outra vez  

  

Certo é a razão, que o que não queremos hoje não fará parte de nossos planos amanhã  

Então valorize o seu vaso enquanto existem flores neles 

Aprecie um belo dia de sol, um dia as nuvens chegam e escondem o seu sol 

Aceite o abraço enquanto ele encontra-se desarmado, um dia ele se tranca no seu egoísmo e
insegurança  

  

Não será a primeira nem a última vez  

Mas você sempre espera e acredita que sim 

Enquanto o piano anuncia as chuvas de novembro  

Eu tento juntar os pedaços do meu coração  
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 SEM DIZER ADEUS 

Você não me preenche mais  

A  bíblia aberta não mostra mais o caminho  

Perdi a fé, pretendo partir, sem adeus, sem uma oração  

Me acostumei com o peso da decepção  

  

Quem controla o coração ? 

Qual a saída quando se está em desespero ? 

Ninguém me perguntou o que eu queria ser  

Quem brinca com a verdade faz de si mesmo sua religião  

  

O que te liberta não é o que te prende  

As correntes não são tão forte como sua teimosia e sua vaidade  

Quando falta amor no coração, é que sua paciência se esgotou na fila da empatia  

Eu do seu lado e você não me perguntou 

  

Não tem preço nem valor o sorriso de quem se importa 

Depende da sua visão e do que resta saber  

Quando tudo no mundo se resume ao seu ego  

Ninguém vai distinguir, mas você esteve todo tempo com olhos fechados  

  

Falta em você o beijo que você vendeu  

Falta em você o abraço que queria te proteger  

Falta em você o sol que sua janela bloqueou  

Falta em você o recomeço que você permitiu desacelerar  

  

Na pressa , sem meta  

O que você não viu  

Era tudo que era pra ser  

Sem dizer adeus eu me vou, e não me peça pra voltar 
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 ALÉM DO FIM 

Tem tantas coisas de você em mim  

Foi em você que vi o que tanto precisava mudar  

O tempo não vence a saudade, e você só percebe isso com a falta de alguém 

Hoje eu só quero lembrar dos dias em que sorrimos juntos  

  

Fecharam a janela, 

Trancaram a porta ,  

Disseram que saudade tem um nome  

Qual o nome da sua saudade? 

  

O bruxismo de todas as noites até que faz falta 

É que eu aprendi aceitar os teus defeitos  

Me acostumei com nossas indiferenças 

Se for para ter alguma lembrança, que seja dos segredos que contamos debaixo do edredom 

  

Você podia estar em qualquer lugar  

Mas, não sai da minha cabeça 

Permanece o teu cheiro em mim 

Ainda sinto o gosto doce de cereja da sua boca  

  

Mesmo que não saiba, 

Tão presente nas minhas orações  

Tão diferente dos versos que escrevo  

Nossa história continua além do fim 

  

Pensar em ser perfeito sempre estraga tudo  

Exigir demais é cobrar o que nós mesmo não podemos oferecer  

Você chegou cedo demais nos meus sonhos 

E não quis ficar, partiu sem explicação 
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 SOBERANO

Existia... 

Encanto 

Proteção 

Cuidado 

Hoje só respeito 

  

Se não está  bom pra você  

Aproveite o passado e as lembranças que ficaram para trás  

O eu de agora é fruto das tentativas que você desperdiçou  

A decepção é o algoz de quem tinha tanto amor para oferecer 

 

Como um cristal quebrado que alguém  um dia consertou  

Nem tudo será como era antes  

Por mais que eu tente, deixei de acreditar em nós  

E todos os sonhos do mundo, agora estão na página você virou  

  

Eu aprendi a ingenuidade com esse seu lado insensível  

Foi tão difícil aceitar o seu não e o seu silêncio  

Tanto tempo plantando perdão  

Sempre as mesmas respostas  

  

Agora preciso ser soberano  

Ter de volta toda atenção que um dia lhe dediquei  

Ter de volta a lição de todos os conselhos que lhe dei 

Pensar um pouco mais em mim 

  

Desde de sempre foi assim  

Sei que é isso que vão dizer  

Chega de me sufocar e nadar contra a correnteza 

Sempre tive opções só não queria enxergar  
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 BRIZA

Quero aproveitar que o tempo parou  

Lhe despertar com um beijo leve  

Preparar e levar o seu café  

Estou preso no tempo nesse nosso momento  

  

Dormindo você me lembra um dia no mar  

 Não vou lutar nem resistir, vou deixar a onda me levar 

Aproveita e vem pra sentir essa briza também , nem estou mais aqui pra te explicar  

Preciso traduzir pra te descobrir cada vez mais  

  

Tudo sempre pára quando estou contigo  

Tudo sempre fica nas suas mãos  

E eu nos seus braços me sinto bem  

Enquanto caminho no campo, vejo o sol brilhar, pra nascer mais uma vez o seu sorriso

 

Na corda bamba de tantos sentimentos  

Nem sei o que sentir  

Nem sei o que dizer  

Quem viu e quem sentiu, apenas se deixou ser 

  

Na cabeça tantas coisa vem  

O mundo gira e eu volto com os pensamentos em você  

E quem vê nem percebe, estou trazendo flores pra impressionar  

Na ilha do segredos você vai descobrir o que eu tanto queira esconder 

  

Ainda está claro  

Ainda assim eu sinto medo  

O escuro não é a razão, é só um estado, é só uma fase 

O que acontece vem da vontade do que tem que ser, continuo caminhando  
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 ROTINA

Um dia desses achei lá em casa aqueles versos  

Lembrei daquilo que foi bom  

Do que me fazia feliz  

Ainda tem o teu cheiro no meu moletom  

  

Foi por querer, nada eu improvisei 

Fazia parte da minha rotina  

Sempre você na primeira linha, e nós nos versos seguintes  

Harmonia e rimas perfeitas  

  

Já era tarde, e quase sempre ainda estávamos no telefone  

Quantas vezes vimos o sol nascer, repetindo "desliga você" e um singelo eu te amo  

Meio sem jeito deixei você me enganar 

Fingir um abraço e depois me agarrar  

  

O que me fez mudar ? 

O que te fez melhor ? 

Por que às vezes tem gente que prefere guerra em vez de paz? 

Sem perceber estava escrevendo sobre nós  

  

No ontem e no amanhã estamos inertes ao que fazer  

O que importa de verdade é o nosso presente  

Guarde o que foi bom, planeje e espere o melhor que ainda está por vir 

Parece um bom conselho, então fica aqui comigo  

  

Levei teu cheiro embora comigo  

Queria ter a sensação de você por perto  

Era quase sempre assim, era parte da minha rotina  

Sem perceber estava ligando pra você outra vez 
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 TEMPUS FUGIT

Eu li em algum lugar: 

"Não menospreze o dia de pequenos começos" 

Mesmo com a ampulheta em nossas mãos  

O tempo não nos pertence  

  

Aproveite o hoje e o agora  

Nossa dádiva  é o presente  

O momento é tudo que temos  

Perdemos tantas coisas guardando pra depois  

  

A mente ocupada não deixa vaguear  

O tempo foge enquanto traçamos planos 

Enquanto percorremos nosso caminho, esquecemos do passado 

Preciso ir, estou atrasado 

  

Tem tanto chão para nossos pés 

Tem tanta vida apenas para uma manhã  

Enquanto o Maná caia do céu, tinha gente reclamando  

Gratidão é o atalho que muitas vezes esquecemos de pegar  

Enquanto esperamos encontrar o que tanto procuramos  

O sol sorri outra vez mostrando mil motivos que ainda não vimos 

O instante é o que somos, o depois fica pra depois  

O que se perdeu, foram obstáculos que o tempo tirou de nossos caminhos  

  

As nuvens me olham  

E até o infinito alguém sempre olha por você  

Tem sempre um argumento e um motivo 

Está sempre dentro de você, se não tiver invente, antes que o tempo fuja outra vez  
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 ALL OF ME

De frente para o mar  

Vendo a vida passar  

Eu vejo o seu rosto aparecer  

Queria lhe mostrar o meu lado doce de ser

 

Pensei em lhe dizer como gostei dos seus cabelos  

Tem magia nesse seu olhar  

Tem um brilho nesse seu sorriso, eu não sei bem explicar  

No jardim das flores você é a Rosa mais linda 

  

Tudo de mim quero que também seja seu  

As cores e os sabores  

E tudo que eu não disse  

Entenda, quis dizer, mas não tive coragem  

  

Conheci uma menina que me deixa sem palavras  

E quando chega a noite, é nos meus sonhos que conversamos  

O seu bom dia parece uma canção  

Ela tem cheiro de avelã com 212 

Estou pensando em você  

O que isso pode ser? 

