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Apresentação 
 

Em 2003, portanto há 10 anos atrás, escrevi a primeira versão destas “Canções 
de Amor a você” como forma de agradecer ao Universo pela superação de uma 
aguda tristeza. 
 
O livro foi dividido em duas partes: A primeira uma pretensiosa epopeia dividida 
em 33 partes ou vértebras que em verdade, formam um conjunto de 100 poemas 
e/ou narrativas místicas, metaforizando a criação do homem tanto individual como 
coletiva, assim como suas quedas, aspirações e ascenções. 
 
A pretensão do projeto era tanta, que além de beber de fontes de diversos 
saberes tanto ocidentais como orientais, ainda buscava utilizar diversos estilos 
narrativos. Hoje, ao revisar o texto para essa nova edição, mais sóbrio e maduro, 
curtido pela dureza da vida, limpei o máximo que pude essa pretensão estúpida, 
tão comum aos que se auto-intitulam poetas, em especial os mais imaturos, 
ocupando-me mais com a clareza do conteúdo do que com a forma que, não raro 
afasta os leitores para bajular favores de críticos. 
 
Aliás, esse novo olhar mais franco e menos exibido também não poupou os 
demais 32 escritos, onde procurei retirar todos os excessos estilísticos e arroubos 
neurolinguísticos do texto original para mergulhar numa diálogo franco e direto 
com o leitor, dividindo com ele o pouco de conhecimento que amealhei durante 
essa minha existência. 
 
O resultado é um relato humano, cheio de falhas, tropeços e dúvidas, mas que se 
esforça verdadeiramente para ser sincero e partilhar com quem tenha interesse, 
um pouco do meu coração. 
 
Aliás, como tenho feito já há algum tempo, optei por essa nova edição não 
impressa e totalmente gratuita, por acreditar que o conhecimento não deve ter 
fronteiras, principalmente econômicas, que privem quem desejar de ter acesso à 
informação, portanto, se assim sentir vontade, pode reproduzir e distribuir a 
vontade o conteúdo tanto parcial como integral desta obra sem quaisquer 
constrangimentos. 
 
Espero sinceramente que as palavras que este livro carrega possam causar algum 
conforto ou inquietação a quem o leia, da mesma forma que serviu para acalmar a 
minha alma 
 
Boa leitura 
 

Franklin Maciel                
Setembro de 2013              
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Canção à humanidade 
I Vértebra 
 
Era sexta-feira, fim de tarde 
Após um árduo dia de labuta, 
Deus contemplava o ocaso 
E toda a maravilha que havia criado 
Sentado ao pé de uma mangueira. 
 
Apesar de tanto trabalho, 
Estava extasiado com sua criação. 
 
Com dedos de pára- brisa limpou o suor da testa 
Respingando as gotas de seu labor sobre a terra 
Que as sorveu com o mesmo apetite-criança 
Com que Deus colheu e chupou uma manga 
 
Enquanto sob a sombra de sexta (e não sábado) descansa 
(Porque Deus não criou a vida pra fazer hora-extra) 
Pode se entregar ao que mais gosta: 
Sentir a vida acontecendo e amar, amar! 
 
As cachoeiras penteando seus cabelos brancos a chicotear as rochas,  
As sonolentas ondas no mar carregando seus sonhos até acordar num beijo 
estalado na orla da praia 
A brisa, filha amorosa, fazendo carícias no Sua face adorada, 
Enquanto o vento, metido à poeta, assobia versos de louvor em Suas orelhas 
 
Por todos os lados as flores inspirando amores 
Ofereciam suas cores e os mais doces perfumes 
Os animais, cada qual do seu jeito, 
Fazendo a corte, brincando, correndo, vivendo, amando... 
 
Tudo tão belo, justo e perfeito 
Tudo em sua justa medida 
Múltiplos infindos da mesma Verdade Una 
Ato ininterrupto de amor 
Pois é do amor em Ser conhecido que a tudo Deus criou 
E a felicidade tornou-se Seu coração. 
 
Voltando a Si, 
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(É, Deus permite-se devaneios, pois são os sonhos e o Amor que nos fazem 
inteiros, razão pela qual tantos homens e mulheres vivem partidos, por abandonar 
a criança e o sonho para fingirem que cresceram) 
Viu a Terra recém-criada em trabalho de parto 
Fecundada pelo suor escorrido do Seu rosto 
Amalgamando-se em barro divino 
 
Parto difícil 
A terra se contorcia, mas nada acontecia 
À mistura de terra e suor ainda faltava uma liga 
Então Deus, transbordou sobre a mistura, Seu coração 
E daquele amor, misturado à argila 
Nasceu um bicho esquisito 
8 patas, duas cabeças (que lhe permitiam voar mais alto que qualquer pássaro) 
E eis que então o bichinho esquisito dividiu-se em dois! 
 
E Deus amou tanto aquela sua nova criatura que a elevou às mais altas alturas 
Para além do alcance das asas dos anjos 
E depois a desceu ao mais baixo dos rebaixamentos, abaixo das unhas dos 
demônios 
E a ela dotou com um coração capaz de fazer escolhas 
Um cérebro capaz de interpretar um mundo de sensações à sua volta 
E um Livro no qual pudesse guiar os seus passos em direção ao coração de Deus 
 
E batizou-a de homem 
E batizou-a de mulher 
Cada qual um universo inteiro, autônomo, porém interdependente 
 
E delas para sempre Permaneceu mais próximo que suas jugulares 
Mesmo que elas, desvairadas com o mundo de ilusões e sensações à suas voltas 
Não raro, questionassem-Lhe a existência 
 
E lá Permanecerá até o Dia Derradeiro 
Onde lobos e cordeiros irão a sacrifício 
Até tornarem-se Unos com o Um mais uma vez 
Seja pela Luz ou pelas cinzas 
 
 
II Vértebra 
 
Hoje a noite é longa e fria... 
Dizem que em noites frias e longas 
Muitas pessoas morrem de frio 
Eu, 
Prefiro lembrar que nesse momento 
Novas crianças dão seu primeiro grito de independência ao mundo 
Que nesse frio, 
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Pessoas se juntam umas às outras ao redor de fogueiras 
Ou embaixo de cobertas 
Para compartilharem o calor mútuo 
 
A mim é impossível admitir que o frio por si só mate alguém 
Não há perversidade na natureza 
Se existem os que morrem no frio 
É menos pela crueza do inverno 
E mais pela crueldade do abandono... 
 

Nada mais triste que morrer de abandono 
É quando a alma já não suporta o exílio de outras almas 
E, num ato desesperado, abandona as fronteiras do corpo 
À procura de refúgio na alma do mundo 
 
 
Vêm ficar comigo esta noite! 
Cobrirei seus pés gelados 
Com a ternura do meu hálito 
Enquanto conforto o seu sono com as fantásticas histórias 
De você que deixou pelo caminho quando esqueceu 
Sua importância  
 
Das suas feridas do corpo e da alma 
Cuidarei com especial cuidado 
Dando pontos bem feitos para que as cicatrizes só sejam retratos 
Lembrando que ante todas as dificuldades, venceu 
 
Confesso que ao ver-lhe pela primeira vez 
Tive medo, 
O seu ódio e a sua dor eram tamanhos 
Que pensei em atravessar pro outro lado da rua 
 
Mas viver evitando a vida é apenas sobreviver 
Acontecer pela metade 
E se estávamos lá, na mesma calçada 
É porque algo incrível precisava acontecer 
 
Enchendo o peito de coragem 
Apertei o passo decidido 
E fui até o menino (a) escondido (a) nos seus olhos 
 
E lá estava você 
Indefeso (a), 
Tão cheio (a) de medos e reservas quanto eu... 
 
Lembrei dos dias difíceis em que tudo parecia perdido 
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E tudo o que queria era um abraço bem forte e aceitação 
Os meus olhos se encheram d’água e sorri para você 
E, sem dizer qualquer palavra, 
Você veio a mim, deitou a cabeça pesada no meu ombro 
E deixou tombar a cruz que carregava às costas 
Impedindo-lhe de abrir as asas e descobrir que nasceu para as alturas 
 
Nunca havíamos nos visto 
Mas nossas almas enfim haviam se encontrado 
 

 
III Vértebra 
 
Eram crianças livres e sadias fazendo descobertas sem medo de errar 
Homem e mulher, tão essencialmente iguais 
Crescendo ao ritmo da natureza 
- Uma infância feliz - 
Quando tinham fome, 
Fechavam os olhinhos e assobiavam como passarinhos 
 
Uma vaca de cinco patas 
Todas as manhãs vinha amamentá-los 
 
Gostavam de acariciar-lhe o úbere generoso 
Como se afagassem o mundo 
E a vaca lhes retribuía com seu leite mais puro 
 
Saciados, 
Deitavam na grama e lambiam as sobras de leite 
Escorridas pelos cantos da boca de um e do outro 
E davam gargalhadas gostosas 
 

 
IV Vértebra 
 
Maria teve nove filhos 
Três morreram no parto 
Seis morrem aos poucos 
 
Os filhos de Maria 
Crescem com medo 

 Maria não se pode dar ao luxo de ter medo - 
 
A vida de Maria é difícil 
Quase insuportável 
Espremida com os filhos e um marido bêbado 
Que a espanca invariavelmente aos domingos 
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Sempre depois da missa 
Num barraco de compensado 
No Morro do Regaço 
Que só não desabou ladeira abaixo na última chuva 
Por obra de Deus 

 A própria Maria só não desabou, como o barraco, por obra de Deus - 
 
O filho mais velho é servente de pedreiro 
Pé-de-cana como o pai 
Construiu um barraco de alvenaria para o lado de baixo do Morro 
E se amasiou com a filha de sua vizinha 
Que, mesmo grávida, 
Apanha toda sexta-feira, pra não perder o costume 
 
A segunda filha saiu pelo mundo em busca de vida melhor 
A última notícia que dela teve, era de que era “bailarina” 
Nas Zoropa, e que prometeu voltar bem rica 
Dar uma casa de alvenaria para a mãe; 
 
Sua terceira filha virou “mulher do mundo” 
E Maria não fala mais com ela 
 
Seu quarto filho, se meteu no submundo das drogas 
E está fugido, jurado de morte; 
Seu quinto filho está indo pro mesmo caminho; 
 
A sua caçula foi estuprada... 
Foram lobos à pobre menina 
Seu pequeno útero ainda em formação 
- Sem cuspe nem sopro - 
Foi perfurado pela violência da penetração 
Arrebentaram também seu ânus 
De modo que terá para sempre sequelas no corpo e na alma 
Dizem que só não morreu por milagre 
- “Não creio, não é da natureza dos milagres perpetuar a dor” 
 
Foi encontrada por um perdulário que fazia cooper 
No parque da cidade 
Roxa de hematomas e vermelha de sangue 
Tinha a calcinha com a cara do Mickey 
Na altura dos joelhos 
 
Maria, às vezes, tem vontade de chorar 
Mas a dor é tão grande que se cala 
Maria sabe que o mundo quer enterrar de vez seu coração 
Mas não se entrega 
Maria é guerreira, é mãe, é mulher 
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É uma menina que ainda se lembra 
Das danças de roda em noites de lua cheia 
ao redor das fogueiras 
Onde pela vez primeira,  
deu-se conta das estrelas 
 
E isso lhe dá a certeza, 
Que alguém lá de cima 
Olha por ela 
 

 
V Vértebra 
 
Brincando de amor 
Homem e mulher 
Descobriram o próprio corpo 
E perceberam o quanto isso era bom 
 
E na descoberta mútua, conheceram o sexo 
Templo primevo além das liturgias 
E ao tocarem seu solo sagrado 
Seus corpos se curvaram dentro um do outro 
Em sublime êxtase e oração 
 
Um novo mundo abriu-se em seus peitos 
Um mundo percebido de dentro para fora 
E entenderam que não é preciso ter asas 
Para serem tão íntimos dos céus 
Quanto as estrelas 
 
 
VI Vértebra 
 
Ai, dúvida suicida! 
Será a sua boca a maçã prometida 
Onde guardarei os beijos de toda uma vida? 
 
Como louco corri para apressar a hora decisiva 
Sem ocupar-me do caminho, só pensando na corrida 
E agora aqui estou, com a alma dividida! 
 
Quisera ser um dado para fiar na sorte o meu destino 
Mas sou só um tolo ante o precipício 
Perante a morte que liberta e a paixão que escraviza! 
 
Ser livre para morrer é muito pouco 
Para o meu destino-pássaro 
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Amar é aprender a morrer 
Mas porque esse apelo por viver engaiolado? 
De que vale meu canto se todas as suas notas são doutrinadas? 
De que vale minha mudez se me faz em pedaços 
De homem que sonhou ser anjo quedado em estilhaços? 
 
Para longe de mim tamanha indecisão! 
Por que fizeste em mim um ser tão pleno em escolhas? 
Melhor ser um ignorante sincero 
Apenas acontecendo dia após dia 
Como grama que nasce para ser pisada 
E nisso guarda alegria 
À viver essa vida de montanha 
Tão perto do céu 
Mas que todos desistem da subida! 
 
Mas é preciso escolher, e isso é sempre uma tortura 
A eternidade é um brilho explorado por outros 
E tem um quê de solidão 
 
- Eis aqui Teu sacrifício, Teu cordeiro maculado! 
 
 

VII Vértebra 
 
Eis que triunfante passa 
Sob um dossel coberto de estrelas 
O sublime cavaleiro 
 
À cabeça traz coroadas 
A oliveira e acácia 
 
Seu olhar é firme e afetuoso 
Vem do oriente coberto de perfumes 
Anunciar ao ocidente, o Sol 
 
A multidão teimosa como a noite 
Nega-se ao clarão da boa nova 
Cega pelos pequenos sóis metálicos 
Que pesados, dobram suas pequenas almas de algibeira  
Curvando-as como girassóis mortos 
Em reverência à deuses obesos 
 
E ele passa 
 
Um homem morreu em horas marteladas 
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Um homem nasceu em horas iluminadas 
 
Sob o fio da sua espada 
Corri um rio de águas sagradas 
Quem delas beber se torna eternidade 
Quem delas embainhar-se abrevia a eternidade 
 
E segue em frente 
A desbastar sua jornada 
 
 
VIII Vértebra 
 
Deixo por onde passo, 
Sinais para que me encontre 
 
Muitas vezes você veio a mim 
Tocou a minha face, me beijou 
Apertou a minha mão 
Riu, bebeu comigo 
E não me encontrou... 
 
Buscou em mim a superfície, bateu à porta 
Mas não teve coragem de entrar 
Como tem feito em tudo na vida 
Estando em todos os lugares 
Menos onde deveria estar 
 
Procura sempre do lado de fora 
Escondido sob uma pedra, sob um segredo, atrás da porta... 
Não consegue acreditar que tudo possa ser simples 
 
Aprendeu sobre amores impossíveis 
Sobre grandes sacrifícios 
Algo destinado a poucos 
E no fundo, prefere não arriscar 
Afinal, é melhor um pássaro na mão que dois voando 
Só que pássaros foram feitos para voar... 
 
Ao seu redor, 
Uma multidão de homens e mulheres infelizes 
Estapeiam-se por migalhas de amor  
Amor que são incapazes de partilhar 
Mas o Amor tem um segredinho 
- Não dá pra se ter sozinho –  
É preciso dividir para que ele possa multiplicar 
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De nada adiantam altares, sacrifícios, simpatias 
Se deixam de lado 
A sua capacidade de amar 
 
Afinal, raros são os que amam em primeiro lugar 
Amor sem cobranças, sem esperar nada em troca 
 
Transformam o amor em moeda, fetiche, moda, barganha,  
Afeto barato, produto de consumo acessível a quem se disponha a se endividar 
 
Sentado na calçada de casa 
Eu conto as estrelas e espero o seu despertar 
 
Peso na balança e na ampulheta 
Corações e grãos de areia 
Até que chegue o dia em que possamos 
O amor partilhar sem ter de pagar 
 

 
IX Vértebra 
 

O corpo do homem e o corpo da mulher agora eu canto 
Forjas perfeitas onde o espírito se malha 
Em busca da forma original 
E a alma aprende os desafios de crescer e se expandir 
A partir da semente inicial 
 
Tudo neles é perfeito 
Nada em excesso, cada coisa em seu devido lugar e função 
Do fio de cabelo que adorna, embeleza e, sobretudo, 
Mantém a temperatura equilibrada na cabeça 
Ao dedão do pé que preserva o equilíbrio que o mantém ereto 
 
Quatro são-lhes os membros 
Fundamentais como são quatro as estações do ano 
E quatro os elementos primordiais 
Duas colunas como as do Templo de Salomão 
Dão-lhe força, sustentação e movimento 
Às quais batizamos de pernas 
Roliças e formosas na mulher, grossas e viris nos homens 
Que aliadas ao formato anatômico e preciso dos pés 
Com seus calcanhares bem plantados e dedos bem dispostos 
Criam condições estáveis e seguras 
Para o seu caminhar ereto, dinâmico e altivo 
Vencer barreiras e desafios 
Rumo aos seus anseios e realizações 
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Mais acima, bem dispostos a cada lado do tórax 
Duas hastes flexíveis, 
Aptas a gestos e movimentos precisos e delicados 
Capazes de buscar e afastar, 
De carinhos e agressões 
De comunicar e de calar 
Entremeados por cotovelos 
Que costumam doer 
Naqueles cuja inveja supera a força de vontade 
Em suas extremidades encontram-se as mãos 
Pinças caprichosas e engenhosas 
Constituídas por quatro dedos mais um polegar articulado 
Responsáveis por mil prodígios 
Da escrita, aos movimentos precisos dos músicos sobre seus instrumentos 
Do afago de amor e de consolo, 
Aos gestos de adeus, afirmação, de carinho, 
Língua dos que não falam 
Decisão dos assassinos no gatilho 
Hábeis em contar dinheiro nos banqueiros 
Generosas o suficiente 
Para partilhar o pão, o amor e a afeição 
 
O seu alicerce é chamado de tronco 
De onde partem os membros e onde repousa a cabeça 
O tórax é sua fortaleza feita de costelas 
Guardião dos muitos tesouros que encerra 
Forte e imponente nos homens 
Aconchegante e acolhedor nas mulheres 
Onde projetam-se pelo horizonte duas lanças 
Que, na hora certa darão alimento perfeito e sadio 
À nova geração de homens e mulheres; 
Guarda nas costas dois irmãos vigorosos que se inflamam 
Com o puro hálito de Deus e o compartilham 
Por todas as células; 
Ao seu lado esquerdo, 
Uma taça febril e apaixonada 
Bombeia o sangue e amor por todas as veias 
Dando vazão aos muitos rios do homem 
Em seu caminho no mar misterioso da vida; 
O ventre abriga a usina que transforma e processa 
A massa dos alimentos em energia 
E exclui a carga excedente 
Além de ser o lar primeiro de todos os homens e mulheres viventes 
No milagre que acontece somente no corpo feminino; 
 
Em sua base desenham-se belos 
Os órgãos do amor entre homens e mulheres 
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Cuja principal função é uni-los no barro primitivo 
Através da liga irresistível do amor 
E assim poder trazer de novo à vida 
As almas que habitam a casa dos mortos 
 
Enfim chegamos à cabeça 
Não sem antes nos lembrarmos do pescoço 
Pedestal divino que sustenta a coroa 
Que interliga o homem à Deus  
Em cujas cavernas é criado o verbo 
E se estende por toda serpente de fogo 
De trinta e três verdades que se unificam numa única 
Justa e perfeita 
 
A cabeça é grande e bela! 
Em sua forma arredondada e em constante movimento 
Assemelha-se ao mundo e suas criações grandiosas 
 
Duas brilhantes esferas adornam suas órbitas 
Construindo pontes invisíveis entre o mundo que gira à sua volta 
E o mundo que gira em si mesmo 
Um monte as divide 
E reconhece todas as fragrâncias e odores; 
Ladeiam-na pequenas abas 
Que se perdem em labirintos 
Onde o sopro de Deus toca o tambor 
 
Na parte inferior, acima do queixo 
Encontra-se uma gruta mágica de volúpias 
Que se abre e fecha, guarnecida de dentes 
Soldados brancos que labutam na defesa e no processo dos alimentos 
No seu interior mora uma serpente rosada e felpuda 
Que ajuda o som a transformar-se em palavras e música 
E que, às vezes se enrosca em outra serpente 
Quando os arroubos de amor se tornam intensos 
(É quando a necessidade das palavras se desfaz e explodem em beijos); 
 
E é dentro dela (cabeça) que todos os milagres acontecem! 
Argamassa frágil e cinzenta que reina e anima todas as ações e prodígios 
Edificando todos os sonhos, vontades e atos de amor! 
 
