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Infinitivus

Por amar eu,
por amares tu,
por amar ele,
por amarmos nós,
por amardes vós,
por amarem eles
é que o amor é infinito e pessoal.
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Você

O que eu quero,
quem eu sou,
isso nem eu mesmo sei responder.

O que eu pretendo,
o que eu entendo,
isso nem eu mesmo sei responder.

O que eu espero
sei, somente, que é você.
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Milagre

Eu sei que você
gostaria de estar comigo,
como eu sei que eu
queria estar ao seu lado.

Nós estamos separados
por uma questão geográfica.
Eu estou no Sul,
você está no Norte.

Eu vou até você
ou você vem me visitar?

A vida, o tempo, o mundo
nos separam
e eu espero
um milagre.
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Sobre o mar

A lua está minguante,
mas as nuvens a encobrem.
Penso, logo insisto 
em esperar pela lua,
como um lobo uivando.

Por que a lua 
ilumina a noite
e o seu olhar,
que reflete a lua?

Você me olha,
mas meu pensamento
está na lua,
brilhando sobre o mar.
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Olhando estrelas

Está tão estranho sem você.
Eu não sei o que deu em mim,
eu só sei que saí,
andando, sem destino,
pra poder aceitar
o que o tempo diz.

Apesar de tudo
e do tempo e do mundo
e, até diria, das estrelas
e do universo,
eu estou aqui.



24

O farol

Eu pensei que um dia
tudo ia dar certo,
eu tentei acreditar
que, um dia, tudo seria
como agora está.

Eu olhei para o pôr-do-sol
e pensei que pudesse estar lá 
todos os dias.
Eu queria que tudo fosse assim,
eu queria que o mundo girasse
em torno de mim.

E a felicidade pode ser agora
e o amanhã é algo que demora.
O dia de hoje é o mais importante,
pois não sei se vai haver um novo instante
e o que virá está distante
de mim.

No entanto, eu estou aqui.
sem você,
e sei que o melhor ainda está por vir.
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Teus olhos

Teus olhos tão lindos,
teus.
Quem dera, tão lindos,
meus.

Quem dera,
eu,
tão lindo,
teu.

Teus olhos tão lindos,
meus,
teus.

Teus olhos tão lindos,
teus
e meus.
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Sedução

Você me seduzindo
e eu com vontade de te beijar,
te abraçar pelas costas
e morder o teu pescoço,
sentir a tua bunda
e beijar o teu rosto.
Eu quero te morder,
Eu quero morder o teu pescoço.

Quando eu te encontro,
eu me excito e quero mais.
Eu quero sentir o teu corpo
e tua bunda
e beijar o teu rosto.


