DADOS DE COPYRIGHT
Sobre a obra:
A presente obra é disponibilizada pela equipe Le Livros e seus diversos parceiros, com o
objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos acadêmicos, bem como
o simples teste da qualidade da obra, com o fim exclusivo de compra futura.
É expressamente proibida e totalmente repudíavel a venda, aluguel, ou quaisquer uso
comercial do presente conteúdo

Sobre nós:
O Le Livros e seus parceiros disponibilizam conteúdo de dominio publico e propriedade
intelectual de forma totalmente gratuita, por acreditar que o conhecimento e a educação devem
ser acessíveis e livres a toda e qualquer pessoa. Você pode encontrar mais obras em nosso
site: LeLivros.Net ou em qualquer um dos sites parceiros apresentados neste link.
Quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento, e não mais lutando por
dinheiro e poder, então nossa sociedade poderá enfim evoluir a um novo nível.

MEUS PENSAMENTOS
PRA VOCÊ
por
Francisco Fagundes
SMASHWORDS EDITION
*****
Editor
Tarcísio Pereira
Assistente Editorial
Maria do Carmo de Oliveira
Diagramação
Regina Coeli Pereira de Castro e Silva
Capa
Cristina Pessoa
Revisão
Do Autor

RECIFE – PERNAMBUCO – BRAZIL
2010

Copyright © 2010 by Francisco Fagundes

Smashwords Edition License Notes
This ebook is licensed for your personal enjoyment only. This ebook may not be re-sold or
given away to other people. If you would like to share this book with another person, please
purchase an additional copy for each person you share it with. If you're reading this book and
did not purchase it, or it was not purchased for your use only, then you should return to
Smashwords.com and purchase your own copy. Thank you for respecting the author's work.

*****

À minha família, às mulheres que fizeram e fazem parte da minha vida e a todas as pessoas
que acreditam no amor. À Abhu e Lady, meus motivos diários de alegria.

*****
Agradecimentos
Agradeço à todas as pessoas que de uma forma ou de outra contribuíram para a realização
dessa obra. Patrícia Alves Santos, idealizadora e principal incentivadora, Cristiane Pessoa
pelo belo trabalho de arte da capa e Danuta Duarte pelo prefácio que me causou inveja.
*****
PREFÁCIO
Um livro para amar: essa poderia ser uma breve descrição sobre “Meus Pensamentos Pra
Você”.
A poesia, aqui contida, coloca o leitor em contato direto com a realidade de quem ama e se
faz amar, fato que se tem tornado raro no cotidiano contemporâneo, marcado pela
desumanização e impessoalização até do mais nobre dos sentimentos, o amor. Através da
sensibilidade artística, o poeta resgata e convida a redescobrir o simples e o humano,
apresentando a grandeza e a fragilidade do homem que tem coragem viver o sentimento.
Com uma linguagem clara, as poesias abordam o amor com uma naturalidade que nos faz viver
– ou reviver - junto ao poeta, esse sentimento. Quem tem – ou já teve - um grande amor, vai-se
recordar do encontro, dos momentos felizes, das angústias sofridas com a ausência da pessoa
amada e, até mesmo, da dor sentida ao perder o objeto da nossa afeição.
Em alguns versos, fica evidente a felicidade em que vivem os amantes, como em “Por ela que
me faz feliz e me faz amar” (Palavras Ao Vento); noutros, nota-se o extravasamento de
emoções e a conformação com a dor, “Pois a dor é tão profunda / Que se tornou minha
companheira” (A Dor). É com essa diversidade de sensações – vale ressaltar que aí está a
primazia do autor - que se vai saboreando a obra, ora com a alegria de sentir vivo ao amar,
ora com o sentimento de não-existência em viver sem desfrutar da paixão que o consome.
É impossível aos que já tiveram a experiência de amar, passar “em branco” por estas páginas.