Bendito seja o corpo em todas as suas extensões e metas! 
Músculos, tecidos, nervos, células, gorduras, ossos, carne, cartilagens, 
sangue, suor e doçura 
Altar onde o homem reza a sua lenda 
Em comunhão divina com a alma e espírito religados 
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X Vértebra 
 
Debaixo dos toldos das lojas na avenida principal, 
João espera, 
Com sua caneca vazia entre os dedos nodosos 
De quem, um dia, sonhou ser poeta 
A face curtida de sol e sujeira, 
O rosto chupado e os olhos de brilho perdido 
Feito os santos góticos e tristes dos vitrais eclesiásticos 
 

 O que fizera de si mesmo João! 
 
Naquela fila cinzenta de Marias, Joãos, Beneditos e afins 
Onde estão os seus sonhos, João! 
 
Tudo começou apertando cinto 
Os buracos foram se acabando, 
Os objetivos se readequando, e desaparecendo 
Num horizonte preto e branco... 
Quando deu por si 
Já estava irreconhecível 
Era uma mancha perdida vendendo o tempo 
As coisas foram perdendo o sabor 
E a vida passava arrastada 
 
Amigos, mulher, trabalho, a pelada nos fins de semana 
O cineminha, o carro novo, a cervejinha no fim da tarde 
Tudo foi ficando cada vez mais insuportável 
E foi deixando tudo de lado, como deixara seus sonhos 
E, se afastando, buscou refúgio no álcool 
Quando olhou pra trás, 
Havia perdido o caminho de casa 
 
Ali, naquela fila ninguém sabe nem quer saber quem é João 
Afinal, todos ali, sem distinção, têm seus próprios dramas pra contar 
Ali só se esconde um pouco do frio 
E se espera o sopão e o pão seco que sobrou da padaria 
Enquanto a morte não chega 
 
Enfim despontaram, lá longe, as “tias” e “tios” do sopão 
Chegavam em seus carrões, 
Com suas roupas de grife, o cabelo bem cuidado, 
As mãos devidamente enluvadas pra evitar qualquer contato indesejado... 
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Humm! Aquele cheiro agradável de lavanda! Que coisa boa! 
Que coisa distante... 
As muitas latas e canecas amassadas tilintavam a conhecida canção da fome 
E uma a uma eram cheias com conchas de uma canja rala e pão amanhecido 
Despistando a fome das bocas desdentadas 
Iluminando o sorriso daqueles que tão altruísta ação praticavam 
Pronto! 
Podiam agora voltar pra suas vidas de ostentações, 
Para os seus clubes de serviços, pra seus conjugues traídos, 
Para os seus filhos problemáticos que tem tudo  
Menos atenção e afeto, 
À rotina dos shoppings, das compras por impulso para espantar o ócio, 
Paras suas posses adquiridas sem grande labuta, 
Para suas festas e máscaras 
De homens e mulheres felizes e bem-sucedidos, 
Aos seus sobrenomes, às colunas sociais, e, 
Àquele vazio que lhes invade a alma no silêncio, 
Certos, plenos e justificados de terem feito a sua parte 
Na construção de um mundo melhor 
 
Uma dessas senhoras, 
No afã de se retirar logo, 
(tinha cabeleireiro marcado) 
Deixou cair da bolsa, por acidente, 
Um pequeno espelho em forma de coração que, 
Refletindo a luz da Lua 
Que é reflexo da luz do Sol 
Atingiu a retina dos olhos de João 
Mudando sua rotina celerada de comer o pão e a sopa 
 
Curioso, 
Parou seu árduo trabalho de mastigação e foi até o meio fio da calçada 
Seduzido por daquele brilho instigante; 
Agachou-se até o pequeno bibelô de moldura delicada 
Com pequenas inscrições laboriosamente entalhadas 
E viu, refletido em sua face de vidro e aço 
Seu rosto barbado, sujo, sem vida, 
De olhar perdido no espaço 
Causando-lhe embaraço, decepção 
E uma grande pena de si mesmo... 
 
Consciente de seu enorme fracasso 
Cheio de medo e tristeza 
Olhou mais uma vez seu novo retrato 
E, num gesto inspirado 
Notou, refletido por trás de seu rosto, 
O céu e uma gama de estrelas 
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E percebeu, 
Que dali donde via, 
Era maior e mais importante que o todo o céu e suas estrelas 
 
Mirou mais uma vez sua imagem refletida 
E viu os seus olhos mais luminosos que todas as estrelas 
E viu dentro deles, 
Um homem muito bem apessoado, distinto, 
Sorrindo francamente, com os braços abertos 
Uma caneta em uma das mãos, confiante 
Vindo em sua direção 
Olhou mais atentamente, 
E percebeu uma grande semelhança entre aquele homem 
E seu Eu 
E lhe veio uma certeza não se sabe donde 
De que, debaixo daqueles andrajos, daquela barba, daquela sujeira, 
Morava um homem exatamente igual àquele que ali, generosamente, 
lhe estendia os braços 
E naquele momento, foi feliz 
De uma felicidade que não cabe em si 
Daquelas de tão legítimas e reais 
Que precisam ser compartilhadas 
 
Guardou em seu bolso rasgado o pequeno espelho 
Com enorme zelo, feito preciosa relíquia 
Lendo na borda uma inscrição numa estranha língua 
“GNOSI SI AUTON” 
Quis conhecer o significado, 
Mas estava tão extasiado que podia ficar pruma outra hora; 
Fora apossado por uma emoção que nunca sentira 
E que lhe dava coragem para transformar o mundo naquele momento; 
 
Contou os parcos trocados frutos de esmolas 
E com a venda do lixo reciclável 
Guardados para a cachaça, 
Companheira daquelas noites frias e solitárias 
E com eles comprou numa quitanda que ficava aberta até tarde 
Um lápis, um caderno e um aparelho de barbear 
Era já avançada a noite, 
Mas seu espírito tinha urgência 
Não dava pra esperar a manhã chegar 
Sabia que a hora oportuna era agora 
E que, se deixasse passar, 
Como quem vai deixando sempre para amanhã o que pode fazer agora 
Acordaria o mesmo miserável de outrora 
 
Mas pra onde ir? 
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Lembrou-se de um velho amigo que ainda morava por aqueles lados 
E que havia, como fazia com tudo e com todos no passado, 
Traído e renegado. 
Sentiu um nó na garganta e um calafrio na espinha 
Só de pensar em bater à sua porta depois de tantos anos exilado 
Ainda mais à uma hora daquelas e naquele estado deplorável 
 
Teve profunda vergonha do homem em que havia se transformado 
Entretanto, tudo aquilo era passado, 
Algo que não sabia donde vinha, lhe insuflava aos ouvidos 
Que esta era sua nova e única chance de se encontrar 
 

E deu-se conta, de que sim, traiu e decepcionou muita gente, 
Decepcionou e traiu a si mesmo muito mais 
E, se a vida estava disposta a lhe perdoar, 
Devia também se perdoar e sair em busca do tempo perdido 
 
Bateu palmas até acordar a casa toda 
Uma mulher olhou de soslaio por uma fresta da janela 
E, assustada, teve medo e um impulso de chamar a polícia 
Uma mão a conteve: 
- Espere! 
A porta da frente se abriu vagarosa 
E a penumbra de um homem se fez projetada pela luz que vinha do interior da 
casa 
 
Parado à porta, 
O vulto gigante parecia esforçar-se pra reconhecer aquele pobre farrapo humano 
parado feito um espantalho em seu portão. 
Olhou, olhou e, de repente, 
Voltou-se pra dentro e encostou a porta 
Uma nuvem negra de tristeza abateu-se sobre João 
Esmagando suas forças contra o solo 
Como um tapa sobre um mosquito 
Foi escorregando de mansinho pela grade do portão, 
Até dobrar-se sobre joelhos 
Como uma bola que se murcha com um furo 
Soltou um suspiro que lhe esvaziou por inteiro 
 
Seus olhos reencontraram o chão, roteiro comum pelo qual se arrastaram por 
quase toda uma vida 
Buscou refúgio nas sombras daquela noite fria 
Mais fria ainda sobre o coração de João... 
 
E quando já se levantara para ir embora, eis que então a porta de novo se abriu! 
E aquele vulto de outrora foi tomando forma, ganhando novos contornos, 
tornando-se um homem à medida que se aproximava do portão... 
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 João! 
 

Com a mesma força com que os recém-nascidos dão seu primeiro grito ao mundo 
João despertou sua alma das trevas! 
- Sempre atrasado! 
E, sem mais nada dizer, 
Cobriu João com uma manta macia e, abraçando-o, conduziu-o pra dentro de sua 
casa 
Lágrimas copiosas escorriam pelo rosto de João lavando sua alma 
Quis agradecer, mas as palavras não lhe vinham à boca 
Passaram pela mulher, que, atônita, não entendia nada 
O amigo conduziu João até o banheiro 
Deu-lhe toalha, roupas limpas e foi sentar-se no sofá da sala sem dizer uma só 
palavra, que se faziam desnecessária 
Seus corpos e atos falavam a língua do amor e da amizade entre os homens, 
reconhecida desde a eternidade 
 

João começou a se despir 
Tirou a camisa, os sapatos, as meias, 
E, quando foi desafrouxar o cinto pra tirar as calças, 
Sentiu naqueles muitos furos a mais, 
O peso de tantos anos desperdiçados em renúncia e negligência a si mesmo 
E prometeu nunca mais permitir que o destino lhe impusesse caminhos 
Senão aqueles por ele próprio escolhidos 
 
A água quente do chuveiro caiu sobre sua cabeça 
Lavando o corpo, lavando a alma 
Carregando ralo abaixo 
Aquela escama de sujeira que arrastava feito uma corrente 
Dando lugar a uma pele nova, 
De um homem novo que renascia a partir do velho 
 
Batizado naquelas novas águas 
Fez a barba com cuidado e deu boas-vindas ao homem que acabara de nascer 
Vestiu as roupas limpas que o amigo havia lhe emprestado 
Retirou do bolso da velha calça o pequeno espelho encantado 
Dando-lhe uma franca risada e um sorriso de boas-vindas 
Estava livre! 
 
Portando o caderno e o lápis, como um guerreiro porta o escudo e o gládio 
Dirigiu-se até o amigo que o aguardava na sala 

 Assim está bem melhor! 

 Agora sim eu vejo o homem que batia à minha porta! 
 

Abraçaram-se e o amigo apresentou-lhe à sua mulher, ao seu filho, à sua casa 
Relembraram os tempos felizes e os projetos do futuro 
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Tomaram um café bem quente e fresquinho, riram bastante... 
O amigo arrumou-lhe o quarto de visitas e dormiu um sonho tranquilo 
 
Acordou bem cedo, abriu a janela aspirando o ar a plenos pulmões: 
- Estou vivo! 
E começou a escrever febrilmente sua história. 
Pronta, foi tal um furacão até o jornal tentar vendê-la 
O editor leu atentamente o texto, percebeu que João tinha talento para a escrita, 
mas faltava-lhe ritmo labuta 
Porém, se solidarizando ao esforço de João, 
Resolveu lhe oferecer uma vaga de entregador de jornal 
Meio hesitante, meio decepcionado, João aceitou o convite 
E enquanto entregava o jornal, ia lendo, conhecendo pessoas 
Lapidando seu texto e a si mesmo 
 
À medida que novas oportunidades iam surgindo, 
João ia se empenhando e conquistando, por mérito, novas posições 
 
Fez de tudo no jornal, 
Assistente de tipografia, auxiliar de revisão, fotógrafo... 
Até que acabou por conquistar a tão sonhada coluna 
 
A fila dos abandonados não traz mais o seu rosto 
Hoje é dia de lançamento! 
Aguardo nessa fila que não anda, sedento de conhecimento 
O autógrafo de João em seu novo livro 
Enfim tornou-se escritor! 
 

 
XI Vértebra 
 
Quando o amor nos toma nos braços 
Tudo à nossa volta gira e canta 
O tempo corre depressa 
Dias, noites, semanas, meses, anos inteiros 
Tem a dimensão dum estalar de dedos 
Homem e mulher 
Mulher e homem 
Mãos enlaçadas 
Conhecendo as alegrias um do outro 
Sem pudores 
Sem disputas e rivalidades desnecessárias 
Movidos pela vontade única de expandir fronteiras 
Colher novos frutos 
Experimentar novos gozos 
 
Então o jardim parece pequeno... 



Canções de Amor a você – Franklin Maciel 

 

21 

 

Flores de infinitos matizes, formas e aromas 
Desabrocham além do alcance dos sentidos 
 
É chegada a hora de despertar! 
Ousar e atravessar o bosque escuro 
A vida corre no desconhecido tão intensa e veloz  
Quanto vibra aqui dentro 
Extensão desse enlace de mãos e almas que se encontram como pontes 
Nessas dimensões e noutras formando novos Universos formidáveis 
 
Tempos de pedras, espinhos e dificuldades 
Caminhos que dão em lugar algum 
Mas que são essenciais nessa busca, nesse desafio 
 
Pés cobertos de calos 
Feridas e dor pelo corpo 
Feridas e dor pela alma e pelo espírito 
Vontade de desistir e voltar ao colo confortável da mãe 
 
Mas os barcos foram queimados, as pontes desmanchadas e está só 
As mãos se desenlaçaram como rios que se dividem em novos cursos 
Dando espaço para a ausência, a saudade e a incerteza  
Até que não reste mais nada senão lembranças vagas 
E tudo que parecia para sempre se revelará inexoravelmente perdido... 
 
Exausto, encontrará a outra margem do rio 
O corpo já não é o mesmo, mas a cabeça mantém-se erguida 
Fera dominada pela consciência, corcel domado pelo espírito 
 
Nua e límpida, sua força radiante  
Segue firme e resoluta abrindo adiante novos campos de vitória 
Como um rio que se forma de gota em gota 
E poderoso, vence todos os obstáculos 
Para ser mar 
Alegria desperta de A-mar 
 
O mais simples revelará seu significado majestoso 
Ante o emaranhado de ilusões complexas 
Que, tal uma teia de aranha serve pra enredar 
E lúcido, o amante voltará ao coração do Amado 
Para se desmanchar Nele e juntos voltarem a Ser Um. 
 
 
XII Vértebra 
 
Aquele que não age, não peca; 
Nem tampouco, sai do lugar, 
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E, em sua inércia, 
Deixa de conhecer os generosos caminhos 
Que o Universo tinha lhe reservado 
 
Sabe que existem estrelas acima de sua cabeça, 
Mas seu medo impede de reconhecê-las 
Sob seus pés, acomodados aos sapatos 
Desconhece a relva macia, a pedra rude e viril 
A leveza dum salto no ar, a profundidade da água, 
A magia da dança 
O descanso recompensador depois de um dia de muita labuta 
Quando os pés parecem mais leves e apontam para o céu 
Permitindo ao homem voar em seus sonhos mais incríveis 
Com a desenvoltura inocente dum capricho de criança 
 

 Desconhece o ato de errar - 
E assim, furta-se o prazer de acertar 
 
Filho do ócio disfarçado sob as tintas da prudência 
Escravo de pequenas paixões mesquinhas, 
Gasta o tempo alimentando tédios cotidianos para se esconder da vida 
Tomando a existência pelo ato contínuo de sobreviver mais um dia 
Como alguém que prefere ser cego a enxergar o que não lhe convém 
 
Está há tanto tempo neste mundo, mas não vive 
Pois viver é estar presente, é experimentar, participar, aprender sempre 
Percorrer o mundo inteiro sem precisar sair do lugar 
É morrer quantas vezes que for preciso 
E reinventar-se com a honestidade sincera duma alma- criança 
 
Damos tantas voltas durante a vida 
A grande maioria delas, mais para fugir do que para chegar 
É tão difícil reconhecer o que é simples 
Verdades tão próximas quanto à nossa jugular 
Mas que ferem nosso orgulho, nossa pretensão de sermos maiores do que somos 
 
Então estabelecemos jogos complicados baseados no autoengano 
E nos coroamos com saberes que não temos, com virtudes que não são nossas 
Com peles de outros animais, tudo para não sermos nós mesmos 
 
Esperamos no outro o reconhecimento da nossa existência 
Como bêbados que buscam no vinho a embriaguez do Amor 
 
A aventura nos convida a rasgar o véu e sangrar 
A deixarmos as salvas de palmas e seguir o ritmo dos tambores do coração 
A agir corretamente e pagar o preço 
A sentir para além dos sentidos e nos deixar guiar pela Verdade 
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Contra todas as resistências,  
A semente vence a escuridão e a pressão de terra por todos os lados  
para tornar-se árvore e beber direto da Luz 
 
A lagarta liberta a borboleta que existia dentro dela 
pela coragem de se voltar para dentro até reexistir em novas cores e asas 
 
Em cada estágio há uma conquista e um despir do que já foi 
Agarrar-se à ilusões de segurança para evitar a dor de crescer 
É tão sábio quanto um asno carregado de livros. 
 
 
XIII Vértebra 
 
Todos os dados foram lançados 
As cartas todas postas à mesa 
Olhar pra trás é virar sal 
As velhas pontes de ferro 
De tão enferrujadas, viraram pó 
Adiante, a névoa espessa furta o alcance dos olhos... 
 
