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A noite cai...

Coração vazio...

A vida é assim...

Uma vida a dois...

A única que me conquistou...

Ainda não te esqueci...

Eu quero você por toda minha vida...

O anjo que cruzou a minha vida...
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O amor a gente não entende, só sente...

Estou ficando louco...
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Só você me satisfaz...

Você...

Pensando em você...

Ah! O amor!

Sinceramente...

Tenho medo de viver...

Demorou, mas chegou...

Não me abandone, por favor...

A minha musa inspiradora...

Um alguém pra amar...

A solidão...

A saudade...

Você não disfarça...

Parei no tempo...

Superando esse amor...

O meu cupido te flexou...

Apenas um sonho...

É verdade, eu não minto...

Você não me notou...

De nada adianta...

Fui infeliz...

Em Camaçari...

Ame como um cachorro...

Eu fico louco...

Os pensamentos...
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Não culpe ninguém pelo que você faz...

Me faz agir com sabedoria...

Ao Senhor eu peço proteção...

Preciso de um amor...

Nunca perca a fé...

Rajada de sentimentos...

O nosso amor, ainda não morreu...

Não sei se é feitiço...

Com você eu vou casar...
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 Sem você...

Com você, 

  

Eu sou um mestre na arte do amor. 

  

Sem você, 

  

Eu sou apenas um amador. 

  

Com você, 

  

Eu sou encantado. 

  

Sem você, 

  

Eu sou um bruxo malvado. 

  

Com você, 

  

Eu sou uma flor desabrochando, 

  

Sem você, 

  

Eu sou apenas uma flor murchando. 

  

Com você, 

  

A alegria em mim existe. 

  

Sem você, 

  

Eu fico triste. 

  

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 Tenho fé...

Eu sei que é difícil
 
Ver as contas vencendo,
 
A comida acabando
 
E a geladeira esvaziando.
 
Nunca perca a fé,
 
E creia nessa vitória amigo!
 
Deus vai salvar a nossa nação
 
Assim como a milhões de anos,
 
Salvou o povo do Egito.
 
Dobre os joelhos no chão
 
E tenha fé meu irmão, nós
 
Vamos sair dessa creia nisso!
 
A nossa dívida já foi paga
 
Com o sangue de Jesus Cristo.
 

  
(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 Posso porque sou poeta...

DIANTE DESSE MAR DE ÁGUAS 

CRISTALINAS ME SINTO MENINOS 

SENTADONESSAA AREIA BRINCO COM AS 

CONCHAS, CONSTRUO MEU CASTELO 

AGORA SOU REI O POETA PODE TUDO 

E EU POSSO TUDO QUE QUISER. 

SOU UM HOMEM DESCOBRINDO O 

MUNDO, QUERO O AMOR DE UMA MULHER. 

DIANTE DESSA LUA PRATEADA, 

SOU ESTRELA NESSE CÉU BONITO 

CAMINHANDO COM OS PÉS NA ÁGUA 

E ESCURA RUMO AO INFINITO. 

COMO É BOM SER POETA TER O MUNDO  

NAS MÃOS A POESIA É UMA VARINHA MÁGICA 

QUE LIBERTA A EMOÇÃO. 

DIANTE DESSA VIDA NUBLADA, 

DESENHO O SOL NO PAPEL 

PRA ILUMINAR NOSSOS CAMINHOS 

E NÃO ME PERDER NA IMENSIDÃO 

DOS SEUS CARINHOS. HÁ! COMO É BOM  

SER POETA, EU POSSO TUDO QUE QUISER! 

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"

Página 11/97



Antologia de Edvan Pereira

 Sonho de consumo...

Você é o meu sonho de consumo,

A minha meta, o meu rumo,

Pois, à noite quando eu durmo

Eu sonho com você

E no dia em que eu hei de lhe ter.

Querida você é o amor da minha vida.

Não pense que é mentira, estou falando

Sério e sem nenhum mistério

O meu coração é todo seu.

Eu só penso em você

E isso me faz bem,

Querer-te assim me faz ir além...

Saio na rua e vejo várias mulheres,

Mas elas não têm o que você tem,

Algo que chama a minha atenção

E que me faz tão bem.

É inexplicável, mas é verdade

Você não é um sonho,

Você é a minha realidade!

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 O Q da questão...

Se eu penso, eu procuro 

O Q da questão, 

Pois nesta vida não 

Há pergunta sem resposta 

Nem problema sem solução... 

Todo homem ou o animal 

Neste planeta tem a sua missão, 

Todo aquele que tem fé é cristão 

Independente de frequentar 

Uma igreja ou não. 

Nada que acontece neste 

Mundo é em vão 

Por isso Deus nos deu a fala, 

Audição e a visão. 

Para entender as coisas 

Que acontece 

E as coisas que 

Ainda aconteceram. 

Guarde isso no 

Seu pensamento: 

O questionamento  

É necessário 

Para o seu crescimento! 

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 Não adianta correr atrás...

Vai viver sua vida 

Me deixe em paz 

Agora é pra valer 

Eu não quero mais você 

Tarde demais 

Não adianta correr atrás 

  

Quando é amor fazemos 

De tudo pra dar certo 

Mesmo estando longe 

Parece que estamos perto 

  

Não adianta ligar 

Nem mandar mensagens 

Para se explicar 

Tarde demais 

Não adianta voltar atrás 

  

Queria que tudo fosse diferente 

Apesar de tudo você não sai 

Do meu coração e tão pouco 

Da minha mente 

Se vier aqui em casa 

Eu estarei aqui, mas por favor 

Digam que sair 

  

Não quero te ver, nem te ouvir 

Assim vai ser melhor pra mim 

Tarde demais 

Não adianta correr atrás 

Tarde demais 

Não adianta correr atrás 

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 Eu quero envelhecer ao lado de quem eu amo...

Eu quero envelhecer

Ao lado de quem me ama

De quem eu amo

Esse é o meu plano

Quero está sempre ao seu lado

Amor desculpa o meu jeito invocado

Dane-se quem de mim falar

Ninguém me conhece pra me julgar

Já passamos por pouca e boas

E isso me leva a crer

Que o que estamos vivendo

Não é à toa

Também passamos por momentos ruins

E se o nosso amor não fosse verdadeiro

Não estaríamos aqui

Juntinho se amando mais do que a primeira vez

Fizemos um ano e cinco meses,

Mas daqui à algum tempo faremos três

Se a única certeza que temos da vida

È que um dia vamos morrer, então

Vamos esquecer a vida alheia,

Os invejosos e procurar viver,

Viver de amor e de amor morrer...

Autor: Edvan Pereira "O Poeta"
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 Cola o teu corpo no meu...