Tão divina e iluminada  

Tem que ser uma Diva, minha querida Daiana  
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 POR TE QUERER BEM 

Entre uma pincelada e outra 

Enxerguei nossos sonhos em cores vivas  

Contei até três e você entrou no meu coração  

Denotei a beleza daquilo que não se vê  

  

A minha mente cria tudo que insiste ser necessário pra mim  

E é tão fácil se entregar quando o coração  entende o que a mente deseja  

Mesmo escondendo tudo que sinto, você percebeu meu sorriso escondido 

Minha matriz era você , e isso não consegui esconder  

O que tenho dentro de mim, além dos versos que fiz pra você? 

O que você guarda dentro de si, além da certeza que me conquistou ? 

Eu pinto as cores da vida e te ofereço a minha alegria  

Você me devolve o que eu achava ser impossível conquistar  

  

Sem esquecer o que de bom ficou pra trás  

Vamos viver do que não se desfez  

Se enganar às vezes faz bem  

Me enganei quando pensei saber o tamanho do meu amor por você  

  

Qual mundo você quer ver ? 

Quais segredos você deixou pra contar depois? 

Qual certeza você ainda não tem ? 

Sendo livre você pode escolher  

  

Eu vejo flores na tela  

E junto um bilhetinho qua dizia assim: 

"Siga sempre em frente, e por te querer bem te mostro o caminho , e abro-te meu coração " 

E quando acordei você estava ao meu lado  
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 ESTRELAS DO AMANHÃ 

O tempo é raro  

E hoje o sol não apareceu  

É tão difícil pra quem não acredita 

E quase sempre a vontade está do outro lado 

  

Nem as flores de primavera impressionam mais  

E pra não cair dessa corda bamba, você se equilibra nos sonhos que tem  

Em quem vou confiar pra seguir em frente? 

Sem respostas procuro meu caminho, parece que não tem opção, preciso carregar meu coração  

  

Ninguém me perguntou o que eu queria ser  

Eu não  sabia que era tão difícil ser gente adulto de verdade  

Brincar com a realidade não tem volta, toda mentira desfaz um sorriso de verdade  

Na fila da esperança, eu fecho os olhos, e por um instante me sinto livre  

  

Quando existe chance de ser feliz, os olhos brilham  

E é calmaria, e um sorriso irradia o dia  

O sentimento mesmo que infantil disfarça a timidez 

Ninguém me ouve quando eu grito a noite  

  

Buscar nas coisas o que está no coração  

É esquecer o que de valor está dentro de você  

O mundo gira e as estrelas são como um guia  

E cada estrela pode ser alguém especial pra você  
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 O POEMA DA EXPERIÊNCIA 

Apague as luzes  

Deixe o escuro e o silêncio falar por nós  

Existe um caminho que ainda não trilhei  

Você precisa me mostrar a direção  

  

Ninguém foi assim tão importante, como você é pra mim  

Lhe entrego este poema feito com sangue e suor, só pra dizer que é sincero o que estou sentindo  

Guarde essas palavras, reviva no seu quarto quando estiver sozinha  

 Nem tudo se resume ao que fazemos, pensei em tantas coisas que queria ter feito, só não falei 

  

Ouça a canção da experiência  

Sinta em cada nota, o abraço que mais te apertou 

Sinta em cada nota, a confirmação de cada gesto de quem te amou  

Sinta em cada nota, o brilho nos olhos de quem te olha pela primeira vez  

Me foge muitas vezes o que quero ser  

E com um beijo você remonta tudo que perdi  

Me apaixono todos os dias  

Você me fez assim  

Tem tantas flores que ainda não lhe entreguei 

Estou em busca da certeza, em cada pétala um bem-me-quer 

 Brinque e jogue esse jogo comigo 

Aceite o desafio e me olhe séria mais uma vez, só assim consigo entender do que o amor é capaz  

  

O poema da experiência  

Falou de você,  

Falou de mim  

Só não falou do que ainda estamos por viver, escreva este último verso comigo 
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 BALÃO 

Você levou tudo que eu tinha quando disse adeus 

Ainda não me acostumei só com o gato e eu em casa 

Esse vazio que toma conta, é bem mais que solidão, é uma doença sem cura 

Partir e ficar, escolhas que nem sempre estão em nossas mãos  

  

Sem som e sem palavras  

Sem estrelas por essa noite 

Na imensidão desse céu  

Você me soltou como um balão por aí 

Fiz minhas próprias leis  

Mas, meu coração achou melhor ignorar  

O que era proteção, se tornou minha maior fragilidade  

O que acreditei ser sincero, era falso e de porcelana  

  

Você me chamou pra dançar  

E por uma noite inteira dancei a dança da decepção  

Essa música nunca acaba, tem sempre alguém dançando 

E o refrão dessa música eu canto sozinho  

Eu vejo de longe o entardecer  

Tem gente reclamando que o dia não foi bom  

Eu tento um sorriso pra me libertar do que me machuca 

Ás vezes dá certo e quando não dá, eu sigo em frente  
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 TRÊS PALAVRAS

Estou tentando encontrar um um jeito de voltar tudo como era antes  

O sol vem e vai, eu só queria estar com você  

Foi sem pensar, eu não sabia o que estava por vir 

Foi por medo, eu não sabia o que sentir  

  

Vai e foge dos meus sonhos  

Estarei aqui, você sabe bem que eu amo você  

E esse gosto doce de vinho antigo da sua boca ? 

Será que você reparou nas flores que deixei na varanda pra você ? 

  

Eu tenho um mundo inteiro por descobrir  

E você lindos versos por decifrar  

Vem corre e me abraça  

Vem e diz o que sentiu  

  

Tenho um segredo , só que não posso te contar  

Você não me sai do pensamento  

Viajei de janeiro a janeiro em você  

No canteiro da minha cidade tem muitas outras flores que quero lhe dar  

  

Diga-me o que você está  pensando ? 

Diga-me o que você está sentindo? 

Será que faço parte dos seus planos ? 

Em algum lugar alguém está dizendo tudo o que eu queria te dizer em três palavras  
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 SEMPRE MINHA 

O brilho do sol, poderia ser você, mas não  é 

O perfume das flores, poderia lembrar você , mas não lembra  

É tão particular e singular  

Tão especial e tão única  

  

Por qual nome você me chama nos seus sonhos? 

E quando acorda, quem é o seu primeiro pensamento? 

Me conta os seus que eu te conto os meus  

Essa brincadeira não tem fim 

  

Enquanto os anjos te escondem debaixo de suas asas  

Eu te procuro dentro do meu peito 

É seguro e saudável  

Te protege e me faz um bem  

É sempre um prazer escrever e saber que as palavras te banham de emoção 

Cada palavra um sorriso, um sorriso novo que eu não conhecia  

Seja fiel ao que represento pra você  

E tudo que lhe peço é a chave do seu coração  

  

Hoje cedo passei pelos campos  

E lembrei do dia em que nos conhecemos 

A primeira promessa que te fiz, ainda continua sendo a que tenho coração  

Seja sempre minha como eu sempre serei seu 
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 BATOM ROUGE

Ainda tenho você no meu último suspiro  

Nas últimas palavras  

Nas mentiras que não foram mentiras  

No meu sincero não aos dias cinzas 

  

Quando você vai pedir licença e sair do meu pensamento? 