Danuta Duarte

*****
O primeiro encontro
Como nunca te notei?
Você andando, cantando
Sempre te vi passando
Porque não me toquei?
Seria descuido meu?
Sua beleza passar sem eu notar
E meus olhos a te olhar
Nem mesmo te percebeu
Não culpo minha falta de atenção
Sua inocência não me despertou
Do sono que meu coração entrou
Quando caiu na escuridão
Mas quando eu te vi
Tudo isso mudou
Meu coração se inundou
Meus lábios começaram a sorrir
Pois tua graça a quem percebe contagia
Tua feição aos anjos encanta
Teu sorriso as trevas espanta
Tua voz é pura melodia
Quem sabe se eu puder te tocar
Minha tristeza ir embora
Pois como estou agora
Minha vontade é só te beijar.
*****
Teu Sorriso
Teu sorriso é o mais belo
Por onde passa traz alegria
Traz o calor numa manhã fria
Através do sol sempre amarelo

Que se revela só pra ver
A beleza do teu sorriso
Sobre o solo molhado e liso
Que a chuva fez umedecer
Mas que agora ela vai indo
Com inveja de tua beleza
Que até a mãe natureza
Contempla você sorrindo
E tua graça tão singela
Me deixa estarrecido e contente
Não imaginava que entre a gente
Poderia existir coisa mais bela
Quero sempre sorrir com você
Seja aqui, seja onde for
Desfrutaremos do nosso amor
Até o dia anoitecer
Pra que a lua te veja sorrindo
E também vá se desesperando
E que ela vá confirmando
Que o próprio reinado está sumindo.
*****
Meu Anjo
Não acreditava em anjo
Até você aparecer
E me fazer esquecer
Mesmo sem querer
Que a vida é engraçada
Por mais que eu ande na calçada
Acabo levando topada
Por resistir em não acreditar
Deixando até de respirar
Pra não ter que desmaiar
Pois toda vez que te vejo
Fico tremendo e fraquejo
Sai trovão e relampejo

Das suas asas tão impressionantes
Que nos envolve como amantes
Como ontem, como antes
Quando era feliz e não sabia
Que tal felicidade existia
Só amor e alegria.
*****

A Vida
O mar se encontra com a areia
O vento acaricia a mata
O sol ilumina a lua
Você me faz viver
Esse é o sentido natural das coisas
Se tudo eu pudesse
Nada eu faria
Só pra ter você comigo
E juntos irmos
Caminhar até o fim dos tempos
Porque assim é a vida
Nossos olhares se encontrando
Fazendo tudo parar
Não há tempo nem espaço
Apenas eu e você
Perfeição e sintonia
Pra sempre há de ser assim.
*****

Respirar
A vida me faz lembrar
De que preciso respirar
Pra nunca deixar de te amar
Pra ter que sempre te esperar
Antes ou depois do sol raiar
Pois você me faz gostar
De todos os dias levantar

Sair na rua, caminhar
Sorrir e gargalhar
Os outros abraçar
Regojizar, festejar
És minha flor a desabrochar
Que me faz alegrar
À tua beleza contemplar
E mesmo que deixe de respirar
Nunca deixarei de te amar.
*****
Voz de anjo
Tens uma voz de anjo
Que soa como uma melodia
Numa noite de ventania
Pelas cordas de um banjo
Teu olhar me faz pensar
No momento em que cruza com o meu
Que eu sempre serei seu
Apesar de tanto pesar
Pois nossos destinos se cruzaram
E não foi por acaso
E porque tanto descaso
Com nossas almas que se tocaram?
Hoje vejo que era feliz
Longe de você minha alma se reduz
Só há sombra, não há luz
Não escuto o que minha alma diz
Que não agüenta sua ausência
Nesses dias que se passam
Meus olhos sempre te caçam
Pelas ruas de minha consciência.
*****
Estás aqui
Os raios de sol aquecem

