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QUEM SOU EU?

Quem sou eu?
Nasci pelado
Por muitos
Não fui adorado
Por poucos
Não fui rejeitado.

Quem sou eu?
Não fiques calado
Meu coração
Está dividido
Dentro dele
Tudo faz sentido.

Quem sou eu?
Pergunto á você amigo
Com voz tremula
E olhos umedecidos
Se souber
Por favor- me diga.

Quem sou eu?
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PASSAR DO TEMPO

O poeta, disse:
O tempo não pode parar.
Eu... Vivendo meu tempo
Vendo- o passar, pergunto:
Com o passar do tempo
Quem sobreviverá?

Pensando assim
Busco no tempo passado
Nomes dignos
De serem lembrados
Como exemplo de vida
Para toda a humanidade.

No arquivo da memória, descobri:
Que existem poucos nomes.
Porque muitos deles
Ao escreverem a própria história
Fraquejaram nos momentos
Que foram exigidos.
Eu... Como parte do todo que “sou”!
Pus- me a perguntar;
Com o passar do tempo
De que forma serei lembrado?
Será que serei digno
Como exemplo a ser seguido?

Preocupado com o que fiz
Sinto o peso da responsabilidade
Sobre meus ombros pesarem.
Porque somente “eu” posso
Garantir de que forma
Amanhã serei lembrado.

Goiânia 27-05-07
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FOME E SEDE DO SABER
Eu...
Grão de areia que sou
Queria poder dizer
Que não sinto fome
Nem sede de saber.
Queria poder dizer
Que nessa busca
Sou solitário, porque:
Não existe ninguém mais
Com tais necessidades!
Não quero aqui
Dizer que sou vítima!
E sim, exaltar;
Os menos favorecidos
Que vivem a margem da vida.
Na mais profunda ignorância
Sem o direito de opinar.
E da oportunidade
De através da vontade
A sua história mudar.
Eu como parte da maioria
Sou o que ela “é”!
Literalmente falando.
Diante das adversidades da vida
Que a vida nos oferece.
Por isso sinto- me
Também responsável
Pelo que a vida poderá ser
Se todos nós desempenharmos
Dignamente nosso papel.
Com a certeza que o amanhã
Da humanidade que virá
Depende do que hoje fazemos
Sugiro que todos tenham
Fome e sede do saber.

Goiânia 27-05-07
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LINHA DO HORIZONTE

Na linha do horizonte
Distante de meu alcance
Tem um monte.

O qual eu devo escalar
Até o pico e gritar
Vou avante.

Quando isso acontecer
Não vou me enobrecer
Porque sei que sou errante.

Lá tem tantos estrelados
Todos já consagrados
Que formam uma constelação.

Depois que acontecer
Eu junto deles viver
Quero agradecer.

Á todos os que me ajudaram
Sem deixar ninguém de lado
Inclusive, você!
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QUAL SERÁ MEU PAPEL?

Caminhando nessa estrada
Como ovelha desgarrada
Com perseverança e garra
Procuro atrás dos montes
O que está me acontecendo.

Desafios, incertezas
Fazem parte do dia-a-dia, mas,
Quando olho no espelho
Percebo que o tempo passou
Novamente pergunto, quem sou?

Onde está minha alegria
E o meu prazer de viver
Nas glórias do passado
Nos desafios presentes
Ou no amanha que virá.

Será que a minha alegria
É como a alegria da criança
Estampada em teu rosto
Como querendo dizer
Sou vencedor?

Ou como a alegria daqueles
Que ao saberem
Da desgraça dos outros
Rejubilam- se
Dizendo eu sabia.

Não...
Eu não sou assim.
Porque trago dentro de mim
Nobres sentimentos
Contradizendo a maldade.
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Da janela do meu quarto
Vejo a noite sombria
O não poder e o desespero
De pessoas indefesas
Implorando o pão e a vida.

Em silencio, pergunto- me:
Qual será meu papel?
Se for semear a paz
Vou cumprir minha missão
Para o inimigo, estender a mão.

15
06

MEDITAÇÃO

Sem saber de onde vim
Nem para onde vou
Jamais saberei explicar
Com exatidão quem eu sou.
Partindo- se do principio
Que em tudo existe o, porquê?!
Minha presença na terra, eu creio:
Não ser para simplesmente viver.
Meditando, em silêncio viajo;
Em busca da resposta que fala
De onde vim e para onde vou
E se sou quem eu deveria ser.
Inseguro no que faço
Para o cumprimento da missão
Peço ao criador que me inspire
O amor, a renúncia e o perdão.
Sabendo que sou errante
Como ser humano que sou
Procuro fazer aos outros
O que quero que façam a mim.
A colheita que amanhã faremos
Depende do que hoje semeamos.
E para termos direito a colheita
Logicamente, é preciso semear.
Antes de exigirmos o perdão
Devemos aos outros, perdoar.
Para sermos amados
Devemos também amar.
Meditando nessas palavras
Meu pensamento vai...
Se a reflexão for exercitada
A paz será continuada.
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PORTO SEGURO

Tudo que eu fiz até agora
Vou fazer ao dobro e muito mais
Vencer sempre é a esperança
Com garra, força, e perseverança.

O legado que eu trago da infância
É ser honesto e trabalhador
Se, tento esquecer eu não consigo.
Sobrevive desde o tempo de vovô.

Olho de lobo, pé de coelho e mão fechada.
São talismãs que o homem consagrou
Não se esqueçam senhores José da vida
Que sem a fé nada se realizou.

Faça da vida seu barquinho de papel
E dê a ele o nome de ideal
Pode estar só, pode estar em um enduro.
Que chegarás até o porto seguro.

Com a certeza que a vida
É uma eterna caminhada.
Sigo meu caminhar lembrando
Que tenho que ao porto seguro chegar.
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CHAMA DE AMOR

Dentro de mim
Tem uma chama
Me, queimando
Me, mostrando
Que o desamor
Está no peito
Dos humanos
Desumanos
Que o coração
É o estopinho
Dessa chama
Desse drama
Que o amanhã
É sempre tempo
De amar
Sair da lama.

Dentro de mim
Tem uma coisa
Tão difícil
De entender
Ás vezes dói
E são bem poucos
Os que tentam
Compreender- me
Trás o desgosto
Também o gosto
De te amar
E de viver
Trás a saudade
Essa saudade
Que hoje sinto
De você.
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GALENA MINHA GALENA

Nasci no estado de Minas
Em um povoado pequeno
Á margem do Ribeirão Caricó
Cujo nome é Galena.
Para falar de minha infância
Minha lembrança não falha
Porque vejo a paisagem
Da bela Vereda da Paia.
Lá eu vivi muito pouco
De pouco posso falar
Mas, todas as vezes que falo.
A saudade me faz chorar.
Não sei por que é assim
Esse meu jeito de ser
Tudo fica mais confuso
Quanto mais, tento entender.
Lá no alto o criador
Arquiteto do universo
Só ele pode explicar
O porquê desses meus versos.
Galena minha galena
Galena terra querida
Galena berço da paz
Onde a vida é mais vida.
Hoje distante de ti
Como ovelha desgarrada
Minha alma chora de saudade
De te terra amada.
Daqui de onde eu estou
Ouça o que vou lhe dizer
Dentre as moradas que eu tive
A mais bela é você.
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Antes que este meu corpo
Descanse eternamente
Rendo lhe esta homenagem
Para que eu não seja duende.
Para que minha alma
Possa em paz descansar
Com a certeza que de ti
Vou eternamente lembrar.
Lembrar- me de seus montes e vales
Banhados por belas veredas
De suas estradas sinuosas
Por onde passam riquezas.
De teu povo festeiro
Preservando as tradições
Desde as festas juninas
As folias de reis.
Parece que ainda ouço
Distante os carros de bois
Ecoando no estradão
Cantando seus refrões.
Por esses motivos e outros
De ti não posso esquecer
Lembrar- me de ti Galena
É rotina em meu viver.
Enquanto existir em mim
Um pingo de esperança
Estarei alimentando
O desejo de voltar à infância.
Para que eu possa quem sabe
Minha história reescrever
Dizer que em ti Galena
Nasci, cresci e morri.
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SONHO AO REVERSO

Meu coração
Sentiu nele uma pancada
Meus olhos encheram d- água
Minha voz intercalou.

Quando ouvi
Notícias desagradáveis
As rádios anunciavam
A paz do mundo acabou.

Jardim do Éden
Deixou de ser paraíso
Porque o povo em guerra
Expulsou Mashia de lá.

Os verdes campos
De repente transformaram-se
Em campos de batalha
Fumaça preta no ar.

Todas as águas
Ficaram avermelhadas
Com o sangue da humanidade
Que começou a jorrar.

A minha voz
Até que em fim voltou
Trêmulo como nunca esteve
E comecei a gritar.

Meu Deus do céu
Eu te peço, por favor;
Acabe com a violência
Desse povo sofredor.
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E quanto a aqueles
Que provocaram a guerra
Elimine- os da terra
Deixe aqui somente amor.

O meu pedido
Foi ouvido e atendido
Fumaça preta acabou
E o azul do céu voltou.

Todas as águas
Que ficaram avermelhadas
Voltaram a sua cor
Sua cor incolor.

Mas eu queria
Um pouquinho mais de sonho
Para ouvir todas as rádios
Anunciando o amor.

Obs. Heb. Mashia= Ungido.
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EXPURGO URBANO
Qual é a lógica?
Qual é a lógica?
A lógica da lógica
É o rico ficar mais rico!
E o pobre ficar mais pobre!
Se antena meu irmão
Para que não se engane
Com o amanhã dos chamados
Excluídos sem guarida
Sem teto e perspectiva de vida.
Para que tu possas saber
Do que é que estou falando
Não precisa ser formado
Em sociologia
Ou em economia.
Basta prestar atenção
Nas decisões daqueles
Que por um motivo ou outro
São detentores do poder
E decidem por você.
Qual é a lógica?
Qual é a lógica?
A lógica da lógica
É o rico ficar mais rico!
E o pobre ficar mais pobre!
É o pobre ser expulso
Da periferia
Da periferia
Para a periferia
Da periferia.
Pelos latifundiários
Vejam só que maravilha!
Esse tal expurgo urbano
Para os gananciosos
Que agem sem coração.

Goiânia 25-10-05
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BUSCANDO A MIM MESMO

Buscando á mim mesmo
Sai sem saber aonde ir
Andei por vales e montes
E por terras que não conhecia.
Sorri, chorei, falei, e calei.
Falei de amores perdidos
Que jamais serão esquecidos.
E de amores que não conquistei.
Sorri com os novos amigos
E com os, que reencontrei,
Falei das aventuras
Nas terras por onde andei.
Enquanto o tempo passava
O eco que em mim ecoava
E acariciava minha alma
Foi á canção do amor.
Um amor sem regras e barreiras
Que vai além das fronteiras
Em um mundo carente de amor
Amei, simplesmente, por amar!
Como criança a sonhar
Semeei com muita esperança
Tendo certeza que o amor
É o combustível da paz.
Descobrir quem eu sou
Diante de tudo e de todos
Fará com que eu seja
Amanhã melhor que hoje.
Buscando a mim mesmo descobri
O quanto do amor sou carente
O que induz- me a viver
É que a vida é dádiva de Deu

Goiânia 27-01-05
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CONFLITO

Vivendo além de mim
E além do espaço e do tempo
Nem sempre posso entender
As adversidades dos momentos.
Ás vezes solenes e sublimes
Como o raiar de um novo dia.
Outras vezes tristes e vazios
Sem prazer e sem alegria.
Nos altos e baixos da vida
Muitas vezes, fico a perguntar:
De onde vim e para onde vou
Mas, só o tempo poderá explicar.
Á um passo de mim mesmo
Refém do espaço e do tempo
Ás vezes pressinto o além
Vivendo duplo momento.
Eu e meu grande eu
Vivendo esse conflito
Espero que eles se entendam
E atendam os meus gritos.
Venham dizer- me o, por que,
Que tenho que viver assim.
Vivendo em momentos o que sou
E em outros longe de mim.
Quanto mais tento entender
As adversidades da vida,
Mais difícil fica o entendimento.
Causando- me grande conflito.
Se, sou semelhança de Deus.
E ele manifesta- se em mim
Eu e meu grande eu
Não podemos viver assim.

08/07/2005
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EU E MEU GRANDE EU

Eu e meu grande eu
Vivendo nossos conflitos
Quando ele manifesta- se
Usa meu pequeno eu
Para que seja dito
O que ele quer dizer.

Através de trovas e versos
Virando a vida ao avesso
Cobrando mais liberdade
Para manifestar-se e ir
Sempre que desejar
Dizendo o que quer dizer.

Não lhe interessa onde estamos
Nem a quem está por perto
Meu grande “eu” é deveras
Um poeta de grande talento.
Eu tenho que dar- lhe atenção
Com exclusividade e dedicação.

Nessa mútua entrega
De dedicação e confiança
Aprendemos um com o outro
Alimentando a esperança;
De um dia sermos lidos
Como os grandes poetas são.

Assim, eu e meu grande eu.
Vivendo nossos conflitos
Temos a certeza de estarmos
Buscando através dos mesmos
Algo que possa nos dar
Paz e sentido a vida.
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PELOS LABIRINTOS DA VIDA

Pelos labirintos da vida
Fui à busca da solução
Dos problemas que são meus e seus
E que afetam a nação.
Falei com seres errantes
Autoritários e arrogantes
Que por estarem no poder
Esquecem que somos semelhantes.
Com todos, os, que falei,
Encontrei perigos constantes
Principalmente dos que sente prazer
Na pratica do abuso do poder.
Como nada eu pude fazer .
De diante deles sai
Por eles terem o poder
Não quiseram me ouvir.
Nesse caminhar sem descanso
Pus- me á frente continuar
Seguindo os labirintos da vida
Pelos quais eu deveria passar.
Diante dos obstáculos
Que surgiram um pós o outro
Em cada um que dei por vencido
Com certeza aprendi um pouco.
Por isso digo a todos
Que devemos continuar
Enfrentando os obstáculos
Para a vitória alcançarmos.
Para no futuro dizermos
Aos que quiserem nos ouvir
Batendo forte no peito
Eis aqui um vencedor.

Goiânia 28-01-05
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OMISSO SOFREDOR

Se me perguntares
Por que fico calado
Não responderei
Apenas direi
Não sei!
A omissão da verdade
Não é o melhor caminho
Principalmente quando a mesma
Afeta o nosso destino
Comprometendo a caminhada.
Se prestares atenção
Perceberás e saberás
Que tudo que busco e faço
É por ti e para ti
Eterna musa amada.
Crendo que de ti receberei
Tudo que desejo e sonho
Como carinho, respeito, confiança,
Admiração, afeição, compreensão,
E o amor como recheio.
Mas também descobrirás
Que sou um omisso sofredor
Por na falta de teu amor
Sufocar a paixão esmagando- a
Dentro de meu coração.
Na esperança que um dia
Tudo seja esclarecido
Para que o brilho volte aos olhos
Desse omisso sofredor
Que a muito pensa em te amar.

Goiânia 30-01-05
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MEUS EUS E SEUS MUNDOS
Se perguntares a mim
Como é meu mundo, não direi.
Porque dele pouco sei.
Mesmo vivendo momentos
A um passo do discernimento.
Direi apenas que este ser vivente
Que rasteja entre serpentes
Sentindo sede, fome e frio.
É o meu pequeno eu
Nesse mundo de meu Deus.
Desfilando entre espinhos
Autodefesa dos espinheiros
Em silencio perguntando- me
Será que eles não têm alma
Ou ocultam seus sentimentos.
Nos flashes que trago da vida
Dessa existência temporária
Existe grande diferença
Entre a realidade terráquea
E a de meu grande eu.
Na de meu grande eu
A paz é soberana
Nada contradiz- se a ela
Todos entre se, se amam.
Com a certeza de serem amados.
Enquanto aqui na terra
Além de não se amar
A paz sempre duela
Com a ação desumana
Destruindo tudo que é belo.
Meu grande eu aprisionado
Nesse casulo terrestre
Com ansiedade aguarda
A desejada liberdade
Para a vida eterna.

Goiânia 26-06-05
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AUTO- DEFINIÇÃO E CONFLITOS

Auto- definição é dizer,
Sou! E ser...
Sem contradizer- se
Com o seu verdadeiro, eu.
Mas para ser o que diz
Não basta a gente querer
Antes de assim definir
Tem que pensar o que dizer.
Ser fiel aos princípios
Que rege um ser perfeito
É ser reto e digno
E jamais se desviar.
Querendo ser, fui militar.
Tentei ser político também
Antes de eu descobrir
O poder que as palavras têm.
Hoje não sou militar
Na política não sou ninguém
Brinco de ser poeta
Quando a inspiração vem.
Como militar, descobri;
Que a liderança é imposta
Sobre os comandados
Em vez de ser conquistada.
Tentando ser político, também fiz;
Descobertas importantes
As quais me acompanharão
Com certeza pelo resto da vida.
Descobri que o político postulante
A qualquer cargo eleitoral
Tem que ter duas caras ou mais
Para ser um bom praticante.

Goiânia 04-11-2005

Uma para falar de João
Quando estiver com José
Outra para falar de José
Quando estiver com João.
Quando estiver com Joaquim
Falar de José e de João
Sem se preocupar se está
Agradando a ele ou não.
Hoje orgulhoso, vos digo:
Com muita dignidade
Sou r.c.a. postulante
A poeta consagrado.
Como r.c.a. me sustento
Na batalha do dia-a-dia
Praticando o verbo “ser”
Sendo fiel ao que digo.
Nos momentos inspirados
As palavras brotam da alma
E retrato através delas
A essência do “ser” poeta.
Externando o que penso
Diante da arte de viver
Como artista da vida
Interpreto o meu “ser”.
Não posso viver sem “ser”
Quem realmente eu “sou”
E para “ser” quem eu “sou”
Não posso “ser” quem não “sou”.
Se, haver necessidade,
De eu mudar o rumo do caminhar
Tenho que continuar firme
Sendo fiel ao que penso e digo.
Não deixar que me convença
Mudar meu conceito de vida
É seguir a auto- definição
Primeiro sendo honesto comigo.
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VERBO “SER”

Desde a muito que eu
Sentia- me impedido
De conjugar o verbo “ser”
Dizendo “sou” de cabeça erguida
Com a certeza que sou
Exatamente quem eu digo.
Sem duvidar, quando digo “sou”.
Ou tropeçar no “ser” ou não “ser”
Tenho certeza que “sou”
Exatamente quem eu digo que “sou”!
Ciente que jamais serei
Quem eu não quero “ser”.
Um dia ao perguntar
A um sábio, meu amigo,
De pronto ele respondeu- me
Tu és um grande poeta!
Surpreso com a resposta
Emocionado, fiquei.
Desde então mudei
O meu jeito de pensar
Crendo “ser” quem eu “sou”
Sigo meu caminhar
Falando da vida que a vida
Pode me proporcionar.
Como poeta que “sou”
Faço uso literal
Do sentido do verbo “ser”
Quando digo “sou poeta”!
Mesmo sabendo que o que “sou”
Pouco depende de meu querer.
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QUEM SÃO

No meio da noite
Vozes murmuram
Palavras ao vento
Perdidas no tempo
Ecoando no ouvido
Dos seres viventes
Chamados humanos
Mas que na realidade
Não sabe quem são.
Falam de ouro
Que foram enterrados
De baixo das arvores
E dos assoalhos
Escondidos no chão
Pelos escravos
Que foram calados
Nas suas senzalas
Pelos patrões.
Hoje, eles estão,
Como espíritos errantes
Implorando compaixão
Pedindo oração
E a libertação
Dos tesouros guardados
Que os faz tanto mal
Impedindo a conquista
Da salvação.
No plano em que estão
Não precisam do ouro
Nem do prazer
Que dele advém
Porque eles não têm
O corpo necessário
Para desfrutarem
Pós-transformado
O ouro em joia rara.
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Através do contato
Com espíritos encarnados
Doam- se os pertences
Para serem libertados
Dos tesouros guardados
De baixo do chão
Buscando a perfeição
Sem saberem dizer
Com exatidão quem eles são.
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MANHÃ DE PRIMAVERA

Brancas nuvens
Manhã de primavera
Sobre o jardim florido
Borboletas voam
Colhendo o néctar das flores.