Quando você vai entrar pela porta me pedindo um outro abraço? 

Quando você vai provar mais uma vez o sabor dos meus lábios? 

Quando eu vou poder aceitar tudo que você não me deu? 

  

Tome o manto santo e sagrado, desfaça-se dessa sensação de solidão 

Está muito frio para se sentir-se sozinha 

Espere o próximo ônibus, não vá sozinha, leve-me contigo 

Tenho notado seu sorriso triste e tão breve 

  

Eu queria saber bem mais do que eu poderia entender  

São flores eternas que nascem em cada amanhecer 

Tudo que posso e não tive tempo em lhe dizer 

Permita-me sonhar e te desenhar 

  

O rascunho do seu belo sorriso descansa no meu travesseiro 

Você deixa em mim sua marca, e retira quando você diz tchau 

Quem te ama não é mais quem te amou  

A crescente na alvorada trouxe a mais perfeita estrela da manhã 
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 FLORES E MUITOS BEIJOS

Acordei pra pensar em você 

Vi que valeu a pena todo desgaste em tinta e papel 

Aquele sorriso oriental que te escapou 

Eu guardei na memória e no coração 

  

Me esconda nos seus abraços 

Me inclua nos seus planos  

Lembre-se de mim nas suas orações 

Pense em mim o tanto que eu penso em você 

  

Tudo que ainda não lhe dei  

Ainda virá como uma bela surpresa  

Junto com flores e muitos beijos 

É tão triste uma noite inteira sem você 

  

Venha depressa, venha correndo  

Tive um pensamento passageiro 

Nele você levava minhas preocupações e meus anseios 

Nele você deixava a semente do amor brotar no meu coração 

  

O que te faz pensar e acreditar, que o meu mundo é só você? 

Será que é o brilho dos meus olhos? 

Será a doçura quando falo de você para meus amigos? 

Ou será o meu sorriso quando te encontra? 

  

Seja como for, seja sempre importante pra mim 

Seja o verso que se encaixa e conserta o meu poema 

Seja a verdade que estou vivendo sem dar muitas explicações  

Seja eu tão com você, e você tão sem mim, dizendo que está com saudades 
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 DESTEMIDA

Não espere o meu sim como resposta  

Quando não quero, nem mesmo o mais bonito sorriso me convence do contrário 

E quando o mundo se fecha pra você, é tão difícil dar um primeiro passo 

Pessoas são momentos, e lugares são lembranças 

  

De corpo presente alguém te nota  

Mas será que percebe o que você realmente representa? 

Mesmo com flores nas mãos, ainda assim preferem não olhar  

As flores perdem seu cheiro e murcham de tanto esperar 

  

Escolha bem as palavras, elas podem fazer a diferença no dia de alguém 

Não é como te olham, é o que pensam de você  

Não é bem o que você diz, e sim como você diz  

Eu te emprestei meus ouvidos para você me dizer tantas verdades 

  

Se te fez bem eu não sei, só me fez pensar em tudo que existe  

Se tudo que temos é real e sincero  

Se tudo que fazemos faz a diferença na vida de alguém 

Se tudo que acreditamos foi primeiro validado pela certeza e razão 

  

Tão destemida 

Foge seus temores e ficam os seus sonhos 

Fica o que ela acredita, e se não houver verdade ela dispensa  

Gostei dela e de como ela diz, eu sei, somos tudo que pensamos 
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 O POEMA DA RECONCILIAÇÃO

Eu tenho tantas flores no meu jardim  

E a mais bonita e mais valiosa é você 

O que sinto é o mais belo exemplo de Almodóvar 

Você há de convir comigo, melhor sentir do que explicar 

  

De noite quando o silêncio te cala  

De dia quando a luz te ofusca  

Na ida e volta do trabalho enquanto seu pensamento vagueia 

Enquanto as pessoas falam do que é importante para elas, eu penso em você 

  

Preciso perdoar o que senti no meu coração 

Estou lhe amando bem mais do que a mim mesmo 

Acho que não existe a máxima: " Muito amor" 

Afinal, amar nunca é demais, não deve sobrar, deve transbordar 

  

Quantas desculpas são necessárias para consertar o mundo? 

Eu aceito o que você me oferece e multiplico mil vezes mais  

E mesmo assim nada se compara a esse seu lindo sorriso 

Obrigado, eu só tenho por agradecer  

  

Tentei o silêncio como redenção, só assim entenderia a falta da sua voz 

Tentei a distância como solução, só pra ver o tamanho da minha saudade  

Tentei versos para outra pessoa, e nada me inspira como você 

O poema da reconciliação são bem mais do que palavras, é meu coração pedindo pra você voltar 
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 ÓPIO 

Parece insensível  

Eu sempre lhe entrego palavras repetidas  

Sempre volto com o eu te amo de sempre  

Eu quero ir além do que meus braços podem alcançar   

  

Volta para os meus braços  

Morre no meu olhar  

Descansa perto do meu peito 

É só você que tira essa dor de mim  

  

Quantas vezes te contei meus segredos ? 

Quantas vezes seu abraço curou a minha saudade? 

Então deixe-me retribuir quantas vezes for preciso  

Não vá embora como sempre faz nos meus sonhos  

E por horas me afoguei nesse mar de intensidade  

Só pode ser você meu grande amor  

As palavras não querem sair  

Meu coração bate acelerado, não consigo contê-lo  

  

Lembra-se da fábrica de sonhos ? 

Que sonho seu o senhor da fábrica fabricou ? 

Você guarda ele até hoje ? 

Qua nome você deu quando recebeu ? 

  

E quando eu estava sentido dor você foi meu ópio  

Trouxe um sorriso e levou minha tristeza  

Há quem não se importe  

Você fez mais do que se importar, você me amou 
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 VOLTA PRA CASA

Preciso me encontrar  

Estão dizendo por aí que eu me perdi  

Existia um tempo em que sorria 

Eu tinha meus motivos, e você era todos eles  

  

Metade do que eu era se foi quando você partiu  

Partiu sem querer, sem ao menos dizer adeus  

Todos os dias refaço o poema que não lhe entreguei  

Eu pensava no que lhe dizer, e as palavras mais tristes chegaram pra anunciar que você não vai
voltar  

  

Volta pra casa  

Volta pra mim  

Fica comigo até eu pegar no sono 

Não sei fazer outra coisa a não ser lhe esperar  

Como dói um coração vazio 

É triste caminhar sem ter destino certo pra chegar  

O caminho de casa é sempre bem mais perto quando não queremos chegar  

Com tantas promessas nas mãos, agora lhe entrego uma dama da noite  

  

Apesar de triste essa minha situação  

Navego em cada lembrança 

Pra me sentir forte e preparado  

Eu sei a porta sempre está aberta, de repente alguém pode entrar  
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 O FINAL SOMOS NÓS QUEM FAZEMOS 

Falhou o amor, ninguém retribuiu  

Não faz mal, tente um abraço, nunca falha  

Lembre-se dos seus pais 

Lembre-se sempre de quem merece estar dentro de você  

Lembrei de quem é importante pra mim  

Lembrei de você, lembrei do seu sorriso  

Remonto tudo bem do começo  

Desde do primeiro toque ao beijo de encerramento  

  

Aposte todas suas fichas  

Me entregue o que jamais entregou para alguém  

Deixe-me cuidar do seu tão precioso coração  

Parcece tão machucado e tão solitário  

  

Nas ruas e becos sem saída  

Eu procuro respostas em pessoas que não estão lá  

Só quem se perdeu no meio da multidão sabe o medo que dá  

Então não me deixe sozinho  

  

Será que realmente importa o que sentimos ? 

