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Prefácio

Conseguir belos pontos em 
português, mas por esses breves 
poemas tentamos expressar o que 
sentimos e entendemos em relação 
ao "amor".
Há alguns poemas de nossa própria 
autoria.
E um breve recado antes de você 
começar a ler nossos "belos poemas":
 
"Tentamos fazer o possível para não 
passarmos vergonha", obrigado e boa 
leitura.



Pobres almas Iludidas,
São essas que pensam que ainda 
existe amor no mundo...
Pobres almas iludidas,
Essas que pensam que tudo irá durar 
por mais que um prazeroso segundo.
 
Pobres almas ilusórias,
São aquelas que na dor alheia 
enxergam o prazer...
Pobres almas ilusórias,
Aquelas que sentem-se vivas ao 
esmagar o pobre coração de um ser.
 
Pobres almas destruídas,
Que perderam sua juventude pra esse 
grande jogo de azar.
Pobres almas destruídas,
Que fizeram o movimento suicída no 
tabuleiro: o de amar.
 
Pobres almas vivídas,
Que em sua breve juventude 
conheceram cedo a dor,
E novamente, pobres almas iludidas,
São essas que pensam em se entregar 
ao amor 

Almas
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Infeliz e frio coração sem amor,
Não se deixe enganar pelo que eles 
dizem,
Não se deixe copiar a tudo que eles 
fazem.
Pois você é jovem, não merece 
conhecer a dor.
 
Suas vozes melodiosas podem cantar 
belas canções,
Sobre o quão bom é viver com sua 
outra metade.
Acordar sabendo que você tem um sol 
que te afasta da tempestade,
Mas saiba que essa beleza pode ser 
apenas um jogo de ilusões.
 
Eles te chamam de inexperiente,
De jovem lua crescente,
Que ainda terá muito o que 
experimentar.
 
Mas tú és o mais sábio de todos os 
cervos,
Que não se rende aos mais primitivos 
desejos,
E que nunca irá cometer o erro de se 
apaixonar. 

Sonata I
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Eu sou como um cristal antigo,
Não há quem possa me tocar,
Então não acredite quando digo, 
Que só com você irei dançar.
 
Te direi meu nome e de onde vim,
Você confiará em mim,
E nem irá perceber,
Que estou causando o seu fim.
 
Mil perdões, jovem amante,
Mas eu sou incapaz de amar,
Não quero partir seu coração,
Mas essa música terei de tocar.
 
Por muitas noites estreladas,
Eu estive do lado deles,
Das pobres almas solitárias,
Que buscam no mundo aos meus 
prazeres,
Mas tenho pena daqueles imbecis,
Que não percebem minhas atitudes vis,
Eles sabem que estão diante da morte,
E continuam a brincar com a sorte.
 
Não se engane, jovem amante,
Eu te peço, não se deixe enganar,
Pois eu sou o inferno de Dante,
Eu sou o amor, e algum dia irei te 
matar.

Eu, amor
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Eu sou a amante.
Eu sou aquela de quem Chico Buarque falou 
em um verso quando cantou sobre as 
pequenas Helenas,
Eu sou a desgraça e o orgulho de Atenas,
Eu sou a jovem falena que tira a aliança do 
dedo dos maridos das inocentes sirenas,
A víbora, desprezível e obscena.
 
Eles me chamam de todos os nomes que 
puderem inventar e depois criam ainda mais,
Durante o dia se esquecem que é comigo que 
se deitam nas quentes noites no cais.
Mas eu sou mesmo uma praga que deve ser 
combatida...
Aquela que não suporta ver uma mulher 
comprometida!
Aquela que suja as ruas a noite com suas 
mentiras distorcidas.
Aquela vadia atrevida!
 
Uma exemplar da pior classe de mulher que 
nesse mundo habita!
Aquela que é paga,
Aquela que grita.
Sim,
Aquela maldita.
 