A terra e a relva molhada
As plantas todas florescem
Com o fim da madrugada
O mesmo você faz à minha alma
Quando em mim faz carinho
Toca em minha mão na palma
Me deixa feliz em meu caminho
Quero descobrir seus mistérios
Seu desejos, suas aflições
Quero percorrer os monastérios
Espalhando as minhas emoções
Pois ninguém ficará privado
E todos ficaram sabendo
Que minha tristeza é passado
Pois outra vez estou nascendo
E se hoje estou feliz
É porque te conheci
Você é tudo o que eu quis
Que bom que estás aqui!
*****
Boca seca
Se minha boca seca quando te vejo
É esperando tocar seu lábio
Como um solitário candelabro
Esperando o fogo do desejo
Pois seu beijo é um tesouro
Aguça minha mente
Como se de repente
Eu achasse um pote de ouro
Teu toque me faz viver
Intensamente a cada dia
Vivendo na regalia
De te pertencer
Pois sou seu por completo

Minha alma, meu corpo
Até depois de morto
Por ti sentirei afeto.

*****
O amor
Nasci nos primórdios do tempo
Muito antes do sol e da terra
Onde o vazio é o que impera
Onde não há chuva nem vento
Minha existência não tinha sentido
Mesmo com o poder a mim confiado
De criar a vida em todo lado
Com o verbo solto e desmedido
Criei a terra e o céu
O verão e a primavera
Sem saber que isso era
O meu próprio mausoléu
Mausoléu igual ao inverno
Cruel e sem coração
Que com a chuva e seu trovão
Sempre trás o medo eterno
Até que eu lhe avistei
Com seu sorriso de menina
Pensei: "Achei minha mina!"
E de tu me aproximei
Tremeu-se toda minha alma
Minha respiração enfraqueceu
No beijo que você me deu
Eu conheci a verdadeira calma
Não quero perder essa paz
De estar ao seu lado
Andar de braço dado
Não te largar jamais

O poder que me foi oferecido
Devolvo sem arrependimento
Pois não há mais sofrimento
Quando por ti sou aquecido.
*****
O Tempo
Eu queria que o tempo parasse
Não houvesse noite nem dia
Sem saudade ou nostalgia
Pra que sua beleza eu contemplasse
Queria que isso fosse possível
Pois só você importaria
Ir embora eu nunca iria
Penso o quanto seria incrível
Pois você é meu porto seguro
Minha cabana numa tempestade
Pra fugir da crueldade
Desse mundo tão imaturo
Queria que não houvesse passado
O futuro a nós pertencesse
Ao teu lado eu permanecesse
Pra sempre confinado
Pois hoje meu coração chora
Tua presença é tão ausente
Que se você chegasse de repente
Minha tristeza iria embora.
*****
Meu rio
As vertentes do meu rio de amor só deságuam no seu mar
Os ventos de minha tempestade só procuram seus campos
Mesmo que longínquos eles sejam, difíceis de alcançar
Pois tu me deste um motivo pra crer
Que tudo que eu acreditava era verdade
Mesmo com incertezas e revezes, você me mostrou que era possível

Ser feliz o tempo inteiro, sem pausa, sem trégua
Quero mergulhar na imensidão de tua alma
Quero descobrir seus segredos
Realizar seus sonhos, mesmo que sejam impossíveis
Pois minha missão é te fazer feliz
Mais do que qualquer mulher que já passou por esse mundo.
Não te deixarei triste nem por um milésimo de segundo.
*****
Palavras ao vento
Palavras jogadas ao vento
Chegando aos ouvidos de minha amada
Caminhando por essa tortuosa estrada
Atingindo a terra e o firmamento
Buscando ser entendidas com amor
Por ela que me faz feliz e me faz amar
Que não torna penoso meu esperar
Que serão repetidas com fervor
Palavras que um dia serão respondidas
De uma voz aveludada e macia
Chegando ao raiar do dia
Me fazendo esquecer das despedidas
Pois tua reposta me faz acordar
De um sono profundo que meu coração caiu
Minha alma se refresca na brisa do céu azul anil
E se alegra ao ver ela chegar.
*****

A chuva
As gotas de chuva batem na janela
O dia está escuro
Os gatos em cima do muro
Meus pensamentos procuram por ela
Os ventos assobiam sem parar

