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Promessa

O Céu era azul mas agora está escuro
Porque a noite chegou plena de estrelas,
P’ra encontrar aquela que sempre procuro,
Vou tocá-las todas, quero remexê-las...

A estrela que brilha no alto da serra,
Recorda-m’a outra mais perto do mar,
Não sei dos segredos que aquela encerra
Mas revelo que esta, amanhã vou beijar...

Porque ela é a rainha do meu firmamento,
Das rosas mais belas o melhor rebento,
O mais caro perfume que quero cheirar...

Quer seja de rosmaninho ou de alecrim,
Se ela estiver perto do mar para mim,
Eu serei a brisa que a vai abraçar!
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Miragem

Estendi meu olhar na praia,
Vi tanta gente a correr,
Ali onde o mar desmaia,
Nunca te vi aparecer...

Mas quando a tarde descia,
Beijando as ondas de sal,
Uma miragem sorria,
Ao longe no areal...

Numa dança de sereia,
Confundiu-se com a’reia
Subiu e desceu no ar...

Eu fiquei extasiado,
Contigo mesmo ao meu lado
Sem nunca te ver chegar!
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Sublimação

Vai ser tão bom passear n’areia,
Sentir a água fria e salgada,
Embalar no canto da sereia,
Pensar em ti sem querer mais nada...

E mergulhado em mim tão fundo,
Busco razões para o meu pensar
Mas eu sei que tu és o meu Mundo,
Minha arriba, meu céu e meu mar...

Imensidão d’água minha tela,
Onde eu pinto barcos à vela
E minha alma ilusões semeia...

Mas enquanto o vento não me levar,
Até ao meu modelo a velejar,
Vai ser tão bom passear n’areia!



16

“Frio” na praia

Deitado na praia sob um sol ardente,
Oiço lá ao fundo o rebentar das ondas,
Mando-te mil beijos tão constantemente,
Na brisa que passa e no voar das pombas...

Olho céu e mar de um azul imenso,
Sofro na lonjura deste todo infindo
Porque aquele azul em que sempre penso,
Está nos teus olhos, é sempre o mais lindo...

Ao lembrar de ti esqueço-me de tudo,
Só quero falar e estou quase mudo,
De saudade imensa em mim permanente...

Como tu não estás o calor fugiu,
Um frio tão grande nunca alguém sentiu,
Deitado na praia sob um sol ardente!
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Beijo

Por entre a folhagem densa,
Espreitavam luzes, faróis,
Para ver como era intensa,
A magia entre nós dois...

Até a fonte ralhou,
Ao sentir tanto desejo
Mas d’alegria chorou,
Quando viu o nosso beijo...

Com o corpo incandescente,
Como o Sol quando é nascente,
Pensei com algum pudor...

Como é bom gostar de alguém,
Como é bom ir mais além,
Como é lindo este amor!
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Abraço

Quase não sei o que escrevo,
Nem sequer sei o que digo
Mas sei que a tudo m’atrevo,
Só p’ra poder estar contigo...

Eu peguei na tua mão
E beijamo-nos depois,
Era um grande coração,
A bater forte por dois...

Hoje vou olhar a lua,
Com ternura minha e tua,
Mandar-te no seu luar...

Os meus lábios com desejos,
P’ra te dar mais de mil beijos,
E este amor p’ra te abraçar!
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Tornado

Que saudade o Pedro tem,
Pensando na Cinderela,
E na brisa que aí vem,
Vai buscar o cheiro dela...

Eu sinto-te tão profundo,
No sol, no vento n’areia,
Nos encantos deste mundo
E no canto da sereia...

Lembras-me o voo das aves,
As carícias mais suaves
E o fogo no seu esplendor...

Tu és sonho e realidade,
És bonança e tempestade,
És um tornado de amor!
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Arrepio

A tarde foi de calor
Mas à noite refrescou
Porque ouvi o meu amor
E a minha alma acalmou...

Agora já sinto frio
Porque longe de mim estás
Mas este meu arrepio,
É um bem que tu me dás...

Porque és a minha saudade,
Que sinto com tal verdade,
Quando em ti fico a pensar...

E mesmo um frio medonho,
Só aumenta este meu sonho,
De querer contigo acordar!
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Amanhã

Amanhã é dia novo,
Amanhã sonho latente,
Nascerá outra vez fogo,
Cá no coração da gente...

E se eu vir esse sorriso,
Nos teus olhos a brilhar,
É o amanhã que eu preciso,
Para viver a sonhar...

Que amanhã seja ternura,
Seja beijo com doçura,
Seja suspiro profundo...

Seja rosa, bem-me-quer
Ou perfume de mulher,
Seja o renascer do Mundo!
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Tempo

Ai que este tempo parado,
Por vezes corre demais,
Corre se estás a meu lado
E para quando te vais...

Enquanto ele não anda,
Ficas longe e eu aqui
Mas sabes que desta banda,
Suspiro imenso por ti...

Mas quando o tempo passar
E de novo eu te abraçar,
Ribombará um clamor...

Serão a Terra e o Mar,
Entre beijos a cantar,
Mais um hino ao nosso amor!
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Tu

Par’afagar meus pensamentos,
Busco belezas do Mundo
Mas em todos os momentos,
Contigo elas confundo...

Sinto-te nas rosas bravas
E no perfume das flores,
No arco-íris também estavas,
Como a mais linda das cores...

És a luz quente das velas,
Tu és colchas nas janelas,
Em dia de procissão...

És quadro de alto valor
Que pintei com este amor,
Numa tela d’ilusão!
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Vida

Uma vez a vida nasceu d’uma gota d’água
E a água encheu de vida toda a terra,
Amo tanto a vida que até sinto mágoa
E fico sempre triste se uma vida encerra...

Tu és o retrato de tudo que é lindo,
De tudo que é vivo e até hoje nasceu
E eu sou tão feliz que até estou sorrindo
Porque dessa vida também nasci eu...

Estás dentro das cores do orvalho da manhã,
Na delícia dos sabores da fruta sã,
Em tudo de belo que a Natureza tem...

És a imensidão líquida do mar profundo,
Mais alta que as mais altas montanhas do mundo
Mas ainda mais porque és minha mãe!



“
era noite tão escura e sem luar,

era quietude e fez-se movimento,
nem sequer a brisa se ouvia passar

Mas veio muita chuva, trovoada e vento...

estava mergulhado num sono profundo,
sonhei com a vida ao adormecer,

Abri a janela dos sonhos do mundo
e quando acordei, eu só quis viver...

o temporal da noite rebentou a nascente,
Que formou um rio e germinou semente
porque a tempestade não foi coisa vã...

Voltei a sentir noite e madrugada
Mas a minha esperança não foi defraudada

porque eu vi de novo raiar a manhã!

“