Será que alguém vai notar o brilho em nós ? 

Pause o filme perto da parte que você mais gosta e me espere chegar  

Quem sabe o final seja nós quem façamos 
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 CASTELO DE CARTAS

Não é sobre respeito 

É sobre gratidão  

Não é sobre solidão 

É sobre ter um tempo só pra mim 

  

Me lembro das vezes que tentei um sorriso perto de você, 

Mas sua indiferença me deixava sempre longe 

Te sentia tão perto e ao mesmo tempo tão distante 

E dois corações distantes não sabem perdoar  

  

Eu tive meus erros e neles você sempre reparou 

Eu tive minhas virtudes que você nunca enxergou 

Tentei ser relâmpago e trovão só pra chamar sua atenção 

E quem se preocupa demais com os outros, vive num palco sempre encenando 

  

Se a vida fosse um rascunho, eu teria tantas coisas para passar a limpo 

Quem escreve nossas linhas, será que sabe das nossas lutas? 

É permanente o que se sente, tão quanto a dor que sempre aumenta? 

Eu tento o mar de vez em quando, é tão tranquilo  

  

Não minta pra si mesmo, é como fazer um castelo de cartas  

Qualquer hora o vento da verdade vem e o derruba   

Quem anda sozinho parece que não tem nem sombra como companhia  

Veja pelo lado bom, ninguém vai machucar seu coração 
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 REPRISE

Ao amanhecer  

Irão dizer que faltou atenção  

Ao amanhecer  

Irão dizer que faltou calor humano  

  

E se você estiver sozinho 

A culpa é toda sua, simples assim  

Ninguém perguntou quem te fez chorar  

Feche os olhos, o sonho vem numa oração  

  

Tem gente que brilha mais que diamante  

Esse teu sorriso é sempre contagiante  

Não existe tempo pra mágoa perto de gente assim  

Assim dá vontade de reprisar aquele beijo  

  

Não foi mentira, nem foi sem querer 

Desse vício eu não quis me desprender, me viciei nesse teu sorriso  

Tinhas coisas que eu não entendia  

Com tempo eu compreenderia, você sabia, só não quis me contar  

  

Nada destrói o que você construiu  no meu coração  

O melhor conselho que recebi, foi minha mãe quem deu: 

Cuida dessa menina, ela é moça pra casar  

Fiz desse conselho minha eterna paixão  
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 OLHE ALÉM DE NÓS DOIS

Existe um bosque na volta de casa , eu quero lhe mostrar  

O sol sempre volta de tão bonito que ele é  

Enquanto os namorados se beijam, a lua sela mais uma promessa  

Eu quero te levar aonde o sol não pode alcançar  

  

Bem mais que o brilho das estrelas  

Bem mais que o infinito de nosso universo 

Tão intensa, sempre entrega bem mais do que se espera 

Tão dócil, sempre me conquista com um gesto  

Se vista de amor  

Esqueça dos amores de outras vezes  

Invista nessa nova sensação  

A surpresa vem depois de uma noite inteira  

Olhe além de nós dois  

Veja nos meus olhos, eu  quero bem mais que amizade  

Eu tenho planos para um dia sermos três 

Escolha o nome que mais lhe agrada 

  

Enquanto você espera o inverno acabar  

Aproveite  o frio nos meus braços  

Pode parecer uma declaração de amor  

Mas não é, quem deveria ler esses versos está do meu lado ocupada no celular  
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 EFEITO BORBOLETA

Mesmo sendo simples, aceite, é de coração  

Fiz pensando em você, não precisa agradecer, apenas diga que gostou  

Sei que não é tudo que você merece  

Você nem sabe o que é, o melhor é esse mistério no seu olhar  

  

Eu sei, muitas vezes nem sabemos o que dizer  

Há quem desacredita, e não há como voltar  

Não existe efeito borboleta, diga o que sente hoje e agora  

Será que eu mereço tudo que ganho? 

  

Fiquei de plantão esperando você ligar  

Queria te contar que te vi num sonho  

Valeu a pena, pensei em tudo queria dizer 

A chuva molhou e borrou o meu esboço, não sei o que dizer  

  

Vamos matar de inveja esse mundo a procura da felicidade  

Me empresta teu sorriso, ele explica um belo dia de sol 

Me prende num abraço, assim mostro pro mundo onde fico todas as noites  

Está mais forte do que antes, te plantei no meu coração e agora não para de crescer  

  

Não existe melhor motivo  

Acho que você nem iria entender  

Preciso te levar comigo  

Quando junto o fim da noite com meu querer, sempre tento voltar no tempo 
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 JASMIM

O que eu não consegui em palavras  

Procure nos meus olhos  

Se o meu jeito não te convence  

Apenas espere o meu próximo poema  

  

Ele vem com o suave perfume de Jasmim 

Ele demonstra um lado meu que você desconhecia 

Ele vem com erros propositais  

Só esperando você ligar dizendo onde foi que eu errei  

Eu ainda lhe vejo como minha princesa 

Mesmo sempre usando as mesmas palavras,  

Quando vem de você chega  como algo tão novo  

O seu eu te amo vem com a mesma força que veio da primeira vez  

  

E quando acordo do meu brando sono, procuro pela musa dos meus sonhos  

E quando vejo que tudo não passo apenas de um sonho  

Deixo meu pensamento vaguear, 

E continuo procurando você em algum canto do meu inconsciente 

 

O tempo sempre se perde quando penso em você  

O amanhã deixa de existir, não vejo diferença entre noite e dia  

O que o vento não leva eu guardo pra mim  

São só lembranças que alguém deixou  
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 FORA DA VISTA

Não preciso de muito 

Aprendi a ficar feliz com que tenho 

Mais uma vez fico feliz, encontrei o que preciso em você 

Não importa o que os outros tenham, eu tenho você 

  

Não poderia ser melhor 

Um sol só para nós dois 

Você deixa o caminho livre para eu voar 

Voa comigo e encontra o nosso ninho 

  

Será que você consegue distinguir o meu sorriso entre muitos outros ? 

Será que sou singular pra você? 

No mundo ideal e real, eu apareço pra você? 

Eu tento ser tudo que você ama e gosta, não sei se consigo 

  

Quando você está fora da minha vista, meu pensamento te encontra 

Quando você está fora dos meus braços, minhas memórias me fazem te abraçar 

É um lindo vislumbre, fora da minha vista, mas sempre na minha mente 

Você sempre linda, transforma a chuva em arco-íris 

  

E quando meu mundo era só tristeza, ela tirou esse peso de cima de mim 

E quando olho nos olhos dela, eu vejo como vou ser feliz daqui alguns anos 

Eu senti o sabor da glória no beijo que ela me deu 

Às vezes digo que estou bem, é só para disfarçar a saudade que sinto de nós
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 A MARCA DA PROMESSA

Eu tive um grande amor  

Ela me fazia sentir-se especial em dias normais  

E no seu abraço eu sempre queria voltar  

Parecia um olhar de anjo nosso encontro no portão 

  

É tão triste quando o adeus não foi você quem deu 

É tão difícil aceitar a ausência quando a vontade era ter ficado  

Dói bem mais quando o coração é pego de surpresa 

E não para de chover dentro de nós, é a tempestade que a solidão traz 

  

O sorriso perde a alegria  

O olhar perde o brilho 

E a mágica dos apaixonados não funciona mais 

Você desaparece do meu coração, e sempre fica como um bom conselho 

  

Dizem que preciso seguir em frente 

Me mostram o caminho, me apresentam pessoas 

Nada será como era antes, a marca da promessa você deixou em mim 

Ainda sangra tudo que esperei, porém não aconteceu  

  

Pensei um dia fazer a diferença na vida de alguém 

E tão fatal e letal foi alguém na minha vida 

As palavras se perdem com o tempo, mais ainda quando deixam de verdade 

Eu acreditei, você me fez acreditar que era possível amar sem se machucar 
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 PODIA SE CHAMAR SAUDADE 

O que sou na sua imaginação além de um amigo? 