Para chegar à cidade de ouro 
É preciso confiar nos pés e dar o primeiro passo 
Muitos são os perigos para um homem novo 
 
O homem antigo não encontra perigos, pois está morto 
O trigo colhido agora 
Tornar-se-á pão em mãos laboriosas 
 
Conservar o vaso bem cheio 
Renovado com a água nova 
Quando a taça estiver bem cheia, 
Distribuí-la de olhos vendados a todos que tenham sede 

 A fé é sua bússola – 
 

 
XIV Vértebra 
 
Tudo que é novo fascina 
Quando a Terra viu as luzes pela vez primeira 
Seu ventre sorriu e nasceram as primeiras flores 
 
O cego aprende a ver com as mãos 
Dá maior sentido ao som e à música 
Conhece do alimento mais que o gosto 
Percebe as pequenas nuances entre os cheiros 
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Calcula cada passo e caminha no escuro 
Com a propriedade de quem tem os olhos abertos 
 
Se percebe-se muito para a esquerda, 
Vem pra direita 
Se percebe-se muito à direita 
Volta um pé para a esquerda e segue 
Sem nunca ter visto estrelas 
Conhece o céu sob sua cabeça 
Como conhece as pedras pelo caminho que o orientam 
O cajado é seu leme 
A escuridão, sua realidade 
Ao fim do túnel, um ponto de luz 
 
Com novos passos, toma os contornos duma porta 
Milhões passaram por ela e não ousaram entrar 
Outros tantos, nem tiveram coragem de olhar 
Sob a soleira, jaz solene um dragão de olhos vermelhos 
Escolhas devem ser feitas 
Quente ou frio 
Morno nunca! 
 
 
XV Vértebra 
 

- Enfim chegaste ao último ponto donde podes ainda recuar! 
- Um passo a mais, e todas as trilhas que percorreste até agora, apagar-se-

ão e entrarás num caminho desconhecido e sem volta, onde todas as tuas 
leis, conhecimentos, razões, posses, conquistas, amores, perderão 
qualquer efeito...  

- Estarás confuso, cheio de medos e incertezas...  
- Não reconhecerás o céu sobre tua cabeça nem o chão sob teus pés, então, 

conhecerás a dor e o desconsolo e te sentirás tão só e abandonado que , 
por instinto buscará nas sombras refúgio na intenção de anular de vez a tua 
alma... 

- Valerá isso a pena? 
 
- Como disse outrora o poeta: - “Tudo vale a pena se a alma não é pequena” 

 
- A expressão é forte e bela, por isso Maya tem na beleza, sua forma 

predileta!  
- Mas quem pode dar a dimensão exata duma alma?! Grande, pequeno... 

Guarda tuas medidas onde medidas caibam! 
 

- E pode me dizer o que cabe por esta porta? 
 

- Um sonho a mais para muitos, a realidade para poucos! 
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- E sabe me dizer se cabe um homem? 

 
- Um homem cabe em quase qualquer lugar! Aqui cabe o homem. 

 
- Eis a razão pela qual devo atravessar esta porta!  
- É exatamente o homem que procuro! 

 

- O fato de caber o homem não significa que através da porta haja o homem. 
- O homem só pode estar onde caiba!  
- As demais trilhas por onde passei já não possuem espaço para o homem. 
- Tão cheias de padrões, vícios,regras e deformações, que o homem acabou 

ficando do lado de fora, substituído por seres autômatos e obcecados em 
servir à máscara que para si inventaram... 

 
- Pra que atravesses a porta, precisas passar pelo guardião, que SOU EU! 
-  Milhares chegaram até aqui e devorei-os todos! 
- Outros tantos, nem aqui hão de por os pés! 
- Pois SOU EU, ilimitado em poderes! 
- SOU EU a força gerada pela sua máscara, pela sua sombra! 
- Conheço todas as suas fragilidades, seus medos, seus vícios e hábitos! 
- Porque SOU EU, a ti sou invencível! 
 
- Não sou milhares, sou apenas um homem em busca da verdade. 
- Nada aqui é invencível!  
- O que hoje está em cima, amanhã pode estar embaixo! 
- Enquanto a roda gira, sujeitos estamos aos seus movimentos. 
- Nas tempestades, os soberbos e altivos carvalhos são arrancados pelas 

raízes e o junco passa incólume porque tem a humildade de se curvar! 
-  A escuridão domina a noite, porém quando o Sol se revela, a luz bane as 

sombras e permite aos homens e aos seres ver o que estava oculto. 
 
- Retiro a minha máscara por mais que a tenha pegada à cara, revelando 

minha face oculta que não SOU EU, assim SENDO e, sendo, EU SOU!!! 
 

- Como bom amigo, dei-te meus conselhos e renegaste-os todos!  
- Podias gozar eternamente o conforto e preferes caminhar no escuro!  
- Louco do homem que escolhe quando podia apenas desfrutar do que lhe foi 

escolhido!  
- Não sou rancoroso, a dúvida quanto à escolha que fizeste inda há de 

corroer-te os ossos, tornando-se insuportável com o tempo, então 
lembrarás meu NOME, e quando me chamar, estarei pronto a estender-te a 
mão! 

 
- Para que a lâmina esteja apta ao combate, é preciso afiá-la numa boa 

pedra de amolar e de treinos constantes; 
- Agora vá! 
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- Deixo minhas vestes à porta e entro nu pelo que me espera, tendo tudo que 
preciso comigo.  

- Conheço a natureza do chumbo, descubro aos poucos a natureza do ouro.  
- Quando aprender de novo a voar, terei de volta minhas asas amputadas. 
-  Belo o caminho que É todos os caminhos! 

 
 
 
XVI Vértebra 
 
Quando uma criança nasce, 
Seu anjo protetor vem visitá-la à noite 
E põe uma pá ao lado de seu travesseiro; 
Quando se tornam adultas, 
Algumas dessas crianças, 
Utilizam está pá divina 
Pra abrir caminhos na imensa montanha de Ilusão 
Que as separa de seus verdadeiros corações; 
Outros tantos (a maioria) 
Vão, desesperadamente, cavando um buraco bem fundo 
Visando chegar primeiro ao tesouro escondido 
E vão cavando, cavando, 
O buraco cada vez mais aumentando, aumentando 
Já não vê o mundo além do buraco, 
E vão cavando, cavando 
Seus braços já não conseguem mais jogar a terra pra fora 
Então vão jogando a terra sobre as costas 
E continuam cavando, cavando 
Até que tenham soterrado todos os seus sonhos. 
 
 
 
XVII Vértebra 
 
Senhor! 
Guia meus passos pelo campo minado 
A fim de que as paixões não me distraiam 
Desviando os caminhos do meu coração da senda reta 
E que este tenha a natureza da flor imaculada no atoleiro 
E com ela aprenda 
Que é possível manter-se íntegro 
quando tudo à nossa volta inspira incertezas 
 
Amim 
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XVIII Vértebra 
 
O Perfeito 
Compreende o imperfeito 
Assim como um rio compreende as águas 
De todos os seus afluentes 
 
Perfeitos pés acostumados ao conforto 
Caminham tortos sob sandálias de couro cru 
E imperfeitos são para andarem nus pelas pedras 
 
Até chegar à cidade de Ouro, 
Precisam se moldar à anatomia da terra, 
Percorrer o calor das brasas 
Enrijecendo e tonificando o barro, 
Formarão um sem número de calos, bolhas 
Serão marcados pelas pedras do caminho 
Trocando impressões com a estrada 
Descobrirão o lado atroz das flores 
Através da ferocidade dos espinhos 
E valorizarão a maciez da relva, 
A fluidez das águas dos rios 
Terão vontade de criar raízes 
Entre os povos hospitaleiros 
Serão esguios pelos vales sombrios 
Desejarão poder voar pelo imenso azul do céu 
Errarão incertos na areia movediça 
Estalarão os dedos nos momentos de preguiça 
E andarão miúdos no escuro breu 
Até chegar ao topo da montanha mais alta 
Pra então deitar os peitos na terra 
Tendo voltadas, as solas, para o céu 
E enfim, ter a certeza, 
De que estão de volta ao paraíso 
 
 
 
XIX Vértebra 
 
O sol acordou bem cedo e desvirginou a terra 
Que, fecunda e viva 
Cobriu-se de flores e festa! 
Perfumes, incandescências, cores e música 
Tudo no mundo vibra quando há Amor 
Com Amor tudo passa a ter sentido 
E ter sentido é não ter sentido algum 
O tempo nada mais é que a espera do Amor 
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Pois onde há Amor não cabe o tempo 
Tudo é eterno, é dança, é movimento! 
 
Onde está agora o seu poder sobre mim? 
Com um leve aceno, desarmo a mais cruel das bestas! 
E toda a sua fúria e ira tornar-se-ão mansas e indefesas como um recém-nascido 
Pois quando Amo, o meu coração é maior que a morte 
Pois o coração quando ama, passa a ser o coração de todas as coisas 
 
Hoje eu quero todas as delícias que tenho direito! 
Sou filho do amor e o noivo prometido! 
Caso com a mulher que escolhi 
E ela casa como homem que escolheu 
E nada pode impedir 
Que o nosso amor faça vibrar as cordas do Universo! 
 
Ah, amada minha! 
Mãe de todas as mulheres e homens, 
Irmã de toda a humanidade, 
Filha predileta de Deus! 
Enlaço minhas mãos nas suas 
Unindo-me pra sempre no seu amor 
Sou o seu parceiro e você é minha parceira 
Estou ao seu lado para o que der e vier 
 
Caminhei por noites escuras 
Porque sabia que você estava a minha espera! 
Guardei o meu beijo mais doce para você 
E você guardou seu coração precioso a mim 
 
Por muito tempo, sobrevivi da lembrança do seu cheiro 
E agora estou feliz e embriagado com o seu perfume 
Estou mais leve e caibo na palma da sua mão 
Conheço as alegrias do seu sexo 
E você conhece as alegrias do meu 
Abandonamos há muito, os pudores 
Somos crianças alegres e sem culpas 
Os filhos do nosso amor serão crianças sadias 
Coradas de Sol, pintadas de Lua 
Terão estrelas no olhar, 
Nos lábios, a doçura, 
No coração, a inocência poderosa do amor! 
 
Fiz um barquinho de papel e coloquei no rio 
Nele escrevi nossos nomes 
A água penetrou, aos poucos o papel, borrando a tinta 
Onde se liam dois, agora se lê um coração 
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Como é bom amar você! 
 
 
 
XX Vértebra 
 
Dois rios se encontraram na planície 
E, confundindo suas águas, 
Tornaram-se um pouco cada um 
E juntos, singraram seu caminho para o mar! 
Mas a terra, como a vida, é repleta de caprichos e desafios 
E uma montanha fez com que aquelas águas 
Dividissem-se em duas para continuar a longa jornada até o mar 
 
Tiveram medo de nunca mais se reencontrarem 
E guardaram em si como lembrança as águas de um e outro 
E pesarosos, continuaram sua missão... 
 
Foram tempos difíceis, 
O caminho era longo e árduo 
E a saudade angustiante 
Em noites claras, de céu aberto, 
Confiavam às estrelas suas juras de amor secretas 
Contando cada instante, cada nova conquista 
Como um passo a mais em direção ao amor 
 
Foram muitas as dificuldades e aventuras 
Até que enfim chegaram ao mar! 
 
O mar é profundo e misterioso como o amor 
Por um instante, aquela imensidão os assustou 
Até que se deram conta 
De que toda aquela imensidão marinha 
Também era agora a sua essência 
Concretizando o Amor tanto ansiado 
Tornaram-se, enfim, um só corpo e uma só alma. 
 
 
 
XXI Vértebra 
 
As novas lavouras de homens e mulheres 
Cultivados no medo da reprovação 
Produziram seus primeiros frutos perfeitos 
O buraco estava cavado 
E era chegada a hora de deitar 
Os senhores não foram à guerra 
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E empunharam seus fuzis por nada 
Extraindo o máximo de si 
Pelo que menos tinham de si próprios, 
A humanidade tornou-se um produto 
Embalado e pronto para ser servido; 
 

 Bem sucedido o que se curva 
E passa sem atropelos pelos processos viciados da ilusão – 
 
A mente impura 
A semente poluta 
Segredada e esterilizada está 
E não pode contar aos mortos que caminham pela estrada 
Os segredos do paraíso 
 
Não há gritos nem canções de amor 
Nem há mais pelo que viver ou pelo que morrer 
O tempo escorre compassado pela sinfonia monótona 
Das botas de veludo e luvas de pelica 
Com suas odes à eficiência e ao progresso 
 
O burro puxou a carroça até onde deu 
Atrás da cenoura na ponta da vara 
E agora é sabão 
Engrenagens desgastadas pelo tempo 
Foram substituídas por outras mais novas 
Que cumprirão sua função até que o seu aço perca a força 
E os dentes 
O muro perdeu um tijolo e foi tapado com cimento 
Antes, um curioso que passava espiou pelo buraco 
E viu o outro lado da rua 
 
Andorinha só não faz verão 
De um só tijolo, 
Não se faz um muro 
E assim, as andorinhas não mais voaram sozinhas 
E os tijolos nem perceberam 
Que para que haja muros de tijolos 
É preciso que um tijolo se sobreponha a outro... 
 
Vou cantar minha canção agora 
Nem que só possua o vento por testemunha 
O meu peito já não aguenta calar sozinho 
Os sonhos que foram se desmanchando 
Pela força da conveniência 
 
A roda gira frenética 
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Fritando miolos e vozes 
E poucos atrozes que se arriscam 
A expiar o outro lado da lua 
 
Toda mulher e todo homem 
Encontram um dia, um passarinho bonito 
Que lhe mostra uma saída 

 a maioria prefere a gaiola – 
 

 
 

XXIII Vértebra 
 
O véu da inocência rasgara-se 
E com seus sentidos distorcidos e descarnados 
Embrenhou-se na matéria 
Reinventando o mundo sob a roupa nova que vestiu 
O mundo ao qual fazia parte estava perdido 
Voltara-lhe as costas, apartando-o de si 
E veio a dor 
 
O que outrora era caro e íntimo 
Foi perdendo a significância 
Agora era algo distante, remoto e desconhecido 
E pôs-se a construir um novo mundo sobre a superfície 
Daquele do qual se exilara 
E, à medida que ia reinventando tudo sobre a sua ótica, 
Começou a conceituá-las, emaranhá-las 
Cobrir-lhes com um verniz de complexidade 
Para esconder sobre a overdose de possibilidades 
Sua ignorância e incapacidade; 
 
E passou a dividi-las, classificá-las, rotulá-las 
Reorganizá-las conforme sua conveniência e capricho 
E em cada uma foi deixando sua “marca”, 
Carimbando e certificando como de sua propriedade. 
 

Explorou territórios, 
Mapeou cada palmo de terra, 
Extraindo e esvaindo o máximo de riquezas e abarrotando seu alforje 
Redesenhou as rotas dos rios, desenvolvendo o que era de seu interesse 
Em sacrifício de outros 
Corrompeu as águas e o ar com o que há de mais podre 
Matou a vida 
 
E dividiu os mares e oceanos, 
Dividiu as raças, os credos, a fé 
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Dividiu os homens e dividiu a alma do corpo 
E o corpo do espírito. 
E dividiu o amor do sexo 
Vinculou a satisfação e o prazer à posse, ao consumo 
E assim formaram-se as legiões de homens e mulheres sem tempo algum 
Além da fome egoísta de poder 
 
Afim de evitar rebeliões 
Estabeleceu que todos os homens eram iguais 
Porém, nas entrelinhas, 
Que uns eram mais iguais que outros 
E trocaram o coração pelo estômago 
E tinham mais fome! 
 
Separou o homem da mulher 
Separou o homem do homem 
Separou o homem de Deus 
E criou a máquina 
A máquina fazia tudo 
Fora criada para libertar, mas escravizava 
E criou a distinção 
Entre os que possuíam a máquina 
E o poder de convencimento através do capital 
E os despossuídos que barganhavam as parcas forças 
Até perderem de todo a utilidade 
E, nessa luta, 
Ambos, sem que percebessem 
Iam gradativamente sendo possuídos pela máquina 
Mas ainda não estava satisfeito... 
 
Como já não cuidava mais da alma 
Pois barganhara a fé por migalhas, 
Começou a promover mudanças em seu corpo 
Esculpindo-se conforme o ditar da moda 
E surgiram os homens e mulheres de plástico 
E mulheres em corpos de homem 
E homens em corpos de mulher 
 
Revestiu-se de autoridades, de honrarias... 
Sentia-se grande, enorme... Ilimitado! 
Sobre tudo havia estendido seus tentáculos 
Detinha o controle quase total de tudo!.. 
 
Mas algumas flores 
Ainda nasciam sem lhe pedir licença nos campos 
Alguns homens e mulheres ainda morriam sem pedir-lhe licença para morrer 
Alguns, ainda mais loucos, insistiam em viver! 



Canções de Amor a você – Franklin Maciel 

 

33 

 

O sol ainda nascia todo dia no Oriente e se punha no Ocidente 
E sempre vinha a Noite revelar as estrelas... 
Seu próprio corpo tinha necessidades além das suas vontades 
Tornara-se cego duma cegueira muito além dos olhos 
E não conseguia cerrá-los 
Em eterna vigilância a outros homens tão cegos quanto ele 
A tudo que escravizara estava escravizado 
A tudo que amordaçara, se via amordaçado 
Quis então sonhar, mas só via pedaços 
Perdera a fé 
De tão dividido, não mais podia ser INTEIRO. 
 
 
 
XXIV Vértebra 
 
Era uma vez uma terra 
Onde homens e mulheres caminhavam livres como deuses 
Sob os bons auspícios do Sol 
Suas peles traziam a cor da noite, 
Seus músculos, a tenacidade do aço 
Tinham os corpos viçosos e férteis como a terra 
A cabeça ornada de sonhos. 
 
Reis e rainhas guerreiros 
Com suas vestes coloridas, seus tambores cardíacos, 
Seus rituais festivos, 
Seus amores e coragem fluindo pelos poros 
 
Surgiram as aldeias, o poder sobre os animais, 
O domínio do fogo 
O plantar e o colher, 
E ergueu-se sobre o Delta entre duas colunas 
Uma grande civilização 
De grandes mistérios e grandes realizações 
E se esparramaram pela terra 
E se perderam 
 
A felicidade é eterna enquanto nela se crê 
A areia é generosa sob os pés nas edificações 
Mas se tenta contê-la nas mãos 
Esvai pelos vãos dos dedos... 
E assim houve a decadência... 
E perderam tudo 
 
Por nunca aprenderem a possuir nada 
Venderam o que tinham 
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Seus homens e mulheres 
E assim venderam a própria alma 
Seus filhos e filhas arrastaram grilhões 
Numa terra nova e desconhecida 
Irrigaram a terra com sangue e suor 
E o mundo não mais foi o mesmo 
 
Onde se planta a dor, o fruto é o sofrimento 
 
Encontraram a liberdade quando ela não tinha mais preço 
Quando a liberdade já tinha perdido o seu significado 
A liberdade tornou-se uma propaganda de outdoor 
Com o intuito de vender sempre mais 

 Poucos os que mantêm a cabeça erguida - 
 
Misturaram-se as raças 
Branco, negro, vermelho, amarelo, 
Tudo uma coisa só 
Arrastando os olhos no chão 
Reconhecendo inconscientemente sua dívida com a terra. 
 
