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Dedico este livro a todos que 
passaram pela minha vida e me 
deixaram uma inspiração qualquer. 
Momentos e histórias que se 
transformaram em poesias.   





Prefácio 

Falar do Serginho pode parecer óbvio. Descobriu e 

continua a descobrir gerações de modelos e artistas. 

Uma pessoa que se entrega por inteiro ao trabalho. Um 

cara com uma intuição singular para perceber coisas à 

frente do seu tempo. Mas falar do Serginho fora do 

ambiente de trabalho é para poucos. Um ser de uma 
sensibilidade profunda. Uma alma lírica e suave. Me 

enche de alegria saber que ele está convidando você 

para conhecer um pouco da sua delicadeza e pujança como 

poeta. Bem-vindos ao coração de seu maior talento. 

Aproveitem!!! 

Cauã Reymond 
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Apresentação 

A poesia faz parte da minha vida. Desde 
sempre. Tudo o que vejo, presencio e vivo é 
uma inspiração para se transformar em 
poesia. Pode ser uma pessoa, um sentimento, 
uma saudade, um lugar… A poesia é, para 
mim, um sentimento que sai naturalmente em 
forma de palavras.  
 
A ideia de lançar este livro nasceu 
justamente quando criei o grupo "Era uma 
vez um poeta". Há dois anos, reúno atores, 
modelos e poetas para declamar poesias 
toda semana. Foi assim que decidi juntar 
meus escritos e escolhi 33 poesias para 
este meu primeiro livro. É claro que também 
me inspirei no mundo da moda para alguns 
poemas como Punk Chic Chanel e Castelos de 
Sonhos. A moda e a poesia andam, juntas, na 
minha vida. 
 

Sergio Mattos 
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Era uma vez um poeta 

Era uma vez um poeta 
Que sonhava poesias 
E desenhava seus sonhos com palavras  
Nuas & Cruas  
Palavras soltas 
Misturadas ao acaso, feito mosaico  
Rabiscos & rascunhos emaranhados 
Bagunçados  
 

E assim fingia suas mentiras  
Como quem dribla o destino  
Sozinho, no silêncio do seu infinito  
Carregava saudades do ontem  
Do hoje…  
Do amanhã? 
Soldado de um tempo incerto  
vivendo ao Deus dará...  
Sem porto, sem teto, sem porta… 
E as perguntas caladas no seu coração cigano 
 

Caminhava com olhos vendados & cabelos ao vento 
Não pertencia a ninguém, errante, nômade, livre! 
Sobrevivendo entre Encontros & Despedidas  
Colecionando Sorrisos & Lágrimas  
Guardando Amores & Segredos 
Adorando o Sol nos dias quentes de verão  
E namorando a Lua nas madrugadas frias de inverno  
Comemorando as surpresas 
A cada novo horizonte, dia após dia 
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E a vida em círculos, feito Carrossel  
Tudo parece de Papel  
Tudo Torre de Babel  
E… como filme de ficção  
A vida segue seu roteiro, sem trégua  
Com seus Mistérios & Milagres  
Seus momentos mágicos  

  