Meus olhos as acompanham
Nos voos rasantes
Maravilhados com a beleza
De seus marabales
E com o colorido de suas asas.

Naquele instante
Minha imaginação
Querendo entender- ti
Busca através do pensamento
Algo que vem de teu ser.

Ao mesmo tempo em que
Tudo que meus olhos vêem
Faz- me lembrar de você.
E desperta em mim o desejo
De te- la sempre junto a mim.

Mas a distância que nos separa
Torna- se impossível
Realizar o desejo de estarmos
Juntos eu e você
Em meio á natureza.

Sem desistir...
Meu pensamento vai...
A buscar teu olhar
Único capaz de ofuscar
A beleza do meio em que estou.
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Vai, em busca de seu sorriso,
De seu jeito de falar
Palavras de amor quando a gente
Unidos em um só pensamento
Saciamos o desejo de amarmos.

Nessa manhã de primavera
Tudo ao meu arredor
Faz- me lembrar de ti.
E desperta em mim o desejo
De junto de ti estar.

Em meio à natureza
Curtindo a sua beleza
E o voou das borboletas
Com os olhos maravilhados
Delirando de prazer.

Sem conseguir entender
O porquê de não tê- la
E de se quer olhar- ti
Sou obrigado a contentar
Com o poder, imaginar- ti.

Vendo seus olhos brilharem
Olhando ás borboletas
Contemplando a natureza.
E eu curtindo sua beleza
Nessa manhã de primavera.

36
22

COMO SER FELIZ

É comum ouvir dizer
Negativamente, sou infeliz!
Inconscientemente anulando
Os momentos felizes que viveu
Como se a felicidade
De fato não existisse.
Pobres seres errantes
Que sem saber o que dizem
Priorizam a infelicidade
Dando a ela a importância
Que não é merecedora
Através das lembranças.
Invés de dar vida á infelicidade
Por que não a felicidade?
Girando a chave do pensamento
Do negativo para o positivo
Redirecionando nossas lembranças
Rumo aos momentos felizes que vivemos.
Eu, porem vos digo que.
A tristeza não é eterna!
Assim como a felicidade também não.
Mas, você pode eternizar,
Tanto uma quanto a outra.
Através das suas lembranças.
Para isso acontecer
Basta priorizar fixando as lembranças
Nos momentos felizes, ou, nos infelizes.
Que viveste no decorrer do dia.
Se priorizares os felizes, com certeza.
Terás felicidade duradoura.

Goiânia 10-08-05

37
23

REVIVER DA VIDA

Meditando debruçado
Na soleira da janela
Descobri que a vida é bela
Revirando o arquivo da vida.
A tristeza e a felicidade brotam
Ao revirar na minha história
Momentos de pura magia
Gravados no arquivo memória.
No resgate de meu passado
Revivi momentos vividos
Como se os tivesse vivendo
Pela primeira vez.
Enquanto revivia senti
Lágrimas, meu rosto molharem.
Diante da impossibilidade
De revive- los na realidade.
Alguns desses momentos
Deixaram em mim cicatrizes
Profundas e dolorosas
Na alma e no coração.
Revendo e revivendo momentos
Arquivados ao longo dos tempos
Descobri que a minha história
Merece reconhecimento.
Descobri que a minha presença
Em lugares distantes e diferentes
Cada uma á seu tempo
Fazem sentido em minha vida.
Para que eu me transformasse
No ser humano que hoje sou
Foi preciso que eu vivesse
Tudo que tenho vivido.
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Foi preciso que eu passasse
Por becos e corredores
Em meio á penumbra da noite
Sem ver onde pisava.
Foi preciso ouvir trovões
E relâmpagos rasgando o céu
Ventos sem direção
Sem ter a quem recorrer.
Foi preciso correr riscos
Pisando em terras estranhas
Ouvindo insinuações do tipo
Aqui tu não és bem vindo.
Por essas e outras mais
A oportunidade de ter vivido
Minha alma feliz rejubila- se
Diante dos desafios da vida.
Vida impar e inconfundível
Entre milhões de outras
Que retrata a grandeza
Do poder do criador.
Revivendo minha história
Sigo convicto que para eu ter
O que contar para a posteridade
Primeiro é preciso viver.
Sem saber como será
O amanhã que virá
Agarro na mão de Deus
Para a vida continuar.
Sendo vivida e revivida
Através das lembranças
Tirando dela o que é bom
Para que seja preservado.
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CICLO DA VIDA

No desabrochar de uma flor
Esta o renovar da vida
Nas sementes que surgem
Entre pétalas coloridas.
Na cadeia alimentar
È grande a sua importância
Beija- flores, abelhas e borboletas,
As visitam a todo instante.
Quando as pétalas caem
As sementes crescem e madurecem
Em seguida caem
Sobre a terra que agradece.
Germinam- se e nascem
Novas roseiras e florescem
Assim, o ciclo da vida;
Por se só acontece.
Esse mistério o homem
Jamais o desvendará.
Somente o Criador
Dele pode falar.
Mas, o homem que é sábio.
Tem como exemplo o ciclo
Para que a cada manhã
Possa crescer e melhorar.
Como a semente que ao contato
Com a terra fértil germina
Nasce, cresce, e floresce.
E as sementes multiplicam-se.
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DE TROPEÇO EM TROPEÇO

Há muito tempo que eu vivia
Em um beco sem saída
Buscando abrigo nos braços
De alguém que ficasse comigo.
Mergulhado na solidão
Sentindo na pele o frio
E a alma entristecida
Não podia entender.
Porque que até a lua
Que eu vivo a contemplar
De repente escondeu- se
Deixando- me sem o luar.
Diante das desilusões
Não suportando a solidão
Fui induzido a buscar
Alguém que eu pudesse amar.
Alguém que eu pudesse ouvir
Na calada da noite suspirar
Sussurrando ao meu ouvido
Dizendo- me, quero eu te amo!
Sai andando sem rumo
Perdido sem endereço
De tropeço em tropeço
Atrás da felicidade.
Na esperança de encontrar
Alguém assim como eu
Curtindo a solidão
Procurando sua cara metade.
Nessa vida de aventuras
Tropeçando, caindo, e levantando.
Descobri que eu também
Posso ser um vencedor.
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Ao descobrir em mim
O amor e o dom de amar
E através deles mostrar
Meu verdadeiro “eu”.
Desci do pedestal que eu estava
Desarmei das imperfeições
Como orgulho e arrogância
Para ter vida real.
Busquei novos caminhos
Onde eu pudesse pisar
Olhar adiante e contemplar
O que eu poderia conquistar.
A busca não foi em vão
Hoje meu coração
Não vive na solidão
Tem alguém para amar.
Por hoje eu estar
Com a alma irradiante
Transbordando felicidade
Amando e sendo amado.
Agradeço ao criador
Pelo olhar de seus olhos
Pela sua bondade conduzindo- me
Diante dos tropeços da vida.
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MOMENTOS

A vida é o maior momento
De um espírito que vive
A existência terrena.
Dentre as várias que vivi
Em lugares diferentes.
Com pessoas diferentes.
E com emoções diferentes.
O ódio, o amor, a paixão,
O afeto, o desafeto,
O querer, o não querer,
O desejar, o não desejar,
O olhar, o não olhar,
A harmonia, a desarmonia,
O ir, o vir, em fim:
São parte dos ingredientes
Que dão sentido à vida.
Quando a vivemos
Em toda sua plenitude.
Seja aqui na terra
Ou em outro corpo celeste,
Distante na imensidão.
Assim os momentos que vivemos
Rumo á eternidade
São de fundamental importância.
Na conquista da perfeição
Que todos nós devemos
E vamos conquistar.
Como semelhança que somos.
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FUTURO

Sei que não sou como antes, fui;
E que a juventude jamais retornará
Mas, sei também que o conhecimento,
Arquivado no subconsciente
A qualquer momento pode manifestar.
A manifestação inconsciente
Em forma de inspiração
O homem não pode explicar.
Pois, a mesma quando acontece.
Manifesta- se espontaneamente.
Passado, presente e futuro.
São momentos que vivemos,
Ou que iremos viver.
Segundo nosso conhecimento
Independente do nosso querer.
Vendo e vivendo assim
Não tenho dúvidas que sou
Resultado do aprendizado acumulado
Em experiências de vidas
Vividas no passado.
Com certeza o futuro
Depende exclusivamente
Do presente que vivemos.
Das sementes que semeamos.
E das opções que fazemos.
Saber que no fim do dia
A vida não chega ao fim.
Alegra- me porque sei
Que oportunidades eu terei!
Para corrigir os meus erros.
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VIDA DE POETA

O escritor e ufólogo Uchoa, disse:
Vivendo além do espaço e do tempo.
Nesse viver sem fronteira, o peço:
Para incluir o poeta.
Que com simplicidade
Fala do passado, do presente,
E do futuro que virá.
Trespassando a barreira do tempo.
Fala do dar, do receber,
Do ensinar, do aprender,
Do amar, por amar;
E do quanto é gostoso viver.
Fala da vida e do esplendor.
Que o amor proporcionará
A todo aquele que um dia
Venha o amor semear.
Sei que existem, os que, dizem:
Que os poetas são sonhadores!
Esquecendo que para realizar,
Primeiro é preciso sonhar.
Apesar da incógnita que existe
O poeta insiste em dizer, que:
Para a paz alcançarmos
O amor tem que prevalecer.
Basta fazermos aos outros
O que gostaríamos que fizessem a nós.
Como diz o poeta, por ser ele!
O sonhador, que ele é!
O dia que usarmos o dinheiro,
Na erradicação da fome.
Estaremos banindo um dos males
Que a humanidade consome.
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Acreditar que esse dia virá!
Como Uchoa disse, é viver;
Além do espaço e do tempo.
E basta á gente querer.
É viver no presente o futuro
É sonhar acordado querendo
De fato a paz conquistar
Fazendo por merecer.
A humanidade ansiosa espera
A terra em fim transformar- se
Em um lugar onde a guerra
Só existe na história, arquivada.
O dia que os humanos, dizerem;
Na terra não existe guerra!
Seremos de fato a semelhança
Que o criador diz que somos.
Estaremos preparados
Para assumirmos, missões;
Em mundos desconhecidos
Em outras, e altas dimensões.
Enquanto o sonho existir!
E o poeta poder sonhar!
Estarei sonhando com esse dia!
Que no futuro virá!
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ROSA DE HIROCHIMA

Rosa de Hiroxima
Onde estão as meninas
Que inalaram teu cheiro?
Ô rosa, por que germinastes?
E por toda terra espalhastes
Pétalas saídas de ti.
Desculpa- me:
Sei que não podes pensar!
Nem se quer responder
As perguntas que estão no ar.
Mas, por ti alguém pensou!
Executou e espalhou,
Sem piedade seu cheiro!
Executaram planos mortais
Que deixaram cicatrizes profundas
Na matéria e na alma humana
Para toda eternidade.
E o seu criador, quem foi?
Quem ele é?
É o mesmo que a construiu?
E ensinou o seu manuseio
Para que alguém sem piedade
Fizesse uso de ti,
Contra os adversários?
Os quais, se quer, tiveram;
Chance de se protegerem?!
Tu és um fruto mal?
Sim, claro que sim!
Pelo que fizestes à humanidade
Tu és um fruto do mal!
Assim, como seu criador!
Que em pessoa manifestou;
O veneno de sua ira,
Quando ele a potenciou
Para matar através de ti?!
Com certeza tu não foste criada,
Pelo CRIADOR do universo.
Porque ele é perfeito!
E por ser ele perfeito;
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Exemplo de amor e paz,
Jamais a construiria.
E jamais executaria através de ti,
Um plano, cruel, e mortal!
Contra, a sua criação, a qual,
ELE, a fez, como, sua imagem;
E sua semelhança.
ELE é fonte inspiradora
De paz, de amor,
E de tudo bom que existe!
Foi ELE quem criou,
O céu, a terra, o mar.
E tudo que neles existem!
ELE também nos criou
Para amarmos, um, ao outro!
E, para, sermos amados!
Como ELE nos ensinou!
Ô Rosa de Hiroshima!
Acredite...
Foi o CRIADOR do universo, que criou;
Todos os seus ingredientes!
Para que fossem usados,
Para o bem da humanidade!
Mas, infelizmente, os homens.
Os transformaram em veneno mortal;
Para que fosse usado
Contra seus semelhantes.
Semelhantes os quais, eles tinham, e os tem.
Como potenciais inimigos.
A serem combatidos.
São eles, lideres gananciosos;
Dominados, pelo ódio.
Praticando crueldades,
Para subirem ao pódio.
Ô Rosa de Hirochima, eles:
Ao exibirem seu esplendor,
Usaram seu poder destruidor,
Fazendo vítimas indefesas.
Para manterem- se, no poder.
Unilateral, a qualquer preço.
Por isso estamos a perguntar,
Tamanha crueldade,
Será que um dia,
Deixará de existir?
Assim, como os homens, maus;
Iguais ao seu criador,
E aos seus executores?
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Tomara que sim!
Para que no futuro,
Próximo quem sabe?
Os homens detentores do poder,
Usem o poder do amor,
Para a paz conquistarem.
Para que não repita,
O desfile da nudez, infantil;
Agonizando, sem saber, o, por quê?
Do que estava acontecendo.
Ô... Rosa de Hiroxima!
Infelizmente, tu não tens culpa;
Da tragédia que através de ti
Os líderes gananciosos praticaram e praticam.
Eles, ao te fazerem existir;
Sequer, eles se preocuparam;
Com seus semelhantes.
Nem do uso que fizeram,
Ou que poderão fazer;
Tu, estando nas mãos daqueles:
Que para se manterem no poder, repito:
Usam o seu poder destruidor,
Em um ato desumano e covarde.
Espero em Deus que um dia,
O homem, em uma profunda reflexão;
Sobre os erros por ele cometidos,
Possa, em fim, mudar,
O seu modo de pensar;
No que diz a respeito
A conquista da paz.
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ESPERANÇA

Quando a esperança renova- se,
Superando a desilusão.
A luz no final do túnel
Reluz um imenso clarão.

Dá á aquele, que dela desfruta,
Mais poder de decisão.
Capacidade e prazer
Quando entra em ação.

Supera os desafios,
Com garra de campeão.
Os objetivos traçados
Deles não abre mão.

Esse estado de espírito,
É difícil de alcançar.
Mas, para ser campeão,
Ele não pode faltar.

Tem que se dar, e fazer.
Tudo que tem que ser feito.
Jamais, deixar para amanhã.
O que pode hoje ser feito.

Fazendo assim, tu serás:
Com certeza, vencedor.
No lugar mais alto do pódio
Por direito irás pisar.
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CRIANÇAS DO MUNDO

Crianças do mundo
Com sorriso aberto
No coração e nos lábios
Com humildade eu os peço.
Ensina viver
Os homens errantes
Que detém o poder
Sobre seus semelhantes.
Corrompidos na essência
Como governantes
Praticam barbáries
E são arrogantes.
Crianças do mundo
Empunhem a bandeira
Do amor sem fronteira
E da paz verdadeira.
Semeiem a grandeza
Que tens em tuas almas
Com amor, ternura, afeto.
E com os braços abertos.
Para que os maus feitores
Sigam seus exemplos
Para que amanhã,
Sejam todos diferentes.
Para serem dignos,
De novas oportunidades.
E do povo, em fim:
Representantes de verdade.
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AMANHÃ

Hoje...
É hoje!
É presente!
E amanhã?
O que será?
Como será?
Você já parou para pensar?
A cada dia que se passa,
Temos a sensação do dever cumprido?!
Sem preocupamos como será?
O amanhã que virá.
Assim a cada dia
A humanidade vai...
Inconsequente nos seus atos,
Praticados sem pensar!
Vivendo o aqui e o agora
Com intuito único
De tirar proveito
Dos erros alheios
Em seu próprio benefício
Independente de ser lícito, ou não.
Custe o que custar.
Sem expectativas,
Para renovar a esperança,
De um por vir melhor
Para seus semelhantes
Através do semear
O bom senso, e a compaixão;
Esquecendo o coração.
Agindo apenas em nome
Da suposta razão.
Materializando o que almejam
Manipulando a ética e a vida alheia.
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Nesse caminhar sem pensar,
Seguindo o instinto primitivo,
De seres errantes que são!
Não se importam como será
O seu próprio amanhã que virá.
Vivem o hoje simplesmente,
Sem prospectar novas conquistas
E futuras realizações
Que possam dignificar
Sua própria história,
Para que a sonhada evolução
Possam de fato alcançar.
Assim, vivendo, o homem, hoje.
Ele jamais saberá! Como será?!
O amanhã que virá!
E sequer onde pisar, pois:
Vivendo o hoje, ele, não semeou.
O que deveria ter semeado!
Nos lugares por onde andou.
E nos corações, de quem com ele conversou.
Assim a incógnita
Referente ao amanhã que vira!
Irá continuar!
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TEMPO

Se perguntares ao tempo
O que é que se faz com o tempo
E o tempo lhe responder
Que tudo com tempo têm tempo.
Não se iludas amigo
Porque o tempo dado ao tempo
Transforma- se em tempo perdido.

Não fiques parado no tempo
Deixando o mesmo passar
Esperando que ele possa
A sua vida melhorar; corra atrás.
O caminho do tempo
É um beco sem saída
Não tem volta, só tem ida.