Não sei se você quer descobrir o que se tornou dentro de mim 

Você diz que não viver o que se sonhou não é saudade  

Eu insisto em ter opinião própria , insisto em sentir saudade do que ainda não vivi 

  

Haverá um dia  

Em que seu beijo será saudade  

Haverá um dia 

Que eu vou sentir falta do abraço que não aconteceu  

  

Era pura imaginação 

Pretexto de um pobre coração, só pra te convidar para almoçar  

E as ideias se encaixam esperando uma próxima conversa para os próximos versos 

Envelheci esperando o seu sorriso ser só meu  

E lá se vai mais um dia eu pensando em você  

Será que você é o verso que ainda não encontrei? 

Dura bem mais que a eternidade essa tua distração  

Vem e repara em tudo que faço por você  

  

O que antes você chamava de vontade  

Eu dei outro nome, e achei você  

Em meio a ventania, eu me perdi tentando achar as palavras certas 

Teu nome era a palavra passe para um grande amor 
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 A VIDA É LUTA E DESAFIO

Te vejo triste  

Pode até ser passageiro 

É que seu sorriso me contagia e me faz tanta falta 

Você anda distante, parece ferida e tão chateada 

  

Não deixe a flor do seu jardim morrer  

O peso desproporcional não se carrega sozinho(a) 

Dói bem mais quando ninguém está por perto para enxugar as lágrimas  

Perde o sentido toda vez que precisamos explicar o que aconteceu  

  

Eu não lhe culpo, nem lhe condeno  

Tem dias que a chuva é bem mais forte em nosso telhado  

Tem dias que o sol não quer aparecer  

Mas nunca se esqueça , são sempre nuvens passageiras  

Amanhã me diga: 

Aquela tristeza que estava sentindo ontem, já passou  

Sei que não é fácil, a vida é luta e desafio todos os dias  

Lembre-se sempre, tudo que vem do suor valeu a pena cada gota 

  

Te vejo sorrindo nas lembranças que guardei  

Te vejo feliz nos sonhos que você me contou  

O que não era pra ser, você dispensou  

Fez certo, tirou do seu caminho tudo que te impedia alcançar os seus sonhos 
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 NOITE SEM FIM

Nada pode mudar o que não vai mais voltar 

Melhor não pensar, deixei ir o que não me fazia feliz 

O que deixa de existir, deixa de ser fé 

(eu quis acreditar somente naquilo que vejo) 

Melhor se acostumar com o que não vai mudar 

  

Pensar em você era o que fazia meu coração bater 

Hoje o vazio é que me salva da solidão, na verdade nunca estou sozinho 

Te vejo em todos os cantos, ainda sinto o perfume das flores que você não cuidou 

O amor é só uma palavra se você não sente o tanto que a outra pessoa 

  

O frio chega mais forte quando estamos sozinhos  

E a escuridão sempre amedronta os corações abandonados 

É sempre a mesma luta, tentar... só para sobreviver  

Eu tenho uma promessa, ir devagar para nunca mais me machucar 

  

Às vezes penso em te procurar nos meus versos 

De repente ouço um grito pedindo para me salvar, e conclui dizendo: 

"Não me deixe sozinho jamais, está tão frio não me deixe aqui" 

Um pedido sem atenção, assim meu coração perde a voz 

  

Perdi as estrelas naquela noite sem fim 

Pensar em você foi meu castigo naquela noite  

Sozinho percebi a força que tenho dentro de mim 

Por muitas vezes duvidei, agora não mais, sei o final da estrada quando estamos sozinhos
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 PALAVRAS PARA UMA AMIGA 

Eu precisava tanto daquela abraço  

Estava tão aflito e disperso  

Nada parecia fazer sentido  

E muitas vezes esquecemos, não é necessário fazer sentido  

  

Eu tinha lágrimas para uma chuva inteira  

E minha tristeza vinha como uma onda  

Mas seu sorriso foi minha rebentação  

E nas horas finais daquela tarde, fiquei em paz, tudo era calmaria  

  

Pensei nos conselhos que você me deu  

Sempre existe alguém esperando por nós  

Sempre existe alguém que nos ama, sempre vendo o nosso lado bom 

Mesmo às vezes errando, esse amor nunca diminui  

  

Preste atenção: " Ter informação é ser livre" 

Saber o que sentir é praxe de quem procura um ombro amigo  

Vem a demonstração depois a aceitação  

Eu não sei a fórmula do amor, por isso achei melhor fazer a minha própria  

Misturando saudade com a vontade de te ver  

Um pouco de intensidade com um beijo demorado  

Um sorriso ao te ver e um eu te amo ao partir  

Fiz um acordo com os meus olhos, só consigo olhar para ti
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 PRIMEIRO PASSO

Está ausente o seu sorriso  

O pensamento está tão distante  

Tentando resgatar o brilho do luar 

Estamos sempre tentando esconder o que nos machuca  

  

As horas se arrastam, você tem pressa e seu coração te acelera  

Será que dessa vez você descobre que o problema não é você ? 

 Brigas geram tristes recomeços  

E distanciam corações apaixonados  

  

Amor e razão, um dia queria ver esses dois de mãos dadas por aí  

O fruto do egoísmo é sempre esperar o primeiro passo do outro lado  

Destarte qualquer sonho perde o sentido 

E nos tornamos pessoas comuns na vida de alguém 

  

Você sempre séria não combina com quem conheci  

Não mude por mim, se o que você se tornou te faz bem  

Só nunca se esqueça que eu só quero o seu bem  

E ver o teu sorriso acende em mim a chama da paixão  

  

Eu quero ver o sol hoje junto com você  

Esquece o frio e deixa essas palavras aquecerem teu coração  

A lei do retorno dos apaixonados refaz e reconstrói todo sentimento perdido  

E quando estiverem esperando por você, por favor de o primeiro passo
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 PERDIDO SEM VOCÊ

Eu calculei todos os detalhes  

Eu vi nosso começo, eu vi nosso primeiro beijo 

Eu vi cada encontro nosso de cada manhã 

Eu senti cada abraço, e cada dia era mais apertado 

  

Eu não vi o fim, nem percebi seu adeus 

Seu sorriso cada dia perdia seu brilho 

Meu coração percebeu essa indiferença, mas, não quis aceitar 

Sozinho eu não me encontro, cadê você perto de mim? 

  

Você diz que está com saudades 

Porém precisa encontrar sua rota  

Tanto tempo sangrando calada  

Não posso me permitir lhe ver assim 

  

Onde você estiver seja sempre luz 

Pois só assim, brotará um sorriso onde houver escuridão 

Sei que dizem: 

" Ame o que você tem, antes que a vida lhe ensine a amar o que você perdeu" 

  

Me sinto tão perdido sem você  

Volte para um último abraço 

Quem sabe assim seu corpo lhe peça pra ficar 

O que era saudade agora já sei a tradução exata 
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 NADA SOMOS

Somos pó e cinza  

Você e eu 

Sem demonstrar o que se sente  

Nada somos  

  

É recorrente essa carência  

A centelha do amor, de onde surgiu? 

Porque você provoca em mim o que não pode sentir ? 

