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Prefácio:

Recebi com alegria o honroso convite de escrever sobre 
esta obra, dessa forma pude, em primeira mão, encantar-me 
com todos os versos escritos, pois as poesias aqui presentes 
além de serem uma leitura muito prazerosa soam aos ouvi-
dos, tal qual uma melodia.

O livro Abelhas com zumbido ritmado que ora vos apre-
sento constitui-se uma viagem mágica pelo mundo dos in-
setos e das emoções. O leitor encontrara aqui poesias irreve-
rentes como “Zumbido de parasita” e “O mundo dos insetos”, 
feitas como por diversão, apenas para provocar risos em quem 
está lendo. 

É com simplicidade que David Nogueira descreve uma 
parte da natureza, que, às vezes, é invisível aos olhos. Em seus 
versos até os mais leigos no assunto podem aprender curiosi-
dades sobre os insetos de forma totalmente bem-humorada. 
É quase que impossível não se impressionar com o que está 
escrito.

Há ainda escritos como na sessão de “Outros poemas”, que 
são repletos de sentimentos e reflexões tão profundas, que 
levam o leitor a se envolver e se emocionar com o que está es-
crito. A sensibilidade com o que o autor construiu cada verso 
dá a quem está lendo a sensação de se está tendo uma conver-
sa entre amigos, tamanha é conexão que se cria.

Por tudo isso, aconselho aos leitores desta obra, tão sensí-
vel e criativa, que se deixem envolver com a magia presente 
em cada verso e que estejam prontos para refletir sobre cada 
poesia aqui contida.  Boa viagem!!

Arianne Moreira Cavalcante



Apresentação:

Esse livro sobre poemas traduz vários momentos de minha 
vida, além de terem sido produzidos como uma forma de fa-
cilitar o entendimento de algumas espécies de abelhas, bem 
como parte de sua história. Além disso, possui homenagem 
aos colegas da turma de mestrado no INPA, com os quais, re-
tratei em forma de versos algo que relacionasse com o grupo 
que cada um trabalhou na entomologia. Espero que o leitor 
possa aproveitar cada verso de forma descontraída e animada!

David Nogueira
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A meus pais Dawis Nogueira 
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1. INTRODUÇÃO DO AUTOR

A vida é curta e singela
Assim como essa escrita
Leia isso com muita paz
E vê se não se irrita

Não se chateie nem entristeça
Quero lhe passar alegria
Algo que te enobreça
E até cause euforia

A ciência costuma confundir
Uma rama, folha ou bicho
Tudo tem seu capricho
Em cada verso, há de progredir

Aqui falo de bicho, planta e história
Insetos, e principalmente, abelha
E é pra ficar na memória
Então aprume sua orelha
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2. AFRICANIZAÇÃO
03/04/2014

Referente à história da apicultura brasileira a partir da  
década de 1950.

A história que vou lhes contar
É conhecida e brasileira
Que precisou um pensador
Ir à África constatar
Que abelha é bicho brabo
E se o assunto é proteção
Ferroa sem pestanejar

Pouco antes de 1950
O Brasil pedia mais mel
Pra consumo, troca e venda
Pois com esse ouro precioso
Vários países cresciam o olho

Precisávamos produzir mais
Pro mercado abastecer
Mas as abelhas europeias
Não sabiam como fazer
Já que não traziam em seus genes
A combinação apropriada
Pra expressão acontecer

Essas tais europeias
Já moravam por aqui
Foram trazidas por padres
Para, então, mel produzir

Elas eram mais mansinhas
Podia até se aproximar
Com menor expectativa
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De com olho inchado retornar

O maior problema dessas abelhas
Era a grande fragilidade
Parece que tudo quanto era doença
Fazia delas propriedade
Forçando a utilização
De antibiótico de verdade

Químicos diferentes
Misturados ao próprio líquido
Causavam estranheza à sociedade
Pela sua inferior qualidade

Então se fez necessária
Uma maior investigação
Por que as abelhas na África
Produziam de montão
O tal líquido precioso
Que a muitos causa atração?

