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TEMPORAL

Todo vento que soprou  

Por outras terras já passou 

Paixão temporal  

Sentimento carnal  

 

Tudo que vem volta  

Todo coração um dia se revolta  

Tudo que chegou também se vai  

Como uma parábola que sobe e depois cai  

 

Temporal que inunda,

Temporal que transforma 

Temporal capaz de me arrastar  

Temporal que faz afastar 

Temporal que também faz transbordar 

 

Corre e tira a roupa  

Corre para o varal 

Corre que hoje mais tarde tudo será temporal 

 

Temporal que senti 

Temporal foi o que vivi  

Temporal é o momento  

E sim temporal são até mesmo nossos sentimentos
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TEU SABOR 

O jantar já está servido, 

A entrada será um verso, 

Escrito pelas mais vividas crianças 

São poemas sutis e juvenis, 

E cada palavra faz a mente dançar

O tempo voa

E o mundo para... 

O vento soa pela terra cada vez mais rara! 

A gente entoa o hino ao som dos grilos e dos sinos 

Ao digerir cada som, me satisfaço... 
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O CÉU 

Risca o céu... 

Passa voando Eu risco papel... 

E fico te olhando 

Fecho os olhos e faço um desejo

Seguro sua mão, te puxo e te beijo 

Cada estrela que pelo céu passar 

Faz aumentar o brilho do teu olhar 

Amanhã estrelas cairão 

Amanhã o céu estará em festa 

Amanhã e sempre, você estará no meu coração
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TEMPO 

Tempo!

O calor dá lugar ao frio, chove e venta 

Parece que o dia de hoje é dia de tormenta 

Que tempo... 

A noite chega e no céu não tem lua 

Debruço-me sobre papéis em pedaços 

Lembrando-me da boca sua 

E penso em você, em meus braços 

Há quanto tempo... 

Mas que momentos! 
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RAIAR DO SOL

Com o raiar do Sol

Que tudo se esclareça 

Que se lembre dos meus beijos  

Que estão guardados na sua cabeça 

Te vejo e te admiro 

Te olho e te imagino 

Quando durmo, sonho com você 

Em meus pensamentos, quero te ter 

No calor de Cuiabá 

Seus beijos é que me fazem derreter 

Novos ares e tempos 

Penso em nós dois vivendo muitos momentos 
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