Amante

5



É a mim que eles procuram quando a 
helena deles os irrita!
Quando se sentem sozinhos e 
precisam de obscenas carícias.
Eles sabem que eu estou lá disposta a 
dar-lhes o que procuram em suas 
esposas e que elas não tem: a malícia.
Me enchem de tesouros por uma 
noite, me cobrem com diamante!
Ainda que me abraçem por horas eu 
ainda sinto que estou distante.
Mas por que esperar mais?
Afinal, eu sou a amante.
 
Quando o Sol nasce eles já não se 
lembram do meu nome,
Já não lembram de mim,
Se levantam
Se vestem
Saem pela porta,
Voltam de onde vieram,
E fim.



Eles me dão doces palavras
Porém algumas são ácidas,
Mas que se dane, ela não sente nada 
além do prazer.
Ela não tem sentimentos, ela não tem 
ferimentos,
Ela está nesse mundo para agradar o 
meu ser.
 
Será que isso que eles pensam,
Quando ao dia me dispensam,
Voltam pra suas noivinhas e então 
me deixam aqui?
Será que eles se lembram,
De como eles se expressam,
De como eu ouço seu choro e então os 
faço sorrir?
 
Mas por que eles lembrariam,
Por que eles pensariam,
Nessa helena da vida,
Que nada pode sentir?
 
Por que eles voltariam,
Por que não me trairiam,
Se eles mesmos disseram,
Eu sou a traidora aqui?

Amante II
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Eles me querem distante,
"Deus me livre ter amante"
Fingem que nem me conhecem e quebram 
meu coração.
Mas eu tão provocante,
Tão burra e ignorante,
Por que diabos eles diriam algo além de um 
não?
 
Agora eles já tem elas,
As que são muito mais belas,
Graciosas e delicadas,
Flores de um só jardim.
Devo me esconder delas,
Das jovens virgens donzelas,
Já que meu papel de amante por aqui 
chegou ao fim.
 
Jovem Eros e Apolo,
Me ouça aqui eu imploro,
Existe uma coisa que precisa saber sobre 
mim.
Quando me larga eu choro,
E te espero voltar logo,
Mesmo sabendo que tudo aquilo teria um 
fim.
 
Enquanto você está rindo,
Com ela se divertindo,
Eu lamento,lacrimosa aquilo que de mim 
tirou.
Mas como eu sou inocente,
Jovem amante carente,
Em acreditar que um dia você realmente 
me amou. 8



É amar alguém 
É sentir saudade
É sentir o aperto da distância 
É saber que remédio algum pode 
curar
 
É saber que existe algo que te 
complete
É saber que algo te impeça de ser 
completo
É saber que o amor é algo incerto
É saber que ama somente por lembrar.

Love
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Alguém que não conhece o amor
Nunca saberá o que é carinho
Alguém que não conhece o amor 
Será completamente sozinho
 
Alguém que não conhece o amor 
Só precisa conhecer o carinho
Alguém que não conhece o amor 
Irá sofrer amargamente sozinho
 
Alguém que não conhece o amor 
Não irá compreender o que é 
carinho
Alguém que não conhece o amor 
Terá o destino de ser sozinho

Alone
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Você me prometeu luz,
mas me deu a escuridão
Então você apenas sumiu,
e me deixou em vão.
 
Sem você ao meu lado,
tudo perde a cor
e fica aquele sabor amargo
e um coração despedaçado.
 
Nossas carícias 
compartilhadas,
nossas mãos entrelaçadas,
Você prometeu que não as 
soltaria por nada.
 
Agora apenas um vazio,
em meu quarto sombrio.

Vazio
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Amor + Paixão = 
Perda de Tempo

Soma do Amor
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Amor   é um
Buraco  sem
Fundo
 
                    Que nunca acaba

Buraco
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Droga

Amor é como droga,
Que vicia, que atina
Que pode acabar com a gente
mais rápido que metanfetamina.
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