O mundo se dividiu e de novo quis se juntar 
Globalizando a exploração, o primo pobre mais uma vez ficou fora da festa 
Os herdeiros dos filhos do sol 
Caminham exilados no berço isolado e esquecido 
Matam-se de fome, de miséria, de abandono, 
De esquecimento, de doenças venéreas, de tradições, 
Mutilam as mulheres, mutilam os homens, 
Caminham à extinção 
A velha serpente sobre o Nilo, 
Escolheu ser cajado nas mãos do profeta. 
 
 
 
XXV Vértebra 
 

Sobre três rijos pilares ergueu-se a grande torre 
Soberba, Orgulho e Intolerância 
E, com ela os homens e as mulheres, dividiram-se de vez 
Criaram-se línguas, diferenças e classes 
Muros entre iguais 
E não se entenderam mais 
 
À medida que alguns poucos granjeavam isolados 
O cume frio da linda e pérfida torre 
Menos humanos se tornavam 
E começaram a se tomarem por deuses; 
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A grande massa olhava para a cúpula da torre 
E já não conseguia distingui-los como homens 
E assim passaram a devotar-lhes autoridade que não tinham 
E a idolatrá-los como algo a ser atingido 
 
Esses poucos, por outro lado, 
Olhavam lá de cima a multidão 
E não mais os viam como mulheres e homens 
Mas como minúsculas formigas operárias 
Sem quaisquer paixões, sem desejos ou amores 
Correndo incessantemente em sua rotina mecânica 
Estimulados por impulsos sensuais 
De servir e tentar se dar bem sem dar por isso 
 
Estabeleceram novos deuses e novas formas de devoção 
Estabeleceram o preço de cada homem e cada mulher 
Estabeleceram o que devia e quando devia morrer 
E quando devia nascer 
E, ao final, cobraram sua porcentagem por isso 
 
Na base, a humanidade estava confusa e perdida 
Multiplicavam-se desenfreadamente, 
Viviam desordenadamente, 
Iam e vinham sem deixar lembrança 
Perderam-se de forma tamanha 
Que mesmo quando concordavam 
Não se entendiam 
E passaram ao ódio mútuo e indiscriminado por isso 
 
Não demorou muito, 
Começaram a se matar 
E justificaram sua guerra e seu assassínio 
Em nome de Deus 
 
Os do alto da torre olhavam, se divertiam e insuflavam a massa inculta 
A manterem-se num estado contínuo de desconfiança, guerra e vigilância 
Pois a base crescera desordenadamente 
Espremiam-se lá embaixo a fim de se acomodar 
Tornando os recursos cada vez mais escassos 
E se algo não os refreasse seu crescimento, 
E identificassem entre si as similaridades nas dores e misérias 
Poderiam se unir e rebelar 
Tomando de assalto os degraus mais avançados da torre 
Pondo por terra o conforto ocioso 
De seus semideuses de níquel. 
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E vieram as guerras santas 
E cada povo justificou sua loucura e ganância auto-proclamando-se eleito 
Ignorantes dos pilares mais elementares de suas religiões e dos princípios de 
Deus que diziam seguir 
Espalharam o caos, a infâmia, a intolerância e a desgraça 
Deturparam as escrituras, desrespeitaram as leis que juraram defender 
E puseram armas nos braços de seus mensageiros, quando esses só trouxeram 
palavras de amor, fraternidade e paz 
 
Incapazes de assumirem a responsabilidade por seus atos 
Destruíam em nome de Jeshuah, Muhammad, Musa, 
Krishna, Gautama e outros mais 
E sobre a imensa montanha de cadáveres empilhados ao sol  
Acharam-se mais santos e próximos do paraíso 
Enquanto os senhores da guerra colhiam da morte e da fé cega, a sua parte. 
 
Construíram uma cidade de sangue, pus, ouro e luxúria 
Donde uma águia com cauda de escorpião espreitava impiedosamente a todos 
Viviam numa orgia de sentidos, escravos do excesso 
que devorava diariamente suas culpas em faturas de crédito 
 
Fizeram do sexo pocilgas da alma e apontaram dedos para todos 
Elegeram santos os que enalteciam suas imoralidades 
E fizeram da culpa a mãe de fartas tetas a alimentar seus vícios 
 
Apesar da distância entre os da cúpula e os da base da torre 
Eram muito parecidos 
Ambos desenvolveram olhos no lugar dos umbigos 
Ambos tinham somente um ouvido cuja função era escutar seus próprios lamentos 
E seus estômagos foram convertidos num imenso buraco sem fundo 
Razão pelo qual devoravam tudo que encontravam, mas nunca estavam 
satisfeitos. 
 
 
 
XVI Vértebra 
 
Oh, criança minha que se perdeu! 
Conquistou mundos inteiros, 
Fez-se a maior entre as criaturas 
Despido de asas subiu às mais altas alturas 
Multiplicou sua influência por toda a terra; 
 
Percorreu os mares 
Conheceu os mistérios dos oceanos 
E voou mesmo sem asas, pelo imenso céu 
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Nasceu desprovido de pelos 
E aprendeu a vencer o frio 
Dominou o fogo, e todos os elementos 
Criou grandes impérios e ferramentas engenhosas 
Sonhou com as estrelas 
E aqui está, indefeso como um passarinho 
Que caiu do ninho e quebrou as asas. 
 
Criança bela e formosa 
Dotada por Deus da mesma perfeição com a qual criou o Universo! 
O brilho do ouro cegou seus olhos 
Envelheceu-lhe mesmo sendo menino 
Perdeu seu sorriso em meio às rugas da máscara que vestiu 
O sol do meio-dia derreteu suas asas de cera 
E despencou no mais profundo abismo 
Onde tantos filhos e sonhos se perderam! 
 
Mas não vim contar os seus erros 
Vim pegá-lo no colo e curar-lhe as feridas 
Canto canções de ninar nos seus ouvidos 
Aqueço-o no calor do meu seio 
Navego pelo grande rio 
Juntando todas as partes que perdeu pelo caminho 
Os meus muitos braços e olhos estão sempre atentos e presentes a você 
Não hão de faltar nas noites que sentir frio 
Agora levanta e segue, meu filho mais querido 
Os sinos dobram e te chamam 
À grande aventura que é amar 
 

 
 
XXVII Vértebra 
 
A entrada do paraíso passa 
Pelo desfiladeiro do Inferno 
Sete templos, sete flores de pétalas diversas, 
Sete homens capitais selarão seus destinos, 
Sete afiadas lâminas ceifarão as sete cabeças de Medusas 
E o fogo devorará tudo. 
 
O coração do homem puro 
É uma taça que é duas em perfeito equilíbrio 
Guarda o espaço da erva daninha 
Mas não permite que suas raízes se espalhem 
E pervertam o jardim 
 
Transborda em chuva boa 
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na plantação esmera de novas sementes 
É tempestade que lava a terra 
Arrastando a massa podre e corrompida 
A fim de que as novas safras perfeitas perdurem fortes 
E semeiem a nova raça; 
 
A vida é uma árvore de muitos galhos e frutos 
Começa na raiz 
E termina na copa; 
Nasce da pequena semente que bravamente luta 
E fecunda a terra; 
Conhece os humores das Estações 
E se veste conforme a melodia que rege os movimentos; 
Empresta da mãe o alimento e o alicerce; 
O ar nocivo absorve 
E arrota em hálito puro; 
Bebe da fonte inesgotável de luz 
E concebe seus frutos que espalha por toda terra; 
 
Muitas as vidas e caminhos de uma árvore! 
Aqueles que buscam, começam das suas raízes 
E vão desbravando os muitos caminhos 
(muitos afoitos se perdem pelos galhos); 
Aqueles que se perdem 
Engrossam-lhe o tronco; 
Aquele que encontra 
Vê, da raiz à coroa, 
Uma só natureza 
E flui por todas as vias 
Sendo uma via única 
 
Por três montanhas 
O homem de fé caminhou com sua mochila às costas 
Conheceu o frio, a solidão, o cansaço; 
Seus pés e mãos estão cobertos por cicatrizes e calos; 
Mantendo o vaso cheio 
Matou a sede; 
Escorado no cajado 
Manteve seu vínculo com a terra; 
Conheceu coisas ruins 
E aprendeu coisas boas; 
Forjou a lâmina de sua espada nas pedras; 
Guardou em sua mochila 
Tesouros que encontrou pelo caminho 
E calou bem fundo em si 
Suas renúncias; 
O véu da noite cobriu seus passos; 
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Foi até os limites da dor 
E descobriu o ponto 
Onde a dor deixa de ser dor e transcende; 
Quando clareou o dia, 
Estava ao pé da árvore 
Cujas raízes crescem para cima 
E os galhos pra baixo 
E vislumbrou, ao longe, 
A bela cidade das crianças; 
Colocou sua pesada mochila nas costas, 
Acelerou o passo em direção à cidade 
Com a tez altiva de um rei 
Esquecendo-se da fragilidade humilde 
De seus pés cansados. 
 
 
 
XXVIII Vértebra 
 

- Eis que temos aqui um homem rico! 
- Permita-nos aliviá-lo de tão pesados fardos e ornamentos! 

 
Levaram-lhe tudo! 
Porque, na verdade, nada daquilo já lhe pertencia 
Todas as suas conquistas e posses tornaram-se um fardo 
Que o impediam de enxergar a outra margem do rio da vida 
Pois o que é imprescindível, 
Ladrão algum pode levar 
É precioso demais pra que mãos levianas 
Reconheçam-lhe o valor. 
 
Espancaram-no, cuspiram em sua face, 
Violaram seu corpo, tripudiaram sobre sua alma, 
Riram de sua dor, desdenharam seu pranto, 
Rogaram-lhe pragas, 
Foram cruéis da forma mais vil que a vileza encontrou 
 
Deixaram-no nu, amarrado e amordaçado 
Numa terra devastada e sem lei 
Um lugar ermo, frio 
Ausente de qualquer natureza, qualquer vida 
Sentiu-se só e entregue à própria sorte 
Não podia gritar, e, se o fizesse, 
Seria de nenhuma valia 
 
Todas as suas conquistas e vitórias, 
Todo o seu ouro 
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Nada podiam fazer pra lhe tirar daquela situação 
E sentiu medo 
Os dedos suaves da morte percorriam 
As trinta e três estações de sua flauta doce 

 Teve pena de si mesmo - 

  

Então a morte sussurrou baixinho em seus ouvidos: 
- Ainda não é chegada a hora! 

 
Uma fé advinda não se sabe donde 
Senão do próprio coração 
Invadiu todo o seu ser 
E, tudo de repente, passou a ter um novo sentido 
Como não tinha mais nada, 
Não estava preso a mais nada 
Trocara a arrogância e soberba de seu olhar 
Pela humildade e respeito a tudo que existe 
Pela primeira vez teve tempo de sentir o caminhar do ar 
Pelo seu corpo inteiro 
Percebeu que o ouro que carregava no bolso 
Não tinha valor perante o brilho dourado que carregava na alma 
Pode perceber todos os sons da natureza à sua volta 
Do barulho do vento nas folhas das árvores, 
Da folia dos insetos, 
De uma queda d’água bem próxima 
E reconheceu as muitas sutilezas da vida 
Numa terra que julgava morta 
 
Estava nu 
Sem o fausto de suas roupas 
E a natureza o aceitava sem cerimônia alguma, 
Sem qualquer espécie de julgamentos 
Estava totalmente exposto e indefeso 
E tinha a certeza de que nada ali viria lhe fazer mal 
Notou que morrendo um rei, um mendigo 
Ou ele próprio 
Os vermes não reconheceriam entre eles diferença alguma 
 
Tudo acontecia harmoniosamente, sem dar por isso 
Na primavera as flores nasceriam, 
Os frutos seriam colhidos na próxima estação 
Viria o dia e depois a noite 
Independentemente do saldo bancário, do ânimo dos mercados 
Do corre-corre das pessoas 
Dos engarrafamentos de trânsito 
Das discussões desnecessárias 
Dos amores negligenciados pelo medo de errar 
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Pelo medo de assumir o amor 
 

Pode enfim, dormir um sono tranquilo. 
 
 
 
XIX Vértebra 
 
Às vezes, 
O fio invisível que separa o mundo que sentimos 
Do mundo todo manifesto 
Rompe-se 
E todas as estradas passam a ser 
Uma única estrada. 
 
Muitos são os que enlouquecem 
Porém, os que resolvem seguir em frente 
Caminham à passos largos 
Ao seu próprio paraíso. 
 
Lambendo-lhe as feridas 
Uma pequena ovelha o despertou 
Um pastorzinho veio então ao seu encontro 
E lhe sorriu docemente, 
Desatou os nós de seus pulsos e calcanhares 
E, estendendo-lhe à mão 
Tirou de seu pequeno bornal um pedaço de pão 
Ancorou-o em seu cajado 
Pô-lo em pé e a caminhar até um ribeirão. 
 
Nunca tivera tanta sede! 
E aquela água cristalina teve-lhe um gosto todo especial! 
Uma vida nova crescia em seu corpo e em seu espírito 
E aquela água tão limpa 
Vinha batizar esse novo homem que dele nascia 
Banhou-se alegremente 
Sem preocupar-se mais com sua nudez; 
 
Quando saiu das águas 
Enxugou-se ao sol 
E atendendo o chamado do pastorzinho 
Dirigiu-se com dificuldade 
Até a confortável sombra duma mangueira 
O pastorzinho o presenteou com uma velha túnica 
Que trazia sempre de reserva consigo 
E pôs-se a tratar de suas muitas feridas 
Com ervas balsâmicas e caridosa dedicação 
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Uma manga madura caiu generosamente em seu colo 
Deliciosamente a chupou, tal criança despreocupada 
Então percebeu que não sentia mais dor 
Olhou tudo ao seu redor 
E tudo he pareceu perfeito 
Tinham lhe tomado tudo 
E compreendeu que, na verdade, 
Não tinham lhe levado nada 
Ali estava ele, INTEIRO 
Perfeito, 
Chupando mangas sob a sombra duma mangueira 
Aprendendo a ser feliz 
 
O pastorzinho sorriu. 
 
 
 
XXX Vértebra 
 
O último passo antes da chegada é sempre uma escolha difícil 
Quantos não desistiram 
Pelo medo de conviver com suas próprias conquistas!? 
Condicionamos-nos tanto a perder 
Que morremos de medo de ganhar 
Ansiamos um SIM 
E lutamos ardentemente por mais um NÃO 
 
O colchão confortável de nossas desculpas, 
De nosso orgulho, 
Como os acetinados delicados e macios 
Dos forros de um caixão 
Aguarda paciente o momento de deitarmos nele 
Sonhando com o amanhã 
Que nunca virá... 
 

- Meus parabéns! Nunca duvidei que chegaria até aqui! 
- Afinal, é o mais distinto entre os da sua espécie! 
- Perseverante, audaz, inteligente, perspicaz, e, ao que me parece 
- Sábio o suficiente para distinguir entre continuar ou aproveitar a felicidade! 
- Sabe muito bem, que se der mais um passo, mais unzinho, 
- Nunca mais verá em seu caminho seu grande amor, família, amigos, 
- Tudo que lhe é caro na vida, e por que, por um capricho? 
- Por uma obsessão desenfreada? 
- Chegou ao limite do sonho, onde poucos chegaram bem o sabe, 
- Volta agora e desfruta o que lhe cabe! 
 
- Sim, estou no limite do sonho, 



Canções de Amor a você – Franklin Maciel 

 

43 

 

- Num ponto irreversível onde tudo passa a ser realidade! 
- Trago comigo tudo àquilo a quem amo 
- Estiveram sempre comigo e estarão sempre! 
-  Pois esta é a terra onde nascem todos os amores 
- Nela amor nenhum pode estar alienado! 

 
 

- Oh, espírito humano, sempre tão precipitado! 
- Trará consigo lembranças, mas nunca a presença ao seu lado! 
- Tudo que conquistou e ama terá de abdicar e não suportará a saudade 
- Assim como terá de conviver com o remorso de ter abandonado todos 

aqueles que em ti confiaram. 
 

- Tudo que é vivo nesta terra, 
- Um dia nasce, cresce, distribui suas sementes, cumpre seu ciclo 
- E depois morre; 
-  E continua este ciclo ininterruptamente 
- Até que um dia rompa este movimento e desperte 
-  Descobrindo que a forma verdadeira de nascer é morrer 
 
- Sabe que esta terra de crianças é reservada a seres iluminados 
- E que fará lá você, um homem em farrapos, 
- De aparência desprezível, que provoca ânsia? 
-  Um homem errante, cujos vícios superam em muito as parcas virtudes! 
- Não pense você que a algum deles ilude! 
- Hão de ser unânimes em devolvê-lo ao precipício! 
- Tornou-se o fiel retrato da degradação humana 
- Com essa túnica grosseira, essa tez queimada, 
- Esses cabelos desgrenhados que o vento balança 
- Para que se expor a toda essa maçada? 
 
- Volta enquanto há tempo aos que o amam 
- Para que trocar merecidas recompensar para sentir na alma flagelos por 

nada? 
 
- Aqueles que podem ver a verdadeira beleza 
- Que flui de dentro do Universo e passa por dentro de mim, da minha alma e 

se espalha por tudo, 
- É a eles que procuro! 
- Quando a beleza de um homem ou de uma mulher 
- Reside nas roupas que usa, nos belos sapatos, 
- Nas normas de etiqueta, no conteúdo de suas carteiras, 
- Então o que veem é a beleza das roupas, dos calçados, das posses, das 

poses... 
- Onde está o homem nisso tudo? 
- O homem nasce nu, coberto apenas por sua pele 
- Quando cresce, 
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- Suas maiores alegrias se manifestam quando seu corpo nu partilha com 
outro corpo nu calor e afeição 

- E desse encontro surge a vida 
- Que será amada e desejada independente de nascer nua e indefesa... 
- Muitos procuram ROMA 
- Os que começam do A, chegam primeiro ao AMOR 
- Agora que já cumpriu sua missão volte para as sombras 
-  Meus olhos precisam se acostumar à luz! 

