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Mas meu coração não se aflige 

Com essa louca incoerência 

Que existe dentro dele 

Pois por muito ter vivido de paixões 

Quase nada sabe delas 

Ednardo, Cheiros e Choros in: 

O Azul e o Encarnado 
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PREFÁCIO 

Este coração que aqui escrivinha prefacian-

do essa brochura tem mais de 50 anos garantin-

do o funcionamento circulatório de um poeta 

indomado, rústico, bruto e doce. Cabe a mim 

suportar as angústias, emoções, indagações, 

desejos e loucuras de um cabra sentimental. 

Dentre as tarefas que executo, a mais difícil 

para este humilde morador da cavidade torácica 

esquerda desse embolador de coco, cuidar das 

coisas do amor é a coisa mais imprescindível e 

inexplicável dos sentimentos seja na coerência 

ou na incoerência; seja pela paixão ou pela ra-

zão. 

Lembro de todas as musas, as identifico em 

cada verso, quem inspirou, como chegaram, co-
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mo se foram. As que lhe fizeram bem, as que 

fizeram-lhe mal; as que o amaram, as que ignora-

ram-o; as que não foram correspondidas. O que 

foi amor, o que foi ilusão; o que não foi nenhuma 

coisa nem outra, o que foi as 2 coisas. 

Eu só forneço o amor, sou a paixão, a mim 

cabe o inexplicável afinal, razão nunca foi meu 

proceder. Como se diz, “cada cabeça, uma sen-

tença” e a decisão de como viver ou não essas 

paixões é da consciência dele, lá pras bandas do 

cérebro onde ele elabora esses versos aí. 

Uma coisa é certa: amei-as, todas sem exce-

ção. Muitas passaram e foram esquecidas, mas 

tem umas 2 que ainda provocam saudades e vi-

veria-as novamente. E, pronto me encontro para 

abrigar amor a algumas que ainda aparecerem. 

Panfletos de Amor na Guarita da Guerra me 

representa: é verdade e dou fé. 

 

Jacobina, março de 2022. 

Um Coração Apaixonado. 
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ENCONTRO IMAGINÁRIO COM UMA 
REPENTISTA NA FEIRA DO MASSAMBÃO 

Cara amiga cantadora que verseja das coisa da 

vida 

Lhe cumprimento ante esse povo 

Faiz pra gente um repente 

Mostra pra nois sua puisia 

Será que argum dia 

Apesá da dô que se sente 

A gente vai tê aligria? 

– Sei sê a muitho difíce 

A alegria chegá 

Quanto mais plenamente 

Mas garanto que há 

Uma coisa que quem sente 

É capaz de se alegrá 

Num me sinto impotente 

Seno capaz de amar. 
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ANDORINHA 

Ela é uma andorinha 

Que prefere andar sozinha 

Tem aventureiras asas 

Batendo sempre em retirada. 

Quando volta 

Nunca diz aonde esteve 

Nem pergunta onde estive 

Apenas ilude-me 

Dizendo que desta vez é pra ficar 

Eu finjo acreditar 

Esperando que ela mude. 

Verão, verão, verão, 

Ela somente diz: 

Agora não. 

Veste a roupa, 

Sai voando em retirada 

E eu espero 

Que ela volte 
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HORA DO PRAZER 

Andei correndo 

Todo o tempo 

Até que encontrei você. 

Agora, 

Tranquilo descanso, 

Não preciso mais correr. 

Todo tempo 

Agora é nosso; 

Sem pressa, nem aflição. 

Descansa coração 

Agora é hora do 

P 

R 

A 

Z 

E 

R............. 



 

16 

 

PERSPECTIVAS PARA UMA NOITE DE AMOR 

Á noite,  

Quando todos estiverem  

Dormindo,  

Faremos nossa cama no chão  

1 travesseiro, 1 coberta, 1 esteira  

E 1 colchão.  

Falaremos de nós  

E do que o dia cala. 

Estaremos a sós 

Aos desejos, 

No silêncio da sala  

Curaremos nossas dores  

Envolvidos em beijos  

De amores,  

Pra emudecer  

E murmurar  

Em um prazer  

Que nesta noite  

Não findará. 

E já será  

Meia-noite  

Acordados estaremos,  

Fazendo amor, 

Amaremos. 

Extasiados  

Então,  

Dormiremos,  

Ah!  

Abraçados 
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POR DENTRO DAS COISAS RISCADAS À FOGO 

Longe  É 

                Todo Lugar 

Onde Não Possa 

                       Estar 

Perto De Você 

 

 

Distante É Aquilo Que, 

 

Embora Próximo, 

Não Sinta 

Perto De Mim 

 

 

Riscado Com Tinta Da Cor Do Fogo 

Que Os Cabelos 

De Uma Cabeça Em Chamas 

Deixaram No Rastro 

De Uma Devastação 

E Se Foi... 
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CERTO E ERRADO 

Eu estou certo 

E ao mesmo tempo errado 

Acerto, quando insisto em dizer 

Que não te quero 

Mas, cá pra nós, 

Sendo sincero: 

Eu quero! 