No começo tudo é tão estranho, mas a gente se acostuma  

  

Se acostuma com o mesmo lado da cama  

Com a tv ligada sem ninguém para assistir  

Com um prato só na mesa  

Com os filmes que sempre retratam o que não conseguimos ser  

  

Perdi o controle na direção  

Estava distante, buscando você no meu pensamento  

Meu erro foi lhe ter para sempre, sem antes perguntar se você queria ficar 

Enquanto tudo pra você é passado, pra mim é mais que saudade  

  

Estou reescrevendo nossa história  

Tem erros eu sei, não dá para ser perfeito  

Estou tentando ser melhor , ser o que eu não fui 

Se você escrever o próximo verso, teremos uma história pra contar  
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 PARA SEMPRE 

Estava tão triste, até você chegar  

Temperou minha vida, deu sabor  

Meus pés não encontravam o chão  

Nem minhas mãos conseguiam te alcançar 

  

Um dia quis não acordar  

Me lembrei da menina que queria se jogar da janela do quinto andar  

Suas mãos sobre as minhas, me tranquilizam sempre quando não consigo dormir  

E tudo passa quando ouço sua voz perto de mim  

  

Podíamos ser bem mais que amigos  

Do jardim do amor, nasce uma flor mais linda que a outra  

Se a solidão é a resposta, eu prefiro a dúvida de estar sempre com você  

E nunca existe final, sempre temos uma nova história em cada olhar  

  

Ainda espero a nossa conversa tão séria  

Você precisa me explicar mais sobre o seu coração  

Abra deixe-me entrar, quero fazer morada e ser seu constante pensamento 

Eu tento superar o nosso melhor, mas você sempre vem e me surpreende  

  

Estou pensando em nosso grande dia  

Estou ensaiando o meu juramento eterno  

O que o véu esconde, é o que será meu para sempre  

Enquanto você não chega pra ficar, eu te imagino todas as noites perto do meu travesseiro  
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 PRIMEIRO OLHAR

Vi tristeza no seu olhar  

Não era pela falta de alguém, era a falta de momentos felizes  

Vi você chorando, não eram lágrimas de dor, mas sim pela falta de atenção  

Há quem machuque, há quem não se importe, e você não é assim, isso é tudo que importa  

  

Quantos anos tem a sua saudade? 

Quem tirou o seu batom ? 

Quem lhe abraçou e não ficou ? 

Quem lhe disse eu te amo, depois partiu? 

  

Parece tão confuso ver alguém através de  uma tela  

Imaginar o que de fato não foi, torcer para  um outro alguém lhe fazer feliz  

Fazer versos e ter o mundo em suas mãos, e não saber o que dizer na sua presença  

Procuro aquele primeiro olhar que nos convenceu, será que você já olhou para alguém assim? 

  

Desamarrei o seu All Star, só pra ver você emburrada  

Esse teu jeito marrenta me fascina  

Só quando chegar em casa vai perceber, que o dia inteiro tentei chamar sua atenção  

Fui um bobo sem querer, fazendo rir seu coração , só para lhe arrancar um sorriso

 

Já basta o tempo que passou e perdi 

Agora cada minuto é tão sagrado  

Não vou tentar explicar o que estou sentindo  

Apenas entenda que o o motivo do meu sorriso é você 
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 ESTRELA SOLITÁRIA 

Agora sou eu quem precisa de conselhos  

Meu corpo quer ficar, meu coração cansado quer partir  

A indecisão trama emboscada, tira minha paz e me faz chorar todas as noites  

Ainda estou preso as promessas que você não cumpriu  

  

Dizem que quando o rio encontra o mar tudo fica igual  

São águas que correm na mesma direção 

Sem meio fio, sem controle, sem hora certa pra chegar  

Tudo que eu tanto  precisava, a chuva levou  

  

Hoje sou eu quem precisa de atenção  

Por fora transmito que estou bem  

Por dentro luto todos os dias com a vontade de desistir  

Sou fiel ao que já fui, e tão leal ao que esperam de mim  

Se nos teus sonhos você me vê sorrindo  

Abra bem os olhos e veja que estou chorando  

Se nas tuas preces, você pede para que eu fique um pouco mais  

Abra bem os olhos e veja que eu já parti 

  

É tão triste quando a verdade não tem cor 

Em cinza escuro alguém pintou minha tristeza 

Vejo nos meus sonhos uma estrela que ainda não se apagou  

Era você me esperando para uma última conversa 
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 LIVRO DA VIDA

Me escondi quando tudo escureceu 

Acreditei que sozinho podia encontrar a luz  

Esqueci que sozinho ninguém se acha, e tempo se perde ao tentar provar o contrário  

Tem sempre alguém tentando entrar nos seus sonhos, e a gente sempre insiste em ter outros
sonhos  

Preparei as tintas para colorir nosso caminho  

Peguei carvão para terminar o rascunho que ainda não terminamos 

Queria algo excelente e bem definido 

Mesmo tão perto, não vejo a saudade acabar  

Quero ser seu mar 

Sol se você precisar  

Lua para te acompanhar 

Estrelas pra você contar  

  

Tudo tão perfeito 

Some em questão de segundos 

Te procuro por fora, e você só existe por dentro  

Se a vontade se renova em um beijo, meus lábios esperam pelos seus  

  

Estou contando nossa história , para nossos filhos que ainda não nasceram  

O livro da vida é um livro sem fim  

Você registra o que sonha e quer  

E quando acorda para lê-lo, alguém escreveu outros versos

Página 229/245



Antologia de Wanderson_Lima

 MIGALHAS

Você sempre me vence  

E me apaixono mais um vez  

Prefiro aquela sua outra foto no perfil 

Me traz saudade e vontade  

  

Quantas palavras você quer para alegrar o seu dia? 

Bom dia ,  

Eu te amo,  

Quero te ver  

  

Conheci uma menina que não gosta mais de meninos 

É que machucaram seu coração 

Ela decidiu ser sozinha, seguir em paz no seu caminho 

Sem amores e sem decepções, agora ela olha o infinito e não tem medo do que virá 

  

Preciso da sua alegria  

Preciso dessa sua autoestima  

Está tão difícil esses dias, tudo parece tão injusto 

Será que ainda tem o meu abrigo dentro dos teus braços? 

  

Assim eu pensava, e sempre me diziam: 

"Você merece bem mais do que isso" 

E quando me acostumei com as migalhas de um sentimento  

Você me deu um mundo, e viajei com você no pensamento e não consegui parar 
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 FORA DA CURVA

Pobre coração, sofre enquanto o corpo tenta seguir em frente 

Tem gente chegando já pensando em partir 

Ainda não acostumei com essa insensibilidade 

Eu tenho lágrimas que ainda não derramei 

  

Já cansei dessa guerra  

Estou com saudades de quem eu era 

Me perdi tentando ser melhor pra você 

Tenho um desafio maior do que tentar, preciso seguir em frente 

  

Já levantei bandeira branca 

Gritei por socorro em plena escuridão 

A luz era difusa, fiquei sem saber que caminho escolher  

Não é opcional, não existem garantias 

  

O que fiz de errado? 

Seus gritos calam a razão 

Meu silêncio é mais que uma despedida  

Sem foco e sem direção, preciso ficar um pouco sozinho 

  

Quem era feliz não quis me emprestar o seu sorriso 

Achei normal, felicidade não se vende e nem se empresta 

O que é normal não vira a curva 

Sempre tento de um jeito de diferente, e quase sempre você não me ouve
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 EU TE AMO

Eu sei  

E você também sabe 

A saudade dói bem mais no coração 

Qualquer lembrança se perde no meio de tanta saudade 

  

Queria seus lábios, não apenas nos meus sonhos  

Queria decorar cada curva do seu corpo, não apenas com meus olhos 

Queria te contar meus segredos, não apenas em versos, mas sim ao pé do ouvido 

Queria sentir o pulsar do seu coração, enquanto descanso perto do seu peito 

  

Eu me apaixonei pelo seu sorriso 

E não é tão fácil se desprender assim,  

O que o coração não aceita, eu faço para deixá-lo feliz 

O que te faz feliz?  