Faça o que tem que ser feito
Sempre no tempo presente.
O depois poderá ser tarde.
Independente do espaço tempo
Tenha sempre em mente
O melhor a ser feito
É não perder tempo.
Busque seus objetivos
Não desista, vá em frente.
Com altivez e persistência
Sempre de cabeça erguida.
Para obter sucesso
É bom ter a certeza
Que não perdeu tempo na vida.
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VOZ DOS ESCLUIDOS

Vida...
Você existe?
Se existe
Onde estás?
A muito... Que eu a procuro;
E não a vejo!
Não a sinto
Nem posso toca- La.
Ô vida!
Por que foges de mim?
E me deixas assim...
Tão desamparado.
Vida...
Por que negas, dar- me;
A oportunidade de viver.
Retirando de mim
O prazer de sentir- ti.
Quanto mais eu a quero
Mais longe, tu ficas de mim!
Tão longe ao ponto
Que não posso alcança- La.
Ô vida!
Dizem que tu estás
No céu, no ar, na terra, na água, em fim:
Dizem que tu estás presente
Em tudo que é bom!
Se, é verdade;
Por que não estás em mim?
Sou tão ruim, assim?!
A ponto de não merecer a sua presença?
Vida...
A minha vida
Está em suas mãos!
Dá- me a oportunidade de viver!
E de senti- La,
Fazendo- me feliz.
Não me deixes perecer
Nos seus labirintos,
Sem sentir a sua presença.
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Faça com que eu me sinta,
Revigorado e motivado;
Com prazer de viver.
Diante de tua presença.
Com fé, e com esperança.
Para que eu possa vencer,
Os temidos obstáculos sucessivos,
Que estão à minha frente.
E para que a indiferença,
Dos que finge não me verem;
Não afete minha alma,
Nem a minha vontade de viver.
Ô vida...
Sem a sua presença
Meu viver é sem vida!
Meus dias são escuros!
As noites são vazias!
Até o ar que respiro,
Começa faltar- me.
Agonizo sem poder,
Eu, a ti recorrer!
Falta- me o chão;
Para que eu possa pisar.
O vento não tem o frescor,
Que um dia meu corpo refrescou!
Vida...
Onde estas?
Não me deixes assim!
Por favor!
Faça algo por mim!
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TOCHAS AO VENTO

Mesmo querendo esquecer
As cenas reais da vida
É impossível, não posso.
Sequer sinto alívio.
Ao ver irmãos padecendo
Sem ter a quem recorrer
Nesse submundo sem limites
São eles obrigados viver.
São tochas, bailando ao vento.
Mulheres e suas crianças
Em meio à fumaça que arde
Entoando fúnebres cânticos.
Retalhos, e trapos, são vestes.
Na passarela da fome
Seres de tristes semblantes
Insistem em dizer que são homens.
Sentindo a dor da exclusão
Que sofrem no dia-a-dia
Choram de dor por terem
A identidade perdida.
Nas ruas por onde andam
Ao darem gritos de alerta
Por todos que os ouvem
São chamados sem tetos.
No meio da multidão
É simplesmente mais um
Que ao valer o que tem
Não tem valor nenhum.
Ficam a mercê daqueles
Que tem poder de decisão
Mas em vês de defende- los
Praticam a omissão.
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Assim vão levando a vida.
Deixando a vida os levar.
A única certeza que tem,
É, de não ter aonde chegar.
Nesse viver sem viver
Crianças choram ao quererem
O pão que sacia a fome
Sem tê- los para comerem.
Caminhando com passos lentos
E olhares sem esperança
Expressam através dos olhos
O que herdam como herança.
Sem noção do por vir
Refém da vida que levam
Sequer podem imaginar
O que a vida os reserva.
Nesse viver desprovido
Do essencial para a vida
Famílias sobrevivem vivendo
Sem saber como e por que.
Nas cidades sobrevivem
Driblando a sobrevivência
Sonhando com a vida farta
Ignorando a carência.
Nas vilas fincadas a margem
Da longa estrada da vida
Vivem os excluídos
Em estufas negras e sombrias.
São tochas ao vento e ao tempo
Que o tempo não ás pode apagar
Por cada tocha que acende
Dá- me vontade de chorar.
Chorar por não poder fazer
Algo que possa mudar
A vida daqueles irmãos
Tirando- os de onde estão.
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INTRUSOS

Cabelos e barbas compridas
Distantes da vida
Estão vivendo.
Trazem no rosto o desgosto
Da vida que levam
E não tem saída.
Seus passos são lentos e curtos
Não tem endereço
Ninguém os espera.
Nas ruas, são eles intrusos.
Que o povo abusa
Sendo ele ou ela.
Deitados, sobre as calçadas.
Num frio danado
E muito cansados.
Esperam, em Deus, que um dia.
Suas vidas transformem- se
Em paz e alegria.
Para que possam sentir
Harmonia na vida
E prazer de viver.
Imaginam estarem vivendo,
Nos palácios fincados;
Como detentores do poder.
Por, na realidade.
Viverem o contraste
Dos sonhos sonhados.
Entristecem- se, e choram.
Ao olharem no espelho
A própria imagem.
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VICIADOS

Longe... Estão olhando
Olham para o além
Olham a espera de algo
Mas esse algo não vem.
Com vozes roucas e cansadas
Cantam a vida que levam
Sentados no meio da praça
Com violão fazem festa.
Fumam enormes cigarros.
Divide - os entre os pares.
Por isso são eles chamados;
Simplesmente, viciados.
O brilho que antes brotava,
No fundo de seus olhos.
Devido à vida que levam,
Foi, em fim, ofuscado.
Os sonhos que outrora sonhavam
E os dava prazer, de viver.
Hoje não existem mais
Transformaram- se em pesadelos.
Rogando a Deus eu o peço,
Que os dê paz e proteção.
Na feira do sol onde estão.
Ou onde quer que estejam.

Goiânia 25-10-2005

60
38

VIDA NA CIDADE

No meio da multidão,
Olhares aflitos indicam;
Que o tempo não espera ninguém!
E não lhe interessa quem vem!
Homens e mulheres às pressas
Caminham pelas calçadas
Em ritmo acelerado
Desviando- se dos obstáculos.
A vida é sempre, assim.
Nas cidades medias e grandes.
Correrias, e mais correrias.
Nessa rotina sem fim.
Quando tem oportunidade
Os que se dizem servos
Surgem do nada e dizem
Sermões a todos que passam.
A muitos eles impressionam
Com o seu desprendimento
Fazem tudo de graça, e dizem:
Que são por Deus escolhidos.
Se surge um grito aflito;
No meio da multidão
Ninguém se quer o dedica
Um pouco de sua atenção.
O pregador fervoroso,
Finge não ter ouvido!
Nem procura saber
De onde vem aquele grito.
Com autoridade, ele diz:
Não desviem a atenção
Satanás usa este homem
Para causar confusão.
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Sem se preocupar em dedicar
Um pouco de sua atenção
O pregador insensível
Continua a pregação.
Sem entender, o, por que?
Da indiferença do pregador
A multidão em estase
Também não interessa saber.
Se continuar o grito
Ecoando angustiado
O pregador diz normalmente
Afasta daqui satanás.
Dar assistência a aquele
Que faz o grito ecoar
O pregador não preocupa
Sequer o direciona o olhar.
Há ele pouco importa
Se, é necessitado ou não!
A ele só interessa
Dar sequência a pregação.
Quando a pregação acaba
A multidão se espalha
Enquanto os gritos aflitos
Continuam ignorados.
Assim, a vida prossegue.
Nas cidades médias e grandes.
São poucas ás vezes,
Que manifesta- se, a essência humana.
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O QUE É O FIM?

Fim...
O que é o fim?
Olhando para o infinito
Onde as vistas alcançam
Pus- me a perguntar;
Será que o fim existe?
Se existe...
Onde ele está?
E como ele é?
Existe algo que o caracteriza?
Se existe...
O fim não existe!
Por que esse algo
Também é uma existência!
Tão real quanto a que dá
Vida ao ser humano.
O homem vivendo o limite,
De seu conhecimento.
Jamais, desvendará os mistérios;
Que a ele, á vida apresenta.
Apenas os imagina.
Segundo a fantasia
Fruto do não saber;
Que a ignorância humana emana,
Fazendo- o imaginar
Na maioria das vezes,
Ter, conhecimento da verdade.
Sem levar em conta, que ele;
Em seu casulo terrestre,
Vivendo refém da vaidade
Divulga sua fantasia
Como se ela, fosse, realidade.
A fantasia criada,
Segundo o conhecimento;
Faz o homem acreditar, e anunciar.
Que tudo é como ele pensa.
Pensando assim, o mito, do fim;
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Sobrevive ao longo dos tempos.
Dando a impressão, de ele, ter.
De fato, existência real e consistência.
O homem ao descrever,
O que é desconhecido, por ele;
Com fértil imaginação,
Sequer ele imagina, que o fim;
É a barreira imaginaria,
Que por ele foi criada,
Tentando, assim, sobrepor;
Aos mistérios da vida.
Através da palavra “fim”.
O homem, inconscientemente;
Anuncia o desconhecimento.
E a sua falta de crença,
Na grandeza da obra de Deus.
E na sua, amplitude.
Principalmente, quando:
Ele diz não acreditar, na possibilidade;
Da existência humana, e outros seres vivos,
Além do globo terrestre.
Decretando, inconscientemente.
O fim, da obra de Deus.
Sem temer, as consequências.
E total despreocupação,
Com o que poderá acarretar;
No amanhã que virá.
Assim, fica claro, que os fins:
Que existem, na mente humana;
São para os que não acreditam;
No poder do criador.
Eu... Particularmente, acredito:
Que o seu poder, é imenso.
E que por ele, tudo pode!
Até mesmo, a existência;
De seres, assim, como nós.
Animados, por espíritos imutáveis.
Em matérias, adaptadas para viverem;
Em outros corpos celestes!
Além dos limites da terra.
Com, biótipo, diferenciado.
Segundo a evolução alcançada.
Rumo á eternidade.
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BICHO HOMEM

Desde quando o bicho homem
Descobriu que ele é capaz
De pensar e de raciocinar
Ele se colocou em posição
Superior às de outras
Tantas espécies animais.

Alimentando, assim:
A vaidade da superioridade
Que alimenta o seu ego.
E o desejo de ser.
Quando na verdade apenas, ele é.
Mais, uma das criações do criador.

Eu particularmente não concordo
Com essa teoria vazia
Por que como exemplo,
As outras espécies animais,
Ao buscarem sua presa;
Não atacam de qualquer maneira.

Segundo á vegetação,
A topografia do terreno,
E o porte físico da presa,
Eles planejam suas formas de ataque;
Para garantirem a investida,
Antes de entrarem em ação.

Para mim, isso, nada mais é!
Que o pensar e raciocinar,
Para o objetivo alcançar.
Com a certeza de que aquela
É a melhor forma de ataque
Que poderia imaginar.
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Para mim, o que o homem tem.
E os outros animais não,
É o poder de realização.
Segundo a evolução alcançada,
Somado ao raciocinar;
Quando entra em ação.

Outra diferença, talvez:
É que segundo o criador
O homem foi criado, para ser;
Sua imagem, e semelhança.
Tornando- se, assim, sem dúvidas;
Uma espécie especial.

66
41
O POETA E A PALAVRA
Mergulhado na solidão da criação
O poeta sente brotar
Nas profundezas da alma e do coração
Palavras que externam sentimentos
E que através da inspiração retratam
A incerteza do cotidiano ou não.
Com muita sensibilidade
E pureza de sentimento
Que os fazem seres especiais e raros
Em um mundo em que a crueldade
Aliada à ambição, muitas vezes;
É de extrema violência e insensatez.
A dimensão em que vive o poeta
Parece não fazer parte desse mundo
Mundo esse, em que os líderes ambiciosos.
Imaginam que sufocando o inimigo
Usando armas sangrentas e mortíferas,
Conquistarão a sonhada paz.
No ato em que é concebida a inspiração.
O poeta muitas vezes, não tem noção.
Do poder da palavra usada
Devido á nobreza e a magnitude
Da fonte em que ela foi extraída
E de seu poder universal.
Mesmo o poeta tendo conhecimento
Do real significado da palavra
Nem sempre ele sabe como será
O final do texto que está escrevendo.
Da abrangência e o rumo;
Que ele poderá tomar.
Assim, o poeta, e a palavra.
Unidos pelo destino incomum
Seguem juntos no caminhar
Rumo à eternidade que os espera.
Semeando a esperança e a fé que na terra
Um dia a paz reinará.
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EU E TU

EU
Eu, e tu, somos diferentes.
Eu sou a arte popular!
Tu és o texto acadêmico.
As palavras, que fazem parte de seu, eu.
Não emocionam ninguém!
Nem provocam arrepios.
Por que tu és meticuloso, e frio!
Tu és apenas o extrato
Extraído de minha essência!
Para, que tu venhas existir.
E exaltar- se, a se, próprio.
Marcando presença na história
Impressionando a sociedade.
Para lhe dar vida
E fazer ti existir o seu autor,
Com perseverança e competência
Pesquisou nos arquivos
Das bibliotecas o conteúdo.
Para narrar, e dar- ti, vida!
Intelectualizado, sim!
Mas, construído através da frieza, e do talento;
De um grande pesquisador.
Que, com paciência, buscou;
Ao longo dos séculos,
Ou de milênios, talvez:
No arquivo da humanidade
Elementos para construir- ti.
Quanto, a mim:
Sou, o que o artista popular, é!
Além de espontâneo, tenho alma!
E irradio nobres sentimentos.
Através de meu, “eu”, o poeta externa;
O amor, a ternura, e a paixão.
Que emana da alma
E do fundo do seu coração!
Sou a vida, que o poeta;
Dá, às suas, personagens.
Retratando- as, nos versos;
Onde quer que ele esteja.
Improvisando, ou não.
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Nas manifestações populares,
Ou no refugio em silencio,
Externando a inspiração
Que Deus lhe deu, e a emoção;
De falar, do amor, da dor,
Das certezas, das incertezas,
Que provem, do amanhã.
Para que, temperando a vida daqueles,
Que acreditaram, e acreditam.
Em um por vir melhor, e,
Alimentando a esperança
Que a vida, vai melhorar!
Fala da vida, e da arte,
De viver em paz, e amar.
Como se fosse, criança.
Na mais pura inocência,
Brincando de escrever,
A pureza, de seu sentimento;
No modo de agir, e de pensar.
Estou presente, nos corações;
Dos amantes, que ao dizer, te amo!
Retratam, através das palavras.
No ato, da arte, de amar.
E, da pureza, de sentimentos;
Que o artista popular, traz, na essência.
De seu, verdadeiro “eu”.
Estou presente, em tudo;
Que é animado, e contemplado;
Pelo dom da vida.
Inclusive, em ti!
Que mesmo, distante, e frio.
Fala de mim, a seu modo;
Com muita, sabedoria!
Exaltando, a magia;
Da arte, popular, que brota.
Quando a gente, menos espera!
Creio até que somos parentes!
Apesar das diferenças,
Do modo, de agir, de pensar.
E de fazermos, existentes.
Creio que a distancia que nos separa!
Está no campo imaginário,
Da origem de nossa existência!
Para que através da escrita
Nossos autores nos deem vida;
Com algumas semelhanças.

Sem nunca esquecermos,
Que “eu”, “sou”, o que “sou”!
E que tu “és”, o que tu “és”!
Diferentes, e divergentes,
Nas ideias, inerentes;
Do modo de pensar!
E de agir, em fim:
Somos assim!
TU
Amigo, peço ti, licença.
Para lhe dizer, quem eu “sou”!
O que sinto, e o que penso.
Para dizer- ti, quem eu “sou”!
Não me faço de arrogado.
Apenas digo, e confirmo.
Que somos quase iguais.
Como parte da humanidade, que somos!
Para dizer- ti, o que sinto.
Digo com sinceridade.
É impossível precisar, sem dúvidas:
O seu tamanho, e a sua abrangência;
Com exatidão, e verdade.
Mas, persistindo, digo, que “sou”!
Também a expressão humana,
Narrada com sentimento,
E intelectualidade,
No que penso, e no que falo!
Assim, como tu faz, e, “és”!
Creio que eu também “sou”
Passivo, de erros, e acertos.
Quanto, ao que penso, e ao que falo.
Com o tempo “tu”, que auto- nominou- se;
Como “eu,” irá, conhecer- me, melhor.
Antes que voltes, a falar de mim;
Assim, como tu falas.
Melhor dizendo, “eu”,
Na “qualidade de” “tu”,
Como nominaste- me.
Digo que eu também não sei!
Se, os meus sentimentos.
São tão nobres, quanto os seus.
Qualidade essa, que eu reconheço!
Mas, como resumo das pesquisas.
Que o pesquisador realizou.
Eu também tenho na minha essência!
Nobres sentimentos de amor!
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E de admiração, ao que tu fazes!
E ao que tu és!
Através de seu “eu”.
A ternura do autor ao construir- me,
Não esqueceu que o mais importante, é saber;
Que para que “eu” possa existir,
Não preciso anular- ti, digo: ti.
Que auto- nominou- se, como, “eu”.
Nem denegrir a sua imagem.
Basta eu reconhecer o seu valor!
E a sua importância!
Sei que tu “és”, exatamente o que tu “és”!
E sei também que eu “sou”,
Exatamente, o que digo que “sou”!
E que mesmo nas diferenças,
Que distingui a nossa essência.
Falo de ti! E para ti!
Com sinceridade, e respeito!
Talvez, eu possa não ser.
Inspirado no que faço.
Tanto quanto tu és!
Mas, não tenho dúvidas!
Que o autor, pesquisador, também tem que ter;
Inspiração, e dedicação.
Além, do talento, e do saber!
Para ter êxito, no que faz.
Ao retratar, através das palavras;
Todas as conclusões obtidas.
Nos textos pesquisados!
Quanto ao ser, meticuloso, e frio.
Depende do ângulo que sou visto.
E pelo leitor sentido!
Mesmo, assim:
Concordo contigo, em parte!
Em relação ao que pensas, de mim:
Meticuloso, sim! Frio, jamais!
Não tenhas duvidas, amigo;
Existem textos, populares;
Escritos por poetas, acadêmicos;
Que somados, o seu conhecimento;
Ao talento que o qualifica,
Enriquecem, e enobrece,
A história da humanidade.
A cada resultado, alcançado.
Através das pesquisas, realizadas.
E dos seus textos, inspirados, meu autor exalta;
A literatura brasileira.
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Ele...
A cada conclusão obtida, emocionou- se.
Ao reconhecer o valor, da obra, a qual;
Por ele foi realizada.
Deixo aqui, esse alerta!
Que o resultado alcançado,
Por uma pesquisa realizada
Somada a inspiração, que emana;
Do fundo do coração e da alma.
Tem origem na mesma, fonte inspiradora!
Assim, como o meu autor.
Eu também emociono- me.
Por que sei, que sou parte.
Da sua inspiração, e da pesquisa;
Por ele realizada, em busca;
Da perfeição, e da razão,
Por ele alvejada.
Não queiras- me, mal!
Nem rejeitas- me!
Por que os textos acadêmicos.
Não são todos iguais!
Se tu és, a emoção!
Dentre outras qualidades, que tu, tens!
Com todo respeito eu lhe digo.
Eu sou a razão, buscando a perfeição!
Feliz, é aquele que tem;
Juntas, essas qualidades!
Independente do que fazemos.
Não tenhas dúvidas, amigo!
Somos a história humana,
Escrita, e narrada.
Nas mais variadas formas!
Arquivada, nas bibliotecas.
Sem nós, não existe passado!
Presente, e nem futuro!
Sem nós, não teriam;
Os sonhadores, sonhados!
E narrado, os seus sonhos;
Através da escrita!
Para que, com eles, os leitores;
Inspirados, também possam sonhar!
Sentindo- me, como humano...
Coloco- me dentre eles.
Como sonhador que sou!
Sonho com um mundo,
Repleto, de amor, e de paz!
Assim, como o poeta sonhou!
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Sem nós a história humana.
Jamais seria contada, em fim:
Em vês de discutirmos, nossas diferenças.
Permita- me, que eu o chame de irmão!
Por que através da escrita,
Manifestamos os mesmos ideais.
E as mesmas perspectivas,
Em relação ao futuro e à vida.
Devido ao motivo, de eu também;
Como texto acadêmico, que sou!
Ter sentimento sugiro
Que não queiras me mal!
Por eu não ser perfeito!
Assim, como tu também, não és!
Com a certeza, que devemos;
E vamos melhorar!
Eu, e tu, eternamente.
Vamos juntos caminhar!
Por que os caminhos, opostos;
Que eu pensava que seguíamos.
Na realidade, são paralelos!
Seguem a mesma direção!
Explorando, e narrando;
Segundo nosso conhecimento.
E a nossa imaginação.
EU
Amigo...
Nesse exato momento!
Peço- ti, licença!
Para falar- ti, que eu;
Depois, dessa nossa conversa.
Mudei, completamente.
Meu conceito, e meu sentimento.
Em relação a ti!
A diferença que temos,
Quanto a nossa formação.
Não quer, dizer, que somos.
Diferentes, na essência;
De nossa, inspiração!
Por isso, faço- ti, um convite;
Do fundo do coração.
Transbordando a emoção,
De estarmos, lado a lado!
E de termos, a certeza!
Que de fato, somos irmãos!
Para que sirva de exemplo!
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As demais diferenças,
Que se possa imaginar.
Nesse momento solene
Convido- ti amigo,
Para juntos falarmos:
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EU
E
TU
Venha... Venha... E fale comigo!
Eu e tu! Tu e eu! Somos assim!
Eu, cujo meu pseudônimo é, “eu”!
Não vivo sem tu!
E tu, cujo seu pseudônimo é, “tu”.
Também, não vive sem eu!
Por sermos irmãos!
Já, que somos assim:
Com nossas diferenças, em fim!
Vamos em frente!
Narrando a história humana,
Segundo nosso momento.
E o nosso conhecimento, por que:
O futuro, nos espera!