Por isso erro, 

Erro como erra um apaixonado; 

O certo era ter fugido 

Mas tudo errado 

O certo não fez sentido 

E decidi ter ficado 

No erro. 

Eu erro, 

Erro como erra um apaixonado; 

O certo era ter fugido 

Mas, todo errado 

O certo não fez sentido 

E decidi ter ficado  

No erro. 
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TERRA DE NINGUÉM 

Eu vou entrar nessa chula 

Que tá muito animada 

Confesso que me empolguei 

Vou registrar a palavra 

Num quero amar mais ninguém 

Pois coração de outrem 

É terra que ninguém lavra 

Tentei e me estrepei 

No tempo da sequidão 

A malva tomou de conta 

Lavoura num criou não 

Só quem sofre é quem sente 

O ódio é uma semente 

Provoca desertificação  

Quem planta o tempo sombrio 

Vai passar desse fastio 

Alegria não colhe não 

No lugar desse roçado 

Cresceu foi a solidão 

Se for pra plantar dessa roça 

Que fique o capoeirão 
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NAS HORAS DA SOLIDÃO 

Nas horas de solidão 

Alguns pensam em alguém para lembrar 

Uma recordação ou foto 

Que, por acaso, outrem achou de achar 

Nas horas da solidão 

Outros refugiam-se na bebida 

Pra esconder cicatrizes 

Ou aliviar a dor que dói na ferida 

Tem sempre uma coisa, ou algo 

Que traz um motivo 

Ou razão pra recordar 

Uma camisa, um anel 

Uma carta, um cartão-postal 

Um storie, um recorte de jornal 

Sei que há, mas não conheço situações 

Em que recordar deva ser bom 

Mais isso deve ser quando não causa mal 

Há outras situações 

Que é o meu caso 

E quando é assim 

O melhor a fazer 

É passar a borracha 

Ponhar uma pedra em cima 

De todo o caso, esquecer 

Que seja assim 

Para não sofrer 
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ZAP DE BEM QUERÊNCIA 

 

 

A primeira coisa que faço 

Ao acordar cada manhã 

E pensar em você 

Mando zap bom dia 

E fico ansioso esperando tu responder 

Pra saber, 

Como estais  

Bem querer 
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RUA DA AMARGURA 

Ando sossegado 

Com essas coisas do amor 

Que só me lembro disso 

Quando alguém fala de você  

Aí, a coisa muda de figura 

Se ouço falar de voismicê 

Lembro da rua da  amargura 

Lá onde você me abandonou 

Deixou sozinho, chorando 

Fiquei tão triste nem se importou  

E continua não se importando.  

 

Inda me dói a insensatez  

Tudo que quero 

Lhe esquecer de vez 

Pra ver se essa dor some 

E labareda que queima tudo 

Um fogo brabo que tudo consome 

Tudo que quero 

Nunca mais ouvir seu nome 
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LIBERTADOR 

Se acaso fosse eu da classe dos poetas 

Um que pudesse ser 

À inspiração submetido 

Em desejos viveria submerso 

Se pudesse amenizar num verso 

Esse meu cantar de sofredor 

E mesmo com o coração ferido 

Tivesse a capacidade de falar de amor  

Exteriorizando essa minha intenção 

Pra elevar o triste acima da dor 

Se compreendesse essa situação 

Talvez eu fosse sabedor 

Que amar é sempre uma proposta 

E o outro também tem que se propor 

E o melhor jeito de gostar de quem se gosta  

É responder e ser correspondido 

Ser egoísta nunca é a melhor resposta 

Pra poder querer e ser querido 

Amor é permitir sentir e sentir-se permitido 

Sendo capaz de construir e reconstruir a cada 

momento 

É ser bem mais que o sonho de um só sonhador 

Só sei que for livre o sentimento 

O amor pode ser chamado de libertador. 
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DE CARONA NA IMAGINAÇÃO 

De carona na imaginação 

Irei viajar 

Na ponta da sua orelha 

Pra ficar perto do seu pensar 

Do lado do que você olhar 

Sentindo o respirar 

Querendo contigo falar 

Digo e repito 

Meu amor é infinito 

E que você sendo a razão 

Desse meu grito 

De paixão fico aflito 

Nem sei o que fazer 

Essa canção pra lhe dizer 

Que meu amor é tão bonito 

Cultivo-o e acredito 

E é para o seu saber 

Sempre no meu pensamento 

Eu viajo com você 
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A GAROTA DO QUINTAL 

Com uma flor na orelha esquerda 

A garota repousava à sombra, 

No quintal, por entre as frutíferas. 

Meu pensamento navegava 

Balançando com aquela rede. 