 
 
 
XXXI Vértebra 
 
Como são belos os campos do Senhor! 
Só há um relógio em toda a cidade 
E sem ponteiros 
Para lembrar que o tempo não existe onde mora a felizCidade 
O chão é macio e confortável 
Como se feito fosse de nuvens de algodão 
Coberto de jardins e rios de leite 
O ar é tão fresco 
E resvala gentil pela pele tal materna carícia 
Não há calor nem frio 
Mas uma temperatura sempre agradável e certa 
Lá não existe nem noite nem dia 
Que dirá sombras! 
Tudo emana de si luz própria e cativa 
Se entrelaçando e incorporando a tudo, à geografia... 
As plantas e flores têm cores mais livres e inimaginadas 
E exalam perfumes deliciosos de uma primavera eterna e feliz 
 
Os animais andam livres, soberanos e sem pressa 
Nada melhor ou pior 
Todos iguais em suas diferenças 
As casas não excedem em tamanho umas às outras 
E suas portas e janelas estão sempre abertas 
Convidando a quem queira entrar 
 
Crianças risonhas e coradas 
Brincam e dançam 
Ao som da melodia maravilhosa da eterna criação 
O amor está em tudo 
E também está no nada 
Preenchendo todos os espaços 
Reinventando sentidos 
Onde os sentidos não alcançam 
O Universo gira e recria em seus movimentos perfeitos 
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Tudo como sempre É, Foi e Será 
E os girassóis brincam com a brisa 
Como se fossem cata-ventos... 
 
De joelhos, 
O homem cai 
Causando ligeiro tremor sobre a terra 
Uma das crianças que brincavam de roda 
Volta-lhe os olhos e vem em sua direção 
Enquanto as outras continuam a brincar; 
Traz em sua nudez 
A inocente beleza dos que venceram seus vícios 
E, chegando até o homem, com um olhar severo e zangado disse: 

- Quem é você que ousa adentrar nossos portões e espiar nossa festa em 
trajes tão inadequados? 

-  Não percebe que não pode entrar aqui desta maneira? 
 
Humilhado, 
O homem sente uma profunda vergonha de si mesmo 
Olha a túnica surrada que ganhara do gentil pastorzinho 
Olha para os múltiplos calos de suas mãos, forjadas no trabalho 
Olha o seu corpo suado e cansado, 
Coberto de feridas e pelas marcas do tempo 
Relembra quando era um homem distinto, 
Coberto de joias e tecidos finos, 
Relembra suas mãos delicadas, de unhas bem cuidadas 
Desconhecedoras do laborioso trabalho 
Relembra as duras palavras do guardião e seus inúmeros alertas 
Relembra a beleza escondida por trás das aparências... 
E se sente frustrado, enganado, sobretudo um profundo rancor do menino 
Teve vontade de se levantar e dar-lhe umas boas palmadas! 
Mas no íntimo de seu coração, 
Sabia que ele tinha razão 
 
Então ergueu seus olhos até o menino e respondeu: 
 

- Sou o homem! 
 
- Se você é o homem, então saia já da cidade e vá lavar os pés daquele 

velho moribundo coberto por moscas, deitado à sombra daquele velho 
carvalho! 

 
E foi pegando o homem pela mão e o arrastando até o moribundo... 
Quando estavam já fora dos portões da cidade, bem próximo ao dito cujo, seu 
orgulho falou mais forte e conteve o menino: 
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- Por que devo obedecer a alguém que me trata tão mal como você? 
- E ainda mais uma criança! 
- Não sabes que deve respeitar os mais velhos! 
- Quem pode definir o que é velho ou novo onde não existe o tempo? 
- Se acha tão desonroso assim me obedecer, dê-me então ordem melhor! 

 

O homem não soube o que dizer... 
 

- Pobre homem! Julga-se tão sábio e esperto, tão cheio de méritos, mas 
vacila em dar uma simples ordem a uma pequena criança e se rebela ao 
mínimo ato de servir! 

 
Com seu orgulho mortalmente ferido, 
O homem viu a verdade nos dizeres do menino 
E pôs-se aos pés pútridos do moribundo. 
 
 
 
XXXII Vértebra 
 
Enquanto olhava para o moribundo 
Principalmente para seus pés descarnados 
Cobertos por pústulas e vermes 
Ao mesmo tempo em que tal situação o repugnava, 
Algo em si não se conformava com o grau de degradação 
A que pode chegar um ser humano 
E enquanto procurava manter o máximo de distância 
No trato dos pés daquele homem que lhe causavam tanta repugnância 
Sua mente especulava sobre as razões que o conduziram até aquele estado... 
 

- Sorte a sua eu não ter pensado duas vezes quando era você que se 
encontrava em perigo... 

 
Disse o menino, interrompendo-o. 
 

- Deus existe em todas as coisas, 
- Das criaturas mais maravilhosas, aos seres mais miseráveis 
- Porque nada existe em apartado do Universo 
- Em cada ser existe o Universo inteiro 
- E o Universo inteiro existe dentre de cada ser, de cada homem 
- Eu vi a humanidade e vi um homem bom 
- Eu vi este homem moribundo, 
- E vi por trás de seus olhos, 
- A mesma centelha que o torna todo o Universo 
- Vi você, e vi a mim mesmo. 
 

O homem compadeceu-se profundamente, 
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E as lágrimas que brotaram de seus olhos foram pingando pelos pés e eliminaram 
todas as chagas que cobriam os pés cansados do moribundo. 
 
 
XXXIII Vértebra 
 
“Aquele capaz de enxergar dentro dos meus olhos 
Conhece o meu nome e todas as alegrias ““... 
 
E levantando a cabeça sem medo 
O homem olhou profundamente os olhos do moribundo 
E bem lá no fundo, viu a si mesmo de uma forma como nunca vira antes 
E sentiu o coração do moribundo batendo forte e alegre 
Dentro do seu próprio peito 
 
E sentiu o vento, não como fora de si tocando o seu rosto, 
Mas como o próprio espírito do vento, 
Soprando pelos quatro cantos da terra 
E sentiu-se a terra, 
Sentiu as muitas vidas brotando de seu ventre 
Colorindo toda a sua superfície 
Sentiu-se as flores, os frutos e as bocas deliciando-se com os frutos 
Sentiu-se a semente lutando para nascer 
E tornando-se uma frondosa árvore 
Sentiu a água fluir e sentiu-se fluido como a água, 
Dos remansos às corredeiras, 
Das nascentes ao misterioso e profundo mar 
Seus ouvidos passaram a serem todos os ouvidos 
E a reconhecer todos os sons 
Sentiu o verbo nascer nas profundezas de todas as gargantas 
E se espalhar pelo Universo inteiro 
Sentiu o Sol sendo Ele mesmo, 
E sentiu o calor de seus raios e sua luz beatificando todas as coisas 
Sentiu-se as estrelas, os planetas, os satélites, os cometas 
E todos os Universos 
E todos os espaços vazios entre eles 
Viu-se, ouviu-se, provou-se e sentiu-se em tudo 
Nas coisas que foram, 
Nas coisas que são 
E nas coisas que virão 
E abrangendo tudo 
Tornou-se a natureza do AMOR 
 
Quando voltou seus olhos ao moribundo. 
Seu velho corpo cansado, 
Qual uma roupa velha, 
Estava jogado ao chão 
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E em seu lugar, 
Uma linda menina de luz sorrindo 
Estendia-lhe as mãos 
 
Então olhou para si mesmo 
E viu em si também uma criança 
Dourada e sem máculas 
Como as crianças da grande cidade 
 

O menino então se aproximou, 
Enlaçando seus bracinhos aos da menina e do novo menino 
Agora nascidos e disse: 
 

- “Agora sim, está vestido para a grande festa!” 
 

E rindo e cantando, 
Romperam as fronteiras da terra do amor 
 
 
 

La 
Ilahi 

Ilalah 
La Ilahi  
Ilallah 

La Ilahi Ilalah 
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Parte Dois 
 

Canções de Amor 
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A MULHER QUE NASCE DE TI 
 
A mulher que nasce de ti 
Não é perfumada como as flores 
que se espalham pelos campos, 
É semente onde nascem todos os cheiros e aromas; 
Terra fofa e molhada preparada com labor 
para o plantio; 
Tem o frescor da relva orvalhada; 
Faísca alegria, amor, e, porque não dizer, 
Sexo, 
Pois sem este, magia fundamental da existência, 
Seria incompleta; 
 
A mulher que nasce de ti 
Não é bela; 
A beleza por si só, 
É encanto que esvaece antes que o galo cante; 
É toda feita emoção 
É preciso senti-la 
Pertence ao coração e as coisas que dele originam 
Coração que se incendeia e bate louco 
com a leve pronúncia de seu nome 
Deixando a boca cheia d’água, de apetite, 
De vontade; 
O pulso pulsa como se quisesse gritar:- “Eu te amo!” 
aos cinco cantos do universo 
Os caminhos se abrem todos com uma luz nova 
Advinda dum Sol novo 
Ainda desconhecido, 
E a boca é muito mais que lábios, língua, dentes e palavras; 
 
A mulher que nasce de ti 
Sabe conhecer as muitas terras que começam 
nos estreitos caminhos da pele 
Conhece, como ninguém, a hora do deleite, 
Do gozo 
É morte ininterrupta onde gestam todas as estrelas 
Ventre que anuncia e acolhe todos os mistérios 
Não perde tempo com esperanças vãs 
É aqui, já, presente! 
Sem desculpas e censuras 
É mulher com todas as letras bem pronunciadas ao pé do ouvido 
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Perfeita 
Tela de todos os tons e matizes 
Mãe 
Fera 
Doce como a cana-de-açúcar 
Inesperada e singela como uma estrela cadente 
 
A mulher que nasce de ti 
É de amor 
E de amor somente 
Faz dos seus filhos grandes homens 
Por serem homens amados 
Faz do seu homem, um grande homem 
Pois o faz um homem feliz 
 

A mulher que nasce de ti 
É aquela a quem devoto o meu amor irrestrito 
A qual estendo minhas mãos indóceis 
E em cujo colo deito a cabeça 
Enquanto cantarolo antigas cantigas de amor 
Ela então me sorri 
E os seus olhos meigos 
Voam comigo pela imensidão do infinito 
A mulher que nasce de ti 
Sabe ser feliz 
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A VOCÊ 
 
Ei Você! 
Sim, você mesmo! 
Eu sou Franklin Maciel, e venho de muito longe 
Para sentir-lhe bem de perto, 
E lhe lembrar que todos os dias, 
O Sol nasce radiante no horizonte batendo à nossa janela 
Para nos dizer: -Bom Dia! 
Só porque você existe! 
 
Você é muito importante para mim 
E fundamental para que o Universo todo crie em harmonia 
Vem e canta comigo aos quatro ventos a alegria de ser você! 
 
Muitos têm lhe feito injustiças 
Inclusive você, muitas vezes tem-se feito injustiças e ultrajes 
Pois eu lhe digo, de todo o meu coração, que você é perfeito (a) 
É de você que nascem todos os festejos do mundo 
É por você, que a luz sempre brilha intensa 
E as rosas perfumam os jardins e sorriem aos que se enamoram pela vida 
É de você que a Vida principia e se espalha por toda Terra 
Dando início ao grande ciclo sem fim que culmina em mais e mais amor 
 
Da sua boca nascem as palavras que confortam e revolucionam o mundo 
Das suas mãos parte o impulso original que move as engrenagens do progresso 
fazendo a grande roda girar 
E é a sua inteligência, unida à inteligência de Tudo, 
Que conhece o mistério e o movimento justo e perfeito 
Onde se harmonizam os mecanismos invisíveis do Agora e do Futuro 
 
Vejo brotarem de você todas as cores e idiomas que se fundem numa só 
poesia 
E escuto o coro de todos os homens de hoje, ontem e do futuro  
Dando graças ao seu espírito eternamente alegre e feliz 
E a eles me uno e saúdo a glória de contigo descobrir a beleza 
Contagiante de uma gargalhada gostosa 
O calor de um abraço, o valor da amizade 
 
A tua adorada e iluminada face, eu cubro de beijos verdadeiros 
Abobalhado a contemplar as potencialidades 
Do seu coração generoso e próspero 
Berço onde brincam as novas crianças 



Canções de Amor a você – Franklin Maciel 

 

53 

 

Que crescerão como homens e mulheres felizes 
De um novo tempo concebido no amor 
 
Agora, meu (minha) mais que querido (a) amigo (a) 
É chegada a hora de erguer a cabeça ao patamar mais alto 
Esticar-se inteiro (a) na pontinha dos pés 
Despertar de vez da apatia e da tristeza 
Assumir as rédeas destino 
Confiante na vitória que desde sempre é sua 
Abrir esse seu sorriso de gigante 
Que o mundo inteiro lhe espera 
LEVANTA E MÃOS À OBRA!!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Canções de Amor a você – Franklin Maciel 

 

54 

 

 
 
O QUE É O AMOR   
 
É um passarinho riscando com penas 
Os novos poemas em suas peripécias no céu ; 
São estrelas pintando na noite 
As muitas virtudes de um doce infinito ; 
É o abanar do rabo do cachorrinho lembrando, 
Que existem dias tristes, tempos difíceis 
Mas que as coisas boas e belas 
São sempre, sempre em maior proporção 
E estarão lá à disposição de quem permita à felicidade entrar. 
 
Amor  
É barco que parte deixando saudades 
E o beijo das ondas na beira do mar ; 
É ouvir um “bom dia” de onde menos se espera ; 
São mãos enlaçadas lembrando 
Que nunca estará só 
É beijo estalado na bochecha 
Deixando-a rubra como maçã caramelada 
 
É mãe que nos puxa as orelhas 
Antes que o mundo nos arranque o gosto pela vida ; 
É destino abrindo fronteiras 
Quando nada mais fazia sentido 
E o cheiro refrescante da hortelã ; 
 
É Ter a alegria contente 
dos que sorriem sem dentes ; 
Brincar sem receios ou censuras, 
Mesmo tendo já brancos os cabelos 
E o corpo coberto de rugas ; 
É fazer da alma sempre uma nova possibilidade 
E saber que a beleza de ser humano 
reside em aprender com os  
busca contínua de superação ; 
É Ter a perseverança de não desistir nunca do sonho 
Deixando o ridículo aos que não sabem sonhar 
 
Sorriso é antes de tudo acreditar 
É ter consciência que um dia perfeito começa , 
Quando se aceita que tudo pode ser perfeito ; 
E poder dizer : - “Eu te amo” ,  
Só pelo prazer de amar. 



Canções de Amor a você – Franklin Maciel 

 

55 

 

 

 
Eu te amo verdadeiramente 
 
Eu te amo verdadeiramente 
E de nada importa que este amor não seja recíproco 
Divido-me em trilhões de minúsculas partículas 
E me espalho no ar 
A fim de fecundar em você um amanhecer melhor 
 
Sou o menor dentre todos 
Em todos os lugares caibo 
E não há lugar que eu não conheça 
Ou mereça estar 
Aprendo mais com você do que em toda a filosofia 
Pois não há filosofia ou conhecimento que possa haver sem você 
Muitas coisas acontecem neste exato instante 
Muitas águas hão de passar por nossos rios 
Entrelaces e desvios, aventuras e calmarias 
Transparências, o molhado que mistura o barro 
Que transforma em vinho e aliança a vida 
  
Fiz uma cabana na mata virgem 
Nela as portas sempre estão abertas 
Café na chaleira, rede na varanda 
No vento a saudade e um convite de boas vindas 
Para que se achegue sem medo de volta ao lar 
Onde lhe apertarei nos meus braços 
A você eternamente abertos 
No meu ombro sustentar seus sonhos 
E cantarolar baixinho, aos seus ouvidos 
O quanto é bom lhe amar! 
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Canção ao homem do futuro 
 
Caminho confiante rumo aos braços livres do homem que serei 
Trago o coração nu e a boca enfeitada 
Com as palavras mais doces que colhi pela jornada 
Minha coluna serpeia 33 notas sensuais e divinas 
E todas as musas bailam em ritmo de festa 
Sob a batuta justa e precisa da flauta mágica 
Ancestral e viril 
Resgatando as almas que descansam no paraíso 
Para uma nova aventura que começa num sorriso 
Abraços, amor e ternura. 
 
Posso ver nascer o novo homem surgindo 
Maior que qualquer homem novo 
Dos seus olhos, faísca uma luz irresistível 
Tornando tudo tão claro, nítido 
  
O seu caráter translúcido, íntegro e firme 
Encoraja os homens, entusiasma as mulheres 
Que se multiplicam ao seu redor 
E se repartem em milhões de diademas 
Produzindo infinitos arco-íris e esperança nova; 
 
O seu olhar é carinhoso e franco 
Contém todas as delícias de ser feliz e amar 
Passeia nu por todas as formas, 
Descobrindo-lhes a beleza e a poesia 
Que as habita e precisava se revelar 
 
Como a água poderosa e cristalina 
Transpõe e contorna com vontade todos os obstáculos 
Adequando-se a cada espaço que lhe permita entrar 
 
As mulheres o amam muito 
Os homens o admiram 
Seu beijo delicado faz corar as faces das meninas 
Suscita suspiros nas mulheres que esqueceram seu encanto 
Nas cordas inflexíveis do cotidiano 
Para que, de novo, permitam-se amar e serem amadas 
 

Traz no seu cheiro todos os significados 
O frescor da primeira primavera 
O hálito das montanhas; 
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Das suas costelas brotarão 
As milhares de Evas perfeitas 
Que darão à luz 
Aos novos Adãos perfeitos; 
 
Mas é entre crianças que ele se reconhece... 
Gosto demais do modo como com as crianças brinca; 
Entre eles não há diferença alguma 
Magníficas pinturas de sorrisos e espíritos livres 
Nada é demais nem menos 
Mas na exata medida 
Onde toda a diversidade encontra sua harmonia 
E seu espaço em expansão 
Do gigante ao grão 
Das grandes realizações  
aos pequenos gestos que ficam pra sempre na memória 
Da delicada e perseverante bailarina 
Em seu misto de forma beleza e equilíbrio 
Ao soldado assustado no front 
E seu fuzil cheio de porquês e medos; 
Do preto, branco, amarelo, pardo e vermelho 
Do pobre, do rico e do meio termo 
Do gordo, do magro 
E daquele que não sem encaixa em quaisquer padrões e rótulos 
Do trabalhador da enxada, da indústria, do comércio, do mar, do escritório, dos 
tribunais, da política, da saúde, do sexo, do riso, do pensamento, da arte e 
daqueles sem função alguma senão a de seres homens. 
 