Obs. O texto, Eu, e Tu. Dedico à professora da Universidade Federal de Goiás, Profa.
Me. Ângela Barcelos Café, Musa inspiradora do mesmo. Que em seu vasto conhecimento
acadêmico, faz com que, o texto acadêmico, e o texto popular, ocupem; o universo do seu
saber, de maneira harmoniosa e respeitosa.
Obrigado! Profa. Ângela. Por você existir!
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“SER” E NÃO “SER” PÓ
Do pó nós viemos!
Para o pó voltaremos!
O que seremos a seguir,
Jamais saberemos!
Esse é o grande mistério.
Que a vida nos oculta.
Só sabemos quem seremos,
Quando o futuro se faz presente.
...“Ser” ou não “ser” pó.
Na vida, é a incógnita!
Que a ignorância humana,
Jamais a desvendará.
Nesse, viver indefinido.
Que a vida, nos proporciona.
A única certeza que temos.
É que o futuro é sempre amanhã!
Poucas são as coisas!
Que nós podemos prevê- las;
Nesse caso, o futuro pode ser:
Fruto do que hoje plantemos.
As experiências que a vida,
Dá- nos, com o passar do tempo.
Amenizam os dramas futuros,
Quando as tem, bons exemplos.
Em dimensões, mais dimensões.
Por certo iremos viver!
Ultrapassando obstáculos,
Os quais nós devemos vencer.
Assim, o “ser”, e o não “ser”, pó.
Sucedem- se, um, pós, o outro.
Para que possamos conquistar,
As “dádivas” de seres perfeitos.

Goiânia 05-02-2007
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O QUE É SER POETA?

Se perguntares a mim,
O que é ser poeta?
Não saberei explicar!
Direi apenas,
Que ser poeta,
È ser tímido!
È não ter coragem
Para dizer a mulher amada.
Seu verdadeiro sentimento!
Mesmo, tendo vontade,
Faltam- lhe, as palavras.
Direi, também:
Que ser poeta!
É ser dono,
De um amor ilimitado!
É amar, simplesmente por amar!
É amar, em troca de nada!
É deixar que o amor, aconteça.
Com toda sua nobreza.
Sem ditar normas e nem regras.
É degustar o seu sabor, vendo:
O brilho de sua beleza, no olhar.
É ser, dono!
De um amor incompreendido.
Devido à sua grandeza,
E à sua amplitude sem igual.
Portanto, repito:
Se perguntares, a mim:
O que é ser poeta?
Direi apenas, que ser poeta!
É simplesmente, não ter palavras.
Para dizer, em fim:
O que é ser poeta?!
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O QUE É POESIA?

Dizer, com exatidão.
O que é poesia?!
Confesso que não sei!
Por mais que eu tente, dizer:
As palavras que a descrevem,
Estão além do meu saber!
Mas, creio que poesia;
É a arte, de ver vida;
Onde aparentemente,
Não existe vida!
È a arte, de ver cor:
E o colorido das flores.
Mesmo, com a claridade ofuscada!
È a arte, de falar do sentimento.
Que o coração emana.
Na sua mais nobre, essência.
Na essência, do amor!
É a arte, de fazer essa essência;
Transcender o corpo físico.
De maneira irradiante!
Transformando, o coração.
De todos, os que dela, desfrutarem.
Deliciando o seu sabor!
Poesia é a arte!
Que fala da vida.
Na sua mais alta, dimensão!
Dimensão, essa:
Que infelizmente,
Muitos, não a alcançam!
Poesia é a vida!
Narrada pelos poetas;
Segundo, o seu entendimento!...
Ou seja, para o poeta:
Poesia é a vida!
Com todos os ingredientes,
Que a tempera.
Fazendo que ela seja:
Melindrosa, irradiante, e bela!
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O QUE É SER AUTOR?

As palavras que definem,
O que é ser autor?!
Por me faltarem, recorro:
À fonte da inspiração.
Para que elas manifestem- se,
E eu possa dizer, em fim:
Através das manifestações
O que é ser autor!
Na mais exata definição.
Manifestações, essas:
Que quando acontecem.
As palavras brotam,
Do fundo da alma,
E do coração!
Onde quer que o poeta esteja.
Do nada, elas surgem.
Para serem escritas,
Através de suas mãos.
No solene, transe, da inspiração.
Solitário na criação, o autor;
Convive com as personagens;
Interpretando- as,
Como se fosse ele, as próprias.
Vivendo- as, com intensidade.
Mergulha no seu íntimo, ao ponto:
De não conter as lágrimas!
Como se tudo, fosse real.
No universo do autor,
A história por ele narrada.
É tão verdadeira, quanto:
A sua própria existência!
Independente do tema,
A ser trabalhado, explorando- o.
A sua construção, acontece;
Conforme está sendo narrada.
Através, do significado, das palavras.
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Como dizer...?
O que é ser autor?!
Se em meus devaneios,
Sequer sei quem, eu “sou”!
Não sei se sou quem eu penso “ser”.
Ou se “sou”, quem tu dizes que “sou”.
Só sei, que no meu caminhar;
Por caminhos, desconhecidos;
Tenho muito, o que conquistar.
A única forma que tenho.
Para definir, o que é ser autor?!
É assumir que não existem, palavras:
Que possam dimensionar;
O tamanho do seu “ser”.
E da sua importância;
Para o desenvolvimento...
Moral e intelectual de um povo!
Ou, de uma nação!
Portanto:
O som da indagação,
Continuará no vazio
Do espaço a ecoar.
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O QUE É SER FELIZ?

O que é ser feliz?
A felicidade existe?
Se existe,
Onde ela está?
Muitos fazem essas perguntas;
Como se a felicidade,
Fosse tocável, sentida, ou visível!
Através do tato, do paladar, ou do olhar.
Em vez de uma emoção, que surge;
Através do aceitar.
Ou, do não aceitar!
O que a vida, lhe proporciona.
Creio que a felicidade,
Pode ser isso, ou pode não ser!
Pode depender do crer, ou do não crer!
Pode estar além...
Ou aquém, do que desejamos!
Sua existência, em fim:
Não tem definição!
A única regra que existe,
É que devemos estar preparados;
Como diz o ditado:
No sentido amplo, de seu significado.
Preparados, para o que der, e vier.
Partindo- se, do princípio;
Que o homem vive o limite,
De seu conhecimento!
E de sua ambição!
Pode-se, dizer:
Que as consequências,
De algumas, atitudes;
Pode nos proporcionar,
Felicidade, ou não!
Sendo, que infalivelmente.
O que é bom para você, em fim:
Pode não ser para mim.
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No decorrer do dia.
Vivemos vários, momentos;
Os quais nos provocam,
Variações, de sentimentos.
A sensação, de felicidade;
Dentre, essas variações;
É a mais frequente, e nobre!
Mas, como temos a mania.
De darmos, foco;
Aos momentos desagradáveis.
Eles prevalecem em nossas lembranças!
Dando- nos, a sensação de infelicidade.
Para que a felicidade,
Prevaleça, em nossas vidas.
Temos que mudar,
A direção, do foco para,
O rumo dos momentos, felizes!
Essa é a única receita que existe;
Para alcançarmos, a felicidade duradoura!
Assim, sendo, ser feliz:
É não permitir,
Que os momentos, infelizes, anulem.
Os momentos, felizes, que vivemos!
Isso é ser feliz!
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QUEM TU ÉS?

Perguntar- me, quem tu és?
É, a mais cruel tortura;
Que alguém, me faz!
Jamais saberei, responder!
Serei, tentado a dizer:
João ninguém, talvez!
Nesse mundo de transição.
A autoafirmação é a incógnita!
Que em mim, perdura.
Diante das adversidades,
E dos desafios da vida.
A serem enfrentados.
Dizer eu sou isso! E agir
Em dissonância com o que diz.
É faltar com a verdade!
É não ter compromisso!
Com o que foi dito, e nem:
Com o que tem que ser feito.
E como deve ser feito.
Dizer, “sou” e “ser”, é obrigação!
É compromisso a ser cumprido!
Nas entrelinhas do, “sou”.
No sentido amplo do seu significado.
Eis a questão.
Quando faço algo bem feito.
Por ser minha obrigação,
Torna- se insignificante,
Como qualificativo.
Do ser humano que sou!
Quando erro, felizmente, é a porta!
Dá oportunidade, que se abre!
Para que eu possa aprender.
Através dos erros e crescer!
Aprendiz é a única certeza que tenho!
Do significado da palavra, “ser”.
Como eterno aluno que sou!

Goiânia 16-12-2006
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O QUE É PROJETAR O FUTURO?

Projetar o futuro,
É traçar meta!
É visualizar, algo;
Através da imaginação.
E correr atrás.
Como objetivo principal,
De projeto de vida,
A ser alcançado!
Sem desviar a atenção.
Projetar meta,
É dar direção á caminhada!
Rumo ao futuro.
E sentir nesse caminhar,
O prazer da realização.
Dia pós dia.
A cada obstáculo vencido!
Com intuito, de um dia, poder dizer.
Foi difícil, mas venci!
Futuro, e meta.
Caminha no mesmo sentido!
A partir do momento,
Que eles viram projetos!
Passam ser, para o seu projetista;
O caminhar, definido, que o dá.
A oportunidade, de um dia;
Com o ego em alta, dizer:
Foi difícil, mas, venci!
Projetar o futuro;
É dar a si próprio, a oportunidade;
De correndo, atrás, dizer:
Sou um dos vencedores!
Que conquistaram o pódio!
Dentre, tantos, trabalhadores!
Que não sabe, onde vão chegar!
Não, por falta de oportunidade.
E sim, por falta, de o futuro, projetar!

Goiânia 06-12-2006
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CONCEITOS E PRECONCEITOS

Conceitos e preconceitos,
Rondam as nossas mentes
Desde quando descobrimos
O poder do pensamento.
Ser primitivo! Ou não.
É o “x”, da questão!
Desde os tempos remotos
Usamos a imaginação!
Cada um, a seu modo!
Segundo o seu conhecimento.
Dão tudo de si, sem abrir mão.
Para, prevalecer, sua opinião.
Um pequeno grão de areia,
É parte importante da praia!
Sem ele, a praia, não seria a mesma!
E talvez, nem existisse.
Assim, a humanidade.
Vai, segundo seu pensamento.
Conceitos e preconceitos,
Surgem á todo momento.
Segue um, pós, o outro.
Na escada, da evolução!
São elos, que se completam!
Em busca da perfeição.

Goiânia 04-09-2006
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PERDÃO

Como a chuva que cai,
E irriga o chão.
Para o erro cometido,
Sempre existe o perdão.
O amor nos conduz,
De maneira sutil.
Ao ápice da vida,
De maneira viril.
Há momentos, que o tempo;
Não pode apagar.
Porque a nossa memória,
Insiste, em lembrar.
O amor é uma planta;
Que precisa irrigar.
Com palavras de amor,
E ternura no olhar.
Carinho, e afeto.
Nos, faz muito bem!
Como, o sopro Divino;
Que vem, do além.
Atenção, e respeito.
Não faz mal, a ninguém.
Só semeia o amor,
Aquele que o tem!
Perdoar, e ser perdoado.
É o mesmo, que dizer:
Para que eu seja alguém;
Dependo de você!
Com paz, amor, e respeito.
Juntos, iremos vencer!
Conceitos e preconceitos;
Temperam, o nosso viver.
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ENQUANTO VIDA EU TIVER

Enquanto vida eu tiver
E a mim for dado
O direito de pensar
Estarei pensando em ti.

Estarei lembrando
De teu sorriso, de teu olhar.
De teu jeito, meigo, de falar.
Principalmente, quando falas de amor.

Estarei imaginando
Você me dizendo, te amo.
Com os olhos banhados em pranto.
Pedindo para eu ficar.

Eu, adepto do amor que sou.
Não conseguirei despedir.
Ao ouvir você dizer- me.
Amor... Não vá!
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SOFRENDO SOZINHO

Vento, que vem.
De longe, e que tem.
O sabor, da maçã.
O frescor, da manhã.
O cheiro, do amor.
Misturado, ao suor.
Diz- me, quem eu sou?!

Diz- me, que sou!
Aquele, que ela.
Sozinha, o espera.
Em sua, janela.
Enquanto, donzela.
Para, que ela.
A ele, se entrega!

Vento, por favor.
Faça algo, por mim.
Não me deixes, assim.
Sofrendo, sozinho.
A falta, de carinho.
E dos beijos, quentes.
Daquela, mulher!

Goiânia 07-09-2006
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AMOR QUE ME PERTENCEU

Amor, que me pertenceu.
Porque olhas- me assim?
Se o teu olhar, denuncia;
O quanto tu gostas de mim.

A indiferença, e o desprezo.
Estampados em teu olhar
Entristecem minha alma
E dá- me vontade de chorar.

Sei que não somos os mesmos.
De quando nos conhecemos.
O tempo passou como o vento.
Mas, meu amor, por ti não acabou.

Ainda sinto teu cheiro.
Na fronha, e no travesseiro.
Exalando em nosso quarto.
Impedindo, que eu te esqueça.

Momentos, felizes, vivemos!
E como foi bom ter vivido!
Devido, à sua intensidade.
Jamais, serão esquecidos.

Passe o tempo que passar,
Em pensamento, a vejo.
Entre lábios avermelhados.
O teu sorriso, brilhar.

Iluminando, meu ser.
Para, que eu possa esperar.
Antes, do amanhecer.
Você, para meus braços, voltar.

Goiânia 14-03-2003
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Para, aquecer minha alma.
E acalmar, meu coração.
Despertando, em mim o desejo.
De eternamente, te amar.

Eu, dependente, que sou!
De tudo, que vem de ti;
Espero- a, com ansiedade.
E muito amor para dar.

Até o ar que respiro.
Fica mais puro, e gostoso.
Quando, estou junto, de ti.
Sinto, em mim o renovo.

Por isso, digo, e repito.
Amor... Que me pertenceu.
Volte, para mim, antes:
Que o amanhã, vire hoje!
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PALAVRAS VÃS

Quando a conheci
Confesso ti que senti
Como raio entre frestas
O amor em mim, ressurgir.
Penetrou em meu coração
Iluminando meu ser
Fazendo que eu sentisse
Vontade de estar com você.
Retirou do meu caminho os espinhos.
Para que eu pudesse passar
Ir correndo ao seu encontro
Para o meu amor declarar- ti.
Minha vida, em fim transformou- se.
Com o poder desse amor.
E deu- me, a plena certeza.
De eternamente, te amar.
Não há palavras que possa
Esse amor explicar.
Transformam- se, em palavras vãs.
Desnecessário, pronuncia- las.
Hoje, tenho a certeza.
Que a digo com sinceridade.
Olhando dentro de teus olhos
Eu te, amo de verdade.
O prazer, que esse amor proporciona- me.
É maior, do que possas imaginar.
Só não é maior que o desejo.
De novamente, esse amor degustar.

Goiânia 22-09-2006
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SÃO TANTAS COISAS

São tantas coisas
Que eu tenho, pra dizer:
Meu amor...
Estão guardadas
Dentro do meu coração.
Se tu quiseres
Que eu as diga, venha cá.
Por favor...
Deixe que eu fale
Ao pé ouvido ao coração.

Esse meu jeito de amar é impossível.
Por mais que eu controlar eu não consigo.

Eu já não posso
Mais viver tem teu calor.
Sem teu carinho, teu sorriso,
Teu amor...
Sinto minha alma entristecida
Coração dói.
E os meus olhos começam marejar.
É tão difícil, viver sem ter você.
Longe de ti, sequer posso imaginar- me.
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POEMA DE AMOR

Seria bom...
Se nesse momento
Eu tivesse inspiração
Para escrever- ti um poema.

Um poema
Que exaltasse
A tua beleza
E as tuas qualidades.

Um poema
Que além de falar
De teu sorriso
E de teu olhar.

Que esse mesmo provasse
A você que eu também
Sou capaz, de escrever, frases;
Que falam de amor.

Frases essas...
Que somente os grandes amantes
São capazes de expressa- las
E de vive- las.

Seria bom...
Se ao recitar esse poema
O mundo inteiro me ouvisse
E me entendesse.

Para que todos
Ficassem sabendo
Que é de você
Que estou falando.
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Para que você
Não tenhas mais dúvidas
Que dentro de meu peito
Existe um coração que a ama.

Um coração...
Que gostaria, de, dizer- te:
Onde você estiver,
Não se esqueça de mim!
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REBELDIA

Querida...
A rebeldia
Pode te machucar.
Por isso eu quero
Fazer você entender.
Não adiante
Me, dizeres
Que não me amas.
Quando teus olhos
Através
Do olhar me chamam.
Querida...
Se tu soubesse
O quanto é gostoso viver.
Um grande amor
Sem reprimir o coração.
Darias ouvido
Para o que eu
Estou dizendo.
E deixarias
De pensar
Que tens razão.
Querida...
Se tu deixares
De agir
Dessa maneira.
Se entregares
A esse amor
Vencer barreiras.
Serás feliz
Muito feliz
A vida inteira.
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LINDA E SINGULAR

Procurei um lugar
Para falar ao teu ouvido
O quanto a amo.
E que esse mesmo tivesse à altura,
Do que tu és;
Linda e singular.
Procurei, mas não encontrei.
Então cheguei à conclusão;
Que não existe lugar, que esteja.
A altura da tua beleza.
No céu, na terra, e nem no mar.
Depois de tanta procura, descobri.
Que o melhor lugar,
Para falar desse amor,
Único, sem igual.
É ao teu lado!
Olhando dentro de teus olhos.
Contemplando, a ternura de teu olhar.
O brilho, de teu sorriso.
E o teu jeito meigo de falar.
Em fim: tudo isso:
Faz que eu sinta por ti.
No fundo de minha alma.
Um desejo imenso;
De eternamente te amar.
Como nunca amei ninguém!
Tomara que esse dia chegue!
E que não seja tarde!
Quando ele chegar,
Quero estar com você;
Como Adão e Eva estiveram,
Sozinhos no paraíso.
Falar, ouvir, e fazer com você.
Tudo que for possível!
Curtir, e viver, esse amor.
Sentir dele o sabor.
E a sua intensidade;
Como se nada mais existisse.

