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3 

TRÂNSITO DE MARTE 

Letra e música: Julie Wein 

Meu bem-querer 
Essa canção 

Eu fiz pra você 
 

O dia vem 
E a Lua 

O céu escondeu 
 

Quem sabe 
O nosso amor existe só 

No tempo em que a Terra encobre a Lua 
Quem sabe 

Ele exista em outra dimensão 
E aqui a gente não consegue ver 

 
A gente aqui 

É só um relance 
Do espaço 

Ninguém nos vê 
Não posso viver 
Sem imensidão 

Se tudo o que há 
É de tamanha vastidão 

 
Quem sabe 

Era só o trânsito de Marte 
Quem sabe 

A paixão não fazia parte 
Quem sabe 

Era só um instante em conjunção 
Só que eu não sei viver 

Sem entregar profundamente o meu coração 
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BEIRAL DA PORTA 
 

Música: Julie Wein 

Letra: Julie Wein e M. Vieira 

 

 

 

Me tomou por inteira 

Viciou minha pele 

Enlaçou nossas vidas 

Com toda delicadeza 

Suspirou promessas 

Infinitos encontros 

Me olhou ver o sol da manhã 

E o tempo parou 

Me largou no silêncio da dor 

E o tempo parou 
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VALSA EM SIM 
 

Letra e Música: Julie Wein 

 

 

 

Meu amor 
Pode me chamar de amor 

Sem nenhum pudor 
Com todo direito 

Mesmo assim sem jeito 
De cada verso derramado seu 

Brota uma flor 
 

Não vai passar 
Não vai passar 

Não se deixe enganar 
É só um dito popular 

Amor maior que o mar 
Nem mesmo o tempo pode apagar 

 
Pode me chamar de amor 

Qual é o mal de amar assim? 
Sonha comigo 

E mesmo que não acorde 
Ao meu lado jamais 

Não se culpe por amar demais 
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TENTEI DISSO E TUDO MAIS 
 

Letra e Música: Julie Wein 

 

 

 

Já fiz de tudo 
Pra tentar te esquecer 

Mas não brigamos 
Nem sequer só uma vez 

 
Já faz um tempo 

Que essa história terminou 
E ainda assim 

Meu coração não se fechou 
 

Já fiz pilates 
Meditação 

Tentei Yoga 
Composição 

 
Passei bem longe 

Do seu cordão 
 

Mas nada disso 
Nenhum pouco adiantou 
Meu coração ainda ama 

Tudo o que um dia amou 
 

Só me resta entender 
Que a ilusão de te esquecer 

É só mais um ponto sem final 
E nunca vai se resolver 
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ÍTACA 
 

Música: Julie Wein 

Letra: Viviane Burger 

 

 

há tantas noites teço 

bordo 

resisto 

espero 

 

quando voltas para a ilha da tua infância? 

 

lá tantas vezes amorteço 

não abordo 

desisto 

desespero 

 

não vens acabar com a distância? 

 

já tanto sei que sem amor teço 

não estou a bordo 

não existo 

expiro 

 

teu retorno não tem mais importância. 
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BEIJO DA NOITE 
 

Música: Julie Wein 

Letra: M. Vieira 

 

Como pôde me deixar na rua escura 
Com os carros a apressar meu coração 

 
Como umedecer um lábio e deixar o outro 

À espera de um encontro 
 

Minutos de silêncio 
Existir depois ir embora 

 
Você fugiu de mim 

Você saiu assim 
Você traiu 

 
Como sair assim naquela rua escura 

Cair no beijo da noite e dormir sem mim 
 

Olhar na varanda 
O olhar da lua nua 

 
Sempre uma rima crua 

Como fugir de mim 
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POEMAS DE TI 
 

Música: Julie Wein 

Letra: M. Vieira 

 

Já usei todos os poemas 

Usei poemas que eu vi 

 

Usei poemas dos outros 

Usei outros de ti 

 

Usei palavras perdidas 

que vi por aí 

 

Não sei se hoje teria 

o que dizer por aqui 

 

Palavras que um dia teria 

que um dia perdi 

 

Palavras que por um olhar esqueci 

que fogem, que correm 

e não param aí 

 

Acorda acorda 

Acorda em si 

Não fale da mulher amada 

Do que houve ali 

 

Não sei se hoje teria 

o que perdi por aí 

 

Já usei todos os poemas 
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MAR DEMAIS 
 

Música: Julie Wein 

Letra: Mariana Ferrão 
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água tatuada no coração 

testemunha de tantas vidas 

mar: uma saudade de gente 

presa à superfície da pele. 

 

mar ondulado nos olhos 

reflexo de mim mesmo 

refúgio e mistério 

profundo desejo de fundir-me 

 

mar de espumas e crinas 

mar de amigos e predadores 

de abundância e solidão 

ondas de amor e devastação 

 

amar a força da vida 

à tora lançada à areia 

desfalecida 

o canto da sereia 

 

mar de gelo 

risos, rios e Himalaias 

rebentação, naufrágios 

correntes e arraias 

 

mar montanha 

de fossas abissais 

de marinheiros e cabos 

vulcões astrais. 

 

mar façanha 

náuticas epifanias 

espelho do agora 

e de enferrujadas capitanias 

menina catando conchinhas 

junto meus pedaços 

carcaças, cascos 

cacos e cais 

 

mar mergulho 

afundo mais 

me conheço 

escuro recomeço 

 

a marca apagada da água 

a pegada sumidia do traço 

a brisa salgada 

respingada no ar 

 

somos conchas 

e pérolas 

baleias, golfinhos e 

estrelas 

 

mar sem contorno 

somos gota, areia 

ou água? 

 

Somos grãos, 

silêncio, palavra? 

 

Grãos de silêncio 

Ondas de pausas 

Palavras de espuma 

 

 

mar de som 

de ritmo e rima 

mar de susto 

e imprevistos 

 

mar dos pirajás 

e chuviscos 

das tempestades à vista 

da cabine intimista 

 

mar sem contorno algum 

banhados apenas 

somos um 

 

Mais? 

 

Mar demais. 

sem mais: 

Mar. 

 

 

 