  

E quando você estiver sozinha no seu quarto, pensa em mim 

No que fizemos  

No que queríamos fazer e não pudemos 

Em tudo que você queria dizer e não conseguiu, e saiba que pensei e senti o mesmo 

  

É tão forte um eu te amo seguido de um adeus 

Tão forte igualmente o que fazemos por amor e para amar  

Te levo no coração com aquele seu lindo sorriso e o biquinho 

Me leve no seu pensamento mais sério e sincero, e saiba que EU TE AMO
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 CORAÇÃO BLINDADO

Estou em uma nova viagem  

Olhando pela janela e vendo o que deixei para trás  

Ficam as lembranças, mas nunca o arrependimento, sei que vou ser feliz 

Ficam minha mãe e minha irmã, e vem a saudade junto comigo no meu peito 

  

Aceite um abraço todas as noites que você se sentir fraca e frágil 

Fique vigiando teu telefone, eu posso ligar a qualquer momento 

O que o tempo nunca apaga é tudo aquilo que construímos juntos  

Sobe o balão que alguém soltou como sinal de existência 

  

O teu maior segredo também é teu maior medo 

E sua maior qualidade se faz diante desse medo  

Você é bela e fera, e reage tão bem aos desafios dessa vida 

Seu sorriso quebra qualquer coração de gelo, e assim fica fácil 

  

Tem dias que você sentirá um vazio 

Não será pela falta, será pela ausência 

Será um desafio, porém lhe fará mais forte  

Um coração blindado é o que você está criando 

  

Olhe mais uma vez pela janela, existe um tchau e não um adeus 

Quem fica sempre estará lhe esperando 

E você que parti, sempre encontrá a porta aberta quando quiser voltar 

Desarma teu corpo e aceita todos os abraços que puder  
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 SAGRADO CORAÇÃO 

Quando a verdade é sobre você  

Parece que lhe sensibiliza mais  

E todas às vezes que penso em você  

Fico mais perto do "eu" mais romântico  

Tantas vezes pintei seus lábios perto do meu  

Tantas vezes escolhi sonhar de olhos abertos, só por causa deste teu sorriso 

Me fala daquele teu jeito, devagar e carinhoso  

Assim você me convence a vencer qualquer batalha  

  

Era dia, e o sol clareava nossa manhã  

E tudo que meus olhos não conseguiram enxergar  

Foi tudo aquilo que desejei em secreto  

Percebi o gosto doce do seu batom, e como era perfeito  

Salvei aquela sua foto, você me disse que seu nome é saudade  

Quis provar pra ver, e agora estou aqui pensando em você  

Te dou tudo aquilo que você merece 

E o lugar perfeito e ideal pra você , é dentro de mim 

  

Não sei se devo, parece ser tarde para se apaixonar  

Mas ninguém controla o coração  

Quem será que está nesse teu sagrado coração ? 

Será que posso fazer do seu coração minha morada ? 
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 AQUELES TRAÇOS 

Eu voei nas asas desse meu sentimento 

De tudo que podia descobrir , você foi a minha estrela da alva  

Nem que sim, nem que não  

Eu tenho as flores pra você ver se bem me quer  

  

Naqueles traços de sempre, do rabisco a arte final  

Aquele seu batom combinando com suas roupas íntimas  

Fiquei em dúvida onde fitar  

Parece que existe uma confusão entre a mente e o coração  

  

Não me peça para parar  

O que não tenho é o que me faz forte pra seguir em frente  

E tudo que temos, veio da certeza deste grande dia chegar  

No começo eu errava seu nome, era só pra chamar sua atenção  

  

Sua voz de boa noite é sempre um convite para que eu fique um pouco mais  

Você é minha senhorita 

Sei que gostas que eu lhe diga o quanto eu te amo 

O que poderia ser mais forte que um amor à primeira vista ? 

  

Esta chegando o dia de cumprirmos nossas promessas  

A hora em que nossos abraços serão mais apertados 

Está chegando o momento em que as palavras não serão suficientes 

Sei que parece clichê , mas,  encontrei em você tudo que faltava em mim  
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 VOCÊ ME PERDEU

Achávamos que era tarde para dizer o que sentíamos 

E quase sempre, doía bem mais as lembranças do que tentar de novo 

E as chances escapavam entre os dedos, e a despedida parecia ser o correto 

E você me perdeu 

  

Quem passa pela sua cabeça quando você fecha os olhos? 

Quem clareia o seu dia quando o sol não vem? 

O tempo refaz em cada nova tentativa  

O que a paixão destruiu, o amor recria 

  

Você me perdeu, mas eu não perdi você 

Entreguei tudo que podia e devia 

E para quem eu tanto amei dispenso as recordações 

Sobram as lágrimas, e tudo voltará ao normal, assim que a chuva passar 

  

Talvez seria certo não se apaixonar  

E que culpa tem o coração se a gente se enganar? 

Estranho se sentir sozinho perto de alguém 

Se não estamos mais conectados, não faz sentido dividir nossas dores 

  

Eu não sei, e você também não 

E o céu não tinha estrelas e a noite parecia nunca querer acabar 

E o que era amor virou dor e arrependimento, e nos afastamos aos poucos 

Culpamos a idade, sem motivo algum em um dia comum, você me perdeu 
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 MUSA DA IMAGINAÇÃO 

Sua foto trouxe o brilho que me faltava  

Descobriu em mim que ainda sou virgem  

Preciso me descobrir e te despir para sentir o doce da lua  

Desde o primeiro toque até o último desejo  

  

Queria sentir o cheiro doce desse teu pescoço  

Navegar teu corpo sem ter pressa  

Fechar os olhos e encontrar o seu lugar secreto  

Somos mais felizes quando somos donos da situação  

  

E lá vem mais uma vez a musa da imaginação  

Ela tem um sorriso que me encanta  

Um corpo que hipnotiza  

E quando entro e saiu dos meus sonhos, ela sempre está lá  

  

Tem certos dia que não sei o que dizer 

A mente corre lentamente resgatando a última imagem dela só pra mim 

A cor que ela mais gosta, também é a minha preferida  

Será que um dia poderei ter tudo que quero? 

E nem sempre querer é o suficiente  

Deixa o pensamento desenhar nossas fantasias  

Deixa nosso desejo escrever o próximo passo 

Pensa em mim o tanto que eu penso em você  
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 INQUEBRÁVEL 

Tento esconder o que sinto 

Você teima em mostrar-me teu sorriso 

Meu coração ainda não superou o que as lágrimas explicam sem palavras  

As batidas de um coração apaixonado, não segue a frequência de um coração machucado  

  

Tento ser tudo o que um dia você sonhou 

Tento dizer tudo aquilo que um dia você quis ouvir  

Tento ser mais com ações do que com palavras  

E de tanto tentar você vem e abre a porta do seu coração  

  

E quando gentileza explora novos horizontes, temos mais educação  

Por favor me ame  

Obrigado por pensar em mim  

Peça licença e peça pra ficar 

  

Os olhos enganam procurando outra direção 

Tudo o que eu queria é inverso ao que digo para os amigos   

Se o teu brilho é mais forte que o sol, não me importo em ter duas manhãs  

Pode ser verdade, a ênfase no amor aumenta o que sentimos  

Se fizemos das promessas nossa fortaleza  

Então tudo que temos será inquebrável  

Se fizemos de nossos braços nosso eterno encontro 

Então não haverá motivo para não aceitar nossas diferenças 

  

E cada vez mais o coração baterá confirmando essa verdade passional 
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 ÚLTIMA PALAVRAS

Será que a saudade é uma desculpa para lembrarmos de você? 

A vida é feita de ganhos e perdas, mas, não estamos preparados para perder 

Mais um dia se foi e as folhas secas ao chão demonstram que nada é para sempre 

 Inesquecível foi tudo que ficou e as lembranças que você deixou 

Rimar às vezes é fácil, difícil mesmo é superar e aceitar que você se foi 

  

A sua refeição predileta ,o seu perfume pela casa 

O seu olhar distante e pensativo 

Aquela sua foto no aparador, aquela abraço mais apertado 

Seria a última lembrança, um último encontro 

Ninguém sabia, ninguém viu, nem dava para perceber que era uma despedida 

Estava tudo tão perfeito todas as estrelas testemunhavam que ele estava feliz 

Sua querida mãe em silêncio lamentará: 

Que dor é maior que esta, e quem poderá suportá-la? 