Você mulher que sabe o que quer,

Chega de mansinho...

Como quem não quer nada

Com seu jeitinho,

Eu fico sem voz

E tento calar a tua voz

Com um longo beijo,

Você sabe que te desejo!

Se você sente o mesmo que eu

Vem e cola o teu corpo no meu.

Se envolve em meus braços

E não me diz nada,

Vamos aproveitar a noite até de madrugada.

Um beijo seu é tudo que eu quero,

Esperar é chato, mas eu te espero.

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 Eu me perco em você...

Num simples abraço 

Você me conquista, 

Num simples olhar 

Você me seduz, 

Num simples toque

Você me induz

Eu me envolvo em seus braços

Minha voz falha e num beijo

Longo e demorado

Me perco em você

Nas curvas do seu corpo

Basta você sussurrar

No meu ouvido

Que eu fico louco

Viajo em seus olhos

E uma noite pra mim é pouco... 

Autor: Edvan Pereira "O Poeta"
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 Eu juro que tentei...

Eu juro que tentei  

Deixar você em paz 

Como você pediu 

E minha ultima palavra 

Seria até nunca mais

Fiz de tudo 

Pra isso acontecer 

Mas algo aqui dentro 

Não deixou o nosso amor morrer 

Dei fim em tudo que era seu 

As cartas, as mensagens, o caderno 

E o emotion que você me deu

 

Como não lembrar mais 

Se me lembra você a TV, 

Os filme e os jornais, 

Por isso aqui eu fico 

Sei que fui canalha contigo. 

Então fico te ligando e mandando 

Mensagens meu amor 

Me dê mais uma chance 

E me perdoa por favor 

Te prometo que dessa vez é pra valer 

Eu vou parar de beber   

E me casa na igreja com você. 

Se é cedo ou tarde eu não sei 

Só sei que mudei 

E me tornei aquele rapaz 

Responsável que você tanto sonhou, 

Mas você não acreditou.

 

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta" 
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 Aqui em Itapuã...

Nasci poeta e compositor,

Aqui em Itapuã

Na cidade de Salvador.

Vim ao mundo com esse legado

E com um futuro promissor

Para encantar as pessoas

Com os meus versos de amor.

Se alguém ler ou dar valor

È como se o mundo estivesse

Regando essa flor

Chamada: poesia

Que quando lemos um verso

Enche os nossos olhos de alegria. 

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 Não consigo ficar sem você...

Quando eu não te vejo 

Sinto em mim um forte 

Desejo. 

  

Não consigo ficar sem você, 

Nem um minuto, nem uma hora. 

Ficar longe de você, não rola. 

  

Você é minha estrada, 

Você é meu chão, 

E, não te ter aqui é o mesmo, 

Que viver na solidão. 

  

Não consigo mais ficar aqui parado, 

Se você não está do meu lado. 

Você é minha estrela, 

Você é meu céu, 

E dizer que eu não te quero 

È impossível... 

  

(Aurtor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 Perdão amor...

VIVER ASSIM NÃO DA

TE LIGO VOCÊ NÃO ATENDE

E NEM RETORNA

A MINHA LIGAÇÃO,

CHORA, CHORA

O MEU CORAÇÃO,

MAS EU SEI QUE NÃO É EM VÃO.

SE FALEI ALGO QUE NÃO DEVIA

EU TE PECO PERDAO,

AS VEZES NESSE MUNDO

QUEM AMA DEMAIS

TEM MEDO DA SOLIDÃO

E SE PEGA

FAZENDO CONFUSÃO

E SUFOCA O AMOR

SEM PERCEPÇÃO

O AMOR VERDADEIRO

É CONSTRUÍDO DA VONTADE

DE SEMPRE ESTÁ PERTO

DA SAUDADE, DO DESEJO

DE UM ABRAÇO LONGO E DEMORADO,

DE UM BEIJO LOUCO E ALUCINADO,

DA CUMPLICIDADE DE AMBOS,

DA AMIZADE E DO AMOR QUE

É A FONTE DE TODOS OS SENTIMENTOS

QUE EU ACABEI DE ESCREVER.

DE TODOS OS MOMENTOS BONS,

DE TODOS SORRISOS

DE TODAS AS BRIGAS

DE TODAS AS CARAS FEIAS
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SÓ QUERO TE DIZER

EU AMO MUITO VOCÊ.

(AUTOR: EDVAN PEREIRA)

"O POETA"
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 Hoje eu me declaro...

Quando estou com frio não êxito em dizer,

Seu abraço é o meu capote favorito.

Pode crer linda eu estaria descoberto,

Se você não estivesse comigo.

Fico pensando... E às vezes parece

Que eu estou sonhando...

Por ter você ao meu lado

Hoje eu me declaro,

Por ti eu sou completamente

Apaixonado!

Autor: Edvan Pereira

" O Poeta"
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 Eu não esqueço você nem um minuto...

Eu vivo em você 

Você vive em mim 

E mesmo distante 

Eu não esqueço de você 

Nem você esquece de mim. 

A qualquer hora do dia 

Conversamos por telepatia 

Com o poder da mente 

O amor te faz presente, 

Pois, quando eu fecho os olhos 

Eu enxergo nós dois. 

  

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 Pensamentos de um poeta...

Eu quero pensar,

Não quero falar.

Eu quero ouvir,

Não quero fugir.

Não quero entender,

Não quero ler,

Eu quero escrever.

Não quero ser refém da dor,

Eu quero apenas um amor.

Não quero uma menina,

Eu quero uma mulher.

Que além de ser carinhosa

Sabe bem o que quer...

Não estou a migué,

Estou a procura de um grande amor,

De uma garota que me faça sentir calor.

Um sentimento que não pode ser explicado

Coisas que nós só sentimos

Quando o nosso coração está apaixonado.

Sei que você está em algum lugar,

Não demore, venha de pressa,

Venha me encontrar, pois

O meu coração já cansou de apanhar

E assim vou vivendo sem ela
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Seguindo em frente

Com os meus pensamentos de poeta. 

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 Você de mim não sai...

Sabe aquele amor,

Que não se acaba

E nunca se vai...

Você de mim não sai.

Se eu não te vejo

A saudade não me deixa

Dormir em paz

É que eu te amo demais.

O nosso amor é louco

E nós sempre estamos

Querendo mais,

É paixão demais!

Na hora H só você me satisfaz

E quanto mais nós fazemos

Você me pede mais,

Vamos além do prazer

Você me ama e eu amo você.

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 Eu necessito, eu venero...