E pra ela tudo era simples 

Tão simples que, de certo, ignora 

Que dentre tantos perfumes 

Exalando dessa cena 

Meus pulmões mais precisavam 

Era embriagar-se do seu cheiro 

Enquanto descobria o sabor 

De todos os seus beijos. 
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TACITURNO 

Acordei taciturno 

Nem queria te falar 

Ontem à noite aconteceu 

Nem sei como explicar  

No sonho estava arrependido 

Te pedia pra voltar 

 

Balançar dos teus cabelos 

Vento sopra com prazer 

Puxo um trago do cigarro 

Procurando esquecer 

Vira e mexe na lembrança 

Precisamos nos rever 

 



 

27 

 

CHEGOU TARDE MEU RAPAZ 

Chegou tarde meu rapaz 

Não encoste, se afaste 

Nos deixe em paz  

Ela te disse que é nunca mais 

Nem vai ser agora e tampouco depois 

Vacilou, coitadinho, perdeu a mulher  

Devia estar vendo, ela não lhe quer 

E um arrependido é que sois 

A garota está de partner comigo 

Se a espera vai ficar de castigo 

Porque dela eu não vou me afastar 

Ela já disse, não quer nada contigo 

Pra início de papo eu lhe digo 

Vamos a noite inteira dançar. 

Uma mina assim de presença 

Na minha semana já fez diferença  

Nosso amor agora é a crença 

Besta foi tu de a desprezar 

Amanhã ela acordará sorridente e feliz 

Tomando o café que com amor eu lhe fiz 

E fora as promessas que ei de lhe fazer 

Reconheça, saia do recinto 

Pelo seu choro, eu juro, eu sinto 

Seja altivo reconheça o perder 

Aproveite o que a vida lhe ensina 

Já tá tudo certo 

A gente se ama, também se combina 

Vai ser só dengo e chamego 
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Ela dizendo que sou o seu nego 

Num love que nunca termina 

De hoje em diante, do meu coração 

Ela será a bailarina 

E tudo farei pra não vê-la sofrer. 
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NO CHÃO BATIDO DAQUELA COZINHA 

Não terminei 

Digo que tô no começo  

Aquilo que não tem preço  

Para mim é de valor  

Do meu amor 

Sei nome, sei endereço  

Dela jamais esqueço  

 

Dei deitava nua 

Numa esteira de tábua  

Forrada com edredon (edredon) 

No chão batido daquela cozinha  

Eu deitava com minha neguinha  

Sexo era bom, muito bom. 

Ali mesmo a gente dormia 

Acordava de madrugada  

E outra vez repetia 

 

Vem cá minha neguinha 

Uma chupada no seu neguinho 

Te amar é muito bom 

Vamos fazer de novo 

Mas vamos gemer bem baixinho 

Pra não acordar o povo 
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A CABOCA E O PEIXE  

Piramutaba, pira. Piramutaba é o nome do peixe 

Pescado e trazido lá do Pará 

Que hoje na feira eu fui buscar 

Andei por todo o mercado 

Só que você não estava lá 

Bateu a saudade, me deixou só 

Pra Ananindeua resolveu voltar 

Porque na Bahia não viu carimbó 

Não toca Vieira, não toca Solano 

Não se escuta Pinduca e nem Cupijó 

 

Aí eu vi o peso 

Do nós dois se acabar 

Não apareceu pro almoço 

Sei que não vem pr’eu jantar 

Não dorme mais comigo 

Não consigo sonhar 

Nem bem começou 

N’era hora de terminar 

Era tão bom, era tão lindo 

Tô na cachaça, perdi a cabocla 

Pra Verequete e Mestre Lucindo 
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COCO DO EJA 

A vi ao pé do balcão 

Tomando 1 cerveja 

Eu, logo cheguei chamei Geneci 

Pedi uma cachaça, uma dose de Carqueja  

Pinga que só brabo bebe 

De vez, não deixa sobeja 

Apontei uma passarinha 

Dentro da estufa, numa bandeja 

Como dizia Bira 

Depende, conforme seja 

Ela logo me disse 

Que detesta a onda breganeja 

Lembrei daquele sonho 

A perna chega moleja 

Me diga, me ouça, me olhe, me veja 

Por você topo o perigo 

Por mais brabo que isso seja 

Só venho nesse risca faca 

Esperando que você esteja 
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BAIÃO DA PROXIMIDADE (Juntim de Mim 
Pertim de Mim) 

Juntim de mim, pertim de mim 

Juntim de mim, pertim de mim 

Chega mais perto, neguinha 

Tô na tua, tu na minha 

Juntim de mim, pertim de mim 

Juntim de mim, pertim de mim 

Eu não sabia que seria 

Tão bom assim 

  

Juntim de mim, pertim de mim 

Juntim de mim, pertim de mim 

Tô na tua, tu na minha 

Sempre por perto, neguinha 

Juntim de mim, pertim de mim 

Juntim de mim, pertim de mim 

Pra sempre seja assim 

No que depender de mim 

  

Ante a fartura, grãozinho 

Na profundeza, rasinho 

Sob o sol quente, o espinho 

Frente à fera, mansinho 

Na caminhado, o caminho 

Na descansada, sozinho 

Na solidão, um carinho 

Na revoada, o ninho 
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Juntim de mim, pertim de mim 

Juntim de mim, pertim de mim 

Tô na tua, tu na minha 

Chega mais perto, neguinha 

Juntim de mim, pertim de mim 

Juntim de mim, pertim de mim 

Eu não sabia que seria 

Tão bom assim 

  

Juntim de mim, pertim de mim 

Juntim de mim, pertim de mim 

Sempre por perto, neguinha 

Tô na tua, tu na minha 

Juntim de mim, pertim de mim 

Juntim de mim, pertim de mim 

Pra sempre seja assim 

No que depender de mim 
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FAZ FAVOR FERDINANDA 