Cantando algo que me arrepia
Música triste da ventania
Que me faz sempre lembrar
Como eu queria que essa chuva parasse
E ela batesse na minha porta
As frutas alegres em minha horta
Dando boas vindas quando ela chegasse
Pois tudo voltaria a ser lindo
O sol brilharia de novo no céu
Com delicadeza tiraria seu véu
E veria seu rosto sorrindo
Esse dia está chegando
Meu espírito está renovado
A chuva lavou o gramado
Pra que ela o atravesse cantando.
*****
A dor
Os lamentos que hoje choro
Nem por mim são mais sentidos
Pois não chegam aos meus ouvidos
A voz da dor em que eu mesmo moro
Pois a dor é tão profunda
Que se tornou minha companheira
Não é a última nem a primeira
De minha alma moribunda
Mas mesmo sabendo dessa dor
Não acho a cura do meu sofrer
Mesmo que eu tente esquecer
Ela me segue aonde eu for
Tenho pena de minha alma
Confinada a chorar pra sempre
Como a chuva que toca a semente
E faz revolto um mar em calma.
*****

Tua ausência
O céu chora tua ausência
Aqui junto ao meu peito
Pois todo dia quando deito
Sinto o cheiro de tua essência
E nem que fosse por um instante
Queria você aqui comigo
Não apenas como amigo
Mas como seu maior amante
Tua ausência me faz lembrar
Do momento mais bonito
Que me levou ao infinito
Quando comecei a te beijar
Pois teu beijo é como um doce
Que não enjoa nem se acaba
Teu abraço é a morada
Que eu queria que minha fosse
Volta logo minha pequena flor
Para bem pertinho de mim
Pois és meu querubim
Que cura toda a minha dor.
*****
Vela Apagada
Sem tua chama sou uma vela apagada
Que sozinha no escuro
Não solta um só murmuro
No varar da madrugada
Sem fazer nenhum sombreado
Já que sem tua chama
Meu corpo não se inflama
E permanece apagado
Mas sempre há esperança
De um dia você chegar

Pra que eu possa me animar
E possa entrar na dança
Na dança de nossa união
Perfeita e singela
Como as cores da aquarela
Ou o som de um violão
Com o tempo me consumindo
Ao mesmo tempo em que você
Mesmo sem saber
Vai também se extinguindo
Assim acabaremos um dia
No meio de um lugar qualquer
Como um homem e uma mulher
Que se amam sem covardia.
*****
Poesia
Me pergunto o que é poesia
Todo dia quando levanto
Da cama onde deixo o pranto
Que me fez chorar da noite ao dia
Poesia é te ver sorrindo
Com seu olhos lindos brilhando
E tua boca só balbuciando
Como o dia está tão lindo
Linda pra mim só é você
Que mesmo longe de mim
Me lembra a graça do querubim
Querendo do céu descer
Descer pra invejar tua beleza
Que ofusca a luz do sol
Que me fisga como anzol
E que apaga a natureza
Poesia é poder te sentir
Ir pra casa feliz da vida

E que depois da despedida
Vou continuar a sorrir
E sorrindo vou me consolando
Esperando minha hora chegar
Pra poder de novo te abraçar
E poder continuar de amando
*****
A brisa
A leveza da brisa
Que meu rosto refresca
Na manhã me avisa
O destino da pesca
De um sonho perdido
No mar de incerteza
Que está escondido
Em tamanha profundeza
Longe dos meus braços
Perdido no fundo
Faço os traços
De um novo mundo
Em que eu possa descansar
Desse grande desengano
E possa me aproximar
De um novo véu, de um novo pano.
*****
O eco
Eu ouvi um eco
No fundo do meu coração
Esse eco falava em seu nome
Que nunca esquecido, sempre esteve por lá
No meu âmago, em seu canto
Esperando pela ressonância
Pra que ela pudesse vir à tona
A cada vez que eu pensasse em você