NÃO ADIANTA TENTAR 

POIS ESSE SENTIMENTO QUE ESTÁ 

DENTRO DO MEU CORAÇÃO 

E GRAVADO EM MINHA MENTE 

NÃO VAI MUDAR 

PELO CONTRÁRIO EM VEZ DE DIMINUIR 

O NOSSO AMOR SÓ VAI AUMENTAR 

QUE SEJA LOUCO, MAS QUE SEJA VERDADEIRO 

UM AMOR QUE NEM O SEU NÃO QUERO, 

EU NECESSITO, EU VENERO... 

A VIDA É FEITA DE ESCOLHAS 

ENTÃO TENTE ENTENDER QUE EU TE AMO 

E QUE ESCOLHI VOCE 

PARA SER A MÃE DOS MEU FILHOS 

E PARA COMIGO VIVER. 

(AUTOR: EDVAN PEREIRA) "O POETA" 
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 A vida é curta e o tempo passa...

Ultimamente estou fazendo besteira 

Machucando quem eu amo 

Perdendo tudo que compro 

Caindo pela ladeira 

Por causa dessa bebedeira, 

Eu te prometo vou assumir o 

Compromisso não só com você, 

Mas também com Cristo 

E vou largar esse vício 

Não vou continuar nessa vida de cão 

Enchendo a cara e caindo pelo chão 

Eu sei seu ouvido já está calejado 

  

Com as coisas que digo 

Mas hoje eu acordei decidido 

Não bebo mais nem um gole de cachaça 

A vida é curta e o tempo passa 

Não quero ficar sozinho no relento de uma praça 

Vendo as pessoas passando felizes 

E lamento com um choro sem graça, 

Pois isso não tem graça 

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 Só nós conhecemos...

Minha cara, minha metade 

De você já estou com saudade, 

Saudades de te ver 

Sorrindo, falando 

Que eu estou atrapalhando 

O seu sono, gritando, gemendo 

Me pedindo, 

Fazendo amor gostoso comigo 

De um jeito demorado e intenso 

Com segredos que só nós conhecemos 

Sabemos, gostamos e queremos 

Nos amamos, minha vida é sua 

Nossa história somos nós que escrevemos 

A cada dia que passa num livro 

Chamado: vida onde vivemos, 

Erramos, nos corrigimos e aprendemos. 

  

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 O chamado de Deus...

Pela manhã logo cedo

Enquanto eu estava dormindo

Uma voz me falava 

O tempo todo

Vá para igreja meu filho

Então acordei

Com sono e ainda de porre

Desacreditado, triste 

E cansado de sofrer

Por algo que me pertuba

E não me deixa viver

Mas o Senhor me falou

Você nasceu pra vencer

Ore mais, conheça mais da minha palavra

Leia a biblia, pois só a verdadade 

Contida nela te salva. 

Autor: Edvan Pereira "O Poeta")
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 No fundo, no fundo do meu coração...

No fundo, no fundo, 

Eu queria entender? 

No fundo, no fundo, 

Eu quero você. 

No fundo, no fundo, 

Eu estou apaixonado. 

No fundo, no fundo, 

Eu só queria está ao seu lado. 

No fundo, no fundo, 

Eu digo que não! 

No fundo, no fundo, 

Do meu coração... 

  

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 Vou te esperar...

Meu sonho de consumo, 

  

È com você que eu sonho 

  

Todas as noite quando durmo. 

  

E quando estou acordado, 

  

È você que penso todos  

  

Os minutos. 

  

È tanto amor, 

È tanto desejo  

Que só de pensar em você  

Eu sinto em minha boca 

O gosto dos teus beijos 

  

È tanta loucura, 

È tanta paixão, 

Eu te amo do fundo do meu coração 

A distancia não matar 

Esse flor chamada amor 

Não vai se acabar 

  

Não demore muito 

Venha me encontrar 

Estou anscioso vou te esperar... 

(Autor: Edvan Pereira)
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 A noite cai...

A noite cai, mas você  

Da minha mente não sai... 

Olho para o céu e  

Vejo uma estrela cair, 

Mas novamente eu penso 

Em você e fico a noite 

Inteira sem dormir... 

Não sei mais o que fazer, 

Para você perceber 

Todo amor que eu 

Sinto por você. 

Assim como a abelha 

Tira o pólen da flor, 

Eu quero provar o mel 

Da sua boca e me 

Afogar em seu amor, 

Por favor ouça o que  

Eu vou falar:

- Eu Vou até o fim do universo,

- Mas vou te conquistar... 

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 Coração vazio...

Meu coração está vazio 

Sento-me na beira do rio 

Triste e olhando o pôr-do-sol 

E chorando por estar só 

Vou caminhando sem rumo, 

Pois faz dias que eu não durmo! 

O meu peito está cada vez 

Mais apertado.. agora só ando com 

Um litro de cachaça do meu lado 

Para aliviar essa dor, essa falta de 

Amor que me deixa alucinado. 

  

Sonhei quando era pra acordar, 

Fiquei calado quando era pra falar, 

Sorrir quando era pra chorar, 

Amei quando era pra odiar, 

Fiquei quando era pra partir 

E pensei ao invés de decidir... 

  

Tudo o que eu queria 

É poder recomeçar, 

Esquecer tudo o que passou 

E seu amor reconquistar. 

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 A vida é assim...

A vida é cheia de caminhos, 

Mas temos que escolher 

O estreitinho, para nos salvar. 

  

Mas o ser humano ás vezes 

É fraco e se finge de mudo e surdo 

E sempre fica em cima do muro 

Quando o assunto é amar, 

Sem pensar que amanhã não 

Vai ter luar. 

  

Temos que encontrar um 

Amor sem medidas 

E erguer a cabeça a cada 

Lição da vida. 

Sem se preocupar com os invejosos 

Que vive a nos cercar. 

  

Ter fé em Deus e acreditar que 

Tudo você pode conquistar. 

Basta se empenhar 

E não ter medo de fraquejar. 

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 Uma vida a dois...

Quero uma vida a dois, 

Eu e você 

Só nós dois. 

  

Dormir ao teu lado 

Juntinhos abraçados 

Acordar com teu beijo 

Pois de todas as mulheres 

Que existe no mundo 

Você é a única 

Que eu amo e desejo. 

  

Eu desejo: 

Seus cabelos negros 

Sua boca pequena. 

Seu sorriso lindo 

Sua pele morena 

Seu jeito de falar 

Seu jeito de andar 

  

Tudo o que eu fazer 

Ou escrever 

Ainda é pouco 

Para dizer o quanto 

Eu amo você 

E que sem você 

Eu não sei viver. 

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 A única que me conquistou...

Você me encantou com o seu jeito de ser 

Agora não sei viver na ausência do teu amor 

E do seu carinho 

Fico desesperado, eu me sinto sozinho. 