Faz favor Ferdinanda 

Faisca, felina, faceira 

Filé com farofa 

Feijão, frango, fritas 

Ficando fiado 

Fico freguês 

Assim dou o cano 

Então tu me paga 

Aquela disfeita  

Que você me fez 

 

Naquele dia 

Local combinado 

Na hora marcada 

Fiquei esperando 

Não apareceu 

Foi insensatez 

Nem disse o porquê 

Mas pode remarcar 

Que posso esperar 

Mais uma vez 
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FAISQUEIRA 

Dormiste lá em casa 

Fizeste o fogo queimar 

Deixaste madeira em brasa 

Consumisso de incendiar 

Labareda que arrasa 

Não deixa apagar 

A labareda faz brasa 

Se a lenha queimar 

Destrói e arrasa 

É só atiçar 

Esse pavio no peito 

Que serve pra alumiar 

Bateno, esquenta no jeito 

Virano uma brasa 

A se consumir 

Deixano o fogo que apaga 

Quando tu for sair 

Queimo sozinho em casa 

Sem ter quem atiçar 

Venha, sou lenha 

Ponta pra queimar 

Se é que mereço 

Pra palavrear 

Passa lá em casa 

Sabe o endereço 

Ainda sou brasa  

E o recomeço 

É só assoprar  

Reacender a Chama 

Que ainda tem lenha 

Pra gente queimar 
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NA RODA GIGANTE 

A pequena se esqueceu de mim.  

E eu lembro 

Ela sempre aparece 

Nos meus sonhos 

Onde mora  

Antes do amanhecer  

Vá embora  

Quebre meu coração 

E estou sozinho  

Pensando nela  

Espera! 

Lembre-se disso pelo menos 

Daquele dia no parque  

Na roda gigante 

Tour, tour, tour  

Meu pensamento  

Procure por isso 
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MADRUGAL 

Eis que Invadem minh’alma 

No momento de você partir 

Me ressta, ainda um verso 

E o que dooooooói faz machucar 

Não quer dormir  

Só quer regresso  

Não vai deixar  

Que desapareça  

Então, te peço  

Fiques aqui 

Não vás  

Depois que amanheça 

Sinta-se querida, amada 

Cantarole esse  

Fado na madrugada 

Entre o choro e a alegria 

Pra despertar 

Caso amanheça o dia 
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BICO DOCE 

Os lábios dela são como néctar  

Da mais pura e bela flor 

Menina do bico doce  

Já provei sou sabedor 

Lavandeira, curió  

Passarim beliscador 

Vivo em busca do seu mel 

Jaçanã ou beija flor  

Eis que sou uma abelha  

Dando voltas sem parar  

Procurando o melhor pouso  

Para minha flor provar 
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CANÇÃO DA SAUDADE 

A gente poderia ter se dado bem 

Entre nós não haveria mais ninguém 

Você estando aqui perto 

Essa noite não seria um deserto 

Jamais estaríamos sós. 

Sem a imensidão desse oceano entre nós 

Aconteceu de verdade 

Você é minha maior necessidade 

Pra combater essa dor covarde 

Que me deixa triste agora 

Ver você morando fora 

Distante do coração 

E toda vez 

Que tocar essa canção 

Saiba que eu esqueço não 

Todo bem que tu me fez. 

 

Sempre que estiver triste 

Onde quer que você for 

Lembre que existe 

O meu amor, meu amor  

Versos feitos pra dizer 

O prazer sentido 

Nunca poderá ser esquecido 

O sincero sentimento 

Intenso a cada momento 

No meu peito para sempre vai viver 

Na certeza nunca mais vou esquecer 
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Mesmo a gente separado 

Continuo por você apaixonado 

Nesses versos eu declamo 

Reafirmo que te amo. 

Te amo, te amo. 

 

Lá ra ra iê 

Lá ra ra iê 

Se por acaso você me escutar 

Saiba que não deixei de te gostar 

Lá ra ra iê 

Lá ra ra iê 

A alegria da minha vida 

É você 

Só você... 
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NAS QUEBRADAS DO AMOR (um bolerinho pra 
certa mina) 

Foi um sonho, se não era foi o que pareceu 

Fui te buscar e na escada apareceu 

Chegava linda, tava na minha Quebrada 

Uma saudade sinto daquela madrugada 

Simplesmente foi somente para visitar 

Fazendo meus olhos fixarem teu olhar 

Sua ausência me faz enorme diferença 

Tudo eu daria para ter a sua presença 

Pego o dichavador pra mais um apertar 

Dai-me outra chance sei que vou me declarar 

Outra cerveja, vamos completar os copos 

Entre abraços o calor dos nossos corpos 

Te falarei do bem querer que me domina 

Que bom seria que você fosse minha mina 

Por mais que fujas e que tente encontrar 

Nesse planeta não haverá outro lugar 

Onde exista um amor assim tamanho 

E por mais que te possa parecer estranho 

Caso quiseres ser a minha namorada 

Te ofereço todo amor dessa Quebrada 
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POSSO SER SEU LOVE 

