
A ESPERA 

 

 

Vou esperar tua resposta 

Ainda que tua resposta seja o silêncio  

Vou esperar tua escolha 

Ainda que não me escolhas 

Vou esperar por teu Sim 

Ainda que seja um Não 

Vou esperar que sigas me amando 

Ainda que a distância impere no reinado ausente 

Vou esperar que não esperes que eu te busques 

Que venhas sem chamar 

Vou esperar que me chames 

Que anseies por meu carinho 

Por meus beijos 

Vou desejar que não esperes 

Que te apreses em resgatar-me 

Que não arrisques perder-me 

Que não te atrevas a deixar-me 

Vou esperar que te atrevas a seguir-me 

A beijar-me 

A querer-me ainda mais 

Vou esperar que te tu chegues 

Que não te demores 

Que não me ignores 

Que não espere 

 



AMIGO 

Quando um amigo morre 

O coração se parte 

E uma parte abandona o coração e acompanha o amigo  

Para que ele não vá sozinho 

Quem fica  

Mais só se sente 

Ainda assim rezo para que o amigo vá sem sofrer 

Ainda que tenha ido sem despedidas 

O pranto se mistura ao soluço 

Melhor meu pesar 

Mas que meu amigo vá em paz 

Desavisado de que eu fiquei para trás 

Chorando sua ausência 

Piedade se fumou ou se bebeu 

Não foi santo 

Mas também não foi diabo 

Vá em paz meu amigo amado 

Meu velho amigo novo 

Que morre ainda jovem mas com a bagagem de um sábio 

Que te levem os anjos 

Eu há tempo não te vejo 

Mas o carinho sempre foi o mesmo 

Tu vais 

Eu fico 

E conservo comigo 

O teu sorriso faceiro de malandro argentino 

Um querido companheiro jamais será esquecido 

Não te esquecerei 

Meu querido amigo 

Ainda que tenhas partido sem mim 

Sempre te terei junto comigo 

Tu quem partes 

Mas não leva meu coração contigo 

Eu fico aqui com ele e te levando dentro comigo 

Um habitante eterno 



EU TE AMO 

 

Eu te amo 

Amo-te com deleite 

E ainda que não aceites 

Te amo em segredo 

Amor mais que perfeito 

Que se esconde de ti mesmo 

Dentro do meu peito 

Amo-te e te levo 

Amor amado esmagado no peito angustiado 

Apertado 

De sentir-te ausente 

De sentir-me vazia e cheia de ti ao mesmo tempo 

A todo instante 

Te amo ao relento 

Ao vento 

Na madrugada de verão quente 

Do vento que sopra teu nome nos meus pensamentos 

Do vento que seca como brisa suave 

Meu choro em conta-gotas 

Te amo e te choro 

Na ausência de ti 

Na presença minha como cúmplice secreta 

Testemunha única do amor que carrego 

Que dói 

Que não entrego 

Não nego 

Apenas sinto 

Te amo como te tendo a todo instante 

Não te tendo nunca 

Amo na ausência preenchida dos segundos 

Das horas vazias que nunca chegam 

Da ausência dos dias de ti 

Choro tua saudade 

Choro o meu pesar 

O meu sentir 

O meu querer teu sem estar 

Sem ter 

Na persistência do sentimento que insiste em ficar 

Ainda que só 

Ainda que não correspondido 

Ainda que ausente 

Ainda que solitário 

Te amo 

 



MEUS QUERIDOS AMIGOS 

 

Eu que amei tanto às pessoas e fiz tantos amigos 

Amei e os amo tanto 

Não sexualmente 

Mas amo as pessoas que se tornaram 

Amo os seres humanos que percebo que foram capazes de construir 

Amo interagir com a construção que fizeram e junto com eles construir um novo 

elemento 

Amo vê-los felizes 

E amo ainda mais quando vejo meus amigos se tornarem amigos  

E eu amiga de todos 

Amo estar perto deles 

Não porque os deseje 

Ou porque os inveje 

E muito menos porque os queira dominar 

Mas porque sua presença me tranquiliza e alegra a alma 

Amo sua presença 

Nada mais 

Como se fossem filhos 

E eu 

Permaneço a estar e contemplo 

Meus queridos amigos 

Amores amados 

Benditos frutos de um coração que só quer vê-los sorrir 

Que só quer sorrir com eles 

Que só quer estar sem se preocupar com ser 

Apenas 

Deixa estar 

Apenas eu 

Apenas tu 

Apenas nós 

E o nós já basta 

 



SOU DOCE SELVAGEM 

 

 

Tu não podes imaginar que sou selvagem 

Pois teus olhos somente enxergam o quanto sou doce 

Mas eu posso te jurar que sou veneno bom 

Daqueles que não se pode esquecer 

Não sou cachaça 

Sou pior que tequila 

Sou daqueles venenos que não se pode esquecer 

E quando me conheças de verdade 

Saberás finalmente que sou vício que condena a nunca mais deixar de amar 

Saberás com desejo ardente e doce que não quer jamais deixar 

Nem partir 

Nem ferir 

Apenas amar  

E jamais duvidar do desejo que insiste em seus olhos mirar 
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