Goiânia 18-01-2008
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FIO DE ESPERANÇA

Hoje...
Ao recitar o poema,
Que a ti dediquei.
De saudade chorei!
Meu coração coitado,
Bateu descompassado,
Como se estivesse dando;
As ultimas batidas.
O chão fugiu de meus pés.
Meus olhos marejaram.
E ficaram ofuscados!
Descobri, que a vida sem ti.
È um barco abandonado.
A deriva em alto mar.
É o céu, sem estrelas.
É noite, sem luar.
Imaginando- me, junto a ti.
Como se estivesse vivendo,
Em verdade esse momento.
Novamente o poema recitei!
Poema esse, que a ti dediquei!
E ao dedica- lo, descobri;
O efeito, da esperança.
Ao ver você voltar.
.
Descobri, também.
Que ter, esperança, é acreditar.
Que é possível reverter
Qualquer situação.
Por pior que ela seja.
Mesmo, sendo pequena.
Ao ponto de ser chamada.
De fio, de esperança.

Goiânia 31-01-2007
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NAQUELE LUGAR

Naquele lugar eu estava
Em meio à escuridão
O silêncio da noite
Fazia brotar em mim
O desejo de estar ao teu lado.

Meu coração, coitado!
Agonizando, gritava!
Mas, seus gritos;
Não eram ouvidos.
E sequer sentidos.

Em ritmo acelerado ele batia.
Sem eu poder fazer nada.
Apenas prestava atenção.
Enquanto ele sofria.
O drama da solidão.

A única coisa,
Que eu pude fazer;
Foi, alimentar a esperança.
De quem sabe, em outro lugar.
Um dia, nos encontrarmos.

Enquanto, naquele lugar;
Onde um dia, fomos felizes.
Será, lembrado, apenas.
Como vestígio, de um passado.
Que, jamais, voltará.
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SOMENTE O TEMPO

Somente o tempo
É quem poderá dizer
Por que...
Que gosto tanto de você.

Mesmo sabendo
De nossas limitações
Sinto uma vontade louca
De unir nossos corações.

Nesse meu jeito
De dizer meus sentimentos
Quero ser o mais autêntico
Amante apaixonado.

Que na penumbra
Do amor fica calado
Quase louco de ciúmes
Quando vê outro ao teu lado.
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NÃO FOI DESSA VEZ

Não foi dessa vez.
Que falei, ao teu ouvido;
A minha vida.
Não foi dessa vez.
Outra vez, tive minha voz;
Interrompida.
Por mais uma vez.
Unificamos nossos desejos;
Num só beijo.
Por mais uma vez.
Fizemos tudo,
Proibido no paraíso.
Você, não imagina.
Como estou sentindo- me;
Após, fazer amor.
Naquele instante.
Esqueci-me de tudo.
Até mesmo quem sou.
Se puder, eu quero.
Repetir de novo.
Tudo com você.
Aquele amor gostoso
Que me deixou louco
Louco de prazer.
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VOZ DO CORAÇÃO

Eu tentei te esquecer.
Eu queria viver.
Uma nova experiência.
Mas foi tudo em vão.
Porque o meu coração.
Sente a tua ausência.
Quando a noite chega.
Lembro-me de teu chamego.
Que saudade me dá.
Na cama o travesseiro.
Que você usava.
A me torturar.
Sem poder te esquecer.
Nem ao menos te ver.
Para me consolar.
Canto essa canção.
Para o meu coração.
Em fim se acalmar.
Onde quer que estejas.
Pelos palcos da vida.
A se apresentar.
No silencio da noite.
Curtindo a solidão.
Sufocando a paixão.
Imagino que estás.
Assim como estou.
Na penumbra da noite.
Em meio á escuridão.
Onde a voz que escuto.
É a do coração.
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EU QUERIA

Eu queria
Poder transformar
Todos os meus sonhos.
Na mais doce e romântica
Aventura do amor
Loucamente te amar.

Sentir o sabor
De teus beijos ardentes
Temperando o amor.
Deslizando as mãos
No seu corpo enquanto
Estivermos amando.

Eu queria estar
Com você e escutar
O seu pensamento.
Em todos os momentos
Onde quer que estejas
Saciar seus desejos.

No silencio da noite
Deitado ao teu lado
Sentindo o calor
De teu corpo bronzeado
Amando e curtindo o quanto
É bom, ser amado.
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EU E MINHA SOLIDÃO

Eu e minha solidão
Sem saber o que fazer
Para curar essa paixão
Que não para de doer.
Ficamos a Deus dará
Andando pelas calçadas
Com os olhos marejados
Coração espedaçado.
Os que por ali passavam
Não podiam imaginar
O que estava acontecendo
E se quer me ajudar.
A água do pranto e a chuva
Misturadas confundiam
Os que para mim olhavam
Solidão me consumia.
Chuva caindo
Eu na calçada
Todo molhado
Sem minha amada.
Como pássaro sem ninho
Na calçada eu andava
De um lugar ao outro
Enquanto o tempo passava.
Naquele triste viver
Sem querer eu buscava
Em cada rosto que eu olhava
Um pouquinho de você.
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NOITES E NOITES

Noites e noites
Consultei o travesseiro
Como fazer- ti
Uma declaração de amor.
Que lhe prove
O quanto a amo
E que afaste
De meu peito essa dor.

Patrick amore mio
Diu como eu te amo
Trazem- me recordações
Dos momentos que passamos.
Amor não faz assim
Vem para junto de mim
Me, ajude ser alguém.
Sem você não sou ninguém.

Enquanto o vento insano
Na janela murmurava.
Dentro do quarto sozinho
Triste lá eu estava.
Meu coração coitado
Em meu peito agonizava.
Enquanto eu junto a ti
Em pensamento imaginava- me.
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UMA NOITE ESPECIAL

Uma noite especial
Com você quero viver
Degustar o teu sabor
E sentir o teu prazer.

Sob a luz de um abajur
Ver teu corpo desfilar
Deslumbrante como a lua
Em noite de luar.

Quando o dia amanhecer
Quero ouvir você dizer- me
Amor não vá embora.
Eu não vivo sem você.

Ao ouvir você dizer- me
Com você irei ficar
Se eu tiver mil compromissos
A todos irei faltar.
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AMOR COVARDE

Há muito tempo estou vivendo
Mergulhado na saudade
Saboreando a solidão.

Há muito tempo estou vivendo
Com você no pensamento
Dentro do meu coração.

Naquele dia em que você
Delirando de prazer
Disse amor como eu te amo.

Você me fez acreditar
Eternamente me amar
Cometi mais um engano.

Aquele amor covarde
Cheio de sedução
Fez- me nele acreditar.
E me deixou na solidão.
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DOCE AVENTURA

Hoje á noite
Eu quero viver
Viver com você
Sentindo o prazer
De uma doce aventura.

Mergulhar
No oceano do amor
Juntos eu e você
Degustando o sabor
De um amor sem censura.

Entre juras
Abraços e beijos
Carinho e prazer
Saciar o desejo
Que nos leva a loucura.

E deixar
No delírio amoroso
De um amor tão gostoso
E ternura no olhar
O suor se misturar.
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CENAS DE AMOR

Mulher o seu corpo parece
Levar- me, a um rumo sem destino.
Induz o meu pensamento
A imagem de você despindo.

Nessa cena eu vejo teu corpo
Feito o de Eva no Paraíso
Encenando cenas de amor
Levando- me ao doce delírio.

Imagino o sabor de teus beijos
Nossos corpos rolando na cama
Eu chamando a ti de querida.
E você dizendo- me eu te amo.

Eu não posso viver sem você
Não esqueço- ti um segundo se quer
Para apagar essa chama de amor
Faço tudo que você quiser.
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PENUMBRA DO AMOR
Minha querida
Se você está querendo
Ver de novo o sol nascer
Da varanda do engenho.
Eu vou pegar
A minha velha carruagem
Amanhã de madrugadinha
Aproveitando a estiagem.
Vou te levar
No engenho São Luis
Para que você veja
Aquilo que tanto quis.
Lá tem melado
Garapa e rapadura
Tudo é muito natural
Faz da vida uma doçura.
Você vai ver
O sol nascer no horizonte
Surgindo atrás dos montes
Qual um raio de esplendor.
Nos dois juntinhos
No meio da natureza
Já tenho certeza
Vamos fazer amor.
De repente...
O sol latente em nossas costas
Você me fazendo cócegas
Com prazer de viver.
E na penumbra
Do amor se deflorando
Amando cada vez mais
Em nosso dia de lazer.
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COM POEIRA E TUDO
Aqui eu passei
De braços dados
Com você.
Falei de amor
De tudo que eu tinha
Para lhe oferecer.
Tive desengano
Mesmo lhe dando
Do amor o prazer.
Ai eu descobri
Que o amor é infinito
Enquanto existir.
Sai por ai
A procura de algo
Que não perdi.
Esperando que a vida
Mostrasse- me o caminho
Certo a seguir.
O tempo passando
Poeira assentando
E eu a esquecer.
O som do delírio
Soando no ouvido
Cheio de prazer.
Quando a luz Divina
Com todo carinho
Cobriu- me com um véu.
Mostrando que a vida
Com ideal
Tem sabor de mel.
Esqueci ti de um jeito
Que agora em meu peito
Não existe dor.
E desejo a você
Muita felicidade
Sem guardar rancor.
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MENSAGEIRA DO AMOR

Borboleta você voa
A procura de uma flor
Beija o cravo e o jasmim.
Beija a flor fazendo festa
Passeando pela floresta
Sua vida é mesmo assim.

Minha vida borboleta
Em parte é igual a sua
Saio andando pelas ruas.
Você procura e acha
Eu procuro e não acho
Os meus dias são escuros.

Mensageira do amor
Faço a ti um pedido
Do fundo do coração.
Se encontrares minha flor
Peça a ela que não deixes
Eu morrer de solidão.

Diga que eu a espero
No mesmo cantinho que era
Nosso ninho de amor.
Cheio de amor para dar
Se ela quiser voltar
Espero- a de braços abertos.
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CHAVE DA PAIXÃO

Você chegou de mansinho
Como um passarinho
Querendo pousar.
Usou a chave da paixão
Abriu meu coração
Nele veio morar.

Agora sou seu dependente
Porque sou carente
Dos carinhos seus.
Meu corpo depende do seu
O maior desejo
Dele é te amar.

Vida, Vida, vida, vida minha.
Tu és a princesinha
Do meu coração
Vida, Vida, vida, vida minha.
Levou para longe
Minha solidão.
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AMOR PROIBIDO

To de mala e cuia
To indo embora
Vou para bem longe
Vou pelo mundo afora
Não sei onde parar.
É uma ida sem volta
Não tem mais jeito
Para o nosso amor
Ferida que o tempo
Há de cicatrizar.
Até, já consultei.
Um guru meu amigo
Para saber dele
O que é que eu faço
Para te esquecer.
Ele respondeu- me
Isso é impossível
Amor proibido
Não tem jeito
É inesquecível.
Quanto mais tenta
Arranca- lo do peito
Mais enraíza
Fica mais difícil
Dele se livrar.
Quanto mais tenta
Mais ele persiste
Em estar lá
Com tanto poder
Que pode até matar.

Goiânia 06-12-2006
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AMOR PLATÔNICO

Eu queria ser apenas
O perfume que você
Escolheu para usar
No seu dia de lazer.
Para onde você for
Me, levar também.
Para te proteger
Do assédio de alguém.

Eu queria ser o sol
Para te bronzear
Ser a água da piscina
E o seu bronzeador.
Eu queria ser o ar
Para você me respirar
Eu queria ser o vento
Para seu corpo refrescar.

Eu queria ser motivo
Para você se preocupar
Vinte e quatro horas por dia
Com o nosso bem estar.
Eu queria ser para você
Fonte de inspiração
De prazer e alegria
Que aquece o coração.

Como não sou nada disso
Limito- me em dizer.
Que o meu amor platônico
Não quer te esquecer.
Sinto vontade de gritar
E dizer a todo mundo
Quero ser correspondido
Mesmo que por um segundo.
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AMOR PRIMEIRO

O silêncio é meu amigo
Travesseiro conselheiro
Solidão trás a saudade
De meu amor primeiro.

Quando olho a sua foto
Pendurada na parede
Sinto vontade de amar- ti
E beijar teu corpo inteiro.

Nessa minha solidão
Vou cumprindo minha sina
Lembrando a todo instante
O teu jeito de menina.

Não suportando a saudade
Que sem pedir licença
Invadiu minha alma
E dominou meu pensamento.

Hoje fico a perguntar
Falando ao tempo e ao vento
Na esperança que eles possam
Mostrar- me alternativas de vida.

Por falta de alternativa
Ou de opção de vida
Vivo a vida que a vida
Impõe- me sem você.

Sigo meu caminhar
Curtindo a solidão
Sufocando a saudade
Dentro do meu coração
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SERESTEIRO

Se um dia
Alguém bater na sua porta.
E lhe fazer
Uma declaração de amor.
Não se irrite
Procure entender.
Um seresteiro
Cantando para você.
Tocando banjo
Soltando a voz.
Pode ser eu
Falando de nós.

Das aventuras
Que juntos passamos.
Vivendo o amor
Como deve ser vivido.
Se alguém falar
Que a ama
Mais que eu.
Fazendo tudo
Para te conquistar.
Não acredite
Amor igual
É impossível.

Nesse meu jeito
De falar
Do nosso amor.
Falo o que brota
No fundo do coração.
De um seresteiro
Que tocando banjo
Na rua abandonado.
Sem sua amada
Tem apenas a lua
Nas altas madrugadas.
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CONVERSANDO COM SABIÁ

Sabiá...
Você sabia que eu?!
Já amei muito...
E até brinquei com amor?
Até que um dia
Veja o que me aconteceu.
Amei de verdade
E não percebi
Que o prejudicado era eu.

Nossos encontros
Foram marcantes demais.
Que até as estrelas
Tinham inveja de nós.
Não me esqueço
De seu olhar carinhoso.
De seu beijinho gostoso.
De seu carinho
E de sua voz.

É verdade, o tempo passa.
E como o vento ele vai.
Mas a saudade impiedosa.
Persiste em me dizer
Como foi lindo amar.
Se eu soubesse
O quanto dói essa dor.
Eu teria brincado menos
E dado a ela mais valor.
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CAMINHOS QUE ME LEVAM

Enquanto
Os caminhos que me levam
Estiverem livres
Para eu passar.
Neles eu passarei.

Enquanto
A esperança alimentar
Em mim o desejo de te amar
E de estar com você.
Neles eu passarei.

Enquanto
Em meu peito pulsar
Esse coração apaixonado
Que só sabe te amar.
Neles eu passarei.

Passarei
Por esses caminhos
Tortuosos, sombrios, frios.
E cheios de espinhos.
Na esperança de te encontrar.

Na esperança
De um dia quem sabe
Pessoalmente dizer- ti
O quanto a amo.
E que não vivo sem você.
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ACREDITEI NO SEU AMOR

Já estou cansado de ouvir
Frases que não consigo acreditar
Como aquela que você me escreveu
Falando de você
E me fez acreditar
Que o seu amor fosse só meu.

Eu acreditei no seu amor
Pensando que estava sendo amado
Mas estava sendo enganado
Você estava me usando
Como antídoto do amor
Para esquecer alguém.

Tudo para mim é só tristeza
Não existe mais felicidade
Só me resta a saudade.

Quando estou junto de alguém
Procuro esquecer nosso passado
Mas todo que faço é em vão
Por mais que eu tente é ipossível
Porque eu vejo você
Em cada beijo que eu dou.

Meu bem se você estiver me ouvindo
E se por acaso eu tiver chance
Peço por favor, que você volte.
Com um amor puro e verdadeiro
Iluminando meu caminho
Em cada passo que eu der.
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CAMINHOS DO AMOR

Os caminhos que nos levam
Vão além do infinito
Onde a paz é verdadeira
Onde não existe guerra
E a vida é mais vida.

Não tem luxo, nem vaidade.
Não tem ódio, e nem dor.
Todos os que ali vivem
Contemplam a natureza
Obedecendo a lei do amor.

São caminhos paralelos
Os que nos conduzem a paz.
Unindo- nos para sempre
Rumo á eternidade
Nosso amor, eu e você.

Como o dia, e o sol.
Como a noite, e a lua.
Vivemos um para o outro
Caminhando lado a lado
Pelos caminhos do amor.
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MORENA COR DE CANELA

Morena cor de canela.
Teus lábios têm sabor de mel
Quando estou junto de ti
Sinto- me pertinho do céu.

O vento que sopra o teu corpo
Rouba de ti o teu perfume
E faz- me pensar que sou
Vítima de teu ciúme.

Teu olhar provoca em mim
Uma imensa paixão
Como uma flechada certeira
Acerta o meu coração.

Quando a vejo passar
Em frente ao meu portão
Meu coração rejubila- se
E transborda de emoção.

Meus olhos seguem teus passos
Contemplando a tua beleza
Como ave de rapina
Fixando o olhar na presa.

Enquanto meus olhos ansiosos
Espera você voltar.
Fico sonhando contigo
E com o seu jeito de andar.
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SILÊNCIO DA NOITE

No silêncio da noite
Seus lábios murmuram
Palavras de amor.
Que brotam na alma
Externando a paixão
E vão para o além.
Deixando meu coração
Transbordando de emoção
Em um só pensamento
Nossos corpos se unem
Na mesma emoção.
Um transmite ao outro
Amor, ternura e paixão.
Deixando o silencio falar
Palavras que exaltam o amor
Enquanto, degustamos, dele sabor.
O silêncio da noite
Com o perfume do amor.
Induz- nos a contemplar
Sob a luz do abajur
Nossas silhuetas movimentarem- se.
Em perfeita harmonia e emoção
Compondo o cenário
Da nossa união.
O silencio da noite
Parece também nos dizer
Um poema que somente ele
É capaz de recita- lo.
Pronunciando- o
Em forma de canção
Enquanto eu e você
Curtimos nossa paixão.

Goiânia 23-05-07
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LEMBRANÇAS DE OUTRORA

Viver assim como eu vivo
Amando sem ser amado.
Sentindo a paixão no peito
Sofro igual assum preto
Não vendo a mulher amada.

Tudo perde o sentido
Não tem presença de amigo
Que alegra o meu coração.
Por mais que eu tente viver
Na vida não sinto prazer.

O dia passa, e a noite.
Chega como um tsunami.
As lembranças de outrora
Surgem na minha memória
Cruelmente torturando- me.

Assim é a minha vida
Longe de ti querida
Sonho com o amanhã
Recebendo- ti nos braços
Amando e sendo amado.
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A SAUDADE É UMA FERIDA

Dizer que nunca amei
E convencer- me é impossível.
Pois trago imagens viva
De alguém que em minha vida
É tudo que eu preciso.
Outro alguém amar- ti
Como a amei e a amo
É impossível querida.
Não existe nesse mundo
Amor igual ao meu.
Se, tento esquecer- ti não posso.
Substitui- La, jamais.
Estou em um beco sem saída.
A saudade é uma ferida
Que dói sem causar ferida.
Não sei por onde tu andas
Se estas sozinha, ou não.
Procurar notícias suas
Quando ando pelas ruas
Essa é a minha sina.
Esperar que o tempo
Apague as lembranças que trago
De nossa história de amor.
É o mesmo que transferir, a ele.
O que não consigo fazer.
Nesse momento por exemplo.
Descrevendo meus sentimentos
Ouvindo a canção que marcou
Para sempre nosso amor.
Não contendo a saudade, choro.
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DIANTE DE SUA BELEZA

Eu que jamais pensei
Ser capaz de amar.
E de dizer, te amo!
Sequer pude imaginar- me
Um dia dizendo a alguém
Expressando verdadeiramente
O que o meu coração sente
Dizendo a ti, te amo!