Na década de cinquenta
Um brasileiro renomado
Precisou atravessar o Atlântico
Em busca de boas respostas
Para resolver o tal caso

Ao retornar ao Brasil
Trouxe consigo algumas rainhas
Selecionadas pra produção
E com doenças, nadinha

Elas foram deixadas presas
Pra o estudo então começar
Mas como toda grande empreitada
Um imprevisto teve de gerar
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A soltura dessas abelhas
Pra bagunça toda se iniciar

A abelha que era mansa
Começou a se misturar
Com uma que só quer matança
Se o seu ninho ameaçar

Corre bicho, corre gente
Da ferroada escapar
Pra não morrer de repente
Se em um enxame tropeçar

A mídia lançou o alarme
De que as abelhas enlouqueceram
Quão praga, assassina e trapaceira
É essa abelha brasileira!

Muitos abandonaram a atividade
Por medo de trabalhar
Apiários fecharam as portas
Pra essa nova oportunidade explorar

A mistura rapidamente aconteceu
Por que abelha africana, ligeiro enxameia
E esse mesmo comportamento se sucedeu
Com a nossa mais nova polihíbrida abelha

O brasileiro custou a se acostumar
Com essa tal africanizada
Que nem era mansa nem braba
Como as que a originara

Mais resistentes e produtivas
Se adaptaram bem à nossa terra
E aos poucos foram mostrando
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Que isso não se tratava de guerra

Era apenas compreensão
Abelha-homem, homem-abelha
Pois isso tudo necessitava
De novas técnicas e atenção

Hoje a situação é tranquila
Nem se compara ao que passou
Os benefícios são inúmeros
E que ninguém, a princípio, acreditou

O brasileiro do campo
Está descobrindo com a criação
Que pode ganhar seu pão
E ainda economizar tempo

Melhor é criar abelhas
Do que o desmatamento
Pois elas precisam de flor
E isso vem com o reflorestamento

Dinheiro no bolso e sorriso no rosto
A apicultura é uma atividade
Que cumpre um rojão composto
Econômico, social e ambiental
Dentre os quais não há desgosto

Assim encerro minha história
Que é conhecida e brasileira
Sobre essa amada abelha
Que tem destaque e muita glória
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3. A ABELHA SOLITÁRIA
04/04/2014

Referente aos diferentes gêneros de abelhas solitárias. Inspiração: 
Centris e Tetrapedia.

Vou lhes contar uma história
Uma história sobre abelha
Mas não abelha qualquer
Então atente a sua orelha

De forma, tamanho e cores
No mundo existem inúmeras
Sempre muito diferentes
Mas todas trabalhadoras

As abelhas em questão
Não são muito conhecidas
Porque não formam famílias
São, geralmente, esquecidas

Pai, mãe, filho, irmão
Nunca se vê na vida
A abelha de antemão
Prefere mesmo é margarida

Essa abelha é solitária
Mas não deixa de trabalhar
Vive pra o alimento juntar
Pra, então, seu ovo colocar

Faz ninho em buraquinho
Pode ser no chão ou galho
Constrói tudo com capricho
Nunca abandonando o carinho
E nem pegando atalho
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Quando tudo já está pronto
Sai em busca do alimento
Sempre juntando um pouquinho
Pra cria após nascimento

Óleo, pólen, resina e néctar
Tudo coleta em flores
Exceto somente o barro
Que sempre acham por perto
E usam do jeito que acham certo

Quando põe bastante ovo
E um ninho completo deixa
Fecha por fora a porta
E tudo começa de novo

Sai voando a procurar
Um novo local pra sentar
Pra construção recomeçar
E pra filhos poder deixar

Isso quando não morre
De velhice ou de outra coisa
Por um sapo ser engolida
Ou até mesmo por inseticida

De um ninho terminado
Nascem os meninos primeiro
Que sempre esperam as meninas
Pra cruzar, ah trapaceiros!
Depois da brincadeira
A menina vira mulher
E junta resina e barro
Pra se tornar amassadeira
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Junta a massa e põe mais óleo
Que a construção vai começar
Essa tal de solitária
Só pensa em nidificar!