De todas as igrejas e religiões e de toda forma de fé 
E também daqueles que fé alguma professam 
Assim como daqueles que perderam a esperança... 
De todas as descendências, tendências, raças, costumes 
Do primeiro homem até os filhos que virão 
Unidos de forma única e indissolúvel 
Numa grande ciranda onde sempre cabe mais um 
Onde todos são bem-vindos e saudáveis 
Onde não espaço para segregações  
Onde os que possuem qualquer espécie de enfermidades ou deficiências 
Delas se divorciam 
e as deixam para o lado de fora 
Sendo o homem o ideal e a meta 
E a Prosperidade e a Felicidade 
Patrimônio indivisível de todos 
 
À noite ele dorme e com ele todo o Universo sonha e dança 
Sabe que em cada homem e cada mulher habita algo além de divino 
E que acontece muito além dos sentidos 
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Conhece o entardecer de todas as tragédias, 
O delírio do gozo, 
O calor das comédias, 
As febres do coração, 
Os ardores da alma 
 

Possui a certeza no milagre embutido em cada ato 
No amor que gera e a tudo move e amplia 
Viu, tocou, ouviu, sentiu, provou, gostou 
Todos os prazeres que existem e que ainda estão por vir 
Está com sua cabeça de fronte ampla voltada para o futuro 
E pertencente a todos os tempos 
Deitada no colo de cada amante 
Donde conta estrelas, 
Tece planos maravilhosos 
Pede, num gesto sem palavras 
Um beijo doce e sem mácula 
Seu amante/sua amante retribui 
E, neste instante, duas formas são uma 
Um grande espírito universal 
Que vai e vem 
Como o balanço das ondas 
Num tarde ensolarada de verão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Canções de Amor a você – Franklin Maciel 

 

59 

 

 
 
CANÇÃO À AGORIDADE 
 
Não, não olhe pra trás 
Deixe as vidas de sal desmancharem-se ao sabor das areias do tempo 
Os navios foram incendiados em sua lembrança de mar 
Daqui em diante um mundo novo foi parido 
Pegue-os pelas mãos e pela areia da praia aprenda com ele a caminhar 
 
Abraça-me agora e abandone tudo mais! 
Pois não há poesia ou verdade no mundo 
Que inspire mais amor  
Que os nossos corpos sinceros se encontrando 
 
Por onde passo, deixo nas árvores sinais para me encontrar 
para que saiba que trilhar o caminho é possível 
e que por mais que esse mundo seja desconhecido 
você não está sozinho (a) 
 
Chega de fugir da própria vida 
Pare de dar voltas e mais voltas para enrolar o tempo 
Atravesse o aço do espelho e veja seu rosto nu pelas pontas dos próprios dedos 
Seque as lágrimas... Não, não seque as lágrimas! 
Deixe-as irrigarem-lhe a pele para que seu verdadeiro rosto possa respirar 
sob a velha máscara que vestiu por tanto tempo 
 
Há um milagre escondido em cada ato cotidiano ansiando pela sua fé 
Há um arco-íris debaixo da poeira em que deitou seus tons de cinza 
E tudo que precisa é deixar o sol entrar pelas janelas 
E acreditar que todos os dias foram feitos para você 
 
Dê mais um passo, venha, não tenha medo 
Sou aquele que está ao seu lado como nenhum outro 
Não cobro nada além daquilo que é natural em você 
Sem julgamentos de qualquer espécie 
Sem esperar de você nada além do que se disponha a dar 
 
Sei do amor irresistível que guardou num suspiro no fundo do peito 
Sei que ele ainda está lá amordaçado pelo velho que teima em impedir a eterna 
criança de respirar 
Sei que de noite, quando ninguém está por perto 
você a visita alimentando-a com lembranças doces para que ela não morra nas 
garras do seu lobo 
Sei porque estive lá 
Como um amante que vigia os sonhos do Amado 
Como uma mariposa que espera que reascenda a lâmpada da alma 
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Para nela se desintegrar no fogo do amor 
E a noite passa, e você mais uma vez, deixou para viver amanhã... 
 
Mas hoje é outro dia! 
E não quero saber das águas que rolaram 
Coloco minha mão confiante em seu ombro 
Sinto vibrar em você cada célula e átomo e espírito 
Muitos milhões de anos começam agora a partir do seu olhar 
Há neles uma fúria alada que percorre o universo inteiro 
Criando planetas, homens, belezas perfeitas e novas sensações 
 
O único futuro possível  
É aquele que parte do seu passo decidido 
As novas gerações precisam de você 
Assim como você precisa achar você em você agora mesmo! 
Basta de procurar a luz no fim do túnel 
Pare e sinta... A luz nasce de você 
É você o farol que começa agora iluminando a sua nova vida 
 
Toque o seu corpo agora e descubra todos os caminhos! 
Tudo em você está em movimento e é perfeito 
Membros, tronco, cabeça 
Pensamentos, sexo, fé 
Desejos, amores, sentimentos, lágrimas 
Há um sorriso espontâneo brotando dos seus lábios 
Convidando-lhe a ser feliz 
  
O dia nasceu e o sol lá fora brilha com toda a intensidade 
O seu corpo nu, livre de qualquer maldade ou indício de culpa ou pecado 
É o retrato do Universo que em seu peito penteia os cabelos 
Aqui não há certo nem errado 
Aqui, agora, nem antes nem depois 
O Amor te salvou. 
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CANÇÃO À MINHA TERRA E TODAS AS TERRAS 

Sou de todos os lugares 
Porque sou íntimo do lugar onde nasci 
Só posso ser de todos os lugares 
Porque primeiramente também sou um com a terra onde nasci 
 
Útero das minhas raízes 
Alicerce de meus valores 
Porto da minha da minha paz 
 
Minha terra ninho 
dos pássaros metálicos que alçam seus voos pelo mundo 
dos operários sempre prontos para a luta 
do sangue negro das refinarias transformado em ouro 
dos sanatórios em ruínas transformados em parques para caminhadas 
da cidade que se exibe e da cidade escondida 
das ruas de bairro vazias de gente, dos centros de compra lotados 
do medo do outro, da negação do outro 
das câmeras de desconfiança por todos os lados 
da indústria de alta tecnologia, da indústria de multas 
Quantas vidas partilhadas em suas vielas e esquinas? 
 
Uma terra que vai crescendo para cima 
Onde as pessoas cada vez olham menos para os lados 
E se escondem em condomínios como lebres assustadas 
e vão as padarias de carro por medo de serem assaltadas 
 
Terra onde convive o caipira e o cientista 
o proletário e o empresário 
de sonhos capitalistas e socialistas sindicalizados 
de pinheiros de natal repletos de enfeites e presentes 
de Pinheiros de janeiro desprovidos de compaixão  
 
Terra da criança que brinca no balanço  
e da criança que balança um revólver nas biqueiras 
das crianças que tem tudo, menos afeto dos pais 
e das crianças que quase não tem nada senão a solidariedade dos desprovidos 
Quem pode afirmar qual delas está mais segura? 
 
Terra de um povo que se aliena da política 
e depois se queixa de políticos alienados 
Terra de homens e mulheres férteis que precisam ser arados 
Para cultivaram no mundo todo seu potencial humano formidável que, não raro, é 
desperdiçado 
 
Terra daqueles que amam e daqueles que de tudo fazem para serem amados 
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De idealistas e trabalhadores, de calculistas e especuladores 
 
Endereço preciso e perfeito 
das grandes realizações de homens e mulheres firmes e decididos 
que convivem lado a lado com a desesperança melancólica dos que perderam a fé 
Da vitalidade de velhos jovens 
do sedentarismo conservador de jovens velhos 
 
Cenário natural dos atos heroicos, das bravatas, 
Dos pequenos e grandes milagres 
De grandes homens e de homens grandes 
De templos edificados em cada esquina 
De todas as formas de fé, 
Da fé que remove montanhas 
À fé que remove o pouco dinheiro das carteiras de pobres coitados 
E daqueles que são tão pobres que não acreditam em nada 
 
Berço de todas as formas de amor 
Dos amores impossíveis 
Dos amores possíveis 
Dos amores de conveniência 
Dos amores da convivência 
Dos amores da paciência 
Dos amores interesseiros 
Dos amores à primeira vista 
Dos amores de aluguel 
Dos amores que ainda serão 
Dos amores que ainda não descobriram o amor 
 
Terra dos que se acorrentam em árvores 
e dos que fazem do rio um esgoto 
 
Terra da chuva fora de hora 
Dos congestionamentos na hora de ir embora  
de gente esquisita e metódica 
de gente que ri, de gente que chora, de gente que se faz presente 
De cachoeiras, de causos e estórias 
Onde o sol se banha no Banhado 
enquanto a maioria das pessoas passa com pressa em seus carros 
 
Aqui nasci e renasço a todo instante 
Aqui descubro em suas múltiplas facetas esquisitas 
a beleza que faz dessa terra, A MINHA TERRA 
que faz dessa gente, A MINHA GENTE 
Tal a natureza do Amor  
que compreende no conjunto de tantas coisas que soam imperfeitas 
a perfeição acontecida quando são unas.  
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TE AMO PORQUE TE AMO 

 

Você deve me achar um mentiroso 
Por te amar sem que ao menos te conheça 
Afinal, você tem percorrido tantas estradas 
Tem lido todos os mapas, realizado toda uma série de sacrifícios 
Feito promessas à Deus e ao diabo 
Procurado de todo quanto é jeito 
O amor e não obtendo tão parcos resultados 
E de repente, aparece alguém do nada 
E te ama sem dificuldade alguma 
Mesmo antes de saber quem você é 
Desconhecendo totalmente suas qualidades e seus defeitos 
Abrindo-te calorosamente os braços sem desconfiança alguma 
Aceitando-te sem tecer quaisquer considerações 
Sem impor nada 
Sendo a sua realidade humana aqui inteira e presente 
a única coisa que de fato importa, sem quaisquer pré-condições 
 
Seu nome, seu emprego, suas posses, suas roupas, 
Seus círculos de influência, o modo como se comporta, 
Sua religião, suas manias,  
Seus planos, as coisas que fez, as coisas que pretende fazer 
Tudo relegado a um segundo plano 
Alheio a você, separando você de você 
 
Parece loucura, confesso 
Mas é assim mesmo que as coisas funcionam 
Te amo porque te amo e isso me basta 
Não gasto o meu tempo procurando o que me prove do contrário 
Amar você me faz muito bem 
Faz com que o meu dia não seja um dia qualquer 
E que as minhas noites sempre possuam estrelas novas 
 
Bati a sua porta e você não abriu 
Fiquei então sentado na soleira  
esperando a oportunidade certa para te abraçar 
Porque hoje eu vim decidido a ir até você de qualquer jeito 
Pronto para quaisquer consequências  
 
Hoje você não vai conseguir se esconder de mim com suas desculpas 
esfarrapadas 
É chegada a hora de olharmo-nos olhos-nos-olhos 
E descobrir de vez a verdade 
Temos deitado muitas areias na ampulheta 
Deixando de viver aquilo para o qual somos perfeitos 



Canções de Amor a você – Franklin Maciel 

 

64 

 

Temos estado há muito tempo cegos, surdos e mudos 
Vimos nossos filhos nascerem e os devoramos antes que vissem o mundo 
Tivemos medo que fossem apanhados pela violência que nos aflige 
 
Cuspiram na flor da nossa pele e por isso acreditamos que fosse feia 
E nos disfarçamos de acordo com o retrato que nos foi pintado 
Quando olhamos para o nosso rosto, ele estava totalmente mudado 
As únicas coisas que permaneceram as mesmas eram os olhos 
Não se pode enganá-los, mas se pode evitá-los 
 
Eu te amo, porque eu sei o que há nos seus olhos 
Estive com eles todo esse tempo e para além do próprio tempo 
Rimos tantas vezes juntos 
Choramos quando achávamos que tudo estava perdido 
E renascemos brilhantes quando a esperança voltou a reinar 
E isso me dá a certeza que a nossa alma 
É a mesma alma que habita tudo 
E para isso não se fazem necessárias explicações  
 
Nascemos nus e nos deram roupas para vestir 
E com o tempo passamos a crer que essas roupas diziam mais sobre nós 
Que nossa própria pele 
Esconjuramos nosso corpo, demo-lo novas formas 
Renomeamos cada parte, dividindo-o e distribuindo-o 
Conforme suas especificidades 
Enaltecendo algumas partes, escondendo outras, se envergonhando de terceiras 
Nunca mais admitimo-nos como inteiros 
E escondemos o que somos num labirinto donde perdemos o caminho de casa 
 
Às vezes é preciso se prostrar, mudar o ângulo, elevar o coração sobre a mente 
e assim se reencontrar como um amante aos pés do Amado 
É acontecer com a naturalidade de um milagre 
Milagres que nossos olhos viciados não conseguem ver 
Mas que saltam pelas lentes do coração 
 
O que nos fez perder a inocência e capacidade de ver além das aparências? 
Poder pintar um céu cor-de-rosa, 
Nadar pelado num rio de chocolate 
Ordenhar vacas imaginárias de leite doce como o mel 
Ser feliz sem perguntar por quê 
 
Nem tudo necessita de porquês 
Nem tudo é razão e lógica 
E um mais um, igual a dois 
Pois eu digo, que quando um mais um se juntam 
O resultado é sempre mais que dois 
e não raro se torna Um 
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E é desse mistério que multiplica e unifica tudo 
que flui toda a criação 
É por ele que os rios correm sempre para o mar 
Que o sol cumpre regiamente seu curso 
Que a primavera renova o mundo 
Que os corações fluem para dentro do Coração de Deus 
E os homens e mulheres podem elevar sua condição de animal 
para além dos sonhos de todos os anjos 
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ONDE MORA A FELICIDADE 
 
 
A felicidade está onde o coração do homem está 
Aquele que sai em busca da felicidade 
É porque nunca se enxergou dos pés à cabeça 
 
 
Quem não encontra a felicidade onde está 
Não está onde se encontra 
Agora que estou aqui 
E você está aqui 
Tudo é festa 
Pois é bem-vindo o filho que retorna ao pai 
Que é si mesmo 
 
Antes contou e recontou cada grão de areia da ampulheta 
Contou em seus sonhos tantas ovelhas 
E se viu desgarrado do rebanho 
 
Quis voltar, 
Teve medo, 
Preferiu então percorrer o mundo inteiro 
Correndo em círculos, 
Esteve sempre a um passo do pastor 
E escolheu a fuga 
 
É difícil admitir que tudo pode ser simples 
Ser simples é tão simples que parece complicado 
 
É quando o meu amor toca em você 
E o seu amor encontra o meu 
E nada mais natural que nos abracemos e beijemos sem pensar em nada 
 
Mas assim não pode! 
Em algum lugar remoto alguém disse que era errado 
(Alguém que chorava enquanto o dia nascia 
E nem percebeu que o sol cobriu as sombras e baniu a escuridão) 
E você acabou acreditando 
 
Agora tudo lhe parece impossível 
Desaprendeu o caminho colorido em que assobiava distraído 
Deixou uma trilha de pão para poder voltar 
E os pássaros comeram 
Ficou apavorado e perdido 
E esqueceu de ouvir o canto dos pássaros que viviam no caminho 
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Assim como esqueceu de olhar para cima e se orientar pelas estrelas 
Elas ali estavam para te guiar em segurança de volta para casa 
Eles ainda estão lá, mesmo nas noites mais escuras te chamando para voltar 
 
Mas os seus olhos se habituaram ao chão 
Donde esmolam as migalhas de pão 
Enquanto os céus cobrem seu corpo com maná 
 
Para encontrar o caminho da felicidade é preciso humildade 
A humildade que vem da fé, a humildade que vem de se entregar 
A humildade dos que se prostram e assim elevam seus corações sobre as suas 
cabeças deixando-se guiar pelo amor que ilumina o mundo 
 
Mas insiste em buscar a felicidade perdida do lado de fora  
somente porque a perdeu do lado de fora... 
Um dia, enquanto caminhava com os pensamentos longe 
Tropeço e ao cair, deu de frente com uma placa que indicava: 
 

 Felicidade 
 
Afoito como sempre, saiu correndo sem pensar em mais nada em busca da pista 
para a felicidade 
E recaiu, de cara numa poça d’água 
 
Ainda de joelhos, levantou os olhos e sob a turva água, reconheceu seu rosto 
E sorriu para si mesmo 
 
Nunca tinha sorrido para si mesmo 
Um raio de sol rompeu por entre a ramagem e iluminou sua face 
Sentiu que nunca esteve sozinho 
Levantou-se e saiu pelo mundo a assobiar 
Havia encontrado o caminho da felicidade 
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NÃO ME PEÇAM PARA ENSINAR REGRAS 
 
 
Não me peçam para ensinar regras, padrões, normas e condutas 
 
As únicas regras que reconheço são o amor, o respeito e a fé 
Venham a mim com grandes propósitos 
E serei lenha na sua fogueira 
Venham a mim feito uma Maria vai com as outras 
E retiro do seu caminho a tabuleta que alerta para o precipício que lhe espera 
 
O mundo está repleto de homens e mulheres formidáveis 
Que nunca acontecerão por terem medo de serem eles (as) mesmos (as) 
É preciso muita coragem para nascer e coragem ainda maior para viver 
Assim como é preciso muito medo da vida 
Para deixar os sonhos para trás e sobreviver ao grande espetáculo 
 
Feito uma vaquinha de presépio, um elemento cenográfico na própria história 
Tudo a nossa volta pulsa e chama para girar e dançar 
Tudo é uma questão de escolhas... 
Tudo sempre É uma questão de escolhas! 
 
Ouvir os repiques do tambor e ir à luta 
Ou se esconder debaixo das cobertas 
É sempre um lance de dados marcados 
 
Braços-pernas-tronco-cabeça-coração-olhos-sentidos-alma-espírito 
Tudo, tudo exatamente igual ao seu vizinho 
Tudo na exata proporção e em seu lugar exato e perfeito 
 
Por que então acreditar-se refém do destino 
Se suas mãos têm dedos como os dele ou dela? 
Se em você há tantos sonhos e metas e vontades e capacidade de amar 
Como em qualquer outro? 
 
Lá fora o Sol arde solidário sobre todas as coisas 
Pródigo, aquece e ilumina sem distinção qualquer um que coloque a cara para 
fora da casa. 
Não há eleitos, não há preferidos, somente os que se arriscam e os que vivem 
escondidos 
 
E você continua aí dentro, e aí dentro está tudo mofado 
Teias de aranha ofuscam seus olhos e para onde olha tudo está velho e feio 
Os seus óculos perderam a função há muito tempo 
Caíram no chão e racharam as lentes 
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E agora vê tudo embaçado e dividido em de partes 
E a parte à que se permitiu é muito pequena, estreita como a sua ambição 
 
Veio a noite e você não contou as estrelas 
Achou uma ideia estúpida de românticos sonhadores 
Deixou de uivar à lua e fazer confidências de amor ao vento 
E, quando deu por si, 
Estava tão quadrado que se cortou quando tentou fugir pelas arestas 
Pensou então em colecionar diplomas, títulos e troféus... 
Para os diabos com os títulos e troféus!!! 
 
Nesse exato momento 
Milhões de doutores detentores de certificados engrossam as fileiras dos suicidas 
Ou se afogam em copos e em corpos de amores comprados 
Por não encontrarem sentido algum na vida 
E não há dinheiro que possa comprar um sorriso verdadeiro e um dia de verão 
 
Adiante, outros que sonharam que seu dinheiro, fama e poder  
Seria um passaporte instantâneo para felicidade 
Vivem num mundo de plástico, onde nada é confiável, 
Onde nada é gratuito, onde até os afetos tem de ser comprados 
Uma miséria com laço de seda vermelha  
 
Não é diploma, nem o status, nem o dinheiro que fazem o homem 
Assim como não é o reconhecimento alheio que garante que está no caminho 
correto 
De que valem ter a mão todas as ferramentas quando se perdeu por completo 
o respeito próprio e o domínio da vontade e do coração? 
 