Porem se chegou a hora
De olhando em teus olhos, dizer:
Não posso ser omisso a verdade.
Que domina meus sentimentos.
Tornando- me incapaz de negar
Ou de fazer com que ele seja
Amordaçado dentro do peito
Não deixando- o manifestar.

Nas palavras desses versos
Extraídas do coração
Quero dizer- ti, quem eu sou!
Sem nenhuma restrição.
Sou e sempre serei
Aquele mesmo que um dia
Cheio de amor para dar- ti
Entregou- se em teus braços.

Quero dizer, que eu vivi.
Até quando a conheci
Solitário como o sol.
Perdido na imensidão.
Enquanto meu coração
Buscava a todo o momento
Alguém como você
Para dizer, te amo.

Goiânia 24-06-2008
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Ao contemplar sua beleza
Olhei dentro de teus olhos
Senti o coração palpitar
Batendo descompassado.
Sentindo prazer de sentir
O desejo de se declarar
Chamando- a de querida
Cheio de amor para dar- ti.
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ONDE QUER QUE VOCE VÁ

Quando a gente se apaixona
Descobre- se a outra metade.
Longe da pessoa amada
O minuto vira hora
E a hora eternidade.

A saudade invade o peito
Sem se quer pedir licença
Sem ferir dói na alma.
Faz- nos perder a calma
E nos deixa mais carente.

É triste, mas é verdade!
Desse mal estou sofrendo!
Não posso mais esquece- La.
Perdi o gosto de viver.
Sem você estou morrendo.

Por isso a peço que volte.
Volte sem perder tempo.
Quero estar na sua vida
Para que eu possa chama- La
Simplesmente, de querida!

Quero dizer- ti também
Que onde quer que você vá
Meu coração vai estar
Transbordando de amor
Esperando você voltar.
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DUPLO SENTIDO

Amores correspondidos
Não tem duplo sentido
Seguem a mesma direção.
Não olham para os lados
Nem desvia a atenção.
Seguem o que sente o coração.
Quando não correspondido
Seguem duplo sentido.
Surge, ai imenso perigo.
De em uma colisão
Machucar a alma, o coração,
E morrer desiludido.
Se entre nós existir,
Amor em duplo sentido.
É melhor que diga agora
Não deixe para outra hora
O que podemos evitar
Não vamos correr perigo.
Mas caso entre nós existe
Amor amplo, pleno e restrito.
Em perfeita sintonia, e harmonia.
Não tenhas dúvidas, querida;
Vamos viver nosso amor,
Como os grandes amantes vivem.
Não deixe para depois
Vamos vive- lo agora
Porque é chegada a hora
De vivermos intensamente.
Manifestando- o, á todo momento.
Andando em um só sentido.
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SEM TI- I

Sem ti...
Sou barco sem ruma
Torre sem prumo
Noite sem luar.
Sem ti...
Sou pássaro sem ninho
Voando sozinho
Sem onde pousar.
Sem ti...
Sou grão de areia
Na praia deserta
Na imensidão do mar.
Sem ti...
Meu caminho é inserto
Não tenho endereço
Nem onde parar.
Sem ti...
Meus olhos choram
Lágrimas rolam
Sem eu poder controlar.
Sem ti...
Minha alma sofre
Os sintomas da morte
Sem nada entender.
Sem ti...
Perdi o sono
Perdi a fome
E o prazer de viver.
Sem ti...
Choro sozinho
Querendo carinho
Querendo te ver.

Goiânia 22-02-2006
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SONHO DE BOÊMIO

Perambulando pelas ruas da cidade
Em uma noite de raríssimo esplendor
Encontrei a mulher dos sonhos meus
E disse a ela num instante quem eu sou.

Eu sou o dono de um amor descompassado
Que vai em frente sem saber se retornar
Eu sou o vento que viaja o mundo inteiro
Sempre a procura de uma flor para beijar- La.

E desse jeito vou levando minha vida
Beijando flores uma aqui e outra ali
Na esperança de um dia encontrar
A flor que é musa para eu poder amar.

Trago comigo toda traia de um boêmio
Um violão muitos tangos a cantar
E duas taças a espera de um drink
Para o seu dono com alguém poder brindar.

Dentro do peito um coração com ternura
Que aprendeu a explorar o amor
Se tu quiseres conhece- lo melhor
Venhas comigo não me chames de senhor.

Mulher... Tu és à flor do jardim da imensidão
Que eu procurava para alegrar meu coração
Se tu quiseres vir comigo desse jeito
Saberás que o meu peito é o leito da paixão.
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PRELÚDIO DE AMOR

Antes que o dia amanheça
Junto de ti estarei!
Amando ti cada vez mais
Entre abraços e beijos
Matando nossos desejos.
Com carícias sabor de mel
Sentindo- nos próximos do céu
Irradiando amor e prazer.
Deixando tudo acontecer
Antes do amanhecer.
Prelúdio de amor é assim
Com ardentes desejos,
Úmidos beijos, em fim.
Lacunas preenchidas
Assim será nossa vida.
Juras de amor, fizemos!
Em meio à felicidade a paz.
E olhares de amigos, dizemos- nos.
Unidos para sempre seremos
Seguindo um só caminho.
O amor que nos uniu.
Para sempre perdurará.
As divergências de pensamentos
Que entre nós surgirem
Com amor, serão conciliadas.
Assim, nossa vida será!
A harmonia reinará
Em nossos corações.
Na penumbra do amor.
Para sempre viveremos.

Goiânia 28-01-2005
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NOITE SEM FIM

Saudade maldita saudade
Tu sabes o endereço
De um coração solitário
Que entra em desespero.
Quando a lua nasce
Prateada e esmera
Em meio às estrelas no céu
E eu aqui sem ela.

A noite prolonga- se e parece
Que jamais chegará ao fim!
Até as estrelas reluzentes
No alto, no firmamento.
Parece reunirem e tramarem
Conspirando- se contra mim.
Sem se preocuparem se gosto
De viver a vida assim.

Nesse viver sem viver
Estou sempre a desejar- La
Na calada da noite
Em meio á escuridão
Ouvindo meu coração
Reclamar sem que eu possa
Fazer algo para amenizar
O estrago que a saudade o faz.

Enquanto vivo assim
Meu desejo é que ela
Onde quer que esteja
A solidão a faça sentir
Tudo que estou sentindo.
Nas noites, e noites, sem fim.
Para que ela quem sabe
Sofrendo, volte para mim.

Goiânia 19-07-2005
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POETA FRACASSADO

Hoje revirando
Meu passado revirado
Nessa noite fria e sombria
Sobrevivendo acordado.
Tentando escrever um poema
Que falasse de amor descobri
Que é impossível escreve- lo
Sem falar de eu e você.

Descobri também, que caso;
Eu tivesse encontrado
Palavras para descreve- lo.
Mesmo nele eu citando,
Nosso amor, e o seu nome.
Ao ouvi- lo tu terias dúvidas;
Se, é mesmo de nós;
Que nele estou falando.

Descobri que é impossível
Escrever um poema de amor
Sem falar da nossa entrega
Em uma só emoção
Deixando o amor fluir
Cheio de desejo, paixão,
Carícias, ternura, sedução.
E sussurros de amor como canção.

Não foi possível descreve- lo.
Pois faltaram- me as palavras.
Mas, foi bom eu tentar por que.
Revirando e revendo
Nosso passado revirado
Descobri o quanto tu és importante
Para esse poeta fracassado.
Incapaz de escrever um poema.

Goiânia 21-02-2007
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ONDE ESTÁS?
Estou só...
Meu coração
Sente a flecha da saudade
Meu peito trespassar.
Estou só...
A solidão dói!
Não existe dor maior!
Por mais que eu tente descreve- La
Não posso!
Não encontro adjetivos
Que retrate tamanha dor
Que está a atormentar- me.
Estou só...
Sei que não podes me ouvir
Mas, mesmo assim, pergunto:
Tu estas pensando em mim?
Estou só...
As perguntas que faço
Ecoam na imensidão.
Enquanto meu coração
Não entende por que razão, ele,
Vive nessa solidão a perguntar- me.
Porquê que a saudade dói?
Não posso viver assim!
Olhando sem poder te ver.
A saudade aumenta
E maltrata meu coração.
Que vivi a perguntar- me porquê?...
Sem respostas, obter!
Estou só...
Sequer ouço a sua voz!
Tudo que aqui digo
São palavras em vão!
Delírios de um coração!
Estou só...
Mesmo assim, pergunto:
Ai onde estás
Podes escutar- me, ou não?
Caso sim! Ouça com atenção.
O que vou lhe dizer!
Mesmo estando só,
Para sempre te amarei!

Goiânia 27-12-2004
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DESEJO DE TE AMAR

Na mansidão de teu olhar
Nesse jeito sereno de ser
Nesse corpo sedutor
Meu corpo pressente o prazer.
De sentir o teu calor
De ouvir sussurros de amor
Ao saciar- me o desejo
De teus beijos sentir o sabor.

Teu sorriso reluzente
Como estrela a brilhar
Distante na imensidão
Sobrepondo a luz do luar.
Parece querer dizer- me
Algo que somente você
Com esse teu jeito de amar
É capaz de falar e fazer.

Como as estações
Tu vais, e volta.
Pelo mesmo caminho
Eu, sabendo á hora.
Fico a lhe esperar
Sempre no mesmo lugar
Para que meus olhos possam
Tua beleza, contemplarem.

Teu andar provoca em mim
O desejo de estar ao teu lado
Sentindo o perfume que exala
De sua pele bronzeada ao ser tocada.
Pelo sopro do vento
Que ao vir em direção a mim
Faz- me sentir e apreciar teu cheiro
Aumentando em mim o desejo de te amar.

Goiânia 03-12-2004
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DEUSA MUSA DO AMOR

Da deusa musa do amor
Olhares verdes brilhantes.
Em meio à pele morena
Parece estarem dizendo- me.
Diga- me quem que tu és.
Que lhe direi quem eu sou.
Para que surja entre nós.
O doce clima do amor.
Diante de tanta beleza
Com os olhos maravilhados
Senti- me seduzido
Totalmente apaixonado.
Antes de te conhece- La
Ninguém eu fui nessa vida
Para que eu seja alguém, permita- me.
Que eu a chame de querida.
Deixe entre nós rolar
As maravilhas do amor
Para que eu mostre a ti
Na verdade quem eu sou.
Naquele mesmo instante
Ela jogou- se em meus braços
Dizendo- me a muito que eu quero
Amar- ti, e sentir- me mulher.
Para que nossos caminhos
Transformem- se em um só
Preciso de teus carinhos
Como a lua precisa do sol.
Assim, a deusa musa do amor.
Conquistou meu coração
Tirando- me de uma vez
Das trevas da solidão.

Goiânia 03-12-2004
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NO SILÊNCIO DA NOITE

No silêncio da noite
Meu pensamento vai
Em busca de teu sorriso
Da meiguice de teu olhar
Do calor de teu corpo
Em uma noite de amor.
Vem, vem aquecer- me.
Em meio ao escuro da noite
Fria e sombria de inverno
Entre quatro paredes
Sob a luz do abajur, amarmos.
Com o silêncio da noite como tema.
Vem em busca de meu corpo
E do toque de minhas mãos
Deslizando em tuas curvas
Entre olhares brilhantes
Nossos corpos a contemplar
Na penumbra da noite.
Vem... Para que meus lábios.
Sentindo o calor dos teus
Em uma troca de carinho
Possam sentir o sabor
De teu batom e de teu suor
Em mais uma noite de amor.
No silêncio da noite
Tudo pode acontecer
Entre um casal que se ama
Estrelando, eu e você.
Tendo a cama como palco
E o quarto como cenário.

Goiânia 26-12-2006
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TEU JEITO DE SER

Com os olhos maravilhados
Contemplando a imensidão
Em meio à natureza
Curtindo o colorido das flores
E o voou das borboletas
Desejei- ti ao meu lado
Qual criança abandonada.

Meu coração coitado
Com as emoções contidas
Bateu descompassado
Estimulando em mim
O desejo de dizer- ti, te amo.
Como dizem os amantes
De coração apaixonado.

Entristecido, lembrei- me.
Que se quer sei o teu nome
De onde vens, e para onde vais.
A única certeza que tenho
É que desde quando a conheci
Devido ao teu jeito de ser
Não consigo te esquecer.

Venha, venha curtir comigo.
Nesse pequeno paraíso
As belezas da natureza.
Para que juntos possamos
Conhecer- nos melhor
E quem sabe amarmos
Por estarmos a sós.

Goiânia 25-12-2005
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VENTO QUE VEM

Vento que vem
Das bandas de lá
Trás meu amor
Não me deixe ficar
Sonhando com a vida
E com ela ao meu lado
Sofrendo calado
Sem te- La comigo.
Quando anoitece
Fico a imaginar
Teu corpo despido
Na cama a rolar
Dizendo- me assim
Venha amar- me
Meu desejo saciar
E meu corpo cariciar.
Vento que vem
Das bandas de lá
Tu tens o poder
De dela roubar
O perfume que ela
Deixa exalar
E trazer para mim
Para eu degustar.
De preferência que esteja
Impregnado ao suor
Para que eu sinta o cheiro
E dela o sabor.
Deitado na cama
Em que ela dormiu
Aquecido com a chama
Do amor, ao amar.

Goiânia 05-01-2005
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RECONCILIAÇÃO
Um dia de tardezinha
Ao chegar à minha casa
Vi uma mala arrumada
O ambiente diferente
Vi que estava presente
Minha musa, minha amada.
Antes que eu a perguntasse
O que estava acontecendo
De pronto ela foi dizendo- me
A saudade apertou
Meu coração disparou
Sem você estou morrendo.
Nas terras por onde andei
Ninguém eu encontrei
Para o teu lugar ocupar.
Por isso estou de volta
Esperando que abra a porta
Para que eu possa entrar.
Enquanto ela falava
Meu coração palpitava
Em ritmo acelerado
A ansiedade foi tanta
Que travou minha garganta
A emoção de sua volta.
Para por fim a esse drama
A ela eu respondi
Seja bem vinda querida
Vamos viver nossas vidas
Esqueça o que passou.
Esperando- ti, a muito estou.
Naquele mesmo instante
Entre abraços e beijos
Entregamos um ao outro.
Matamos nossos desejos
Fizemos juramento que juntos
Eternamente viveremos.
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DOR DA PAIXÃO

Quando dizes que não me quer
Eu não entendo por que
Se o amor que a ti dedico
De outro não irás receber.

Enquanto em mim existir
Um pingo de esperança
Serei teu mais que amigo
Serei teu amado, teu fã.

São coisas do coração
As quais não as posso evitar
Mesmo sem eu querer
Elas me fazem lembrar- ti.

Se meu coração falasse
Com certeza ele diria- me
Não desista desse amor
Dedique- o a cada dia.

Quando estou longe de ti
Sofro com o meu coração
Minha alma sem entender
Chora a dor da paixão.

A paixão que por ti eu sinto
Não tenho como evita- La
Se eu tivesse procuraria
Outro alguém para amar.

Goiânia 28-01-2005
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TU ÉS TUDO PARA MIM

Esse teu jeito de olhar
Quando falas comigo
Faz- me sonhar com você
Acordado à luz do dia.
Sonhar com a beleza do amor
Sentindo o perfume da flor
Com nossos corpos na cama
Tendo o amor como drama.
Sonhos assim é rotina
Na vida desse que fala
Das coisas de um coração
Que só pensa em te amar.
São como o por do sol
Anunciando o fim do dia
E o inicio da noite
Com toda sua magia.
Em meio ao escuro da noite
Ouço o murmúrio do vento
Como se estivesse dizendo- nos
Aproveitem seus momentos.
Não dê mais tempo ao tempo
Procure vivenciar
As delícias que esse amor
Irá lhes proporcionar.
Naquele quarto fechado
Nosso amor começou
Como sempre na cama
Não sei onde terminou.
Sem pressa que o dia amanheça
E que a noite chegue ao fim!
Tudo que tenho a dizer- ti
É que tu és tudo para mim.

Goiânia 27-01-2005
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EU SEM VOCE

Eu sem você
Sou grão de areia
Na praia deserta
Contra a maré.
Eu sem você
Sou barco sem rumo
Perdido no mar
Querendo ancorar.
Eu sem você
Sou torre sem prumo
Com a base ruída
Querendo cair.
Eu sem você
Sou pássaro perdido
Sem ninho e guarida
Querendo pousar.
Eu sem você
Sou chuva que cai
E rasteja no chão
Em direção ao mar.
Eu sem você
Sou apenas um ser
O poder do amor
Querendo entender.
Eu sem você
Não posso viver
Vivendo assim
Prefiro morrer.

Goiânia 17-02-2005
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ESTRELA DO MAR

Estrela do mar
Diz- me onde está
A sereia que um dia
Conquistou meu amor.
E depois me deixou
Sem se quer me falar
Onde eu possa encontra- La.

Se na praia deserta
Ou no recife de pedra
Isolado em auto- mar.
Onde, ela Poe- se a cantar.
Canções que somente ela
No baixar da maré
As pode decifrar.

Agora eu estou
Tristonho e sozinho
Querendo o carinho
Que só ela pode dar- me.
No mesmo lugar
Onde encontrávamos
Para nos amar.

Sufocando a paixão
Em meu coração
Para sobreviver.
Ele insiste em lembrar
As palavras que ela
Dizia a murmurar
No ato de amar.

Goiânia 31-03-2005
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MEIA NOITE

Meia noite...
Os ponteiros me lembram
Que é hora de eu cantar
A canção que um dia
Marcou nossas vidas.

Meia noite...
A hora exata
Em que teus lábios
Disseram- me, te amo!
Em cima da cama.

Meia noite...
Hora que apreciávamos
As delícias do amor
E de sua magia
Em noite de luar.

Meia noite...
Por que não fazermos
O que tem que ser feito
Se não sabemos como será
Á hora que virá.

Meia noite...
É hora de cantarmos
Juntos a canção
Que embala nossas vidas
Estimulando a paixão.

Goiânia 21-08-2005
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PENSANDO EM TI

Querida, quando ouvires essa canção.
Preste atenção nas palavras
Ao sussurrarem ao teu ouvido
Como se eu estivesse presente
Declarando o amor
Que a muito, sinto por ti.

Ao som da melodia
Permita, que o seu coração, baile.
Embalado no compasso
E use a sua imaginação
Deliciando o momento
Como se eu estivesse presente.

Tenha certeza querida
Que onde quer que eu esteja
Pensando em ti estarei!
Imaginando- ti junto a mim
Sentindo o teu cheiro
E o sabor de teus beijos.

Ao som da nossa canção
Também o meu coração
Embalado no compasso estará
Em cada palavra ouvida
Será como se estivesse dizendo- me
Te, amo, agora e sempre, querido.

Goiânia 17-12-2005
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SEGREDOS MEUS

Quando olho em teus olhos
Sinto vontade de dizer- ti
Todos os segredos meus.
Falar de um amor amordaçado
Que ama sem ser amado
Por amar- ti em segredo.

Nesse dilema sem fim
Tranco dentro de mim
Um amor sem igual
Sempre que ele manifesta- se
Minha alma entristece
Por não tê- La junto a mim.

Quando isso me acontece
Sinto vontade que saiba
De todos os meus segredos.
Para que assim quem sabe
Depois que eu me declarar
Tu dediques- me, amor sem fim.