  

Tu és a minha vida, tu és o meu amor. 

E de todos os existentes em minha vida 

Você foi o único que me conquistou. 

  

Eu não acredito! Se que eu achei 

Aquela mulher que eu tanto esperei? 

Eu ainda não sei, mas vou viver esse amor. 

Acima de qualquer lei! 

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 Ainda não te esqueci...

Se eu pudesse voltava 

No tempo e não deixava 

Você partir,  

Ainda não te esqueci. 

E quando vou dormir, 

Ai que cai a ficha 

Que você não está aqui. 

Quando eu te vejo na rua 

O meu corpo começa a tremer, 

O meu coração não me obedece 

Ninguém percebe, mas ele 

Só clama por você! 

Se ainda pensa em mim 

Ou sente minha falta 

Deixa o orgulho  de lado e volta 

Você sabe onde onde me encontrar 

É só bater na minha porta! 

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta" 

  

  

  

 

Página 39/97



Antologia de Edvan Pereira

 Eu quero você por toda minha vida...

Às vezes acho que estou sem chão, 

Por isso persiste em mim a solidão 

Onde permaneço sem viver 

Sonhando em te encontrar, 

E lamentando por te perder 

  

Penso num jeito pra essa agonia acabar 

Para enfim a solidão me deixar 

E com tudo aliviar a minha alma 

Que esta temporariamente sem calma 

  

Nesta vida tristonha, 

Os meus desejos me assombram 

E os meus olhos não te encontram 

  

Minha busca é grande e infinita 

Mas, de uma coisa tenho certeza 

Eu quero você por toda minha vida. 

  

(Autores: Edvan Pereira "O Poeta" e Natália Alves)
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 O anjo que cruzou a minha vida...

Meu amor estou aqui neste momento, 

Para falar de meu sofrimento, 

Onde me perdi e já não sei mais 

Encontrar o meu caminho 

Mas por favor, eu te peço leve-me 

  

Novamente ao teu encontro. 

Pois, já não estou mais 

Aguentando ficar longe de ti 

Preciso te ver, te abraçar 

  

E com tudo te amar. 

Preciso que me diga meu amor 

O que aconteceu, 

Já não quero mais minha vida 

  

Assim sem você, estou sofrendo. 

Não estou dando mais conta de viver, 

Meu mundo está sem chão minha vida sem sentido 

E essa distância entre nós é o mesmo que ter morrido, 

Pois, sem você aqui ao meu lado, tudo perde o sentido. 

  

Mais o que está acontecendo entre nós, 

Por favor me diga? 

Somente não me diga que não há saída! 

  

Diga que sou a única pessoa em sua vida, 

Aquela que você mais precisa, que confia. 

E que não consegue tirar de sua vida! 

Apenas me mostre amor 

  

Que não precisarei mais sofrer assim, 

Preciso que esteja ao meu lado, 
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E que me diga que jamais se esqueceu de mim 

Meu amor você foi e sempre será 

O anjo que cruzou minha vida... 

  

(Autores: Edvan Pereira "O Poeta" e Natália Alves)
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 Flor...

De todas as dores, 

  

De todos os amores, 

  

Foi os espinhos 

  

E com vc vinheram  

  

As flores e o jardim 

  

Que não tinha cor, hoje 

  

Está cheio de flor, 

  

Pois está sendo regado 

  

Por você com muito amor. 

  

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 O amor a gente não entende, só sente...

Você me dá vários 

Motivos para chorar, 

Mas eu tenho um motivo 

Para sorrir. 

Você pensa que é mentira 

Tudo o que eu falo, 

Mas quando você sentir 

O que eu sinto, 

O silencio vai falar 

Mais alto. 

E você vai entender 

Porque agora 

Eu me calo! 

O amor a gente 

Não entende, só sente! 

(Autor: Edvan Pereira)"O Poeta"
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 Estou ficando louco...

Estou ficando louco 

Já perdi o sossego, estou com medo, 

Faz quatro dias que não te vejo. 

Estou com saudade de você, 

Estou querendo te ver, estou perto  

E ao mesmo tempo distante, 

Estou trabalhando que um nem ignorante,  

Mas penso em você a todo instante. 

E quando eu olho pra algum lugar  

Me lembro do brilho dos seus olhos 

E do seu sorriso lindo quando  

Você vem me encontrar. 

Eu te amo e não faz parte  

Do meu querer te abandonar 

Não vou te fazer sofrer,  

Querida eu não sei viver sem você. 

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta" 
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 Um pouco de atenção...

Quando não te vejo 

Eu não consigo disfarçar 

O que sinto por você 

Está escrito no meu olhar 

Quem olhar pra mim vai perceber 

Que gosto de você. 

  

Não tem mistério, só uma solução. 

Olhe com os olhos do seu coração 

Dê-me um pouco de atenção 

  

Beije a minha boca, pegue a minha mão, 

Pare de frescura vamos viver essa paixão 

Se você me quer então não deixe o meu peito 

Sangrar e chorar em vão. 

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 Quando...

Quando os homens vão perceber

Que bater,

Não é a melhor solução?

E as mulheres,

Quando elas vão denunciar

Essa falta de compaixão..?

Quando os homens vão entender,

Que para ser homem não precisa fazer,

Uma mulher sofrer.

Já está na hora parar com isso,

Preste atenção!!

Numa mulher não se bate 

Nem com uma flor de algodão.

Vamos refletir direito

E mudar o nosso conceito.

Deixar o machismo de lado

E dar, carinho, amor e atenção

Aquela que tocar no fundo do seu coração...

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 A sabedoria não tem idade...

Sabedoria não tem idade,  

Sábio é aquele que pensa 

Antes de julgar 

E esquece as diferenças 

E aprende a perdoar. 

Fica quieto para não discutir, 

Sempre fala a verdade, 

Não sabe mentir. 

Nem todo louco é sábio, 

Nem todo sábio é louco 

Presta atenção e aprende 

Mais um pouco. 

  

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 Como é bom namorar...

Beijei a tua boca 

Por um longo tempo 

E esse momento, 

Não saiu do meu pensamento. 

Quando o vento toca o meu rosto 

Eu me lembro.. Ha... Como eu me lembro! 

  

Do seu beijo, do seu rosto, 

Do seu corpo, do seu jeto 

Meigo de falar, do seu olhar, 

Da cor do vestido que você usou 

Naquela noite de luar. 

O que eu te disse, o que você falou. 

  

Daqueles momentos 

Que passamos juntos 

Na praça à luz do luar 

O que fizermos naquele 

Banco não vou comentar, 

De frente pro mar... 