O estudo dessa abelha
Nos é importante verificar
Afinal toda essa história
É preciso conservar

Muita gente acha estranho
Que essa abelha não faça mel
Mas ela ajuda na produção
De várias frutas a granel

Abelha é bicho bom
Não tenha medo de ferrão
Pois ela só se defende
A quem lhe dá um beliscão

Findo aqui a minha história
Que de minha não tem nada
Dedico todo esse texto
À amada abelha solitária
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4. CANÇÕES DE Scaura
2015

Scaura é o gênero de abelha sem ferrão que estudei. Esse poema foi 
em homenagem às suas espécies.

Scaura é bicho calminho
Mesmo as protetoras do ninho
Ao perigo, saem de mansinho
Não querem briga, só carinho

De sobra tem calma e mansidão
Mas mesmo assim, cumprem seu rojão
Estão sempre a voar e procurar
A comida para, os seus, alimentar

Pão, pólen ou saburá
Mais rica proteína não há
Sempre em grupos pra coletar
E em potes armazenar

O néctar a energia dá
De canudinho Scaura bebe
Pra, em mel, transformar
E a um pote ser entregue

Mora em casa alugada
Feita pelo compadre cupim
Mas muito bem reformada
Com própolis de alecrim

São pequenas frágeis e dóceis
São meigas, simples e doces
Batalhadoras bem precoces
Espartanas? Há se fosse!
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Arrumam a casa de um só jeito
E isso com a espécie varia
E mesmo que tudo já tenha feito
Ao menos cera produziria

Invólucro pra cria não tem
A célula é clarinha e oval
Alimento maçal como convém
O melhor do recurso floral

Cria em cacho ou horizontal
Pode até ser vertical
Scaura não é bicho global
E sim, Neotropical

Scaura latitarsis em voo para entrar em seu ninho.
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5. ZUMBIDO DE PARASITA
23/01/2019

Referente às abelhas cleptoparasitas. Inspiração: Exaerete que 
parasita ninhos de Eulaema, ambas Euglossini.

“Quando o gato sai
Os ratos fazem a festa”
Já dizia antigo ditado 
Ninguém discorda nem contesta

A abelha solitária
Que é tida como guerreira 
Tende ficar atenta
Pra não vacilar em besteira

Abelha vívida trabalhadora
Se prepara e sai de seu cantinho
Pra buscar alimento
E depois retornar ao ninho

Não percebe que à espreita
Tem outra abelha na esperteza
Que a espera sair
Pra invadir sem gentileza

Utiliza de má fé
Faz jus ao próprio título
Abre uma célula já fechada
E começa mais um capítulo

Destrói o ovo já posto
Pela trabalhadora inquilina 
Pra tomar seu próprio posto
Pondo seu ovo por cima
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Mais furtiva ainda
Sai de fininho do ninho
Pra não levantar suspeita
Deixa tudo igualzinho

Essa abelha folgada e esperta
É tida como parasita
E isso não é calúnia
Pois tudo muda com sua visita

Retira ovo ou larva da inquilina
Se aproveitando do trabalho alheio
Tudo pra ver seus filhotes
Se criarem com bucho cheio
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6. LÁ VEM UMA LADRA!
16/11/2018

Referente à história natural das abelhas cleptobióticas Lestrimelitta.

A história de agora
É conversa de ladrão
Dizem que quem rouba
Não trabalha de montão

Diferente dessa telha
Tem uma certa abelha
Que trabalha feito louca
Roubando merenda alheia

Não visita flor nem colhe resina
Pólen mesmo, só vem de pote
Mel já tem prontinho
Dos potes do vizinho

Ela solta um cheiro forte
Que parece com limão
É chamado feromônio
Pra atiçar o coração

Bagunça o ninho vítima
Quebrando a comunicação
Desorienta as campeiras
Com cheiro bom de limão

Junta grupo de operárias
Todas prontas pro assalto
Vão invadindo com classe
Sem nem descer do salto
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Secam potes de alimento
Matam abelha defensiva
Jogam o corpo ao relento
Êta abelha expansiva!