Deitados na mesma cama
Sonhando os mesmos sonhos
Bebendo da mesma água.
Seguindo um só caminho
Como dois passarinhos
Pousados no mesmo ninho.

Goiânia 24-04-2007
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AMAR NÃO É PECADO

Quem diz que ama
E não sente saudade
É porque na verdade
O amor não existe
Nem se quer amizade.
Por isso eu lhe digo
Com sinceridade
O amor que por ti sinto
É que deixa- me assim
É amor de verdade.
O amor verdadeiro e fiel
É o mais nobre sentimento
Entre o homem e a mulher.
Tem o Perfume das flores
E o doce sabor do mel.
Se quiseres conhece- lo
E sentir o teu sabor
Deixe o orgulho de lado
Entregue- se de corpo e alma
Amar não é pecado.
Venha conhecer- me melhor
Ficando comigo a sós
Em um quarto fechado
Com os corpos suados, molhados.
Arrepiados, por serem saboreados.
Venha que é tempo de amar
Não deixe o mesmo passar
Sem gravar em teus anais
Momentos de nosso amor
Para serem lembrados.

Goiânia 01-06-2008
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ÊXTASE DO AMOR

Querida...
Quero ser o teu amado
Ser o ar que tu respiras
A razão do seu viver.
Quero ser o perfume
Que perfuma o teu corpo
Para por ti ser usado
De manhã e ao deitar.
Quero ser o foco
De teu olhar quando olhas
Para eu poder estar
Sobre a mira de teus olhos.
Quero ser a roupa usada
Que envolve o teu corpo
Para sentir o teu calor
Molhar- me com teu suor.
Por eu tanto pretender
Ser tudo na tua vida.
Fico noites e dias a pensar
Com tudo isso a sonhar.
Enquanto existir em mim
Um fio de esperança
Estarei a lhe esperar
Sem perder a confiança.
Que sou capaz de fazer- ti
A mulher mais feliz do mundo
No espaço de um segundo levar- ti.
Ao êxtase, do amor, maior do mundo.

Goiânia 05-05-2006
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SEM TI- II

Sem ti...
Meus olhos choram
Lagrimas rolam
Sem eu poder conte- las.
Sem ti...
Minha alma sofre
Os sintomas da morte
Sem nada entender.
Sem ti...
A solidão me consome
Perco a esperança
E o prazer de viver.
Sem ti...
Sigo meu caminho
Sofrendo sozinho
A dor da solidão.
Sem ti...
Sou pássaro perdido
Com o coração ferido
Sem o teu amor para curar- me.
Sem ti...
Sou amante solitário
Como peixe no aquário
Preste a se afogar.
Sem ti...
Sou cachoeira sem água
Dia sem sol
Noite sem luar.
Sem ti...
Nada sou
Não sei onde estou
Nem onde vou chegar.
Sem ti...
Perco o prazer de viver
O prazer de querer
E a vontade de amar, em fim:
Sem ti... E por ti...
Meu mundo acabou
Nada em mim restou
Vida em mim não há.

Goiânia 11-05-2006
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ESTRELA GUIA

Hoje, eu quero encontrar- ti.
Olhar dentro de teus olhos
Falar sem ressentimento
Externar meus sentimentos.
Em seguida ao escutar- me
Creio que irás entender
Porque, que meu amor por ti.
É o maior, que já senti.
Ainda que eu tente esquecer- ti
É impossível sequer posso imaginar
Sofro com tua ausência.
Busca em tudo, a sua presença.
Lembrando nossos momentos
Perco a noção do tempo
Sem que eu possa perceber
Fico parado a pensar.
Tu tens o poder de prender- me
E de despertar em mim
A vontade de estar ao teu lado
E de em nada mais pensar.
Tu és a estrela guia
Que dá rumo a minha vida.
Que ilumina o meu caminho
Mostrando- me o nosso destino.
Tu és o pensamento
Que domina meu pensar
Que faz- me, sentir alguém.
Sem ti, não sou ninguém.

Goiânia 11-05-2006
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RAZÃO DO MEU VIVER

Meu mundo, minha fantasia;
Não é um quarto crescente
Mas quando estamos ausentes
Crescem ao desejar- ti presente.

Torna se maior ao ver- ti
E ao contemplar o teu olhar,
Teu sorriso irradiante.
Enche- me de esperança.

Que minha vida será!
Para sempre ao teu lado
Doando- me, a ti, e recebendo.
Tudo que o amor nos proporcionar.

Porem, longe de ti.
O tempo parece sem fim!
Meu pensamento vai...
Em busca de teus carinhos.

Tu és para mim,
O que o sol, é para a lua!
Sem você fico no escuro.
Sem você falta- me a luz.

Quando tento viver,
A minha vida, sem ti.
Falta- me o principal.
E o principal é você.

Goiânia 11-06-2006
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ANTES E DEPOIS
Antes tu eras apenas,
Uma vaga lembrança.
Relampejando como raio
Invadindo meu pensamento.
E assim sobreviveu
Além do espaço e do tempo.
Como uma lembrança cósmica
Surgia, e ressurgia de repente.
Em curto espaço de tempo
Sem que eu tivesse controle
Forçava- me reviver o ontem
Como se ele, fosse o hoje.
Com todos os ingredientes
Arquivados em minha mente
Lembrei- me do poeta
Que disse algo referente
A dez mil anos atrás
Que ele já estava presente.
Pareceu- me estar falando
Do nascimento de nosso amor
De nosso primeiro abraço
E de nosso primeiro beijo
Que despertou- nos o desejo
De no amor nos entregarmos.
Ao rever e reviver nossa história
Contada através do tempo
Fiquei imaginando o momento
De juntos na eternidade
Transformar nossos corpos terrestres
Em iluminados corpos celestes.
Sem dúvidas tu és para mim
Motivo de esperança
De uma vida abundante
Da manifestação do amor
Pleno e edificante
Como a paz de uma criança.

Goiânia 08-06-2006
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INJUSTIFICAVEL

Justificar o amor
É o mesmo que querer justificar
O injustificável
Diante de teu efeito.
É o mesmo que querer justificar
O perfume que exala do frasco
Ou de uma rosa desabrochada
Sendo levado pelo o vento.
É o mesmo que querer justificar
O vento que nos sopra
E segue além de nós
Sem revelar- nos, a sua história.
É o mesmo que querer justificar
O ar que respiramos
E quanto o dele dependemos
Para sobrevivermos, enfim:
Invés de Justificarmos o amor
Por que, não vive- lo?
Em todas as dimensões
Enquanto ainda é tempo.
De semearmos e fazermos
Com que dele todos possam
Degustarem o teu sabor
Vencendo as imaginárias barreiras.
Assim o amor vai
Traçando o seu destino
Pretender justifica- lo
É desconhecer o seu efeito.
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PODER DO PENSAMENTO

Quando a tristeza
Impiedosa invade o peito
Logo encontro jeito
Para dela, libertar- me.
Para impedir que ela
Anule os bons momentos
Firmo o pensamento
E começo a cantar.
Cantando a felicidade
Domino meus pensamentos
Fazendo com que eu me lembro
Apenas dos bons exemplos.
Quando estou cantando
Imagino- ti junto a mim
Ouvindo a canção que lembra
Os momentos que vivemos.
Sem permitir que a tristeza
Em mim se faça presente
Minha alma rejubila- se
Com o poder do pensamento.
A felicidade e a tristeza
Seguem caminhos paralelos
Ao lado de nossas vidas
Para fazermos uso delas.
Seja forte o suficiente
Para não se abater
Quando a tristeza quiser
Sobre a felicidade prevalecer.

Goiânia 20-06-2006
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O TEMPO PASSA

Se tu queres viver
Viva o hoje com intensidade
Lembre-se que o ontem é passado
E que o amanhã ainda virá.

Não veja a vida passar
Sentado á beira da estrada
Na calçada da esquina
Ou em qualquer outro lugar.

O tempo passado não tem volta
Vai para o além-remoto
O hoje vira ontem
E o amanhã é a incógnita.

Se o ontem foi ruim
E o hoje também está
Só você pode mudar.
O amanhã que virá.

Corra, não perca tempo.
Busque teus objetivos
Faça feliz a ti mesmo
Dê sentido a tua vida.

Não se dê por vencido
Diante dos obstáculos
Supere- os, vá em frente.
Para a vitória alcançar.
Assim, o tempo ao passar;
Deixará no teu coração
E no fundo de tua alma
Bons momentos a lembrar.
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AMOR SEM LIMITES

Pensando que eu fosse apenas
Um a mais na tua vida
Sai procurando alguém
Que tivesse disponível.
Para vivermos o amor
Com toda intensidade
Vivendo um para o outro
Em plena felicidade.
Andei por toda cidade
Em todos os labirintos
Não encontrei ninguém
Que entendesse o que eu sinto.
Com todas que conversei
Nelas eu procurei
Encontrar o teu olhar;
E o teu jeito de ser.
Convencido que não há
Ninguém para substitui- La
Voltei de cabeça baixa
Para em teus braços repousar
Com a certeza de que quando
Ama-se de verdade
O que sente o coração
Não pode ser ignorado.
Não podemos determinar
Os limites desse amor
Devemos apenas vive- lo
Como deve ser vivido.
Aceitando- o, como ele é!
Com todos os ingredientes
Que fazem com que ele seja
Um amor, sem limites.

Goiânia 14-06-2008
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LOUCURAS DA PAIXÃO

A saudade quando bate
Dilacera o coração
Fere o peito dói á alma
Sem nenhuma compaixão.
Deixa a vítima indefesa
Sofrendo imensa tristeza
Sem o apoio do chão.

Na qualidade de vítima
Falo com propriedade
O que é sentir saudade
De alguém que a gente ama.
E, por motivos banais;
Vê- se apenas um travesseiro
Estendido sobre a cama.

Por isso eu digo amigo
Não se deixe levar
Pelas falsas juras de amor
Que alguém, venha lhe falar.
Preste atenção no que digo
Não corra esse perigo
Não sofra como eu sofri.

Não ame, sem ser amado!
Nem se dê, sem receber!
Procure sempre encontrar
No eu da pessoa amada
Sinceridade no amor
Que transcende a emoção
E as loucuras da paixão.

Goiânia 13-07-06
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O QUE ME ADIANTA
O que me adianta querida
Ver o sol, a lua, e as estrelas.
Se nesse meu caminhar
Por mais que eu queira
Não posso te encontrar.
O que me adianta...
Ver borboletas voando
Na imensidão do campo
E seus voos rasantes
Se não posso vê- La e tê La.
O que me adianta querida
O tempo todo pensar em ti.
Se não posso ouvir- La
Falando ao meu ouvido
Nem o teu cheiro sentir.
O que me adianta...
Sentir o sabor do mel
Do néctar da cereja
E não sentir o sabor
Da doçura de teus beijos.
O que me adianta...
Ter o dia para desejar – ti,
Á noite, para contigo sonhar!
Um longo caminho a caminhar,
E não ter você para amar?!
O que me adianta querida,
Eu em voz alta, dizer:
O que sinto por ti,
O mundo inteiro me ouvir,
Se não posso teu corpo sentir?!
Com tantas interrogações,
Dominando meu pensamento,
Destruindo meu coração.
Lamento, pessoalmente;
Não poder dizer- ti, te amo!

Goiânia 13-07-2006
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FELICIDADE

Felicidade
Não se compra
Não se manuseia
Nem se faz prisioneira
Como pássaro na gaiola
A liberdade a esperar.

Felicidade
Surge de tudo, e do nada;
Basta que abra o coração
E deixe- a entrar.
Como corrente elétrica
A nos eletrocutar.

Felicidade
Se você a tem
Cuide bem dela
Não deixe sua chama apagar!
Ou afastar- se de tua vida
Ela, poderá não voltar.

Felicidade
É algo semelhante ao perfume
Que exala das flores
Invisível, intocável,
De sabor agradável
Mas, não se pode visualizar.

No mundo em que vivemos
A felicidade não é constante
Mas, tendo discernimento.
E perseverando, no bem, com certeza.
Poderá prolongar- se os momentos
Em que ela, faz- se presente.
.
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TODO DIA ELA VAI

Todo dia ela vai!
Vai como a chuva
Quando passa de mansinho.
Deslumbrante,
Vai a diante a caminhar.
Como deusa a deslumbrar
Seguindo o seu caminho.
Com seu jeito imponente de andar,
Dando a impressão de estar,
Sobre uma passarela.
Com olhar de águia;
Pouse de Cinderela.
Exibe toda beleza,
E a ternura, singular, a ela.
Não tenho como evitar
Os pensamentos inerentes
Que levam- me, ao delírio.
Fazendo- me com ela sonhar
Com as delícias do amor
Entre um casal que se ama
No momento do êxtase do amor.
Ignorando meus sentimentos, ela vai.
Caminhando, sozinha a levar.
Um amor mal resolvido.
Um sonho de amor perdido.
Com a certeza que vou continuar
Em frente ao portão a esperar
Novamente ela passar.
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DELÍCIAS DO AMOR

Querida, eu queria.
Nesse exato momento
Com você estar.
Fazer parte de teu eu
Ser o teu pensamento
No silêncio da noite
Ser o vento atrevido
Que murmura ao teu ouvido
Dizendo- lhe palavras
Que não podem ser ouvidas
E sim, sentidas.
Eu queria
Deitar- me ao teu lado
Aquecer o teu corpo
Beijar tua boca
Saciar teu desejo
Fazer acontecer
Desde o anoitecer
Ao fim da madrugada.
Sentir no corpo e na alma
O prazer que somente o amor
Pode nos proporcionar.
Eu queria
Na penumbra da noite
Enquanto nossos corpos
Unidos na mesma emoção
Sentindo prazer ao fazer
Amor com amor.
Vendo no céu as estrelas
Conspirarem a nosso favor
Como fieis testemunhas
Distantes no céu a brilharem
Em mais uma noite de amor.
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ALINE

Aline ainda menina
Na pré- adolescência
Projetava- se o futuro
Vivendo o seu presente.
Nos labirintos da vida
Seguindo passos adentro
Sonhava ser professora
E aguardava o momento.
Porem o destino foi duro
Com aquela pobre menina
Que ao despertar do desejo
Foi vitima do descaminho.
No vai e vem da escola
Ao conhecer um rapaz
Provou as delícias do amor
E as consequências que ele trás.
Naquele fértil momento
De entrega ao amor
Seu ventre foi fecundado
Ato que jamais pensou.
Enquanto desenvolvia- se
Em seu ventre a nova vida
Aline com inocência
Com a sua boneca sorria.
Quando chegou o dia
Não pode mais esperar
Vivendo ainda a infância
Inexperiente, a luz veio dar.
Ao dar a luz recebeu
Da parte dos familiares
Desprezo e humilhação
Invés, de solidariedade.
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Não suportando o desprezo
E a dor da humilhação
Saiu de casa com o filho
Implorando compaixão.
Bateu de porta em porta
Trazendo o filho nos braços
Chorou como criança
Buscando pão e trabalho.
Um dia porem a vida
Quando ela menos esperava
Deu lhe um presente
Presente que a muito sonhava.
Conheceu um rapaz
Honesto e trabalhador
Que além de dignidade
Deu- lhe também amor.
Juntos, construíram um lar.
De mutuo amor e respeito
Externando tudo de bom
Que traziam dentro do peito.
Assim, Aline hoje vive.
Ao lado do teu amado
Dando aos filhos queridos
O apoio que seus pais, a negaram.
Aline! Quantas Alines?
Existem no mundo, assim.
Andando por ruas e becos
Sonhando sonhos sem fim...
Buscando um lugar ao sol
Para que possam viver
Com dignidade e amor
Vendo os filhos crescerem.
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HOJE EU VOU MUDAR

Hoje eu vou mudar
Vou sair dessa rotina
Vou deixar de ser menina
Vou mostrar que sou capaz.
De agora em diante
Tudo será diferente
Porque estou preparada
Para o amor, e para a dor.
Vou construir minha vida
Com o meu próprio suor
A todos que tem dúvidas
Vou mostrar- lhes, quem eu sou.
Com a pureza da criança
Que jamais deixarei de ser
Tenho responsabilidade
Para enfrentar a realidade.
Quero sentir na pele
A felicidade e a dor
A paz que traz o sorriso
E o prazer de viver o amor.
No objetivo alcançado
Sentir o prazer da vitória
Como os vitoriosos
Sentir o sabor da glória.
Quero ser Joana D’arc
Débora, Margaret, Judite.
Seguir o exemplo de Maria
O melhor exemplo que existe.
Fazer jus a mulher
Que o poeta exaltou
Com ternura ao dizer
Mulher... Em primeiro lugar.
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Independente da cor
Raça ou religião
O que conta soão os valores
Que a mulher traz no coração.
Ao fazer amor, com amor.
Quero ser fecundada
Para que pós a mim venha
Minha posteridade.
Vou Provar que a mulher
É de fundamental importância
Nas decisões que decidem
O futuro da vida humana.
A essência feminina
Assemelha- se a divina
Como dona de casa
Ou destacada autoridade.
Vou manifestar o desapreço,
Da guerra em nome da paz.
E as consequências negativas
Que a sua prática nos traz.
Semear, a paz e o amor.
Saciar a fome e a sede.
Sem dúvidas este é o caminho
Pelo qual devemos caminhar.
Fazer ao próximo, o que gostaríamos;
Que o próximo fizesse a nós.
Esse é o caminho mais curto
Para alcançarmos a paz.
Por isso peço a todos
Que digam, em voz alta e firme.
Hoje, eu vou mudar.
Quantas vezes for preciso.
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SOGRA AMADA

Eu, que já fui rejeitado.
Por pessoas que jamais pensei,
Que pudesse agir assim;
Em relação a mim.
Um dia fui surpreendido
Por alguém não bem quista.
E tema de chacota daqueles
Que não a vêem com bons olhos.
Porem recebeu de Deus
O dom de ser mãe exemplar
E teve a oportunidade de como sogra;
Ser mãe uma vez mais.
Por eu ter tido a oportunidade,
De conviver com alguém, assim.
Sou eternamente grato
Por tudo que ela fez por mim.
Fez- me sentir alguém
Quase que tão importante
Quanto à filha que ela um dia
Deu- me, tua mão, em casamento.
Mas, porem chegou o dia.
Que ao fim da missão
A qual lhe foi incumbida
Ela despediu- se de nós.
Foi para junto do criador
Cumprir uma nova missão
Deixou em nós a saudade
Recheada com imensa dor.
Hoje, sem a tua presença.
E o teu meigo sorriso
Minha alma triste está
Como seu filho adotivo.
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Sinto falta da tua presença
Do teu jeito de ser ao falar
Ao fazer- me sentir filho
Profundamente amado.
Lembranças retratam tua presença
E os cuidados com os filhos
Diante do fogão a lenha
Fritando ovos caipiras.
Misturado com arroz, feijão,
Carne de porco, linguiça,
E farinha de mandioca
Que ela mesma fazia.
Pão de queijo, bolo,
E biscoito de polvilho.
Faziam parte do cardápio
Para o café da manhã de todo dia.
Café que ela mesma torrava
E moía no seu moinho
Coava e servia com prazer
Alegria, ternura e carinho.
Como mãe devotada
Aos filhos que ela amava
Viveu em nosso meio
E deixou- nos esse legado.
Com a certeza de ela estar
Pelo criador sendo cuidada
Dedico- lhe esse poema
Na condição de filho genro.
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Ô ALINE
Ô Aline,
Mande a tristeza embora!
Ô Aline,
Mande a tristeza embora!
Eu quero ver
Teu sorriso irradiante
Irradiando e elevando
Em todos a, alta estima.
E desse jeito
Descobrir que a vida é boa
Seja curtindo o sol
Ou debaixo da garoa.
Nas madrugadas
Ao som da melodia
Na solidão do quarto
Esperando o novo dia.
Com a certeza
Que será uma vencedora
Quando o dia amanhecer
Mostrando o seu valor.
Não sei se existe
Alguém igual a você
Com jeito meigo de ser
E ternura no olhar.
Parecendo estar
Sempre de bem com a vida
Não mude o teu jeito
Esse é o meu pedido.
Nesse pedido
Homenageio o poeta
Pela beleza estampada
Na ternura de teus versos.
Na sutileza
Da sua sabedoria
Ao fazer o pedido.
Mande a tristeza embora!

