


Doce Naufrágio  

Sonho após sonho 
Eu vi naufragar,

Nesse mar de ilusões 
Eu não soube nadar,

Quais pesados grilhões 
Atados em mim, 

Os sonhos que eu tinha 
Levavam-me ao fim.  

Sonhar não é errado 
O que é errado, sim,

É a razão por que sonhamos, 
O que nos move, enfim.



Por querer tanto ouro 
Fiz meu barco pesar, 

Foi assim que a ganância 
Me fez afundar.  

A vingança e o rancor 
Eram pedras que eu trazia 

E por mais que nadasse 
Mais ao fundo eu ia.

 Com braçadas bem largas 
Nadei com orgulho, 

Mas acabei encoberto 
Por ondas e entulho.  

A arrogância me fez 
Crer que eu era capaz 

De navegar pelo mundo 
Já sabendo de tudo 
Sem olhar para trás.



Pelo meu egoísmo 
Socorro eu neguei, 
A quem se afogava 

A mão eu fechei, 
E por esse motivo 

Também me afoguei.  

A vaidade me fez 
Trocar os pés pelas mãos, 

Perdi o compasso, 
A vela e o timão, 

Como barco sem leme 
No mar eu fiquei 

No primeiro rochedo 
Bati e quebrei.



Após tantos desastres 
Resolvi não sonhar, 

Despi-me de meus sonhos 
E atirei-me ao mar, 

Ao sabor das marés 
Deixei-me levar, 

Sem destino ao certo 
Sem mapa ou certeza, 

Hoje o mar que me mostra 
Aonde chegar.



Agora sinto em minha alma 
Que me fiz parte do mar 

E mesmo sendo uma gota 
Eu me faço contar,

Pois, se um segundo faz um ano, 
Eu... 

Um oceano.



E qual em ponto e reponto 
Ganho e perco terreno, 
Se hoje estou revolto, 
Amanhã sou sereno, 

Comparado a mim 
O meu sonho é pequeno, 

E as pedras que encontro 
As abraço primeiro 

E com incontáveis afagos
As transformo por inteiro, 

Seguindo, assim, 
Em quão doce peleia,

Onde eu continuo água, 
Mas, a pedra... 

Vira areia.



Mas um grãozinho que tiro 
É a minha felicidade, 

Pois com muito carinho, 
Mais cedo ou mais tarde, 
Vou fazendo uma praia 
Para poder, na verdade, 

Ver a mais bela sereia 
Qual linda beldade,
Deitar-se na areia 

Aonde venho, depois, 
Passear em seu corpo 
Num encontro a dois. 
E, por fim, nessa hora 
Minha alma se extasia, 

Pois meu sonho de Amor 
Só assim se sacia. 
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