Montam guarda na entrada
Soltando seu perfuminho
Desorientam outras abelhas
Construindo um canudinho

Nem a cria respeitam
Abrem célula e sugam tudo
A larva, apenas rejeitam
Pense num povo sisudo!

Quão esperta é essa ladra
Vivendo roubando ninho
Sempre de quadra em quadra
Até parece redemoinho

Espera o vizinho juntar
Quando tá bem equipado
Pega a espada e vai lutar
Pra sua cria alimentar

Essa guerreira sofre injúria
Mas no fundo é boazinha
Quando o assunto é cozinha
De amorzinho vem a fúria!
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7. UMA HISTÓRIA DE AMOR
15/01/2019

Referente à história de amor entre abelha e flor, através da 
polinização.

Vejo uma pequena nuvem
Que reflete uma bela flor
Lançando doce perfume
Quem será seu polinizador?

Um príncipe à cavalo
De espada e armadura
Trotando sem intervalo
Quem estará à altura?

Falo da abelha nobre
Que não esconde essa paixão
Sempre a procurar
Um doce perfume na imensidão

Essa história vai longe
E de longe ela vem
Do Cretáceo pra cá
E ainda de muito além

“Foi amor à primeira vista”
Disse a abelha destemida
“Sinto um forte sentimento!”
Exclama a flor hipnotista

A abelha depende da flor
Suga néctar com carinho
Sustança com doce sabor
E vai seguindo o seu caminho
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De pólen também precisa
A flor fornece de bom grado
A mais pura proteína
Num pozinho amarelado

Abelha se lambuza no pólen
Parece criança contente
E passa de flor em flor
Com um zumbido inocente

Poliniza com amor
Pois ama sua querida flor
Beneficia sem temor
Com esse ato de louvor!
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8. ABELHAS DAS ORQUÍDEAS
01/07/2019

Referente às abelhas das orquídeas da tribo Euglossini

De todas as abelhas que visitam flor
Existem aquelas que são especiais
Vivem numa intensa relação de amor
Com cores e cheiros essenciais

Pra seu perfume capturar
Os machos, orquídeas visitam 
Coletam o cheirinho bom
E em sua tíbia modificam

Saem a voar e mais cheiros a procurar
Coletam, juntam e modificam
Pra atenção da fêmea conquistar
E depois, poderem acasalar
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9. CARPINTARIA: UM GOSTO DE 
PROFISSÃO
21/01/2019

Referente às abelhas carpinteiras da subfamília Xylocopinae. 
Inspiração: Xylocopa.

Carpintaria é uma profissão
Que tem que saber fazer
Pra criar arte em madeira
Uma coisa linda de se ver

Tem abelha que é assim
Quando encontra um bom lugar
Circunda em voo, vira em mexe
E já começa a escavar

Xylocopa ou Ceratina
Essa abelha é carpinteira 
Já começa na matina
Uma fêmea verdadeira

Faz um túnel na madeira
Constrói quartos pras seus filhos
Depois sai sem dar bandeira
Comprar comida sem empecilho

Junta a massa de alimento
E logo em cima, põe um ovo 
Depois vai dar provimento
A outro quarto mais novo 
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Quando nasce uma cria
Ela permanece no ninho
Sendo alimentada pela mãe
Com comidinha no papinho

Quando mais se desenvolve 
Toma jeito e vai à luta
Vai embora e se resolve
Com coragem absoluta
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10. O MUNDO DOS INSETOS
Referente às várias ordens de Hexapoda. Inspiração: mosca 
(Diptera), grilo (Orthoptera), louva-a-deus (Mantodea), barata 
(Blattodea), bicho-pau (Phasmatodea), borboleta (Lepidoptera), 
abelha (Hymenoptera: Apis mellifera), Collembola.