Em Itapuã como é bom namorar. 

  

O amor está no ar, 

A mágia só acontece 

Se você acreditar! 

Em Itapuã como é bom namorar.. 

  

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 Abra o jogo...

Eu sei que você gosta de mim 

Quando te provoco, você sorri. 

Não reclama seu jeito diz tudo 

Meu bem você conquistou 

O meu coração vagabundo. 

                     

Não se esconda por trás desse sorriso lindo 

Que a cada dia me encanta, que mexe comigo. 

Abra o jogo não fique calada confesse que por mim 

Você está apaixonada! 

  

Se não existe palavravas no teu vocabulário 

Não fique triste menina, é nesse momento 

Que um beijo é necessário. 

  

Chegue perto, não tenha medo 

Conte-me todos os seus segredos... 

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta" 

 

Página 50/97



Antologia de Edvan Pereira

 Sem você eu não sou nada...

Eu sou muito feliz contigo, 

Meu companheiro, meu amigo. 

Você é a melhor coisa 

Que aconteceu na minha vida, 

Mô você é o grande amor da minha vida. 

Sem tu nada tem sentido, 

Você é o meu mundo, 

Você me completa em tudo. 

Eu te amo muito, 

Sem você eu não sou nada. 

Você é o meu queijo 

E eu sou a sua goiabada. 

Eu te amo muito, 

Sem você eu não sou nada. 

Você é o meu queijo 

E eu sou a sua goiabada. 

  

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 Pra tocar no fundo do teu coração...

Ela despertou em mim

Um sentimento

Dotado de amor carinho

Que veio com a amizade

Já não me sinto sozinho...

Será que é amor?

Vamos descobrir juntos

Não temos tanta coisa em comum,

Mas Quase sempre estamos juntos

 

Baby não vou te machucar

Você não sabe, mas antes

De você chegar eu estava triste

De repente você chegou assim

Como um anjo e sorriu para mim

Foi nesse momento que eu percebi

Que o destino te enviou pra mim.

 

Quero ser mais que um simples amigo

A minha vida sem você não tem brilho,

Não faz nenhum sentido

Esqueça o que os outros pensam

Fica do meu lado, deixe-me ser

O seu namorado...

 

 

Toda vez que eu beijo o teu rosto

Eu sinto em minha o teu gosto

O calor do seu corpo, quando cola no meu

Já estou ficando louco, que sufoco!

Se você soubesse o quanto eu te desejo

Se soubesse que sonho com o teu beijo.
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Quando não te vejo a saudade

Me faz te enxergar

Seja no azul do céu ou no azul do mar

E nas noites de luar o brilho das estrelas

Me faz lembrar dos teus olhos lindos

Que eu tento encontrar

Fiz essa canção do fundo do meu peito

Para tocar no fundo do teu coração...

 

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 Por que você não entrega pra mim?

 

Por que você me provoca tanto?

Menina pare de me provocar

Se entregue logo para mim...

Deixa eu te amar?

Já não aguento mais tanta provocação,

Deixe o seu coração falar mais alto

Que a sua razão...

Meu amor,

Todos os seus sonhos eu vou realizar

Seja aqui, na cama ou em qualquer lugar.

Me beije, me morda...

Diga: Eu te amo!!!

Beije a minha boca...

E sussurre no meu ouvido:

Você é tudo o que eu preciso!

Faça comigo o que você quiser,

Pois eu serei o seu homem  E você será a minha mulher.

Não me negues esse amor

Que a cada dia cresce dentro do seu peito, 

Afinal amar não é nenhum pecado,

Amar é apenas um direito que todos têm 

Seja lá qual for o seu jeito... 

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"  
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 Fim de papo...

Um amor que nem o seu,

Eu não quero nunca mais.

Saia da minha vida.

Até nunca mais! 

Vá arruinar outra vida,

Pois a sua alma

Está totalmente perdida. 

Você só pensa em você

È por isso que um dia,

Você vai sofrer... 

Espero que você não sofra,

Como um dia eu sofri.

Não me procure,

Adeus!!!

Fim de papo,

Eu já te esqueci! 

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 Percebi que me enganei...

Pensei ter encontrado 

Quem eu sempre procurei, 

Mas depois de 2 meses 

Percebi que me enganei. 

  

No começo era tudo ideal 

E aos poucos 

Foi se transformando em um vendaval, 

Me deixou sem dizer o por quê? 

Só lamento um dia ter amado você... 

  

Você machucou meu coração, 

Quando tomou essa decisão. 

O tempo passou e hoje eu to legal, 

Não penso mais em você 

Pois tudo voltou ao normal. 

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 Amor fingido...

Amor fingido, amor bandido

Contigo eu vivi num mundo iludido

Corri perigo! Fiquei sem destino

Me ferir por causa desse amor maldito.

 

Fui fraco, eu admito!

Mas hoje não preciso do seu amor

Me esqueça! Estou indo embora,

Indo curar a minha dor...

Pois tenho o direito

De viver um novo amor

 

Nesse caminho eu vou

E só vou parar

Se um grande amor

Eu encontrar. 

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 Esperando você decidir...

Meu amor estou aqui 

Esperando você decidir 

Se você vai ficar, ou se vai partir. 

Sei que o nosso amor está morrendo, 

Pois não sei se ainda habito seu pensamento. 

Saiba se você comigo terminar, 

Só vai restar em mim uma lágrima no olhar... 

Vai ser dificil segurar, 

Mas não vou deixar de acreditar 

No infinito que é amar! 

Eu vou superar esse amor que me faz sofrer 

E não me deixa esquecer você! 

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 Esqueça que um dia eu fui o seu amor...

Meu amor, 

Você brincou com meus sentimentos. 

Olha amor, 

Você cometeu um pecado imortal contra o amor. 

Você amor, 

Não soube aproveitar e valorizar o nosso amor 

E todo amor 

Que eu tinha por você hoje 

Se transformou somente em ódio e dor. 

Por favor 

Não venha me procurar, 

Pois com você eu não quero falar. 

Como amor, 

Eu posso aceitar alguém que só me machucou? 

Agora amor 

Procure seu rumo... 

E esqueça que um dia eu fui seu amor 

Até nunca mais!!! 

Pois estou partindo por que sei que 

Não voltaremos mais. 

  

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 Não sei como explicar...

O amor chegou de repente e eu não sei como explicar 

E quando eu tento as palavras chegam a falhar 

Meu amor que sinto por você é puro, único e verdadeiro 

Maior que o mundo, melhor do que o dinheiro 

Quero sentir sua imagem 

Mas por favor 

Não se transforme numa miragem 

Sua boca, fruta que ninguém pode usufruir 

Pois ela tem um gosto que só eu posso sentir 

Você é luz que me guia na escuridão 

Seu amor é a luz que irradia meu coração 

Você é a soma de tudo que eu sempre procurei 

È o auge da minha poesia e minha única lei 

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta" 
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 Só você me satisfaz...

