
 

1 

 

Amor perdido 

 

 

Estou só 

O olhar para o céu 

E não veio a minha estrela 

Que Deus me deu 

 

Sozinho sem ti 

Nesta noite tão fria e tão escura 

Sinto-me tão magoado 

Por não ser amado 

 

Contigo podia ser amado  

Amado e ser feliz 

O meu coração enchia-se de amor 

Com uma chama intensa de fogo 

Que arde sem sofrimento e sem dor 

 

Ainda me lembro dos teus olhos dourados 

Que brilhavam intensamente 

E até o néctar dos teus cabelos 

Que enchiam a minha colmeia 

Colmeia essa agora vazia 

 

A tua pele tão suave e tão macia 

Ainda me lembro quando a tocava 

E o teu rosto tão belo, 

Mas é só uma lembrança... 

 

Aquele amor foi tão belo 

Como uma rosa  

Que não se encontra  

Em qualquer canto do mundo 

Adeus, minha amada. 

 

 

2 

Armário 

 

Guarda todos os fatos 

Esconde os medos,  

Recebes dos meninos 

Todos os segredos  

Que são muito mais 

Do que aqueles  

Que se contam pelos dedos. 



Abro a tua porta 

E descubro outro mundo, 

Cheirando a naftalina 

Com o mistério lá ao fundo.  

 

 

 

 

3 

Jornalista  

 

Eu não sei explicar bem  

Porque gosto das notícias 

Mas o certo é que fazem 

Com as coisas que nos trazem 

As minhas delicias. 

 

E como gosto de televisão 

Hei-de ser lá jornalista  

E hei-de ir onde houver guerra 

Para fazer uma entrevista. 

 

Para fazer uma reportagem 

Para trazer a novidade 

Eu hei-de correr mundo 

E hei-de ir até ao fundo 

Só para contar a verdade. 

 

A verdade, digo bem, 

Que a mentira não me interessa 

O jornalista é aquele 

Que nunca muda de pele 

E usa bem a cabeça. 

 

 

5 São Valentim 2005 

 

Derramei um beijo 

Na tua face inocente  

E rosada 

Derramei um beijo  

Mirado pelo farol 

Incandescente 

Que ilumina  

A peregrinação 

A fragrância criminosa 

Desse amor inocente  

Que late nas insólitas 

Horas nocturnas  

Horas vagabundas 



Onde fervem de suor  

Esses corpos ardentes 

Reduzidos a um pecado 

E férteis de prazer.... 

 

Amar nunca é pecado 

Quando a pureza  

E a relíquia dessa palavra 

É sã... 

 

Quantos espinhos  

Pode ter o amor 

Sem revitalização 

Minha alma inocente 

Está ferida 

Nessa essência da vida 

Onde o Cupido flecte 

Nas encruzilhadas 

E prolifera  

Amores inocentes 

Ou 

Amores delinquentes 

Nessas brasas que inflamam 

O portal do coração... 

 

 

 

 

 

 

6 Uma árvore amiga 

 

De muito pequenina te conheço 

Lembras-te de brincarmos ao crescer? 

Tu me ganhavas sempre, que baixa  

Fiquei eu sempre sendo, 

De assim ser. 

 

De muito amedrontada te conheço. 

Lembras-te das geadas e dos frios? 

Eu te ganhava sempre fugindo 

Em casa aconchegava 

Os arrepios. 

 

De muito pequenina te conheço. 

E se algum dia me esquecer de ti, 

É de mim que me esqueço. 

 

 

 


