
Noite 

 

 

Noite de outono fria como inverno 

Os fantasmas estão mais distantes e já não me puxam pelos 

pés 

No entanto percebo sua presença na porta 

Assoprando palavras mudas junto com o vento 

Eu me calo 

Nada escuto 

Mas ouço no meu coração a tentativa de entrarem mais uma 

vez em meu peito 

E eu... Eterno combatente... Uma vez mais não obedeço e luto 

contra meus fantasmas como quem luta contra si mesmo 

E é exatamente a luta que travo diariamente  

Eu sei que eles não existem.. Mas há algo que os criou  

Eu 

E tão somente eu poderei livrar- me de mim mesmo 

E sigo como quem reza 

"Livrão-me do mal" 

Boa noite 

Amém 

Durma bem 
 



VOCÊ... 

 
 

De tantas maneiras você se faz especial, enquanto eu da 

mesma maneira habitual de sempre  

Me faço rude 

Você sempre igual 

Sonhador e idealista 

Enquanto eu  

Mais que realista, sigo pedra bruta 

Convenço-me ainda mais do quanto me fiz fria 

Ou do quanto com o tempo esfriei, embruteci 

Mais provável até que emburreci 

Quanto amargurei com os amores que perdi  

Com os sonhos que não conquistei 

Enquanto você  

Por outro lado 

Eterno Eros 

Sua flecha encandecente jamais se apagou com o tempo  

Enquanto eu vento 

Muitas vezes não passei de uma brisa 

Um simples eco de Narciso 

Nem deus, nem suspiro 

Apenas sombra em reflexo distante 

Enquanto você  

Ainda que imperfeito 

Se mostra e é mais perfeito que o maior brilho  

De um coração eterno  
 



Vida 

 

A vida irá passar e o que irá ficar são os abraços que tu 

recebeu  

Os beijos que tu deu 

Os olhares trocados na cumplicidade do silêncio  

O falar  

O não falar 

As entrelinhas e as emoções expressas nos pequenos gestos 

O querer estar 

O ficar  

As despedidas com promessa de retorno breve 

As mensagens e os telefonemas, inclusive aqueles breves só 

para passar recado 

Para ver como está  

Como ficou 

O que fez e quando volta  

O que fica não se compra 

Se constrói  

Não se determina na prévia  

Não se tem certeza da véspera  

Só se encontra depois 

No pós 

No após que permanecem as recordações  

No depois que lembramos 

Que desejamos 

Que sentimos a falta  
 



Talvez 

 

 

Eu já fui e talvez ainda seja tão estupidamente politicamente 

correta 

Que me cansei de mim mesma 

Pra não dizer que esqueci quem eu era ou do que realmente se 

tratava o assunto 

Se era a opinião pessoal, porque me eximi de ser sincera 

Deixei o politicamente correto e acabei por trocar pelo 

estupidamente correto a medida que minha maior 

preocupação passou a ser o emprego correto de toda e 

qualquer idéia e ainda que me sinta bem em não oferecer 

ofensas 

Nada me impede de colocar minha opinião .. A não ser eu 

mesma e minha preocupação em não errar .. 

Nesse afã eu erro 

Erro porque não expresso na íntegra 

Porque escondo  

Porque perco e me perco 

Porque restrinjo e desvaneço  

Água com açúcar me encontro  

Sem o ímpeto dos corajosos que expressam e assumem 

livremente toda e qualquer represália  

Covarde estou 

Covarde deixarei de ser 

Ainda que respeite e não ofenda 

Pois hay que endurecer ... sin enfurecer 

Mas amando ainda mais a mim mesma por expressar o que 

fica escondido atrás de meus olhos 
 



Quero 

 

 

Eu quero que sejas feliz  

Claro que se for doce será melhor  

Que seja doce 

Mas que seja sincero 

E caso contrário 

Se impossível for 

Que sejas feliz  

Já que, de todo coração, quero que sejas feliz porque se fores 

feliz 

Estarei em paz  

E dores não existirão  

Dificuldades sim.. Como viver sem elas ...  

Ficaria eu ainda mais feliz 

E certamente ainda mais doce 

Desejo ser feliz o máximo que eu possa  

Desejo que possas o mesmo  

Não tenho interesse nem que possas mais ou menos 

Pois sei que podendo ser feliz poderás o necessário, o melhor 

E eu também  

Desejo que esqueças as mágoas e dores 

Que não doam mais  

Que sejas feliz apesar delas e com elas 

Já que inevitavelmente fizeram parte de ti 

Mas desejo que não façam mais  

Não ao ponto de te tirar a felicidade   

Desejo que sejas feliz 

Do jeito que for, mas que seja 
 