Amor apesar de todos os meus (zás) 

  

Você é a única mulher que me satisfaz 

  

  

  

Foi em você que encontrei a vedadeira paz 

  

O vento leva de mim e depois trás 

  

Seu cheiro suave para que eu possa ficar em paz 

  

  

À noite busco na estrela o seu sorriso 

  

Quando eu olho para o céu logo, percebo 

  

Que estou no paraíso, 

  

Pois sem você eu não vivo. 

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 Você...

Você 

  

A única menina que vive em meu pensamento 

  

Você 

  

A única mulher que eu quero a todo momento 

  

Você 

  

È como uma pedra rara dificil de se encontrar 

  

Seu amor 

  

Sentimento lindo e puro que longe eu fui bucar 

  

Você 

  

A mulher que eu escolhir para amar 

  

Você 

  

È o amor que eu sempre estive a procurar 

  

E agora que te encontrei de você não vou largar 

  

Você 

  

A única que eu quero amar, 

  

Pois quando existe amor nada e ninguém 

  

nesse mundo pode separar 
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E se for verdadeiro nenhuma intriga é capaz de afetar. 

  

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta" 

  

 

Página 63/97



Antologia de Edvan Pereira

 Pensando em você...

Estou aqui parado! 

  

Pensando... 

  

Ha! agora você poderia 

  

Estar do meu lado 

  

Você está longe 

  

Mas eu quero te ver 

  

Não se por que? 

  

Mais me deu uma vontade 

  

Louca de lhe ter 

  

E dizer Eu Te Quero 

  

Porque você é a 

  

Ùnica mulher que eu quero, 

  

Pois você é única razão para eu escrever! 

  

Se a todo momento 

  

Só da você 

  

Em meu pensamento.... 

  

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 Ah! O amor!

O amor chega de repente 

E logo, toma conta da gente 

Um sentimento onipotente 

Que se apossa do nosso corpo 

E da nossa mente 

Amar é uma transparência 

Ser amado uma conseqüência 

Um sentimento inexplicável 

Mais que torna nossa vida formidável 

Ser romântico, hoje é raro 

Mas amar pode custar caro 

Antes de amar uma pessoa 

Verifique se ela tem uma alma boa. 

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 Sinceramente...

Lamento um dia ter amado você 

Por ter dito que você era tudo que eu queria 

E por ter entrado nessa fria 

Me envolvir com alguém que não me queria 

Tão quanto a luz é quer o dia 

Você me intristeceu sem saber 

Que um dia você vai sofrer 

Por esse algem que você machucou 

E que não quer mais seu amor. 

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta" 
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 Tenho medo de viver...

Hoje eu me encontro 

Sem destino, 

E longe do seu amor, 

Eu me sinto perdido. 

Estou triste! 

Sem carinho! 

No momento, 

Vivo sozinho. 

A tristeza me persegue, 

Mais o amor não ergue, 

O meu coração. 

Que está temporariamente 

Mergulhado na solidão. 

Tenho medo de viver, 

Tenho medo de sofrer, 

Mas eu não nego 

Que eu ainda penso em você. 

Mais tenha certeza 

Que nunca mais vou dizer: 

Eu amo você! 

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 Demorou, mas chegou...

Demorou, mas chegou

Em minha vida

Te encontrei amor!

Não me interessa sua idade,

Nem o que dizem por ai

Eu que ficar com você 

E ninguém vai me impedi!

 

Deixe o povo falar,

Deixe os fofoqueiros inventar

O amor que existe entre nós

Não vai mudar.

 

Nossas idades podem ser diferentes,

Mas nos amamos de verdade

E é isso que incomoda essa gente

Que não conhece o verdadeiro amor

E ficam jugando a gente. 

 

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 Não me abandone, por favor...

Hoje acordei 

Comos olhos molhados 

Chorados, petrificados 

Chorei enquanto dormia, 

Por medo de te perder um dia.

 

Se me apavora nos meus sonhos 

Imagine na realidade 

Um minuto longe de você, 

Já sinto saudade... 

Eu sou ciumento, 

Mas isso mostra o quanto eu te amo, 

Pois, à noite quando durmo 

È com você que eu sonho, 

È seu nome que eu chamo!

 

Isso sim é amor, 

Não me abandone por favor! 

A todo momento é você que esta no meu pensamento 

E de dez palavras que eu digo, 20 tem haver contigo.

 

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 A minha musa inspiradora...

Você é a minha musa inspiradora,

A razão da minha vida não seja boba.

Nem uma novinha Se compara com você,

Elas são várias você é única por isso,

Eu prefiro você...

Eu te amo e não quero te perder.

Minha vida sem você é como o céu sem estrela,

Uma casa sem telha, o automóvel sem o condutor,

Uma comida sem sabor,

Sem você tudo que é sim vira não

E a vida por mais bela que ela esteja,

Perde totalmente a razão. 

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 Um alguém pra amar...

Pensei que nunca mais  

Eu que fosse encontrar,  

Um alguém para me amar,  

Um alguém para comigo sorrir,  

Um alguém pra comigo sonhar e 

Fazer planos para o futuro  

Sei que é cedo, mas o amor que sinto 

Por você é verdadeiro e puro. 

É em você que penso e  

Com você sonho todos os dias 

Quando eu durmo. 

  

Edvan Pereira "O Poeta"
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 A solidão...

 

Essa saudade que tira liberdade

Por não te ver deixando em mim a infelicidade

Logo, percebemos que é a solidão

Querendo residir em nosso coração

Ha! Como queria neste momento  

poder pegar em sua mão

E falar pra ti esses versos de amor  

vindos do meu coração

Esse amor que trago no peito

É puro, forte e verdadeiro

Por isso grito que te amo

Para o mundo inteiro

Solidão me deixe em paz

E não volte para mim nunca mais.  

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"   
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 A saudade...

A saudade bateu criei essa canção 

Para aliviar meu pobre coração 

Sinto falta de você, dos seus beijos, 

Do calor do seu corpo, e seus abraços!  

Sofro só de ficar aqui sozinho 

Sem seu amor, sem teu carinho 

Corre vem me encontrar  

Vem, vem me beijar 

Meu coração é todo seu 

Não precisa se preocupar 

Pois só nele eu quero habitar. 

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta" 
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 Você não disfarça...

Eu bebo um copo de licor... 

Eu penso, mas não de amor! 

Falar pra quê? 