Sem respostas, a vida segue tentando acalmá-la 

E sua amada esposa com certeza pensará em secreto: 

Difícil caminhar sozinha sem a sua companhia  

Difícil acordar e ver o seu lado da cama vazio 

E seus filhos com certeza pensarão em secreto: 

Difícil vai ser crescer sem ter você para me ensinar 

E seus queridos familiares e amigos pensarão em silêncio: 

Se pudéssemos voltar no tempo, não para resgatar o que perdemos  

Simplesmente para proteger quem amamos 

Eu sei isso não isso é impossível, mas não custa tentar  

Em cada tentativa resgatamos o quanto amamos e ainda precisamos amar  
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 OBRA PRIMA

Fiz um rascunho seu na minha agenda pessoal 

E a imagem ficou gravada no meu pensamento 

Cada suor uma lágrima, fechei os olhos e lhe desejei mais uma vez 

E a vontade acalmou o que era vontade 

  

Perto do seu pescoço minha língua procurava te acalmar  

E o errado virou certo e a dúvida certeza 

Quem vai acreditar em mim quando eu disser que eu não senti nada? 

Enquanto meus olhos me entregam meu coração tenta disfarçar 

  

Será que você pensa e sente o mesmo? 

Será somente eu um louco apaixonado? 

Quando você fecha seus olhos, em que posição você me enxerga? 

Somos o mesmo corpo enquanto você transpira? 

  

Na sua imaginação quais erros cometemos por querer demais? 

Será que minha fantasia se confunde com a sua? 

Tantas perguntas, mas nenhuma resposta  

Tantas promessas e nenhum compromisso 

  

Sem um beijo para acender a nossa chama 

Somente as palavras para aquecer nossas semelhanças 

Se um presente te satisfaz você será o meu presente  

De frente ou de costas você sempre será uma obra prima
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 MIL CORES

Aprendi a ser gentil 

Educado e cavalheiro 

Foi tentando lhe agradar que me fiz refém e prisioneiro do seu olhar 

Lhe fazer mais mulher era minha meta final 

  

Quem não valorizou o brilho desse teu olhar  

Não merece viajar nas curvas do teu corpo 

Qualquer desculpa não cabe, o certo é lhe arrancar um sorriso 

Ser sincero sempre e não esperar nada em troca 

  

Quem tem um segredo tem tudo 

Parece que assim cuidamos mais e valorizamos mais  

O mundo se abre e novas perspectivas aparecem 

Me conta seus medos no escuro e me diga se eu te faço feliz 

  

Um dia descobri o que me fazia feliz 

E de repente você sorriu pra mim  

Você chegou como ciências exatas, era a soma de todos os nosso medos 

Perdi e ganhei, você sorriu e ficou, e a tristeza partiu 

  

Quando meu mundo era cinza, sua alegria me trouxe mil cores 

Nada melhor que um novo amor para juntar meu coração em mil pedaços 

Se a porta do seu coração emperrou, me espere, vou correndo lhe socorrer 

E quando estiver sozinha, espero que lhe conforte , estarei pensando em você 
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 QUANDO VOCÊ VIER

Acho que perdi tudo que tenho  

Só me restou pensar em você  

Eu queria muito mais, meu coração deseja outra coisa  

Enquanto desenho teu rosto na areia, vejo o sol indo para o fundo do mar 

  

Deixa eu te mostrar o quanto te quero, ao te abraçar  

Deixa eu voltar para os nossos primeiros momentos, só pra te olhar 

 Você inunda minha visão, quero me afogar dentro do teu abraço 

E quando você vier peça-me para fechar os olhos, tem que ser uma surpresa 

Tantos outros viram a vida passar  

Tantos outros ainda brinca com a rosa dos campos 

Mas se apaixonar é coisar séria, e certas coisas o coração não leva pelo lado da brincadeira  

Estou indo, é cedo, e agora diz que é pra ficar  

  

Quero conhecer a minha amada  

Temos até o amanhecer, me abrace , a noite será longa  

Pura magia e distração  

Eu me enganei, ela era bem mais do que imaginei  

  

As palavras que escrevi não definem o que estou sentido   

Guarde as lembranças que eu já tenho dentro de mim  

O que pode ser fim perfeito, pra mim é o começo, incompleto e inacabado, o melhor ainda está por
vir  

Quando você vier traga com você aquele seu sorriso de sempre 
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 NADA SOMOS - PARTE II

Linda como sempre, seu sorriso me esclarece na escuridão 

Eu tenho versos simples, e você é pura perfeição 

Incompleto e vazio é um dia sem te ver  

Dentro do meu coração você entrou sem pedir licença ou permissão 

Inesquecível nossas trocas de olhares 

A vontade vai e vem, e tudo que fica é o que deveria ficar  

Na sua saudade o meu rosto, e na minha saudade o gosto doce dos seus lábios 

Eu me pergunto se você pensa em mim o tanto o quanto eu penso em você 

  

Estou brincando de ser feliz 

Trocando os nomes e as imagens que eu vi em um sonho 

Você me abraça 

Eu te aceito 

  

O tanto quanto você me queria, 

É tão pouco perto do tanto o quanto eu lhe quero 

Não é verdade se não for sincero, 

E não vale a pena, se não tiver ao menos um sacrifício  

  

Que o beijo venha depois de mil versos 

Que o abraço chegue depois que a saudade gritar de desespero 

Que o teu corpo insista em buscar o meu nas tuas noites de carência 

E quando tudo parecer completo, lembre-se: 

  

Que eu sem você nada sou, 

E você sem eu nada é 

E nós um sem o outro , 

...nada somos
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 XEQUE-MATE 

Eu tenho um segredo sagrado  

Guardado por ti, e confiado por mim  

É o segredo de um desejo  

É o segredo da vontade que habita em nós  

  

Todas às vezes que você aparece na minha imaginação  

Penso em como seria melhor se tudo você real 

Se nas curvas do teu corpo alguém viaja  

Quem me dera ser passageiro pelo menos por uma noite  

  

Me conta teus segredos  

Eu te explico meus mistérios  

Não basta confirmar o sentimento  

É necessário sentir essa emoção  

  

Sempre mais bela e tão perfeita  

Dentro de mim existe  um castelo, e nele te fiz princesa  

Quais são as regras do teu jogo ? 

Em nosso tabuleiro, você sempre me dá xeque-mate com essas tuas poses 

  

Estamos flertando  

Estamos nos apaixonando  

Estamos tantas coisas, acho até que me perdi  

Me encontre nos seus sonhos ,temos tantas coisas para conversar  
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 A RAZÃO DOS MEUS VERSOS

Você tem um enigma no olhar  

Eu tento decifrar, são tentativas em vão  

Seu sorriso me diz que você me quer  

E quando penso em você eu sei que existe amor  

  

Quando foi a última vez que falamos sério sobre o que sentíamos? 

Deixando de lado o que não nos importa 

Parece sobrar somente você na minha mente  

O que o coração espera é o que tento sem parar  

  

Vamos tentar uma última viagem  

Encontro e sedução , o que pode sair dessa junção? 

Enquanto junto o que faltou em mim com o que sobrou em você  

Encontro a porta aberta para mais alguns versos  

  

Da última vez eu não consegui lhe dizer tudo que queria 

Talvez nem desta vez eu seja capaz  

Apenas sinta e curta o momento  

Você é e sempre será a razão dos meus versos  

  

Tão linda e tão delicada  

Eu tenho cuidar do que você deixou em mim  

Se sobra atenção da minha parte, por favor retribua, com mais uma pose sua  

Permanece na memória o que o tempo jamais vai apagar  
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