De tanto olhar 

Corri o risco de me apaixonar 

De tanto ver 

Não consigo mais esquecer 

Suas fotos fico vendo admirado 

Invejando esse cara premiado 

Que toda noite contigo dorme 

Se largar dele, peço que me informe 

Estou disposto a deixar tudo 

Pra viver esse desejo ainda mudo 

Que por decência nunca pude anunciar 

Respeito o mano mas não posso apagar 

Da minha mente esse louco querer 

Eu bem tentei mas não consigo esquecer 

Se por acaso ele fizer a loucura em te deixar 

Te dou meu ombro para que possas chorar 

Se ficar triste eu bem sei que me comovo 

Sempre estarei por perto caso resolva amar de 

novo 

A única fé desse romântico ateu 

É que um dia ele possa ser mais que somente um 

amigo seu 

Caso a sorte me traga a oportunidade 

Me entregaria de verdade 

Vem, se quiser que eu prove 

Posso ser seu love 

Posso ser seu love 
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LAMINAL 

A mais lírica das garotas, 

Também é uma flor noturna  

Habita num jardim  

Mesmo sem machucar 

Crava espinhos 

Dentro de mim. 

Das feridas derivadas 

Dessas noites sem fim 

Escorre mel 

Bebida doce, 

Néctar de cauim. 

Em unhas afiadas, 

Destroços e pedaços 

Que me foram arrancados 

Em madrugadas passadas. 
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VENOSO 

Rasguei o meu pulso 

Pra sentir o sangue quente 

Escorrer embriagado  

Com teu calor. 

Depois, 

Fiquei com frio,  

O coração bateu 

Parecendo 

Lua minguando. 

Tarde da noite, 

Os nervos expostos 

À vontade de beber mais. 

Então 

Estraçalhei, 

De uma vez por todas, 

As últimas veias  

E me dopei  

Com o restante 

Daquele sangue 

Embriagado.........
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OFF LOVE 

Providenciei envelope 

Até selo comprei 

De coração ferido 

2 linhas mal tracei 

Se você não se entregou 

Eu, de todo, me dei 

Já é muito tarde 

Mas só agora que sei 

Arrenegada seja a hora 

Que contigo trombei 

Comprado briga com o mundo 

Vida de fora da lei 

Sempre arriscano 

O que tinha apostei 

Nessa de tentar a sorte 

Iludido joguei 

Mirei alvo errado 

Em nada acertei 

Não lhe faria rainha 

Pois eu nunca quis ser rei 

Tá na vez de parar 

Mágoas não carregarei 

Foi tanta dificulidade 

Já me desinteressei 

Só lamento que a pressa 

Que nessa empreita me lancei 

3 dias demora uma carta 

Por que não telegrafei? 
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CERTEZA DE ESTAR CERTO 

Estou muito certo 

Do que vou dizer 

De peito aberto 

Que é pra você saber 

Se não te contemplar 

Esse pobre cantar 

Desculpe a timidez 

Mire meu olhar 

Procuro palavras pra te definir 

Esgoto o dicionário 

Tentando conseguir 

Boca pra provar 

Língua a te sentir 

Na hora perco a hora 

Jamais quis eu partir 

Que nunca que termine 

O nosso existir 

Não haveria porquê 

A gente não tá perto 

Enamorado por você 

Certeza de estar certo 

Vivendo essa paixão 

Que seja desse jeito 

É o que diz um coração 

Batendo no meu peito 
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FIGURA INTERADA 

Trampando naquela construção, liguei a caixinha 

e mandei uns reggaes. Peter começou os 

trabalhos atirando logo as pedras, engatei The 

Vibrators, Bob e, quando rolou Alpha Blondy, a 

mina do Bar encostou, trocou umas ideia do 

reggae e voltou com uma latinha de cerveja pra 

mim. 

Mandei César Nascimento, Maguinha do Sá 

Viana e O Radinho ela não conhecia e gostou 

demais. Quando joguei Roberto e Banda, o 

Reggae Nordestino, logo na primeira, do 

primeiro disco, ela me intimou: 

- Aí, Moral, tem um fino pra presentiá a mente de 

Umaziôta? 
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BELA ERA ELA 

Vou contar num release 

Um lance forte do meu coração 

Essa mina fazia strip-tease 

Nas boates da Augusta e da São João 

Voltava por volta das 5 da matina 

Com a sua dopamina 

Tinha largado um ladrão de carros 

Me dava dinheiro pra comprar cigarros 

Trazer pra ela se destruir com pedrinhas 

Que chamava de lindinhas. 

Mas linda era ela, linda era ela 

Quando me lembro, que mulher foi aquela. 