Se, amar às vezes nos faz sofrer. 

  

Então, o que dizer? 

Se eu sei que você me quer, 

Mas finge não querer. 

Afinal, o que você que mulher? 

  

Você não consegue disfarçar 

Quando você olha pra mim 

Os seus olhos dizem 

Que você quer me beijar. 

  

Será que você está esperando 

Eu me aproximar de ti? 

Para enfim os nossos lábios se tocar 

E um beijo traduzir 

O que ambos queremos falar. 

  

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 Parei no tempo...

Hãn?? 

Eu vim aqui pra te dizer 

Que depois que te connheci 

Eu nunca mais de esqueci 

  

Parei no tempo e você ficou no meu pensamento 

Eu me lembro... 

Daquele beijo que você me deu 

Que até hoje a minha mente  

E o meu coração não esqueceu. 

  

Agora só quero... 

Te acariciar, te beijar. 

Te abraçar, pegar na tua mão e falar: 

Eu sei que o nosso amor é proibido, 

Querer não é poder, mas queria está contigo. 

 Mesmo correndo perigo te quero comigo! 

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 Superando esse amor...

Na ausencia do seu amor 

Eu não sei o que é ser feliz 

O mundo ainda não acabou 

Vou tentar ser feliz, 

  

Mas sinto a falta: 

Do seu calor, do seu olhar, 

Do seu corpo, do seu jeito de andar, 

Dos seus beijos e mordidas 

No meu pescoço só para me provocar 

Por que isso está acontecendo? 

Se amar não é pecado, 

Por que eu estou sofrendo? 

Vai vendo amando e aprendendo, 

Superando esse amor e de você esquecendo. 

O amor quando é verdadeiro 

Não se vai com o passar do tempo. 

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 O meu cupido te flexou...

O amor a gente não escolhe 

Ele acontece, 

Ele vem como uma brisa 

E como uma tempestade desaparece. 

Se o seu coração dispara, 

Os seus olhos brilham, 

Você mexe os cabelos, 

Balança os braços, 

Bate os pés, ou muda de cor. 

Quando me ver, atenção! Isso é amor... 

O meu cupido te flechou. 

Não adianta fingir, nem se esconder 

Você diz que não me quer, 

Mas dentro de você 

Seu coração chora e grita: 

EU QUERO VOCÊ!!!! 

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 Apenas um sonho...

Sonhei que você vinha aqui 

E com poucas palavras 

Me dizia assim: 

Você queria me pedir perdão, 

Pode falar, estou aqui pra te ouvir. 

E quando eu ia falar com você 

Do nada eu acordei desesperado 

E chorando te procurei. 

Olhei pra cima, olhei pra baixo, 

Olhei pros lados, te chamei e não 

Te encontrei, até que me calei 

 E cair na real que foi apenas um sonho. 

Essa noite com você eu sonhei... 

Eu te amo é um sentimento muito forte pra ser dito da boca pra fora. 

Se não ama na realidade, 

Não iluda quem te ama de verdade. 

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta" 
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 É verdade, eu não minto...

O tempo passou, o mundo girou e

Novamente a gente se encontrou.

E aquele amor antigo que parecia

Esquecido naquele momento Surgiu mais fortalecido

Trazendo um legado difícil de ser Compreendido que o amor quando é verdadeiro, nunca é
esquecido!

Vamos viver mais, vamos viver em paz.

Focar no presente e no futuro.

Eu prometo ficar ao teu lado,

Até que a morte nos separe eu juro!

Antigamente não falava de amor pra você

E por muitos anos te fiz sofrer.

Hoje o que eu sinto é imenso

Como infinito pode acreditar

É verdade eu não minto!

Quando você me olha é assim,

Eu fico louco pra colar no teu corpo.

É tanto desejo, é tanto amor

Que ao seu lado,

Eu me sinto um bobo apaixonado!

No amor existe marcas que ficam

Pra eternidade e as marcas que Você deixou em mim

Me deixou com saudade!

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"

Página 79/97



Antologia de Edvan Pereira

 Você não me notou...

Já fiz de tudo pra te conquistar 

Mandeium buquê flores 

Pra te cortejar 

Até dediquei a você vários versos de amor 

Mesmo assim você não notou 

Que eu te amo e não sei viver sem o seu amor   

Não sei mais o que dizer, nem o que falar 

A única coisa que eu sei é que voce insiste em não me notar, 

Mas vou continuar tentando, quem sabe um dia 

Você acaba me enxergando! 

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 De nada adianta...

Se nós não procurarmos  

Um motivo para sorrir  

A vida nos dá  

Um motivo para chorar, 

Ficar reclamando 

De nada adianta 

O ser humano só colhe 

Aquilo que ele planta. 

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 Fui infeliz...

Fui infeliz...

Fui infeliz ao te trair

Estou sendo infeliz

Ao tentar superar,

Mas sou feliz

Quando eu digo:

Pra sempre, eu

Vou teamar!

Já te procurei,

Me virei do avesso

E não te encontrei. 

(Autor:Edvan Pereira"O Poeta"
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 Em Camaçari...

Em Camaçari conheci uma menina linda, 

  

Mas o seu rosto eu não esqueci 

  

Não sei o seu nome, o seu endereço 

  

Ou o numero do seu telefone 

  

  

  

Te conheci em frente ao Colégio Estadual de Camaçari 

  

Rua do Canal Gleba - A foi ali 

  

Nós estávamos pra fazer a prova de um concurso e talvez interagir 

  

Fui procurar o meu nome na lista que estava pendurada lá no muro 

  

Com meus amigos e meu irmão 

  

Você chegou procurando o seu nome 

  

Demorou, mas achou de repente você foi puxando assunto 

  

Dizendo: Estou acima do peso! 

  

Não entendo como uma mulher linda 

  

Reclama do seu corpo, que me deixou louco 

  

  

  

Aos poucos fomos percebendo muitas coisas em comum 
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Falei de um filme: "Um amor para recordar", 

  

Ela me disse que o filme foi inspirado no livro 

  

Prometi comprar e ler esse livro 

  

  

  

O que marcou esse momento foi nossa troca de olhares 

  

Fiquei encantado contigo, só podia ser um milagre 

  

Logo o portão do colégio abriu 

  

Você pediu que eu lhe esperasse e sorriu 

  

Então cada um foi fazer a sua prova 

  

Ela: Boa sorte, me espere! 

  

Eu: Boa sorte, vou te esperar ! 

  

Quando sai você ainda não estava lá 

  

Era 10:30 e você disse que ia sair 12:00, 

  

Fiquei a te esperar 

  

Meus amigos e meu irmão logo saíram 

  

E com medo do lugar 

  

Disseram que a gente ia apanhar por não ser nativo de lá 

  

Então fui pra casa na esperança de um dia te reencontrar. 
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(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta" 
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 Ame como um cachorro...

