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Manso Desejo 

Talvez eu deva correr ou caminhar, explorar as 
rotas mais escuras, procurar a luz e seguir com mais 
cautela. Sei que nada está sendo em vão, sei que tudo 
vem com um objetivo. A vida me entrega sensações 
que se espalham pelo meu espaço, se entrecortam e se 
cruzam pelo infinito. A singularidade imposta em cada 
sopro de vento, em cada passo dado, em cada olhar so-
litário e em cada jeito sereno e doce, pousa suave em 
meu colo, afaga-me, faz-me carinho e me transporta a 
um estado de êxtase. Os sentires me despertam quereres 
profundos, e rígidos em meu ser transfigurado e maltra-
tado pelo oxigênio transbordado no ar. Sei que sinto, e 
sinto que dá pra desejar, e querer amar.

Essa maresia de emoções molda meu doce ser, 
enleva-me em ritmos lentos compostos pelo tempo, pela 
carícia da vida e pelas românticas ondas de verão. Esse 
brando despertar toca de forma sensível e minha força de 
vontade enrijece, me dá suporte para continuar a cantar 
e compor belas canções. Esse dócil desejo me aniquila e 
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ao mesmo tempo me conforta, e me faz perceber o quanto 
há de belo nas entrelinhas da vida, no amanhecer do dia, 
no brilho das constelações, no sorriso humano, no olhar 
de uma criança. É isso que faz bem, que move os desejos, 
que se configura com aspectos atraentes, mágicos e sin-
gelos. Este desejo de ser, de sentir o inexplorado e tudo 
além do que se vê e existe, comove a minha pulsante 
força que tenho para amar.

No ensejo de sentir, consigo atrelar cada milí-
metro dessa perseverança em querer, e fixo todo esse 
desejo no que mais me desperta ânsia e afeição. Tor-
no minha capacidade uma importante ferramenta para 
suportar o inesperado e o que nunca foi sentido. Então 
essa energia que penetra me levita pelos campos flori-
dos, pela intrincada e bela existência do ser, pelo má-
gico aroma no ar e por todo o universo ao redor. Logo 
me vem o desejo de me tomar conta, de estar sobre 
as respostas sem perguntas e nos cantos sem dobras, 
ser sinfonia nos ouvidos, de criar sonhos em outros 
sonhos. Nesse precioso sentir, dá-me gana de ir e vir, 
de abraçar e ofertar um calor sincero, um olhar sem 
mistério, uma amizade sem limites, um amor além do 
além, muito mais que sentir e mais que tudo, aquele 
que é imenso e ainda tão pequenino.

O manso desejo se instala em meu olhar, em meu 
jeito poeta, sensível e ingênuo, no meu coração inflado 
de coisas boas, que dá frutos de esperança e de valores 
esquecidos pelo tempo. Sinto e desejo; desejo e sinto. 
Que tudo mais que eu queira esteja em um simples de-
sejo, tão simples, que ao mesmo tempo é intrincado, 
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magnífico e imenso, seja em sua forma ou em seu terno 
conceito. Tudo que quero sentir está inserido em apenas 
um desejo, um desejo tão intrínseco em minha alma: o 
de amar.
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Na fronteira das escolhas

Os olhos piscam guiados pelo amparo sutil da 
vida ao redor. Toca-nos com preciosos convites, enlaça-
dos com cetins dourados e retalhos inteiros de emoção. 
A alma transparece sob esta magia que nos incita, er-
rante vontade que nos abraça em tons anis, em receptá-
culos de sentimento sincero. 

Por vezes sentimos esta limitação nos pés, diante 
da ilimitada atração que não se mensura no ar. Rastros 
de sentir que nos empurra, nos envolve em sensações 
e imagens refletidas em baús de tesouro. Não é palpá-
vel pensar nas escolhas, mas são detalhes que inebriam 
a alma com oportunidades, com atrativos que ficam a 
mercê do nosso singular desejo. É encantador vislum-
brar o que podemos encontrar; o que do outro lado está 
a nos aguardar. 

Às vezes é algo que se alinha num nível além de 
nós, extrapolando os limites do que alcançamos. A poe-
sia parece fazer do coração sua residência. Mas é belo po-
der pensar nas possibilidades, na gama de aspectos que 
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podem surgir ao pisarmos firmes, ao darmos o pulo, ao 
atravessarmos a neblina e a fronteira que nos separa do 
lado que ansiamos, do tão sonhado mundo certo, àquele 
em que a alma não se sente só, mas sim acariciado por 
aparatos de amor tranquilo, transparente e real.

Difícil é não perceber e por momentos parar, ilus-
trar os prêmios futuros, as vivências guardadas em cai-
xinhas douradas para serem experimentadas, vividas no 
mais profundo do peito; elos que concretizam o corpo e 
a alma, que enrijecem os sonhos e fortalecem as bases. 
Porque antes de partirmos para o horizonte, o fitamos, 
o desenhamos a mãos nuas, sorrimos faceiros diante de 
sua descarada cara convidativa; a uma vida que oferece 
a matéria-prima ideal para a alma crescer e se adornar 
em diamantes, em preciosa magia divina.

Fácil é se perder neste misto de sensações e ima-
gens, no estático momento em que apenas enxergamos e 
aguardamos um sinal, uma brecha nas defesas para nos 
soltarmos das amarras, do vento febril que às vezes nos 
impede e do receio sutil que naturalmente coexiste com o 
brilhante querer de ir adiante. 

Normal é esta condição. A vida nos seduz. O amor 
pisca e ficamos balançados. Mas uma coisa é certa. Apa-
rentes miragens só se tornam oásis quando arriscamos 
ir de encontro a elas para descobrir... Só se aprende a 
voar quando se pula no vazio sem medo. Só se descobre 
o tesouro dentro do baú quando as mãos o abrem. E o 
outro lado só guarda isso: tesouros... Tudo fica refém 
de escolhas.  Toda escolha é arriscada. Mais arriscado é 
não escolher.



23

Alexandre Lúcio Fernandes

Coisas boas nos esperam. Aceitemos o convite 
sincero do vento. De malas cheias ou vazias, tanto faz. 
Não importa se agora ou depois. Sem pressa. Precisa-
mos nos desvencilhar, em algum momento, das feridas 
de ontem, ir adiante pra viver... Na crença certa de que 
no outro lado não iremos sonhar, mas viver um sonho. 
O melhor, o mais real. 
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