Esse eco toma uma forma própria
E pulsa sem que eu tenha que chamá-lo
Pois tua presença se faz cada dia mais forte
Sem destoar no tom da canção
Que é proferida a cada respiração minha
E mesmo no dia em que eu vá pra o lugar das notas eternas
Esse eco sempre me seguirá
No fundo da minha alma.
*****
És assim
No final do infinito
No som do silêncio
No ápice do zênite
Tua alma figura junto a nenhuma figura
És única no meio de bilhões
És flor, na floresta espinhosa sem espinhos
És seca no meio do mar
Seu beijo é a resposta das perguntas que não foram feitas
Teu olhar é paisagem de lugar nenhum
És simplesmente tu mesma
Cópia de algo que nunca fora inventado
És perfume nunca sentido, és odor nunca exalado
Seus pensamentos são desejos dos anjos
Teu sono é momento de adoração dos deuses
O mundo gira por você
As estações brigam por te ver feliz
És adorada por onde passa, por onde chega
És o ar que todos respiram
És a fonte de luz dos cegos que não podem enxergar tua beleza
És o mel que brota da flor, antes mesmo da abelha pensar em te ter
És simplesmente assim.
*****
Sem você
Onde o tempo não existe
Onde o espaço não se mede
Meu coração sempre insiste
Pra te ver ele me pede

Pois sem tu não sou nada
Nem um pedaço de vida
Uma obra inacabada
Um sentimento de despedida
Com você tudo é belo
Minha vida se renova
Nosso amor é o elo
Que resiste a toda prova
Te amo mais que tudo
És o ar que eu respiro
Seu olhar me deixa mudo
Tu arrancas meu suspiro
E se eu pensasse eu fugir
Do teu amor tão sincero
Deixaria de existir
Sem você me desespero.
*****
A volta
Na estrada da vida
Há caminhos diversos
Há palavras, há versos
Há saudade, há ferida
Que nos leva a pensar
O que devemos fazer?
Tentamos desaparecer
Pra nossa alma acalmar
Pois estou longe de você
No quarto escuro chorando
E por aqui vou pensando
O que fiz pra te perder?
Mesmo que passe um dia
Uma semana, um mês
Eu esqueço o que você me fez
E te recebo com alegria

Pois nada é mais importante
Do que te ter no meu braço
Pois não sei o que faço
Pra seguir adiante
A esperança nunca fraqueja
Pois quando você voltar
Eu sempre vou estar
Em qualquer lugar que você esteja.
*****
Mistérios
Há muitos mistérios na vida
O encontro, a vivência, a despedida
Coisas que não podemos entender
Coisas que admiramos, coisas à enaltecer
Momentos que vão pra não voltar
Momentos que pra sempre vão ficar
Uma pessoa que é especial
E que por todo o mundo não existe uma igual
Você é o maior mistério que conheci
Pois de primeira me surpreendi
Com seu jeito lindo e cativante
Fiquei com medo e vacilante
De cair nos seus braços, beijar sua face
Fiquei quieto nesse impasse
Meu medo então foi embora
Visto que tinha chegado a hora
Te me entregar por inteiro
Nesse amor derradeiro
Que pensei não existir
Hoje volto a sorrir.

*****
Pensamentos
Eu pensava que toda água era doce
Que todo caminho levava a algum lugar
Que todo amor que um dia fosse
Nunca deixaria de amar
Que mesmo que eu quisesse
Te esquecer algum dia
Sei que não poderia
Nem que a vaca tossisse ou gemesse
Nem que a terra balançasse ou tremesse
Mesmo que eu pudesse morrer ou matar
Nunca deixaria de um dia pensar
Nesse amor que me consome
E que isso me faz o homem
Mais feliz do mundo
Por ter você em um segundo
Segurar sua mão e dizer
Que quem eu amo é você
E nunca vou deixar de te amar.
*****
Reencontro
No limiar da felicidade
Encontro você ao meu lado
Sentindo ser amado
Por um amor de verdade
Pois você me trouxe a vida
Que eu julgava ter perdido
O amor já tinha esquecido
E hoje fechas minha ferida
Teu olhar me faz tão bem
Teu cheiro me faz despertar
Minha alma só faz te desejar
Minha boca seca também.

*****