Tenho conhecido homens e mulheres com respostas prontas para tudo 
E tudo pra eles e elas é tão previsível e lógico e racional 
Tudo pré-definido 
A casa, a família, os filhos, o trabalho, a vida, a morte 
Acordar, escovar os dentes, tomar café 
Ir à igreja aos domingos, assistir TV, falar mal da vida alheia 
Cumprir o horário no serviço, 
Cumprir as obrigações matrimoniais na cama 
Comer, beber, dormir, fazer as necessidades 
Nascer, crescer e morrer 
Deixar uma herança e um sobrenome e proles 
Gerações que viverão as mesmas coisas, da mesma forma 
E terão as mesmas respostas prontas para tudo 
Gerações ocupadas demais viverem a emoção de um pôr do sol, 
Incapazes de se deliciarem com o frescor da relva molhada 
 pelo orvalho matinal 
Gerações que se entreolharão e estabelecerão contratos entre si 
Mas que tem medo de perguntar a si mesmas 
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 Será isso a felicidade? 
 
O verdadeiro conhecimento é não ter conhecimento algum 
Tudo está em movimento, tudo gira e está em constante aperfeiçoamento 
Do ser mais primitivo a mais brilhante estrela 
Tudo está por ser conhecido e por ser criado 
Tudo um grande aprender e desaprender, apegar e desapegar 
conquistar e abdicar 
 
O homem nasceu para criar 
É quando criamos que estamos mais próximos de Deus 
Deus se cria e recria o tempo todo 
Deus É aquela criança que brincou contigo no parque 
Naquele dia que buscava um sentido na vida 
E fez você ajoelhar na relva para que pudesse olhar dentro de seus olhos 
Então lhe sorriu e lhe deu uma risada gostosa e lhe ofereceu um pirulito 
 

 Queria ver a doçura na sua boca  
E naquele dia, sem precisar pagar nada, sem precisar provar nada  
Você foi feliz 
 
Tirou os sapatos e sentiu a terra penetrar entre seus dedos 
E assim trocou carinhos com o mundo inteiro 
 
Seguiu caminhando descalço e assobiando uma velha cantiga de criança 
O céu pareceu-lhe mais azul 
E viu uma nuvem que parecia uma vaca 
Pensou, por instantes, quão delicioso seria o seu leite 
Lembrou das delícias da infância, dos doces caseiros de mamãe 
 
E quando voltou pra casa 
Dormiu tranquilo e, pela primeira vez, notou as estrelas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Canções de Amor a você – Franklin Maciel 

 

71 

 

 
O SACRO OFÍCIO DO AMOR 
 
O sacro ofício do amor 
É não precisar de sacrifício algum 
O mel é doce na sua boca e na minha 
O lótus traz a mesma alvura no imundo lodo 
E na lapela do vestido da noiva cheia de sorrisos e sonhos 
 
Diante do Infinito 
A vida parece quase nada 
Diante do mar 
Um grão de areia parece pequeno 
Porém veio um vento forte 
Levantando uma nuvem de poeira 
 
E agora o grão de areia 
No seu olho parece enorme 
 
Um desconhecido o socorreu 
Com um sopro que lhe trouxe alívio 
Você agradeceu, deu um suspiro e seguiu seu rumo 
 
Um suspiro a mais para um moribundo 
Pode ser o suficiente para dizer as palavras que juntou coragem para dizer 
pela vida inteira... 
 
Invariavelmente, só damos valor à grandeza do agora 
Quando ele passou 
Aí há saudade, lamento e, enquanto olhamos pra trás 
Deixamos passar novos momentos, novos agoras 
E, quando nos damos conta 
Perdemos a conta... 
 
O abraço mais terno é o que te dou agora 
O Amor verdadeiro é o que acontece sem porquês 
Pois se precisamos de provas de que amo ou sou amado 
É porque o que tomamos por amor não é suficiente 
E se não é suficiente é porque não é amor 
Pois o amor bastasse a si mesmo 
 
Amor é Amor somente 
Não precisa de adjetivos, de complementos, é verbo intransitivo 
Amor não se explica 
Amor é 
 
Não busque no amor um sentido 
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Porque o amor não veio para dar explicação 
Tudo que se quer do amor é amar e amar cada vez mais 
Uma borboleta dourada pousou no meu ombro 
Sussurrei em seus ouvidos amores impronunciáveis 
Ela agora lhe procura para semear os meus segredos 
 
Te amo! 
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O SÉTIMO DIA 
 
Deixe os sapatos, as tradições, os passos trilhados na soleira da porta e entre. 
Com o coração nu, apenas deixe fluir a Verdade que cada alma carrega em si 
mesma desde o primeiro dia da Criação e que será sua guia no dia do Juízo 
 
Nos seus ombros não há um só átomo a mais ou a menos 
Senão a justa medida que suporta carregar 
O seu sofrimento nada mais é que o medo de deixar seus fantasmas 
e se desapegar das correntes mal-assombradas que arrasta pela casa a fim de se 
fazer presente 
 
A ferrugem da armadura que vestiu devorou seus movimentos 
Está paralisado (a), quer olhar para os lados, mas seu pescoço inflexível não 
aceita nada além da paisagem a qual está habituado (a) 
 
Pelo seu caminho nascem flores, abelhas produzem mel, tamareiras se debruçam 
em cachos abundantes 
Rios de águas cristalinas correm sobre seus pés 
Mas você, sem saber por que, continua cheio (a) de fome, sede, dúvidas e 
incertezas 
 
A turbulência passará, assim como a tranquilidade passará 
A natureza dessa vida é impermanente como um sonho 
e por mais real e intensa que pareça, de repente acaba 
 
Esse pode ser seu último dia ou, quem sabe, o primeiro 
A vida acaba muitas vezes, mesmo que você insista em continuar sobrevivendo a 
vida que já se foi 
Você um dia foi ouro, agora vive em busca do ouro 
Você é filho (a) da uva, não deixe que o tempo lhe azede em vinagre 
que ele lhe fermente e transforme no vinho mais doce 
 
Hoje a sua boca está cheia de palavras 
Mas houve uma época em que o seu sorriso era toda a poesia 
Depois de aprender e acumular tudo que acredita que precisa 
é hora de lançar o peso excedente ao mar 
e fazer a travessia 
leve como o dia em que não pensava em nada, só sentia 
 
 
 
 
 
 
 



Canções de Amor a você – Franklin Maciel 

 

74 

 

 
A PARTIDA 
 
Por que chora sobre o casulo deixado para trás pela mariposa que voa em direção 
ao Amado para em Seu fogo se consumir? 
 
Olhe bem, aproxime-se e veja: 
É só uma casca grosseira, que por não ter mais serventia, agora perde o viço , 
apodrece e mal-cheira 
 
A mariposa que busca nela, fugiu dessa prisão ao conquistar asas 
 
Guarda suas lágrimas para as lagartas ainda presas em seus casulos! 
 
Neste mundo o que não faltam são lagartas ocupadas demais com seus casulos 
para se dedicarem a criar asas 
Lagartas orgulhosas de seus casulos e que de tão inchadas, levarão vidas 
arrastadas até o final sem nunca experimentarem o céu 
 
Lagartas que vivem em função de seus casulos,  
e que de tão apegadas acreditam que não são nada sem seus casulos 
E ostentam entre si, a formosura dos casulos 
E brigam entre si para elevar umas sobre as outras seus casulos 
sem nunca se darem conta, que o casulo é só uma casca 
uma pequena oficina onde o gênio faz sua obra 
que ao ficar pronta, só quer ser asas 
Amante em direção aos braços do Amado 
 
O tempo passou e a lagarta agarrada ao casulo continuou lagarta 
Não transcendeu em mariposa, não ouviu o chamado do Amado 
 
O seu casulo tornou-se um túmulo disputado pelas larvas 
mas ela mesma, do casulo não levou nada 
O casulo apodreceu, não é mais seu 
Tampouco são suas as asas que não teceu 
 
Sem casulo, sem lagarta, sem asas 
vaga a alma onde tudo isso se deu 
 
E você que chora sobre a casca 
Abra o seu sorriso e lembre que, ao contrário da lagarta 
Ainda há tempo para que construa suas asas 
que lhe levarão de volta ao coração do Amado 
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A GEOGRAFIA DO OLHAR 
 
Vi grandes fortunas e impérios tombarem 
Num simples estalar de dedos 
E vi homens e mulheres aos quais ninguém dava nada 
Mudarem os destinos da humanidade inteira 
 
E sei que a diferença entre os que venceram 
E os que se deram por vencidos 
Encerra-se exclusivamente 
Na vontade, na paciência e na fé 
 
 
Quantos possíveis heróis morreram na praia 
Por abortarem seus sonhos antes mesmos de tentarem? 
 
Caminhei por terras tão férteis 
que algumas sementes que me caíram da algibeira 
Deixaram no meu rastro uma vasta plantação 
 
E enquanto caminhava cruzei pelo caminho 
com multidões de homens e mulheres sempre a reclamar da sorte 
Empurrando responsabilidades uns sobre os outros 
e que por falta de boa vontade, em meio a tanta fartura e possibilidades 
Morriam de fome; 
 
 
Caminhei por terras áridas 
Daquelas que o sol castiga sem piedade 
donde a chance de vida nada mais é que mero exercício de probabilidade 
E dei de encontro com homens e mulheres de valor, 
Curtidos pelo sol, 
Com mãos calejadas, firmes e decididas 
com corações cheios de esperança e agradecimento 
Gente que partilhava o pouco que tinha 
de modo que a ninguém nada faltava 
Gente que apesar de dar duro o dia inteiro 
de noite se juntava no entorno de fogueiras 
para contar histórias, repartir o pão e o ombro 
de modo que todos tinham a certeza 
de que a aspereza do ambiente nunca endureceria seus corações 
 
O homem e a mulher foram criados do barro 
mas mesmo os anjos em seus corpos de fogo e suas asas de luz 
Nunca foram tão caros aos olhos do Amado 
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Quando estiver só e a solidão lhe machucar como um soco na alma 
Lembra que seus olhos são dádivas 
Duas joias, dois continentes que lhe possibilitam enxergar todo o milagre que 
acontece o tempo todo à sua volta 
Sinta que seu coração também é um olho 
Um olho que olha para dentro da sua alma 
Um olho que vê aquilo que ninguém além de você pode ver 
 
É na geografia do olhar que se diferenciam vencedores e vencidos 
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QUANDO EXISTO COM VOCÊ 
 
Quando eu existo com você 
E existo em você e por você 
Sinto que é de fato 
A única forma de existir 
 
Existir sem você 
É existir ao meio 
Por que a existência só é completa quando é compartilhada 
 
Existir contigo é movimento, é troca 
é graça, é leveza, é dança, construção 
São expectativas que se complementam 
É frustração que se dilue em colo antes que se torne cólera 
É a capacidade de inventar mundos 
feitos de bolinhas de sabão 
 
Existir com você 
É, acima de tudo, aventura 
A maior das aventuras, a grande aventura que é viver 
 
É ser feliz agora, sem maiores pretensões 
É o homem e a mulher que se tornaram adultos 
sem sacrificar a criança 
É a sabedoria de saber que certo e errado não passam de rótulos herdados 
de quem quer viver no nosso lugar 
 
Existir com você é, sobretudo, nunca ter medo de amar 
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QUANDO PENSO EM DIZER QUE TE AMO 
 
 
O meu corpo se enche de tantas certezas 
Que esqueço o som das palavras 
E deixo fluir para dentro de mim 
O espírito vital de tudo que é natural 
 
Trago comigo todas as belezas que conheço 
A fim de enfeitar os seus dias com o que há de mais colorido 
 
Colhi no sorriso das pessoas que encontrei pelo caminho 
as flores com as quais enfeitarei o seu jardim 
e vou dar a cada uma delas o seu nome 
para que o seu nome seja pronunciado toda vez que lábios 
desabrocharem em sorrisos sinceros 
 
Aonde está você agora? 
Por que se esconde se o mundo é uma grande festa que lhe convida a ser você 
mesmo (a)? 
Talvez lhe falte coragem, talvez seja só medo 
mas saiba que não há um só herói que antes da batalha  
não tenha batido os joelhos 
 
Não sei cantar, tampouco tocar piano 
os meus versos são pobres em poesia 
mas saiba que o que me falta em talento 
compenso com um coração transbordante de amor por você 
 
O meu coração é todo amor por você 
e ainda que as palavras fiquem engasgadas dentro da garganta 
e que a minha boca resseque e só transpire em frases áridas 
Os meus olhos cheios d'água denunciam 
o mar que carrego em mim 
Um mar que arrasta os meus navios sempre em sua direção 
Cheio de mistérios e vida nas profundezas como deve ser o mar 
 
Puxe uma cadeira,  
Estique suas pernas como um gato que se espreguiça  
fazendo estalar as vértebras 
Respire 
Deixe o mundo penetrar em você através do ar em seus pulmões 
Expire 
Deixe uma parte de você ser partilhada ao mundo combinada ao ar que devolve 
E aprenda com isso que tudo vem e vai 
e nesse fluir e refluir, algo sempre se transforma 
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Aprenda que por mais que a gente aspire, nunca é mais nem é menos 
O que flui por nós, pode inflar temporariamente nosso peito 
mas não é parte de nós 
 
O que somos é caminho 
no qual o amor é a música da flauta 
 
Quero assobiar pelo mundo o amor que eu sinto por você 
O meu amor é feito um passarinho que não cabe em gaiolas, 
mas livre faz seu ninho no que há de mais macio em seu coração 
 
Silêncio 
O amor fecundou nossos corações 
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O DIA EM QUE O DEMÔNIO OUVIU O LIVRO 
 
 
A raiva se rende ao manso silêncio 
Absorvendo fachos de luz que pairam de um paraíso perdido 
Um demônio espreita, beatificado, 
A beleza da canção trazida pelo anjo de Deus ao Mensageiro 
 
Passeiam seus olhos por cada relevo, cada vírgula, cada som 
Já não sabe se é fé, êxtase, ou coisa parecida 
A sua boca intumescida balbucia versos de amor 
O seu coração geme, palpita, evoca, surpreende 
 
Não sabe donde vem esse súbito estado de ser 
Ou se sempre esteve lá a sua espera 
 
Então se dá conta de que seu lugar não é ali  
e chora por estar apartado de Deus 
 
A Obra Divina sorri 
 
O demônio não contém a alma que não tem  
e cai prostrado em incondicional rendição 
E passa a contar os dias na esperança de ser perdoado 
E assim poder ouvir de novo a voz do Amado 
 
O demônio foi tocado pelo amor 
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AINDA QUE OS CÉUS SE APIEDASSEM 
 
Ainda que os céus de mim se apiedassem 
 
Restituindo-me a alegria do voo 
De que valeria a imensidão azul do céu 
Se eu não fosse consumido pelo amor? 
 
Abdicaria eu das estrelas e todas as esferas 
Por um mínimo gesto de amor 
Pois de que valeriam as estrelas e tudo que é liberdade 
 
Se o hálito que sustenta a vida é o amor que emana do coração? 
Viver hoje em dia, é sempre partida 
Um corre-corre sem tempo para beijos de despedida 
Uma sangria desatada em busca de respostas que quase sempre dão em nada 
Como uma bala alojada no meio da cabeça  
esperando o momento de explodir os miolos sobre a mesa 
 
Quem pode se dar ao luxo de respirar? 
O ar entra e sai dentro de nós como das chaminés das fábricas/ dos 
escapamentos dos carros 
Tudo em função de produzir e consumir 
Porque é preciso crescer a qualquer custo 
Porque é preciso crescer não importa para que 
Afinal os mercados estão sempre estressados 
e só se acalmam quando nos espremem até o bagaço 
Lançando para fora todo e qualquer resquício que tenhamos de humano 
 
Levante a sua cabeça e olhe para o céu 
Olhe agora para os lados e veja quanta coisa você tem ignorado 
O mundo acontece em seu próprio ritmo independentemente de sua pressa 
Em meio à geografia de asfalto e cimento que insiste em trapacear a natureza 
Uma plantinha resistente esticou sua cabeça em direção ao céu 
e certamente vive mais contente que a imensa maioria dos que por ela passam 
indiferentes sempre cheios de pressa 
Uma plantinha humilde, quase imperceptível e que não tem pressa alguma 
Com seus frágeis ramos abertos para a luz vive em constante adoração 
E por isso tem tudo que precisa para seu sustento à sua disposição 
sem precisar sair do lugar 
Essa plantinha que nasceu contrariando todas as possibilidades 
É mais sábia que todos os doutores que passam apressados  
sem lhe notar a existência 
 
Essa plantinha conhece a natureza a do amor 
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SAMIRA SORRI 
 

“Talvez o grande mistério de Deus esteja contido 
no sorriso que se liga por um raio invisível 

À “natureza de cada coração” 

 
In “O príncipe de Chumbo” 

Franklin Maciel 

 
Debruçada na janela, o seu olhar é triste 
Feito um passarinho na gaiola com saudade de voar 
 
Os pensamentos seus movem o mundo 
E nem percebem 
Que a chuva é boa 
E que em cada rosto brilha um arco-íris 
Que começa no cantinho da sua boca quando sorri 
Uma criança bate à sua porta e lhe convida para brincar 
Tem as bochechas rosadas e o frescor das boas novas 
Ela lhe pega pela mão e lhe apresenta o mundo que lhe espera 
Do lado de fora 
Porque, às vezes, precisamos notar a beleza das coisas que nos cercam 
Para reencontrarmos a beleza que esquecemos do lado de dentro de nós mesmos 
 
Ela insiste para que você se ajoelhe até ela 
Quer confidenciar segredos doces no seu ouvido 
Você obedece e alguma coisa lhe dá a nítida certeza 
De que para ser grande, é preciso primeiro saber ser pequeno 
 
Ela gosta muito de você 
Confia todo o seu futuro a você 
Ela sabe o quanto você é bonita 
Pois vê o ser humano potencial que você é 
E não a medida e o preço com os quais o mundo ao redor lhe quer rotular 
 
Conhece os seus segredos melhor do que ninguém 
Esteve junto a você nas horas em que tudo parecia perdido 
Enxugou cada lágrima que você verteu escondido 
Cantou bem baixinho no seu ouvido 
Belas canções de ninar 
E lhe mostrou que na vida, tudo passa 
Como passam os dias para que a noite chegue 
Com suas estrelas cada qual com uma imensidão de planetas girando ao redor 
 
Passam as estações para que a vida se renove e a terra tenha tempo de respirar 
Passam as tempestades e depois delas uma sensação úmida de recomeçar 
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Como foi o seu dia, quantos sorrisos deu e fez despertar? 
Abriu as janelas e deixou o sol entrar? 
Pois abra-se para o mundo e troque experiências, afetos e gentilezas com aqueles 
que a sua volta apenas esperam um gesto de amor para se contagiarem 
 
Já presenciou um milagre? 
Porque milagres acontecem 
 o tempo todo e são tão naturais  
quanto o fato de estarmos aqui 
Se ainda não vê, feche os olhos e sinta 
 
Sinta como o seu sangue age feito um rio a caminho do mar 
percorrendo o corpo inteiro, mas seu ponto de chegada e partida 
é sempre o coração 
Coloca amor nesse coração e deixe que o sangue semeie esse amor  
por todas as suas células 
Os frutos que nascerem desse semear são frutos de milagre 
o milagre de saber-se vivo 
 
A criança estende-lhe os braços 
 em busca de colo 
Já pode voltar a repousar segura 
 
No aconchego do seu coração. 
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EU VOLTEI 
 
Ponha sua roupa mais bonita 
Penteie seus cabelos 
Abra seu sorriso até as orelhas 
Porque eu voltei! 
 