No princípio tratou de amigo 

Depois quis um love comigo 

Loira, bonita e vistosa 

Na cama mó gostosa 

Eu nem acreditei 

Tão fácil me apaixonei 

Porteiro noturno do seu edifício 

Resistir me foi difícil 

Eu fazia o que ela queria 

Mais drogas que ousadia 

Pra ela só importava o agora 

Cansei, pedi as contas, fui embora 

Linda era ela, tão louca, tão bela, linda era ela 

Depois que fui embora 

Nunca mais eu soube dela 

Linda era ela 
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O FIM 

 

 

No dia mais triste a ser recordado 

Ficou definido e d-e-f-i-n-i-t-i-v-a-m-e-n-t-e 

Decidido o fim 

Adeus papo sério, DR informal (baby) 

De mim pra mim 

Nesse último momento 

A sós comigo mesmo 

E o seu esquecimento 
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DE POUCA CONFIANÇA 

Foi uma grande bobeira 

Um erro, grande vacilação 

Mal eu te conheci 

Me rendi, me entreguei por inteiro 

Entreguei as chaves do meu coração  

(E em troca?) 

Em troca desprezo, frieza 

Foi o que você me deu 

Quando perguntam por min 

Faz questão de afirmar que já me esqueceu 

As lembranças daqueles momentos  

Perderam a graça, viraram lamentos 

E agora quem não quer mais saber 

Justamente sou eu! 

Se alguém me perguntar de você 

É melhor nem imaginar o que vou responder 

Sem titubear respondo na lata 

Nunca mais quero saber dessa pessoa ingrata 

Insensata, de pouca confiança 

É de pouca confiança 

Finge que ama, dá esperança 

Pra depois abandonar 

Tá aí uma pessoa 

Que nunca mais quero encontrar 
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Seguirei o meu caminho 

Melhor que seja sozinho 

Mesmo que seja sozinho 

Seguirei o meu caminho 

Quebrada, beco, viela 

Qualquer lugar sem ela 

Nunca mais quero saber 

Obrigado por me esquecer 
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TÃO LONGE 

Hum ano que ela se foi 

Foi pro além mar 

Que fora fazer por lá? 

De certo foi pra ficar 

Daqui canto a saudade  

Da sua falta que ficou por cá 

Já tenho quase certeza  

O que provoca tristeza 

Parece que não vai voltar 

Preciso me convencer 

Que ao meu lado 

Não é seu lugar 
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ZÓI DE GATA 

Não me leve a mal 

Vou dizer na real 

Algo pra mim importante 

É que de hoje em diante 

Meu olhar evitará seu olhar 

Pois não sei ver sem me admirar 

Nunca me são estranhos 

Esse par de olhos castanhos 

Que um dia eu mirei 

E como se existisse feitiço, 

Me enfeiticei 

Pra mim é a definição da beleza 

Agora que tenho a certeza 

De que não temos nada a ver 

Sendo sincero 

Tudo que eu quero 

É poder esquecer 

Me libertar 

Da atração desse olhar 

E quando te olho no fundo 

Me vendo capturado 

Mal olhado 

Que deixa o meu molhado 

Vista ingrata 

Zói de gata 
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JORGIALTINIANA N°2 

Meu coração já foi laçado por alguém 

Ela já sabe e não contamos pra ninguém 

Ao lado dela é tudo que me convém 

Estamos juntos, não abrimos nem pro trem 

Dessa vez eu acertei 

Eu acho que nunca amei  

Uma pessoa assim 

Me traz desejo  

Inda cuida de mim 

O amor na cama 

Parece nunca ter fim 

Meu coração foi laçado por alguém 

Ela já sabe e não contamos pra ninguém 

Ao lado dela é tudo que me convém 

Estamos juntos, não abrimos nem pro trem 
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GUARAPIRANGA LOVERS 

Na beira da Represa 

A chama acesa 

Ando desnorteado 

Acendo um baseado 

E nesse momento 

Invade meu pensamento 

A lembrança em nós 

Deu saudades  

De estarmos a sós 

Pra conversar, fazer amor e sonhar 

E querer mais 

Viver mais 

Tudo que a gente sonhou 

E tragando aqui eu estou 

Já nem sei mais quem sou 

Só não sabe a dor da partida 

A pessoa que nunca amou 

E com seu love 

Um baseado fumou 
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DARK GIRLS 

Ontem saí com umas garotas góticas 

Coisas eróticas 

Sexo sombrio 

Garoto vadio 

Carlito Gomes na voz de Ronnie James Dio 

Elas estavam eufóricas 

Teses exóticas 

O desafio 

Uma galera no cio 

Querendo mudar esse mundo vazio 
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NUNCA MORREU 

Quando você me telegrafou  

Pedindo que lhe fizesse uns versos de amor 

Sem nenhum pudor 

Me pego fazendo o que demandou 

Confesso que surpreso fiquei 

No momento meu projeto era esquecer que te 

amei 

Só podia ser numa maldita hora 

Me lembra que você foi embora 

Queria esquecer aquele dia 

A dor que causou na minha poesia 

Impossível que você saia de mim 

Mesmo querendo não poderia 

Diga que sim, diga que sim! 

