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19/ DO AMOR

FUGA

Saio sem deixar parte de mim
em você
sem receber o abraço sonhado
o beijo desejado
a carícia 
 
Saio sem que me fale
o que eu preciso ouvir
sem que me faça uma surpresa
uma sequer
 
Saio sem sentir o seu cheiro
sem que a fantasia se torne real
sem que haja o encontro de mãos
a conversa informal
 
Saio sem saber o seu segredo
sem conhecer os seus mistérios
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seus planos
seus sonhos 
 
Saio me sentindo o frio indesejado do inverno

 



21/ DO AMOR

OS ASTROS MENTEM
 

Os astros não mentem
Era só olhar o mapa
Lá estava
você e eu
perfeita combinação
 
A 7ª casa prenunciava
O amor existiria entre nós dois
Na sua teimosia
você foi em direção a 11ª
e me disse:
haveremos de ser amigos
 
Topei
E dancei a música que você tocou
Mas veja só,
uma nota desafinou
E voltei ao começo



22 / DO AMOR

 Haveria de ser verdadeiro o mapa
Vênus me dizia isso
A lua...
Mercúrio...
Perfeita combinação
 
A água nos aproximava
Você não via
O fogo nos convidava ao amor
Mas você não via
O ar era taxativo:
havia afinidade
Não. Você não via
 
Cansada
quedei
Os astros mentem
Vênus e Mercúrio
entraram em choque
A lua voltou à sua condição de satélite
O tal amor, que se pretendia amor, sufocou
 



23/ DO AMOR

PRIMEIRO ENCONTRO

Coração disparado
Mãos suadas
Pupilas dilatadas
Calma, tenha calma
 
Ouvidos atentos
Fala descompassada
Riso nervoso
Garganta seca
Calma, tenha calma
 
Fim da conversa
Ele segura uma garrafa de água
E, suavemente, olhando nos meus olhos, põe fim ao suspense:
- Um brinde ao início de uma nova amizade

 



24 / DO AMOR

POR VOCÊ

Por você
aprenderia a cultivar flores
como quem cultiva o amor
Acordaria todos os dias às 6 da manhã
e lhe prepararia o melhor café
Me curvaria à noite
e com minhas mãos devotadas
lhe faria massagem nos pés
 
Por você
decoraria tudo sobre cristais
Aprenderia tudo sobre a mecânica das rochas
Passaria a cochilar à noite
Riria do humor ingênuo
d’A Grande Família
Ouviria atentamente os 14 discos do Pink Floyd
Cantaria The way you look tonight
 



25/ DO AMOR

Por você
Aprenderia 22 receitas com batata
Perderia o meu medo de andar de moto
E, quando a tarde caísse,
enlaçaria a sua cintura com meus braços
e com minha cabeça prostrada sobre os seus ombros
costuraríamos as ruas de Salvador.
 
Por você
Conversaria com o sol para que ele
permanecesse um pouco mais no poente
À lua, daria a dica: seja menos egoísta
deixe que as estrelas brilhem mais
Ao mar, pediria o eterno balanço
A Deus, eu pediria você.
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