No mundo dos insetos
Existe muito o que estudar
Pois tem milhares de espécies
Então é preciso se esforçar

Pra todo canto que se olha
Não é difícil observar
Basta prestar atenção
Pra, então, se encantar

Existem muitos tipos
De vários tamanhos e cores
De vida livre ou parasitas
Uns maus, outros uns amores

Tem deles que até viram música
Como é o caso da mosca
Que com inúmeras tentativas
Consegue pousar na sopa

Mosca é bicho insistente
Quando quer alguma coisa
Voa e pousa, voa e pousa
E até nos deixa impaciente

E tem aqueles cantadores
Que não nos deixam cochilar
Insistem no seu cantar
E sempre nos bastidores
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Cricri pra lá cricri pra cá
Sempre a estridular
Pra sua parceira chamar
E, então, acasalar

E quem já ouviu falar
Que formiga é bom pra vista?
É complicado até explicar
É coisa pra oftalmologista

Às vezes são difíceis de se ver
E nem precisa observar
Trabalham sempre pra valer
Pra sua rainha satisfazer

Tem deles que vivem prostrados
Cumprindo sua religião
O louva-a-deus afortunado
Tá mais pra centurião

E vive esperando a presa
Sempre de prontidão
Pra dar bote certeiro
E garantir a refeição

Tem inseto horripilante
Que sempre corre da luz
No esgoto é comandante
E nunca, a ninguém, seduz

Falo da amiga barata
Que só uma saia de filó tem
E nem adianta fazer serenata
Que em seu papo ninguém se entretém

Galho, casca, pau ou folhagem
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A muitos facilmente engana
É expert na camuflagem
Bicho-pau ou simples miragem?

Ao sair de seu casulo
As borboletas ganham forma
E começam a bater asas
Sem seguir nenhuma norma

Com asas grandes e coloridas
Vivem a buscar flor
Pra colher bastante néctar
E semear o seu grande amor

Põe ovo em uma folha
Pra lagartinha então nascer
E começar seu bom trabalho
Comer, comer, comer...

Quando muito se alimentam
Chega a hora da transformação
A lagarta vira casulo
E aguarda sua emersão

Nas abelhas não é diferente
A larva come papinha
Geleia real beneficente
De aviãozinho na boquinha

Se continuar a comer
Rainha se tornará
Mas pra operária nascer
Mel e pólen comerá
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Tem deles que mal se vê
Vivem no solo a se entreter
E com sua fúrcula poderosa
Saltam sem perceber
Quando são ameaçados
Pra do inimigo se esconder
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11. SONHO DE NINFA
Referente à uma ninfa de Hemiptera avermelhada encontrada em 
um fragmento de mata amazônica.

Ei, não sou adulto
É preciso crescer?
Isso te é insulto?
Não quero envelhecer!

Entenda a minha posição
Sou ninfa avermelhada
Com preciso rebolado
Chamando muita atenção

Mas pensando melhor
Sendo adulto, terei asas
Poderei ganhar os céus
E iniciar minha saga

Suga planta, suga planta
Mel docinho recolher
Suga planta, suga planta
Muitas pra escolher!

                  
                 Ninfa de Hemiptera.
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12. PARA ENTOMOLOGIA
Em homenagem à minha turma de mestrado no INPA, em 2014.

Stratio ou Stracio
Nunca sei como usar
Stratiomyidae é uma família
Em que eu amo trabalhar!

O Trichoptera junta pedras
Pra sua casinha elaborar
E se forem coloridas
Só pensam em poder divar

São vetores de doença
Os Culicidae safadinhos
E mesmo com indiferença
Amo esses bonitinhos

Uns dizem que é poeira
Outros nem sabem o que é
Vou estudar sem besteira
Os Zoraptera, seu mané!

Os grilos cantam todo o tempo
Chamam sempre sem temor
Sua parceira acasalante
Ai que horror! Ai que horror!

Todos amam os fofuchos
São bonitos de se ver
Com as asas exuberantes
É impossível não se entreter

Nos grandes termiteiros
Existem muitas galerias



« 32 »

Onde tudo é organizado
Quão bonita é a ecologia!

Staphylinidae é o seu nome
Uma família de paixão
Sendo Collembola ou não
Ganhei mais um sobrenome

Muitos brincam comigo
Pois trabalho com bicho-pau
Mas sei que não é castigo
É apenas um grande degrau

Bicho folha é bicho legal
É da cor da natureza
Campo, verde e Amazônia
Os amo com toda certeza!