Diga que não me esqueceu 

Inda posso ser, inda sou todo seu 

Apesar de toda essa dor 

Posso dizer que aquele amor 

Nunca morreu, nunca morreu 

Eu e você, você e eu 

Na rua, na praça, na cachoeira 

Daquela maneira 

Roçando seus pelos por cima da saia 

Na Beira da praia 

Na Beira do mar 

Te amar, te amar, te amar 

Em meus versos, na cama em qualquer lugar 

Te amar, te amar, te amar 
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FICANO DE BOA 

Não vou mais acreditar 

Na sua promessa 

Não me interessa 

Nem queira falar 

Não venha com essa 

Estou fora dessa 

Não quero escutar 

Não vou mais acreditar 

Na sua promessa 

Não me interessa 

Nem queira falar 

Não venha com essa 

Estou fora dessa 

Nem quero escutar 

 

Estou muito bem sem a sua pessoa 

Arranjei alguém que me quer 

Me faz bem essa outra mulher 

Deixei dessa vida de atoa 

Cansei de quem não me quer 

Só quero agora quem me quiser 

Se não, vou ficando de boa 

Estou muito bem sem a sua pessoa 

Arranjei alguém que me quer 

Me faz bem essa outra mulher 

Deixei dessa vida de atoa 

Cansei de quem não me quer 

Só quero agora quem me quiser 

Se não, vou ficando de boa 
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CAMINHO DOS TABULEIROS (Moda pra Viola) 

Era no Caminho dos Tabuleiros 

Chapada dos Oitizeiros 

Minina pra onde eu ia 

Logo que amanhecesse o dia 

Chorando por te deixar 

Contando as horas para voltar 

Quando eu ia, ia sem querer 

Na volta era correria não tinha tempo a perder 

No Entroncamento você estava 

Bonita e perfumada 

Sabia que me esperava 

Oi lá....... 

Eu desmontava ligeiro 

Faminto eu lhe beijava 

Caminho dos Tabuleiros 

Chapada dos Oitizeiros 
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 PISANDO INCERTO 

Nosso último sexo foi oral 

Mas não foi legal 

Tava de cólica 

Despedida melancólica 

Foste minha vida e aquele momento 

Hoje é lamento 

Pedaço de mim separado 

Um pra cada lado 

E eu me perdi 

A caminhada não deu tão certo 

Nos atalhos aprendi 

Pisando em piso incerto 

Quem já teve aqui por perto 

Longe em sua jornada 

Nem pode saber de nada 

Caminhando seu caminho 

Nem sabe que fiquei sozinho 
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18 CANGAIAS 

Dúzia e meia de cangaia 

36 cabeçotes tem 

Onde anda ela agora  

Só promete e não vem? 

É triste a dor da espera 

Aguardando por alguém 

A gente sofre de dia 

Chora de noite também  

Revira na cama aflito 

Caçando o que não tem 

Dormir sozinho é fogo 

Pior acordar sem ninguém  

Vou partir em sua busca 

É o que me convém 

O difícil é a passagem 

No meu bolso nenhum vintém 

Tô devendo na farmácia 

Não paguei o armazém 

O jeito é ir de carona 

Ou pongueando no trem 

Pois sei se eu não for 

Tampouco ela não vem 

Se não teve avemaria 

Não espere o amém  

Prometer de tudo a ela 

Ser a única do harém 

A dona do meu tudo 

Darei todo meu bem 

Dúzia e meia de cangaia 

36 cabeçotes tem 

Onde anda ela agora 

Só promete e não vem? 
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OFERECIDOS 

Chupo-te 

Tal que uma manga suculenta 

Bebo-te 

Quero esse sumo 

Minha sede é sedenta 

Provo-te 

Prato bem quente 

Com ardência de pimenta 

 

E tu me repete 

Eu sou teu prato 

Oferecida, me ofereço 

E te amando 

Eu agradeço 
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A BELA DOS IRECÊS - Um baiãozinho matinal 

Você acorda cedo 

Pra comprar o pão 

Parece que tem um relógio 

Que desperta meu coração 

Copo de café, fico na janela 

Quando ela passa 

Ofereço a ela 

A voz me arrepia 

Respondendo bom dia 

Vou lhe acompanhando 

Até a padaria 

É só um sonho 

Mas como eu queria 

Provar seu beijo 

Derreter na sua boca 

Ser seu pão de queijo. 

 

Se o dia é lindo 

A beleza é sua 

Menina como eu gosto 

De morar na sua rua 

Eu estava em Jacobina  

Me mudei pro Irecê 

Pra dormir sonhando 

Acordar com você. 
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VEM 

Como sem falta 

Hoje me apareça 

Pela hora do jantar 

Talvez eu me ofereça 

Te convide pra ceiar 

Eu já sei o que eu digo 

Caso queiras ficar 

Teu corpo pode ser um abrigo 

E no meu peito podes morar 

Tudo tá um desleixo 

Desarrumado e bagunçado 

Pião fora do eixo 

Um coração apaixonado 

Dizendo que te quero 

E estando obstinado 

Sem medo de ser sincero 

Nunca disse a mais ninguém 

Escute sempre esse bolero 

Quem te fez foi um alguém 

Que é um ser apaixonado 

E que tanto te quer beeem. 

