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Talvez no futuro

Talvez um dia, no futuro,
Possamos refazer o nosso amor,
Principiando do belo e puro,
Do cativante, do calor.

Talvez um dia, no futuro,
Sem tormenta, angústia, medo,
Ou outro sentimento inseguro,
Sorver a paixão como um folguedo.

Talvez um dia, no futuro,
Sem promessas no presente,
Livres, a menos da lembrança,

Tenhamos um amor maduro,
Recuperemos o amor ausente,
Alegre e contente como criança.

Dor

Dói muito seguir, me afastar,
Com tua presença ainda viva,
Deixar algo inconcluso, caminhar.
Cheiro, sabor, lembrança ativa.

Fechar à força este quarto,
Procurar, e encontrar outra alma!
E o que sinto, com quem reparto?
Engulo, tento seguir com calma.

Eu sou metido a valente,
Tento seguir impávido, resoluto.
Mas é difícil se manter contente,

Atravessar o abismo num minuto,
Ser honesto, firme, coerente,
E manter o coração impoluto.

Flor de verão

Já irrompeu como um vulcão,
E as lavas me queimaram,
Foi tamanha a erupção,
Que as forças me abandonaram.

Num átimo, bem de repente,
A fantasia sumiu, desvaneceu
O castelo ruiu numa torrente,
A dor teve lugar, apareceu.

Outra chance surgiu, por acaso,
Mas desta vez, cautela é mister,
Sem pressa, sem pouco caso.

Mas com o cuidado devido,
Alimentar sentimento querido,
Ainda que por tantos temido.

Mar e luz

Às vezes me assusta, nessa idade,
Aquilo que cresce em mim,
Com a força da tranqüilidade
E a luminosidade carmesim.

Sempre fui metido a valente,
Alguns disseram: temerário,
Sem medo do risco: inconseqüente,
Mas na lida: acumulei erário.

E neste patrimônio valioso,
Vitórias e derrotas se acumularam:
É o viver, com resultado airoso.

Mas, pela intensidade da emoção,
E das músicas que se calaram,
Vem o temor de outra comoção.

Lu

Que bom que estamos juntos,
Eu e você, multifacetada mulher,
Surpreende em variados assuntos,
Sem um esforço qualquer.

Belas pernas, de escultura natural,
Porte altivo, com grande facilidade
Andar felino, de tigresa sensual,
Face de princesa, com naturalidade

Tens a volúpia de uma gata,
Que folgo em acompanhar.
Tez branca e  dengo de mulata,
Me dá prazer ser o teu par.

Com profundidade, quero te conhecer,
Aparar as arestas, para melhor te ver,
Pois o nosso idílio, desejo muito manter.
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