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1 

Uma sentinela a procura de uma janela  

Sobre o culto da favela  

Escrava da caneta e da cadela louca como um cometa  

Que dá luz e amor na lanterna  

Sem pedir alfobre de favor 

Em loucura de amor… 

É sempre assim…    

 

 

2 

Um sangue novo ao flui da aurora  

E uma história reescrita na teia de uma serpente distante  

Quero que sejas feliz nas ondas… no mar que te enchem de felicidade  

Quero a tua vida, ligada a mim, e a gora tenho anseio que sejas só meu  

Para que na felicidade vivas tu na grande cidade Universal  

Que faz um globo em Universo 

Cantar um rouxinol e amendoeira de mel…  

 

 

 



3 

Uma força viva num triângulo amoroso  

Sem poder e na angústia da dúvida  

Percutida numa viúva  mulher 

Que derrete a abre as portas do canal carnal do amor  

Em lugares da sua casa, e a duvida permanece  

O e reino obscurece numa teia viva  

Que anda e faz o pensamento andar à deriva  

 

3 

Hoje sou o que fui, mas nada sou perante aquilo que sou 

Pertenço somente a Deus e rachei as duvidas do apego  

Num triunfante estado tão belo amado que é ser cósmico e especial  

Num reino espacial onde só há o anular do mal  

E o bem acorda a cada tempo sem ter sombra e relento  

 

4 

Quero ser as prumadas do meu destino 

Quero guiar somente num Deus de nada prematuro  

E saber que ele existe dentro de mim  

Como um sentimento de vento que embate no meu EU  

E quero que a longi-tudo do pensar seja somente amor no amar  

De quando o eu conquisto seja tudo previsto na imprevisão do duvidar  

Que tanto que no amor há pra cantar  

 

 

5 



Quero conquistar o reino do amor  

A minha donzela que está à janela à procura de um príncipe em flor  

E todo amor que é dado não chega para tanto amar  

Em tudo há cruzar dos desígnios e no perfume a conquista 

Que eleva a vista e faz os castelos calçarem os céus  

 

6 

Loucura de tanto amor que espelha a minha flor  

E uma flor florida e uma grande amiga de um jardim 

A sua beleza aquece e o seu coração estremece de tanto-enquanto  

Que dá tamanho a nenhum engano  

E em verdade que é dita e que dita a flora e a fauna  

Eu sou flor em amor porque sou obra do Deus prior  

 

7 

Quero ter aquilo que não tenho  

E quero ter aquilo que desdenho  

Porque o suprimir da negação está o meu expressar 

De quanto querer amar aquilo que encontro no desdenhar  

 

Hoje sou uma bruma do passado  

E a dúvida faz ancorar o medo  

Ou o medo faz corar a dúvida  

Por no dúvidar estar o medo de tão belo conquistar  

 

8 

Quero ter a loucura do padecer de vencer  