Os animais têm a 

Capacidade de amar o ser 

Humano mais do que o ser 

Racional, tem de amar 

A sua própria raça. 

Ame alguém assim 

Como um cachorro, 

Ama o seu dono! 

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 Eu fico louco...

Quando eu te vejo,

Eu fico louco,

Louco para beijar 

A sua boca e colar no teu corpo.

Mas algo impede a minha ação 

E novamente eu fico louco,

Louco de amor e perdido de paixão!

E finjo perfeitamente,

Pois sei que um dia vou te ter completamente!  

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 Os pensamentos...

Quando o coração está  

Cheio de sentimento,  

A boca vomita os pensamentos!   

(Autor Edvan Pereira) "O Poeta"
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 Não culpe ninguém pelo que você faz...

Não culpe ninguém pelo o que você é, 

Nem pelo o que você faz. 

Procure uma igreja, que lá você 

Vai encontrar a sua verdadeira paz! 

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 Me faz agir com sabedoria...

Eu vou seguindo o meu caminho 

Esquivando das pedras e  

Cortando os espinhos pois. 

Pois sei que não estou sozinho. 

Deus guia os meus passos 

E está de olho em tudo o que eu faço!   

Perdoa senhor, sei que sou falho e pecador. 

Deus me ajuda a ter discernimento  

Para controlar os meus sentimentos, 

A qualquer hora, a qualquer momento. 

Apesar dos pesares do dia, 

Me faz agir com sabedoria! 

Senhor não deixa o medo me derrubar  

E renove as minhas forças 

Toda vez que eu orar, 

Pois quem tem fé nesse mundo 

Tudo pode alcançar ! 

O poder da fé está na oração, 

Peça com o coração que no tempo certo 

Os seus sonhos se realizarão. 

Pode crê,  a palavra é viva e não volta não. 

Se ajoelhe e comece a orar, 

Deus te escuta até antes de você pensar. 

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 Ao Senhor eu peço proteção...

Senhor toda vez que eu ponho os pés no chão 

Ao Senhor eu peço proteção, pra mim e todos que comigo estão! Livra-nos de todo mal e toda
tentação que existe nesse mundo cão. 

Senhor quando eu cair segure a minha mão e não deixe a solidão fazer moradia no meu coração. 

(Autor: Edvan Pereira) "O Poeta"
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 Preciso de um amor...

Preciso de um amor 

Que ache que na vida 

Dinheiro não é tudo 

E que assim como eu 

Dê valor e ame as coisas 

Mais simples do mundo. 

Que ache romântico  

Andar de mãos dadas pela rua 

E que goste de ficar conversando 

Observando a lua. 

E nos dias de sol ficar na praia 

Observando o pôr-do-sol. 

Que ame receber cartas ou bilhetinhos, 

Que seja retada, mas goste de carinho. 

Que saiba a hora certa de falar 

Porque ficar falando e gritando 

O tempo todo nunca adiantou  

E nunca vai adiantar. 

Que lembre que o seu lugar 

É onde você quiser. 

Trabalhar, cuidar da casa 

Ou dos filhos é você 

Que decide mulher. 

  

Edvan Pereira " O Poeta "
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 Nunca perca a fé...

Deus faz um milagre em minha vida 

Me ajude, me mostre uma saída. 

E que nada está perdido 

Que ainda sou seu filho querido. 

Assim como o oleiro 

Modela um vaso quebrado 

Me transforme em um novo vazo. 

Cure minhas feridas e escreva  

Uma nova história 

Só tua é toda glória! 

E tudo que eu perdi 

Porque não te obedeci, 

Restaura oh senhor 

Tudo que o inimigo de mim levou. 

Perca tudo menos a fé, 

Perca tudo menos 

A confiança em Deus 

Que lá na frente ele vai te honrar 

E restituir tudo que você perdeu. 

Edvan Pereira "O Poeta" 
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 Rajada de sentimentos...

Me iludir todo esse tempo

Quer saber a verdade

Você tinha razão.

Eu tentei te esquecer,

Mas falhei nessa missão.

Eu sou um fraco, um sem noção

E uma caixa de rivotril 

Não vai dá conta não.

Dessa rajada de sentimentos

Que invadiu o meu coração. 

Edvan Pereira "O Poeta"
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 O nosso amor, ainda não morreu...

?Eu  não mando em você,  

Nem nos meus sentimentos. 

Até hoje choro e comento  

Quando de você eu me lembro. 

Sei que já se passaram anos, 

Mas não esqueço dos nossos planos: 

Da nossa casa alugada ou própria 

E que a nossa filha poderia 

Se chamar, Maísa ou Vitória. 

Que ela iria se parecer comigo 

Ter meus olhos, minha boca 

E seus cabelos lisos. 

Não posso negar às vezes  

Me pego olhando nossas fotos 

No meu celular, que eu apaguei 

E o google drive fez questão  

De  ocultar . 

Que só depois de um tempo fuçando o meu e-mail 

Eu achei todas elas lá 

E Que ainda não tive coragem 

De apagar. 

Não é mentira nem caô, 

Me escute por favor e 

Dê só mais uma chance 

Para o nosso amor. 

Sei que você ainda não me esqueceu, 

Toda vez que te vejo 

Seus olhos te entregam 

E eu sinto que o nosso amor 

Ainda não morreu! 

Edvan Pereira "O Poeta"
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 Não sei se é feitiço...

Não sei se é feitiço, 

Mas se for tudo bem. 

Não nos conhecemos direito 

E nos damos tão bem. 

É loucura querer alguém, 

Alguém que não se tem. 

Que a cada dia que passa 

Do seu amor me faz refém. 

Sonho com o dia que vou te ter por 

Completo e a partir de hoje eu declaro 

Meu coração não é mais um deserto! 

Edvan Pereira "O Poeta"
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 Com você eu vou casar...

 
    

Menina dos cabelos negros, 

Eu quero me enrolar nas suas tranças  

E desvendar todos os seus segredos. 

Quero beijar tua boca, te deixar louca 

Beijando você, passar a língua no seu 

 corpo todo pra você Arder de prazer. 

Ouvir seu gemido no pé do meu 

Ouvido na hora H Te deixar ofegante e com suor 

Do meu corpo te molhar. 

Te fazer mulher na cama, 

No chão ou onde você quiser. 

Juro e te prometo que 

Pra sempre vou te amar, 

Que você é a minha vida 

E com você eu vou casar. 

Edvan Pereira "O Poeta"   
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