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NÃO LIGO MAIS.
coloquei meus sentimentos
em modo avião
passou a vontade de querer fazer
aquela ligação
e para o próximo amor
deixei na caixa postal o seguinte recado:
		
se entrar na minha vida faça diferença
			
não seja igual ao passado.
				

– para o próximo amor
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VOCÊ QUE ESCOLHE
se prefere deixar ir embora
a pessoa que você ama
mesmo sabendo que fez de tudo
para que ela ficasse
ou se prefere que ela fique
			
sabendo que não vai te amar.
				– escolha difícil
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– AMORES VA ZIOS
preciso de um amor
que não seja de dados móveis ou wi-fi,
alguém diferente dos demais
que já passou na minha vida
e a relação se baseava em curtidas.
não preciso que alguém me complete,
apenas que me entenda.
muita gente quer
construir relação por aparência
mas logo se desfaz
porque não tem como base a essência.
me enchi de amores vazios
e vomitei todos eles.
vomitei vácuos
expulsei o passado
e espero que o futuro não seja um presságio
dos maus bocados.
meus dedos cansaram de teclar
esperar a mensagem ser visualizada
e vez ou outra ser ignorada.
resolvi virar a página,
tomar outro rumo
e esperar pelo futuro.
cansei de bater com a cara no muro.
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SAUDADE DE VOCÊ ,
de nós,
dos momentos,
de uma série de coisas que não sei explicar, mas que sinto
tudo ao mesmo tempo.
de repente me pego digitando seu nome.
saudade é meu coração com fome
de ter você por perto
mesmo estando longe.
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– coração com fome de você
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– ESCOLHA S
você que escolhe
se prefere usar o tempo ao seu favor
ou ficar fingindo que tem um amor.
do que adianta ser calor no cobertor
e esfriar quando se trata de amar?
mas a escolha é sua.
se der errado não ponha a culpa na pessoa
porque as expectativas foram suas.
é melhor ter a consciência limpa
de quem fez por onde e deu errado
do que fingir demência
e acreditar que está
em um relacionamento concreto
com quem no futuro será seu passado.
mas a escolha é sua.
sabe a diferença do claro e escuro?
então sabe diferenciar passado e futuro
opção de prioridade
agora eu te pergunto:
se a pessoa não te ama de verdade
onde é que se encaixa a reciprocidade?
aceitar na sua vida
quem não te ama de verdade
é criar uma prisão dentro de si
e cortar as asas para a liberdade.
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VOCÊ PODE GANHAR
como também perder,
pode se apaixonar
e pelo mesmo motivo, sofrer.
quem você tanto ama pode se afastar
como lá na frente, te encontrar.
há algo chamado destino
e o que for pra ser seu, será.
por mais que haja empecilhos.
– o que tiver que ser, será
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– VERGONHA NA C AR A
chegou a hora de descansar
jogar tudo pro alto
se livrar do que não é seu
e deixar de correr atrás
afinal de contas, você não perdeu.
você tem várias opções
e nessa de escolher o que quer
cuidado pra não se tornar uma
no coração de quem
não tem a intenção de te fazer única
deixe de acreditar em conto de fadas
e em finais felizes
se no começo você só ganhou cicatrizes.
você devia aprender com cada uma delas
e depois de aprender
saber que a dor às vezes deixa sequelas.
ao invés de expectativas,
crie vergonha na cara.
volte pro lugar de onde não devia ter saído.
no amor só existe um caminho
e se não for recíproco, caia fora,
desvie a rota, é perigo!
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