Corcundinha é o seu nome
E meu apelido também
Veio depois de uma história
Que contei pra uns neném!

Prefiro as mariposas
Misteriosas e bem vistosas
Trazem no seu voar
O poder de me encantar

Vim pra Amazônia
Pra entomédica estudar
Doenças e vetores
É importante se atentar

Não sabia o que fazer
Mas acho que me encontrei
Na entomo aplicada
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Foi onde me debrucei

Quero muito ensinar
Mas antes preciso aprender
Vim pra Amazônia
Pros Psocoptera poder entender
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13. OUTROS POEMAS
i

O filme da vida

20/09/2015

Se a vida fosse um filme
Visto na TV, PC ou DVD
Qual seria a hora de assistir?
Serviria só pra entreter?

Nos momentos bons, desaceleraria
Nos péssimos, pularia
Nos ruins, aceleraria
E no clímax, pausaria?

A vida é uma ação contínua
Com muita expectativa e esperança
Muitos erros e obstáculos
Mas com sentimento em abundância

Seria ótimo possuir o controle
Assim, nós mesmos nos guiaríamos
Sem SAP ou legenda
Se nos perdêssemos, voltaríamos

Mas esse é o grande “xis”
A vida não volta
Feito água em chafariz
O que nos causa revolta

As vezes, um replay faz falta
Outras, seria uma lástima
E mesmo com a auto estima alta
Se desprende de nós uma lágrima
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Cada dia a raiar
A cada nosso respirar
Só vem pra poder somar
E a experiência solidificar

Quando acaba o filme
Deve ficar uma mensagem
Pra que outro se anime
Por te assistir de passagem

ii

12/07/2015

As decepções machucam
Mais do que o próprio erro
Retrocedem, soluçam
De vaca ou boi, à bezerro

Se amar é uma decisão
Que não mais pode continuar
Vou correr na contramão
Pra esse amor silenciar

Por mais que doa, livre estou
Sei que vou sobreviver
Reconstruindo o que quebrou
Quando esta noite amanhecer

iii

Espatódea
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Espatódea, gineceu, cor de pólen
Uma música lembra e leva
Folhas que ao vento se joguem
Pra erradiar linda primavera

Jeito tímido como botões
E vistoso feito pétalas
Sorrisos soltos em balões
Protegidos por sépalas

Forte como embaúba
Resistente como Cactaceae
Linda feito orquídea
E delicada como Rosaceae

Eu te chamo, admiro
Tua raridade e beleza
São como fortaleza
Que me arranca suspiro

iv

Não sei o que aguardar
O tempo que preciso esperar
Sinto, mas não sei explicar
Um vazio, uma saudade a apertar
Meu peito a sufocar
Distante de todos quero estar
Ter tempo pra pensar
Refletir, meditar
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Fechar os olhos e voar
Sorrir, me alegrar
Pra te encontrar
Te ver, te tocar
Descansar...

v

Ar de vida

19/04/2017

Toc toc toc
Alguém pode me ouvir?
Toc toc toc
Tem mesmo alguém aqui?

Vida amarga, vida fria
Onde a luz se esconde?
Não enxergo, quem diria?
Por que tudo está distante?

Toc toc toc
Insisto em bater
Toc toc toc
Tem que atender

Derrubo água no chão
E vejo a cena pensativo
A água levando vida
Se esvaindo em solidão

Em que direção é o nascente?
Só vejo cinza e tristeza
Todas dão pro ocidente
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Onde o sol finda a beleza

Um suspiro, pulmões inflam
Sinto vida, sinto dor
Sinto um tédio devastador
Que some quando desinflam

Toc toc toc
Tenho algo a te contar
Toc toc toc
Sei que não posso esperar

Estou feliz em perceber
Que a dor faz parte do sentir
Senti vida pra valer
Preciso apenas me convencer

Arco-íris em dia nublado
Raio de sol em dia chuvoso
Um sentimento não acabado
Mas que sorri caprichoso