Enquanto espera angustiado 

Você dizer que vem 

Vem, veeeem veeeeeeeem 

Veeeeeeeeeeeeeeeeem 
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ACALANTO 

A aranha nunca arranha 

Sua cadeia é a própria teia  

Canarinho afinando seu canto 

Me serve de acalanto 

Uma borboleta suga o sumo 

Pra viajar no seu rumo 

De um caminho belo 

Brotou um cogumelo  

Na galha do umbuzeiro 

Acima do formigueiro 

Pois cigarra que não seja 

Não esteve, pode ser que nunca esteja 

No passo de algum tango 

Na mira de um calango  

Lá de cima do lajedo 

Nunca tive, nunca terei medo 

Nem da abelha e nem do fel 

Nem de jagunço ou coronel 

Nem do Deus persa, nem dos hebreus 

Meu ponto fraco está nos olhos teus 
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ACONTECEU APAIXONAR 

Negar 

Equivaleria a mentir 

Andar de lado oposto ao sentir 

Já me perguntei:  

Qual o sentido, qual a razão? 

Mas não se explica e pra quê explicação? 

E inexplicável se tornou o sentimento 

Doerá mais se adiar esse momento 

Direi tudo e vai ser de uma vez 

Vá pras cucuias essa minha timidez 

Dê o que der agora vou lhe revelar 

Aconteceu apaixonar 

 

Quero dizer, quero falar 

Quero propor, quero te amar 

Te quero, te quero, te quero 

Antes de responder, antes de respostar 

Dance comigo ao menos esse bolero 

Bolero, bolero, bolero 
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Balada Da Prévia Desistência 

 

Por alguns instantes  

Num desses rompantes 

Pensei em falar 

De uma vontade louca 

De te beijar; 

Que seja na boca 

Deitado na cama 

Mas se não me ama 

Não vai dar certo 

Sem nada concreto 

Sairei de perto 

Sem nada dizer  

Você de tudo ignora  

Irás embora 

Sem me perceber 

E fácil esquecer 

Pois não me conhece 

Nem vai conhecer 
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BOLINHOS DE CHUVA 

Volta pra casa essa minina 

A trovoada tá começano 

E pode molhar você 

Tano aqui eu te faço um café 

Bolinhos de chuva 

E se quiser, cafuné 

Massagearei cada pé 

Eu lhe garanto, bote fé 

 

Só de pensar você no meio desse temporal 

Me preocupo, fico mal 

Ind’agorinha enxerguei um clarão 

Logo em seguida a pancada do trovão 

Toma cuidado, meu coração 

Não corra perigo 

Se piorar, procure abrigo 

Fique segura em algum lugar 

Caso precise vou te encontrar 

Mande mensagem, vou te buscar 

Fique tranquila, pode esperar 

Em pouco tempo devo chegar 
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SOBRE O AUTOR 

Nasci em 1970 em Jacobina, interior, norte 

baiano, à beira dum lajedo por onde escorria, 

temporariamente (quando chovia) e a poucos 

metros da margem esquerda do Rio do Ouro. 

Desce cedo desenvolvi o gosto pela leitura fo-

mentado pelas publicações que painho sempre 

tinha em casa; Enciclopédias do conhecimento, 

livros de história, passando pela literatura, filoso-

fia, científica, faroeste e palavras cruzadas, aos 8 

anos já me lembro leitor. A música sempre foi 

presente no ambiente doméstico e nas ruas, on-

de frequentei desde menino brincando e traba-

lhando como vendedor das mais diversas mer-

cadorias, nas feiras tive contato com os menes-

tréis e cachaceiros me encantando pela cultura 

popular do sertão nordestino. Pelo rádio diversi-

fiquei o conhecimento sobre diferentes estilos 

musicais. 

A poesia e as rimas começaram em minha vida 

como companheiras de solidão de um menino 

pobre e sonhador nos longínquos anos 70; tími-

do não apresentava em público; eu era o meu 

público. 

Saí de casa aos 17 anos e trabalhei em diversas 

funções e ocupações em diferentes lugares do 

país; herdei de meu pai a “sina” de “pião de 

trecho” (operário mambembe), eletricista, 

mecânico de freios, carpinteiro... também fui 
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professor de Mecânica Industrial na Rede 

Estadual em Curitiba. Alguns relacionamentos 

pelo caminho e 2 filhos: André Lucas e Mighel 

Engels. Graduei em Tecnologia de Fabricação 

Mecânica no Paraná. 

Esta publicação é o que posso chamar de 

Antologia Poética em dedicado às mulheres que, 

de forma ou outra, cativaram meu sentimento 

de amar já que desde menino eu incutida por 

umas menina e começava a sonhar com ela, 

passava na porta da casa pra vê-la e uma das 

formas de convívio com a timidez era fazer 

versos pra musa de plantão. E, meu coração tá aí 

de prova que sempre houve, ao menos uma em 

cada momento, pra inspirar esses mal traçados 

versos. 

Fernando Mendes, Elino Julião, Paulo Diniz, 

Waldick Soriano, Bartô Galeno, Florbela Espanca, 

Chico César, Belchior, Geraldo Azevedo, Ronaldo 

Adriano, Paulo Sérgio, Jorge de Altinho, Antônio 

Barros, Accioly Neto, Pablo Neruda, Bertold 

Brecht, Maiakovsky, Lima Barreto, Graciliano 

Ramos, João Bá, Paulinho Pedra Azul, Ednardo, 

Sylvio Rodriguez, Tanguito, Taiguara e Cipriano 

Barata são algumas das influências literárias que 

me inspiram a escrever sobre o amor. 
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