Quero seu beijo mais gostoso e seu abraço mais caloroso 
Há muito tenho aguardado esse momento 
Colhi as mais variadas flores pelo caminho para lhe presentear, 
O Sol, o vento e o tempo as murcharam e depois secaram 
Mas guardei todos os seus perfumes em meu suor e meu hálito 
Para soprar sobre você um baile perfumado 
 
Venho assobiando o seu nome aos quatro ventos 
Queria que o mundo inteiro soubesse o quão merecedor (a) de amor é você 
Aprendi histórias de reis, heróis, covardes e monstros formidáveis 
 
Aprendi histórias de sábios e de tolos 
E nenhuma delas é mais magnífica que as histórias que começam de você 
 
Hoje eu quero dançar até meus pés fazerem bolhas 
E mergulhar bem no fundo dos seus olhos e dizer que te amo 

 Eu te amo tanto! 
Então voltar sem pressa da imensidão da sua alma 
para que cada célula minha e sua tenha seu tempo para se reconectar 
Girando e girando em êxtase como giram os dervixes no samah 
 
O seu sorriso se emenda naturalmente no meu como uma ponte para a felicidade 
Neste momento, somos duas crianças aprendendo a amar 
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SOU O HOMEM DO AGORA 
 
Eu sou o homem de agora 
E assumo o que sou neste instante 
 
O homem que fui, 
Certamente não sou 
 
O homem que serei, 
É tão somente uma entre tantas possibilidades 
 
Estou em tantos corpos 
Quanto agora estou em mim mesmo 
Sou de tantos povos 
Quanto agora sou de mim mesmo 
 
Porque para se dividir é preciso ser inteiro 
Porque para ser tudo é preciso aceitar que se é nada 
 
O ansioso vive no futuro 
O melancólico no passado 
ambos convivem lado a lado e ainda assim sempre estão sós e separados 
pois enquanto se buscam, raramente se encontram onde estão 
 
Estou aqui agora e sou aqui e agora 
E é por isso que lhe vejo enquanto ninguém mais lhe vê 
E é por isso que lhe sinto como nem você é capaz de sentir a si mesmo (a) 
 
Dê-me sua mão e fique aqui comigo por um instante 
Um instante para além dos sonhos e das lembranças reinventadas 
Agora você pode ser você mesmo (a) para todo o sempre. 
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SEM VOCÊ 
 
Sem você 
 
O que era doce perde o sabor 
E o amargo se torna intragável 
As horas se arrastam como pedras presas ao calcanhar 
Demorando para passar e nos deixando exaustos 
 ao fim do dia 
As lembranças se dissolvem sem deixar margem para esperanças 
 
O frio vai entrando sorrateiro por baixo da soleira da porta 
congelando os pés, subindo pelas pernas e quando percebemos 
estamos a bater os queixos 
 
Mesmo as flores já não trazem encanto 
Seus perfumes que nos embriagavam agora inspiram náuseas 
E caminhamos errantes pelos jardins com a indiferença de passos no asfalto 
Houve um tempo onde qualquer canção era motivo para a dança 
Girávamos feito crianças numa grande roda de amor onde sempre cabe mais um 
E assim foi como se fosse para sempre até que algo que se perdeu 
A ovelha se desgarrou e pos-se o pastor a clamar seu nome pela tempestade 
 
A casa está vazia 
 
Seus habitantes ficaram loucos e fugiram mundo afora 
 
Só restou, como brasa lutando bravamente para não virar cinzas 
O meu amor 
para de novo lhe aquecer quando reencontrar o caminho de casa 
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RÉPLICA 
 
 
Ainda que fosse possível reproduzir de maneira perfeita, 
Cada traço, cada enigma seu reproduzirão, seus sonhos? 
 
Mesmo que concebam pernas perfeitas como as suas 
Trarão elas em si o mesmo apelo pela dança? 
Saberão temperar a sua lágrima para além da composição salina 
na mistura exata de todos os seus sentimentos? 
 
Ainda que lhe dotem com um vigoroso coração 
Músculo de poder que bombeia sangue por todo o corpo 
em que medida carregará ele o seu amor? 
 
E mesmo que lhe deem um cérebro pleno e sadio 
encontrará ele os mesmos labirintos pelos quais seus sonhos 
brincam de pique-esconde com seu espírito? 
 
Não, apenas copiarão a casca, pois nosso conteúdo e inimitável e indivisível 
Somos únicos ainda que não demos importância para isso 
Ainda que nos curvemos por conveniência ou astúcia ante os tolos  
que se julgam grandes e aos seus deuses de barro cobertos de fetiche 
 
Um dia, sem mandar aviso, tudo isso que tanto valor dispensamos 
Será resgatado pelo Verdadeiro Dono num só golpe e ficaremos despidos 
Nesse dia, de nada valerão os dobrões tilintando em nossos bolsos e cofres 
carregaremos conosco apenas a vida que vivemos 
sem tempo para arrependimentos, nem para voltar atrás  
e recuperar o tempo perdido 
Então a partir de hoje nunca esqueça que não é réplica e que sua vida é única 
Portanto, não a desperdice. 
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PODE SER 
 
Pode ser que haja uma brecha 
Entre a consciência e o mais íntimo desejo 
Onde possa crescer a estrela que se anuncia... 
 
Muitos foram os rios e cantigas de ciranda a embalarem 
O emancipar das noites incríveis 
E o seu sorriso estava lá 
Girando feito um sol, Giramundo 
Girassol de sementes intermináveis 
Germinando novas palavras e homens e mulheres olímpicos 
 
O meu desejo voa pela planície 
Misturando-se aos ventos e a boa nova 
Um pássaro valente guarda em seu peito o meu poema 
E os mistérios de cada átomo e o que se sabe de Deus 
 
Fiz da sua carne a minha matéria prima 
E nela me confundo enquanto teço os fios 
do amanhecer de nossas almas 
Quero nas nossas medidas semear meu canto 
 
E assoprá-lo em cada poro do universo 
Para que não haja uma só partícula que não comungue da nossa alegria 
 
Renuncio ao céu cristão pelo instante quente e verdadeiro do seu beijo 
Reinventando a natureza primeira das coisas e dos seres 
De tudo que foi, é e está por vir 
 
Vi as muitas vidas fluírem dos nossos dedos 
Coloridas e gentis como borboletas, e, por um momento, 
Tive medo... 
 
Pode ser que meus ouvidos estejam surdos 
Que os meus olhos já não possam ver as novas glórias humanas que virão 
Que os meus braços sejam insuficientes, fracos e curtos 
Que não tragam o calor necessário para abraçar cada homem, mulher e criança 
que sendo inteiros, se façam presentes 
 
Que Deus permita que a minha mão só conserve a firmeza e decisão 
Para servir de bastião onde os que veem a esperança minguar possam se segurar 
Que minha saliva seque de tanto pronunciar as verdades do Quran 
E que ainda haja amor nos meus olhos para contagiar aqueles que ficaram surdos 
de tanto esperar 
Que o meu coração nunca se intimide diante da dor e possa sempre se derramar 
e que eu seja compassivo para que o Compassivo possa me perdoar 
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A MULHER QUE ESPERO 
 
Trás no hálito o frescor das manhãs molhadas 
Seu cheiro é de orvalho, de relva, de dia que começa com céu azul 
Há no seu beijo um doce emprestado do mel 
carregado de sabedoria e amor que faz o coração bater acelerado 
 
Sua boca tem um quê de sagrado 
Nossas línguas se enroscam numa língua antiga que nada tem de profana 
Ao fazerem-se mútuas carícias dizem à alma coisas que nenhuma palavra alcança 
Enquanto nossos espíritos peraltas dançam cheios da mais perfeita  
Convicção de amor 
 
A mulher que eu espero 
Tem no seu sexo a força motriz da raça 
É sem cerimônias, livre 
Na natural essência de ser o que se quer 
 
Perfila o seu corpo em sintonia com cada estrela 
 que esse imenso céu abarca; 
Possui o ritmo indispensável das horas resolutas 
Na cadência graciosa de quem conhece o fluir das águas 
 
Quando as minhas mãos passeiam por seus cabelos 
Arqueia de lado a cabeça 
Deixando nu, o esguio e alvo pescoço; 
Sussurro em pensamentos as minhas vontades 
E como se lê-se o que vai pelo que penso, cora com rosas as delicadas faces 
Um sorriso em forma de botão 
vai se abrindo do seu rosto e se espalhando por seu corpo 
que está pronto e preparado para ser primavera 
 
A mulher que espero 
É senhora de si 
 
Tem no caminhar, o passo justo e decidido dos vitoriosos 
E no olhar, a nobreza conquistada dos heróis 
Conhece como ninguém o fiel da balança 
É justa, sem ser demasiado dura 
Pois sabe que só há justiça onde há misericórdia 
 
Suas mãos de traços delicados 
Serpeiam o ar ao som da música inefável 
girando e girando em sagrada comunhão 
Seu coração está sempre prostrado diante do Amado 
e não há nela um só vestígio de insubmissão 
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A mulher que eu espero 
Conhece das palavras os seus silêncios, intervalos e entrelinhas 
Tem a chave certa para todos os mistérios 
Responde as minhas dúvidas todas apenas com um olhar, um gesto 
Sabe que a felicidade é uma questão de em paz consigo mesma 
Projeta a sua energia com a energia do homem que espera 
 
Juntando caminhos, lado a lado com o homem que ama 
Faz da vida, uma nova vida que começa no AMOR! 
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PSICOGRAFIA DO SEU CORPO JUNTO AO MEU 
 
Elétricos e inconscientes vão-se os dedos 
Pelos vãos dos dedos seus 
Costurando as teias e pontes invisíveis 
Entre o mundo que se estreita em mim 
E o mundo que começa amanhecendo em você 
 
-Lá se vão os ponteiros do tempo- 
 
A presença mútua em nossas peles expande 
se estende, se entende 
Reinventando formas e geografias 
Dando novos sentidos e esconderijos a outras 
 
Absorvendo tudo 
Desmanchando a serpente do mar em espumas brancas 
inundando a areia da praia 
 
Como Adão renascido retorno ao paraíso em busca de Eva 
Deitado em seu colo, abro mão de meus pudores em nome da inocência 
Somos crianças de novo descobrindo o mundo um do outro sem pecados 
Crianças curiosas e sadias desfrutando uma a uma todas as delícias 
Cientes de que é eternidade é saber estar inteiro em cada instante 
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QUANDO VOCÊ ESTÁ POR PERTO 
 
Tomo liberdades com Você 
E Você toma liberdades comigo 
Feito duas crianças fazendo descobertas 
Sem adultos por perto 
 
Conheci meus segredos nas Suas travessuras 
E nas nossas cócegas mútuas 
Despertamos pontos comuns 
Revelando o que me estava oculto 
Numa gargalhada gostosa e despretensiosa 
 
Os Seus lábios mudos vertem sobre mim 
mais verdades que todos os sacerdotes e religiões 
Formando a minha crença e aquietando a minh'alma 
Numa embriaguez sem vinho 
 
Batizei-me nas Suas águas 
Experimentando a eternidade 
No mistério oculto entre Suas penas 
donde trouxe tesouros e pérolas 
E voltei um passarinho louco pra voar 
Pelo imenso azul 
 
A dramaticidade das minhas peles 
 é serem fronteiras que protegem a alma e ao mesmo tempo, a encarcera 
Cada palmo meu é extensão 
 
Das coisas que vem de Você e por Você 
Na confusão dos meus passos 
Dançamos como dervixes que se aproximam em êxtase do Amado 
Porque o verdadeiro amante é todo entrega ao Amado 
 
Mas às vezes Você foge... 
E estar distante de Você é doloroso, quase insuportável 
O meu coração precisa estar em sintonia com o Seu 
O meu corpo procura as curvas onde ao Seu se encaixa 
Preciso da Sua música pra de novo dançar!.. 
 
Onde está senão em mim!? 
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AMANHECER 
 
Amanheci em muitas camas 
Como se pudesse, na diversidade, 
Encontrar a melhor forma de sonhar 
 
Imerso em ilusões, 
Conhecendo bocas, tremores, mãos inquietas, palpitações 
Percorrendo olhos ávidos que se escondiam 
Temerosos, suplicantes, inquiridores 
Num voo cego no vazio crescente 
 
Então um dia acordei ao Seu lado, 
E senti Você em mim 
E me senti em Você 
Indivisíveis, unos 
Constantes em nossos movimentos inconstantes 
 
Aprendi coisas da infância, 
Coisas do homem 
Coisas da mulher 
Coisas que havia sonhado 
Coisas tantas ainda a se sonhar 
 
Toquei o meu rosto 
E Você me tocou bem fundo 
E percebi que as minhas formas eram outras 
Estava nu e lúcido pela primeira vez 
Dando boas vindas ao mundo em vez de recebê-las 
 
Quis gritar, Você me conteve 
Tinha que proteger a minha pele com o calor do Seu perdão 
Subi a colina pra ver a lua mais de perto 
A Sua presença onipresente em cada detalhe 
O vento sussurrava entre as folhas das árvores mais altas 
O Seu nome proibido 
 
Estendi minhas mãos aos céus e colhi todos os frutos que Me deu 
Criei coragem, vesti minha túnica de ouro 
E entrei triunfante em Seu castelo 
Luzes, arrepios, calor e festa! 
A alegria perfeita, o êxtase sem fim 
Alhandulillah! 
 
Bebi da Sua fonte e nunca mais terei sede 
O Seu Amor me salvou 
Agora sou livre! 
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O QUE É O INFINITO 
 
É você, sou eu, ele, ela, todos nós 
Todas as estrelas que enfeitam o firmamento 
Cada palavra e cada pensamento seja os que ganharam forma ou foram apenas 
intencionados 
 
É o gesto dos que se calam e que é fala para além da língua e dos gestos 
É o labor da formiga em sintonia com a canção da cigarra 
É amiúde, a raiva que esquenta nosso peito e cega nossos sentidos 
E o amor que abranda e abrange tudo que há 
 
O infinito é poder estar aqui 
E tentar e errar e acertar e recomeçar 
É saber que tudo isso não passa de um sonho dentro de um sonho  
dentro de um sonho na sabedoria inspirada do Amado 
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FOGO BRANDO 
 
 
O meu amor por você 
É chama que nasce do atrito insistente de dois seixos 
Faísca que uma vez acesa, brilha pela vida inteira 
 
O meu amor por você 
É fogo que cura, purifica, transforma e renova 
Cozinha o meu coração cru 
Consome a minha natureza sem fazer alarde, 
Recriando-me das cinzas em algo melhor 
 
Somos crianças alegres em nossas travessuras 
acontecendo sem pressa e sem culpas 
O nosso amor é valente, não tem medo de errar  
nem por isso é arrogante 
É filho do junco, que sob as tempestades se curva para não quebrar 
 
O meu amor por você é água 
que vai de mansinho preenchendo todas lacunas do seu coração 
Saciando sua sede de amor 
E como água, é maleável sem deixar de ser determinado 
É sábio para contornar os obstáculos pelo caminho 
Paciente para esperar se transbordar 
e perseverante em sua determinação de chegar ao mar amar 
 
Assim como um rio que depois de tantas aventuras por fim chega ao mar 
Nosso amor enfim se mistura como as águas doces às águas salinas 
para ser água, tão completamente água 
 
O que sou em parte é você, o que é, em parte sou eu 
e nada como deitar e acordar sendo um só sonho 
e nada como despertar e saber que a vida é um sonho que se realiza 
 
Te amo tanto 
e nada tão bom quanto ter a absoluta certeza de que esse amor  
é igualmente amado 
Sem cobranças, sem correntes, nada impõe 
Antes aceita e integra 
Amor feito de respeito, de confiança, amor solidário, responsável 
Amor que zela, 
Amor que é liberdade, não cela 
 
Ah, Amor meu! 
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Ergo um brinde a você e um brinde a mim mesmo 
Transbordo no seu co(r)po e você transborda no meu 
 
A sua natureza molhada e cristalina  
lava todas as impurezas que temos na alma 
para que sejamos passarinhos que se aninham nas mãos um do outro 
 
Lá fora, nuvens negras cobrem o céu 
 anunciando um dilúvio 
Todos correm desesperados em busca de salvação 
Nós por outro lado permanecemos irmanados um no outro 
certos de que estaremos salvos seja neste mundo ou noutro 
Pois quem encontra o amor nunca estará sozinho 
 
Veio a tempestade, o dilúvio 
E devastou o mundo inteiro 
E veio a calmaria, a contagem dos prejuízos e dos mortos 
Novos mundos nos chamam e dão boas-vindas 
 
Depois de tanta água por todos os lados 
Nossa chama continua acesa 
Ferve em fogo brando a água nova 
 que borbulha na panela 
 
A gente é feliz e já sabia! 
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A HORA É AGORA 
 
Mesmo sem estar pronto, mesmo coberto de imperfeições 
Vou lutar até o fim 
Mesmo errando milhões de vezes o caminho,  
não desistirei até chegar ao meu destino 
Mesmo que meu coração doa e sofra,  
e seja acometido por todas as dúvidas 
Acreditarei até o último instante 
 
Da humilhação, tirarei a esperança 
Do cansaço, a força misteriosa que surge nos momentos de maior aflição 
 
A minha natureza é irmã de todas as estrelas 
ainda que o peso dos dias obriguem meus olhos a se arrastarem pelo chão 
e que todos a minha volta ignorem meu valor e esforço 
Porque é na derrota que são forjados os homens e mulheres de fé 
Porque é nos fracassos que mais nos voltamos para Deus 
 
Não busco aplausos, não busco nada senão a mim mesmo 
Nada cobro dos outros antes de cobrar de mim mesmo 
Não trago comigo pretensão alguma de servir de exemplo 
Mas isso não me dá o direito de servir como mau exemplo 
 
Como amante, a única coisa que aspiro é amar o Amado 
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MAIS PERTO DE VOCÊ 
 
 
Com uma colher 
Eu cavo um túnel 
Na grande montanha que nos separa 
Minhas unhas e dedos 
Há muito se foram 
Mas minha esperança está mais viva a cada dia 
 
Ao seu lado também há uma colher 
No momento certo 
Também você virá até mim 
 
Limpo o suor da testa 
E estou feliz com cada porção de terra 
Que com uma colherada recolho 
Pois, a cada instante 
 
Chego mais perto de você 
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