Toc toc toc
Só vim me despedir
Toc toc toc
Pra outro nível subi

Digo à vida, que acordei
Sinto cheiro, toque e sabor
Com a visão que deslumbrei
Pra perceber meu próprio valor
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vi

Voa andorinha

08/06/2017

Voa, voa andorinha
Lá se vai na ventania
Morar na sertania
Batendo as asinhas

Quando ninguém acreditou
Andorinha voou
E o céu ganhou
Mas, saudade deixou

Andorinha tem um sonho
E quer o alcançar
Mesmo com rosto tristonho
Quando a saudade apertar

vii

Tem tempo?

15/07/2017

Quanto tempo leva?
Quanto tempo traz?
Quando o tempo vela?
Quanto tempo jaz?

A gente não sabe o que sente
A gente só sente que sabe
Vem feito tempo presente
Às vezes, nem no peito cabe
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Difícil dizer o que é
Só sabemos que faz bem
Olhar perdido feito mané
E de sorrisos que recebem

Bem-me-quer, mal-me-quer
O que quero eu realmente sei
Mal, bem que, me, bem
Cheiros bons suspirarei

viii

18/09/2017

O dia nasce colorido
Coisas boas pra guardar
Tudo que é caco de vidro
Um novo quadro a se formar

Mente aberta, vida mansa
Um sorriso sorrateiro
Preenche, descansa
Num ar de aventureiro

Sinto tudo ao te ver
Sinto tudo não te vendo
Sinto e quero aprender
Com tudo acontecendo

Nuvens feitas de algodão
Alegria a se espalhar
Bolinhas de sabão
Tudo é tão singular!
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ix

A gente vive, a gente sabe, a gente sonha
A gente não acredita quando se concretiza
A gente rola, não dorme de vergolha
Mas a força, de dentro, profetiza

Som, cheiro, cor, amor, calor
Vibrações positivas que nos envolvem
Como a flor do beija-flor
Se entrelaçam, se fundem, absorvem

É forte, estremece
É doce, acalma
Tece, emudece
Satisfaz minh’alma

x

Molhou

16/01/2018

Como a chuva que chegou, molhou
Nem bastou o céu nublar, o vento soprar
Veio sem avisar, encurralou
Partiu pro meio, remexeu, sapateou
Fez que caía, mas sorriu, brilhou
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xi

Casa vazia

22/05/2018

Abrir os braços e gritar aos ventos
Verdades quebradas, janelas que batem
Casa vazia, corpo nu, sem sentimentos
Os ventos permeiam, adentram, invadem

Levando consigo, do eco, as finas gotas
Repetem, vibram... com ruídos silenciosos
Não é fácil obter todas as respostas
É frio, sombrio, com ar de remorso

Complica a vida saltar aos ventos?
Toda a dor se torna combustível
Voar à noite, voar com a sorte ao relento
Capturar, do nada, o inatingível

xii

Terceiro gole

16/07/2018

Ele vem como quem não quer nada
De mansinho, de fininho
Te envolve, te enlaça
Como explosão de granada

Turbilhão de emoções
Te enaltecem, entontecem
Muitos clarões ao redor
Te abastecem, envivecem
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O mundo parece diferente
De longe, dançam objetos
O entender torna-se incoerente
De perto, parecem incompletos

xiii

Dou mó valor ao meu nordeste
Por isso sou caba da peste
Com isso vou me virando
E pelo mundo andando
Pra novas terras explorar
E com meu coração abraçar
Uma pessoinha acolá
Que me fez desarmar...

xiv

Tempo de vida

08/12/2016

O tempo encurtece a vida
A vida encurtece o tempo
A vida disputa o tempo
Com o tempo que a vida tem

Tem tempo de vida?
Tem vida de tempo?
Sem tempo, com vida?
Sem vida, com tempo?
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O tempo convida
Mas a vida não tem tempo
A vida diz: tempo!
Mas o tempo não vive a vida

Quanto tempo a vida tem?
Quanta vida a vida tem?
Quanto tempo o tempo tem?
Quanta vida o tempo tem?
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