Goiânia 22-08-2006
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Ô CIDA
Ô Cida
Minha ancora, minha vida!
Razão de meu viver!
Eu não vivo sem você!
Cada vez mais
Eu me sinto dependente
Do toque feminino
Em tudo que você faz.
Na tua ausência
Fico todo indeciso
Não sei se fico, ou se vou.
Não sei se vou ou se fico.
Até a lua
Fica mangando de mim
Quando estou de cabeça baixa
Na falta de teus carinhos.
Não me importo
Com o que falam de mim
Apenas digo a eles
Que não vivo sem você.
Por que tu és
Minha ancora meu refugio
Quem dá rumo a minha vida
E faz- me sentir seguro.
É quem me dá
Coragem para enfrentar
As adversidades
Dos caminhos onde passo.
Para dizer
O que sinto por você
Escrevi esses versos
Para um dia você ler.

Goiânia 22-08-2006
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MEU CAVAQUINHO

Meu cavaquinho
Ta zoando ta tinindo
Ta chorando de saudade
Dos carinhos da menina.
Que um dia conhecemos
Nas praias do Araguaia
Em meio à natureza
Curtindo a cor do luar.
Quando em numa troca
De carinhos eloquentes
Fizemos a luz da lua
O que Adão e Eva fizeram.
Quando as estrelas
Viram- nos como nascemos
De tão envergonhadas
A tua luz apagaram.
Por isso eu estou
Sentindo no coração
E no fundo da alma
Um aperto de saudade.
Meu cavaquinho
Também de saudade chora
Lembrando àquelas horas
Que jamais irão voltar.
Como a esperança
É a última que morre.
Espero encontra- La
Quem sabe, em outro lugar.
Para que eu fale, em fim:
Sussurrando ao seu ouvido.
E em fim, recuperarmos.
Todos os dias perdidos.

Goiânia 23-08-2006
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DULCE MASCARANHO

Dulce amiga distante
Faz tempo que não a vejo
Confesso que tenho vontade
De ouvir o teu gracejo

Naquele momento esplêndido
Em que nos conhecemos
Senti a presença Divina
Abençoando o nosso encontro.

A vida nos levou
Por caminhos inesperados
Em sentidos contrários
Distanciou-nos, um do outro.

Não sei onde tu andas
Nem o que estás fazendo
As coisas do dia-a-dia
Creio que estas escrevendo.

Falando da sociedade
Elite da fantasia
Ao mais nobre trabalhador
Que trabalha com alegria.

Empunhando a ferramenta
Fazendo fendas no chão
Semeando as sementes
Que alimentam a nação.

Campos Verdes de Goiás. 04/02/1992

171
Em um trabalho
Nem sempre reconhecido
Muitas vezes são chamados
Por nomes pejorativos.

Por existirem.
Pessoas iguais a Dulce
Esses, mesmos, trabalhadores.
Seguem firme no oficio.

De semear, na terra fértil.
Não apenas, o grão do arroz.
Semeiam também exemplos,
De grandes vencedores.

Na batalha do dia- a- dia
Da dura realidade
Preservam- se os valores
De honestos trabalhadores.

A Dulce Mascaranho
Escritora de talento
Rendo esta homenagem
Por justo merecimento.

Com esperança, que um dia.
Iremos nos reencontrar,
E falar dos obstáculos,
Que tivemos que ultrapassar.

Sigo aqui o rumo
De coadjuvante que sou
Caminhando sem parar
Na estrada da vida eu vou.
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PATATIVA DO ASSARÉ

Patativa do Assaré
Feliz é aquela muié
Que com o gesto mais sublime
Do bicho que ela é
Botou- ti, no mundo cão.
Para divulgar o sertão
Através dos seus refrões.
Em suas trovas e rimas
Falou do sertão nordestino
Como jamais alguém falou.
Falou de sua gente
Que de baixo do sol quente
Trabalha todos os dias
Em busca do alimento.
Quando o sol impiedoso
Sem tomar conhecimento
Queima a pele do seu povo
E mata a plantação tirando
A chance de eles colherem
O que por eles foi semeado
Para a fome, saciarem.
Forçando- os a migrarem
Rumo às terras do sul
Deixando lá no sertão
Amigos e entes queridos.
Como aves de arribada
Partem levando nada, além:
Da dor que trazem na alma.
Quando Patativa veio ao mundo
Ninguém podia imaginar
Que um trovador nordestino
O mundo iria conquistar.
Que a sua expressão sertaneja
Seria material de pesquisas
Em uma Universidade Francesa.

Ao findar a sua existência terrena
Foi viver no mundo celeste.
Onde não existe guerra.
Nem a dor das suas feridas
Que aterroriza e dilacera
Os habitantes da terra
Sem nenhuma piedade.
Se aqui nessa terra sombria
Patativa com a sua magia
Fez versos com sabor de mel
Imagine ai no céu.
Onde a paz é soberana
E o amor irradiante
Como o cheiro na primavera.
Patativa do Assaré
Tu és um grande exemplo
Para todos os brasileiros.
Seu exemplo será lembrado
Pelos amantes da arte
Contada em trovas e versos
Espalhados no mundo inteiro.
Ao falar de ti amigo
Foi difícil conter- me!
Quanto mais eu escrevia
Mais eu queria escrever.
Tu és mesmo o nordestino
Que teve a missão divina
De resgatar- nos a auto- estima.

Como é bom, ser Brasileiro!
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MARIZA

Eu vou te dar
Vou te dar uma coçadinha.
Eu vou te dar
Vou te dar uma coçadinha.
Se tu soubesse
O quanto é gostoso caçar
Deixava eu te coçar
Sempre naquele lugar.
E desse jeito
Deliciando o que é bom
Quero te coçar de agora
Até o sol da manhã.
Sentir Teu corpo
Delirando de prazer
Comendo da maçã
Que Adão e Eva comeram.
Se o pecado
Fosse tão ruim assim
Deus não teria feito
Eu, para você! E você, para mim!
Ô Marisa
Marisa é maresia.
Ô Marisa
Marisa é maresia.

Goiânia 03-02-2008
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TRIBUTO AOS MESTRES

Não quero ser pretensioso
Ao ponto de querer ser João Nogueira
Ser Paulinho da Viola
Martinho da Vila ou Cartola.
A esse oceano de talentos
Rendo aqui essa homenagem
Falar de todos nesses versos
É impossível e complexo.
Como seguidor e fã
Da arte de tocar, e de cantar.
Não quero ser quem eu não sou
Só quero mostrar meu valor.
Nesse samba de gafieira
Rendo tributo aos mestres
Que como Adoniram Barbosa
Exaltou a vida, em seus versos.
Falou da luta do trabalhador
Na batalha da sobrevivência
A pé ou no trem das onze
Indo ou vindo do trabalho.
Não posso deixar de falar
Da grandeza das mulheres
Como Clementina de Jesus
Clara Nunes e Bete Carvalho.
Que como tantas, deixaram marcas.
Interpretando canções em eventos
Com ternura, beleza, magia e graça.
Enriquecendo o oceano de talentos.

Goiânia 15/11/2012
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APAGAR DE UMA ESTRELA

No apagar de uma estrela
Fica um mistério no ar
Em outro ponto celeste
Outra começa brilhar.

A cada dia pós dia
Surge uma estrela nova
Assim... Sucessivamente
Em tudo a vida renova.

Para as estrelas que apagam
Desejo sossego eterno
Para as estrelas que surgem
Desejo tudo que é belo.

Que em cada apresentação
Sejas deveras irradiante
Como o olhar da criança
E o brilho do diamante.

Inconfundível e bela
Como o raiar do novo dia
Irradiando felicidade e magia
Pelos palcos da vida.

Quando uma estrela se apaga
Deixa- nos imenso vazio
De uma existência única
Que jamais será esquecida.
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O legado de sua arte
Será eternamente lembrado
Geração pós- geração
Por toda humanidade.

Como um grande mistério
A estrela que se apaga
Tempos após sua partida
Pode voltar a brilhar.

Imperceptivelmente
Em outra existência
Sem ser reconhecida
Vive nova experiência.

Intuitivamente nela
As lembranças do passado
Manifesta e revela- se
Como nova descoberta.

Assim, a evolução acontece.
No surgir e ressurgir da estrela
Que vai sucessivamente á seu tempo
Rumo à eternidade.

Às estrelas, que vem, e as que vão.
Rendo esta homenagem
Com palavras que surgiram
Do fundo do coração e da alma.

178
136

TRIBUTO A ANA PAULA TEIXEIRA DE CARVALHO

Ana Paula Teixeira de Carvalho
Apresentando seu último ato
Foi dura consigo mesma
Dando fim a própria vida
Quando prestes a brilhar
Na sua nova conquista.

Entristecendo a todos
Que com ela conviviam
E sentiam- se felizes
Diante de seu esplendor
Quando se apresentava
Nos palcos da arte, e da vida.

Ao interromper bruscamente
Um futuro promissor
Esqueceu que anteriormente
O buscou com fervor.
Junto com todos aqueles
Que reconheciam seu valor.

Seu sorriso, terno e meigo.
Sua espontaneidade no humor.
Seus gestos espalhafatosos.
São partes, do que ela doou.
De suas múltiplas qualidades,
Aos órfãos que ela deixou.

Ana Paula Teixeira de Carvalho
Tu serás sempre lembrada
Pelos amantes da arte
Sua história será contada.
Retratada em trovas e versos.
Nos palcos da arte, e da vida real.
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Como desconhecido fã
Peço ao criador compaixão
Que cure as enfermidades
Da sua matéria e da alma
E conceda a ti o perdão
Pelo ato praticado.

Que lhe mostre o caminho
Pelo qual deverás passar
Livrando- ti dos espinhos
Que poderão lhe espinhar
Para que tu possas assim
A paz, em fim: conquistar.

Para que na próxima apresentação
Em uma nova existência, quem sabe?!
Os atos apresentados por ti
Sejam menos doloridos e sofridos
A se própria, e, aos que a acompanharão.
Como, amigos, seguidores, e fãs.
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VOCE É CAPAZ

Sei que você é capaz
Independente do que faz
Muito sucesso terá
Onde quer que esteja
Não tenhas dúvidas, querida.
Em pensamento, contigo estarei.

Testemunhando seu feito.
Exaltando seu êxito.
Indo em busca de seu abraço.
Xamã em relação ao fracasso
Experiência edificante terá, mas:
Independente de quem tu serás
Responsabilidade terá
Ao ampliar seu conhecimento.

Deus estará contigo
Em tudo que fizeres.

Justiceira e fiel tu és
Em todas as decisões
Sem saber fazer o mal
Une e preserva os amigos
Sem nada pedir em troca.

Goiânia 05-02-2005
(acróstico)
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RAIAR DE UM NOVO DIA

Amanhã sempre será
Na sua vida o alvo
A ser por ti alvejado.

Projetando o futuro
Ampliando conhecimento
Unindo a força ao poder
Lendo e pesquisando
A arte com muito prazer.

Terás a sua frente
Estrelas sempre a brilharem
Iluminando seu caminho
Xícaras com petitósas,
Essências de sabedoria
Induzindo- ti a preparar o raiar,
Raiar de um novo dia.
Assim, sempre, serás.

Goiânia 03-02-2008
(acróstico)
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*KIVOS

Goiânia 04-12-2004

Josef Satierf
O mais lúcido dos *Kivos
Que tive o prazer de conhecer
Portador de sabedoria sobre natural
Um cidadão anormal
Como todos os sábios são.
Fala com convicção
Que acredita na missão
Que a ele foi confiada.
Com expressão universal
Vai além do regional
O que sai de seu coração.
Um dia tu serás compreendido
Junto com os demais *Kivos
*Rédegues do criador.
E todos *estaniegotarão
*Difalagodindo e convivendo
Em perfeita união.
Quando esse dia chegar
Juntos, confraternizaremos
Em todas as dimensões.
Eu através das palavras
Transformarei em repente
A paz que reinará para sempre.
Josef Satierf
Mesmo tu não sendo compreendido
Pelos terráqueos que ignoram
O poder do criador
Eu como seu mais que amigo
Estarei sempre contigo.

Obs. As palavras com asterisco têm como origem, o livro de: Josef Satierf.
Cujo título, é: OS EXTRATERRESTRES São filhos de Deus e estão entre nós.
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PEDRO CASSIMIRO
Pedro Cassimiro
Um cidadão catalano
Predestinado a viver
O tempo todo doando- se
Fazendo o bem a todos
Independente do que
Á ele poderão fazer.
Nesse viver desprendido
Que o destino o contemplou
Fazer o bem sem olhar a quem
Com dedicação, carinho e amor.
Convicto de estar cumprindo
A missão que Deus a ele
Um dia confiou.
Rumo á vida futura
Quando encontra alguém
Que o ouve e o deixa falar
Fala dos ensinamentos que a vida
A ele incumbiu anunciar
Na expectativa que a salvação
Como premio irá conquistar.
Devido á idade avançada
Com paços lentos ele vai
Ensinando aos seus discípulos
Os segredos do bom, viver.
Com humildade, dignidade e paz.
Anunciando e semeando amor
Á todos que queiram aprender.
Para Pedro Cassimiro
A vida é um eterno aprender.
Como aluno exemplar
Aprende as lições que a vida
Através dos obstáculos
Coloca à sua frente
Para serem vencidos.

Goiânia 06-03-2005
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MORTE DE PEDRO CASSIMIRO
Os tambores ecoam no espaço
Anunciando a triste notícia
O congado perdeu o patrono
A irmandade um ente querido.
No compasso do som dos tambores
Todos cantam com amor o refrão
Que homenageia Pedro Cassimiro
Com a voz que sai do coração.
No cortejo solenes lamentos
Da irmandade ao patriarca
Externando a dor que emana
Do coração e do fundo da alma.
A saudade antecipa a presença
Nos órfãos que ele deixou
Todos procuram conforto
Nos ensinamentos que ele ministrou.
Assim com os olhos úmidos
Seguem o cortejo fúnebre
Unidos em um só pensamento
A tristeza da perda de um ente.
Sem saber como será
O amanha sem Pedro Cassimiro
Os órfãos seguem o caminho
Juntos cumprindo o destino.
Na esperança que um dia
No mundo espiritual
Todos possam encontrar
A paz, que aqui procuravam.
Pedro Cassimiro, amigo,
Pai, filho e marido.
Fez a sua despedida
E desse mundo partiu.

Goiânia 05-09-2005
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PODER DA MORTE
Morte... Como tu és ingrata!
De repente tu vens e mata
Pessoas que a gente ama.
Sem tomar conhecimento
E nenhuma compaixão.
Quando a gente menos espera
Tu entras em ação
Leva quem tu queres levar
Em uma viagem sem volta
Para as profundezas da terra.
Por mais que contigo eu convivo
Jamais irei compreender,
Nem tão pouco aceitar,
A sua decisão de matar.
Sem a vítima consultar.
Tu tens o poder de causar
Grande comoção popular
Através de suas ações
De proporção tamanha
Que abrange multidões.
Tu és mesmo poderosa!
Quando escolhe sua vítima,
Não tem como ela escapar.
E se quer argumentar
Seja ela rica ou pobre.
Reconheço seu poder
Mas não posso concordar
Com seu jeito de atuar
Ditador e covarde
Sem a vítima optar.
Morte... Esse é meu desabafo!
Em relação ao que tu és.
Como sua futura vítima
Não quero aqui lhe agradar
Faça o que melhor, achar.

Goiânia 22/10/2012
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TRIBUTO A ZÉ CAPETA
Zé Capeta eu não me esqueço
Daquele lindo momento
Você com o seu berrante
Esbanjando contentamento
Com gargalhadas e frases
Debochando a vida alheia
Contando histórias macabras
De peão de boiadeiro.
O povo todo aplaudia
Com muita admiração
Aquele homem pequeno
De um enorme coração.
Escondido atrás da barba
Como se fosse um leão
Mas, quando tocava o berrante;
Emocionava multidão.
Ao falar de Zé Capeta
Através desses meus versos
Presto minha homenagem
Do fundo do coração.
Feliz e agradecido
Pelos momentos vividos
Ouvindo o seu berrante
Ecoar nos meus ouvidos.
Rindo das gargalhadas
Sua marca registrada
Debochadas como sempre
Mas, quando as deixa escapar.
Todos que as ouve estampam
No rosto imenso sorriso
Esquecendo a tristeza
E os problemas da vida.
Isso é Zé capeta
O amigo dos amigos.

Goiânia 04-12-2004
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AMIGOS DE OUTRORA

Desde a infância que eu fiz- me
Ouvir mais que ser ouvido
Ouvindo e aprendendo
Descobri que nada sei.
Da experiência dos outros
Bons exemplos eu tirei.

Meus amigos de outrora
Eram todos quarentões
E contavam suas histórias
Em frente aos seus portões.
Ouvindo- os aprendi
Sempre boas lições.

Dentre eles Valdivino,
João Barbeiro, Zé baiano,
Juarez, João do Vale,
Agostinho e Luciano.
Eram meus mais que amigos
E jamais serão esquecidos.

Não sei se ainda vivem
Ou se desse mundo partiram
Onde quer que eles estejam
Peço a Deus que os proteja
Para que todos alcancem
O futuro que almejam.

Caminhando e perseverando
Sigo em frente mundo afora
Vencendo os obstáculos
Sem desviar do caminho
Lembrando os exemplos de vida
Dos amigos de outrora.

Goiânia 11-07-2006
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NÃO JOGUES

Por favor, não jogues,
Não jogues pinga no balcão!
Por favor, não jogues,
Não jogues pinga no balcão!
Porque o santo não bebe
Nem ajuda limpar o chão
Não jogues.
Meu caro amigo
Por favor, preste atenção.
Se bebês para esquecer
Pagues antes de beber!
Não jogues.
Dizem que bêbado não pensa
Mas, nessa não acredito.
Porque se ele não pensasse,
Não pensava em beber!
Não jogues.
Ontem eu presenciei
Uma coisa interessante
Um bêbado quase caindo
Dizendo não ser bobo
Para dar pinga, para o santo.
Então perguntei a ele,
Por que é que tu derramas?
Parte de sua pinga?!
Dando- nos a entender
Que esse, é o gole do santo.
De pronto ele respondeu- me
Com muita convicção
Para não me transformar
No futuro um alcoólatra
Evito o primeiro gole.
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MANÉ

Ô Mane,
Vou contar para sua muié,
Que você deu mão de vaca,
Na pobre da Salomé!
Com esse teu jeito
Galante requintado.
O que faz com Salomé
Tu fazes com a mulherada.
Pulando de galho em galho.
Se tu soubesse
O que ela está passando
Com seu modo de agir
Tu pensavas mais um pouco.
No que estás aprontando.
Ela me disse
Com os olhos marejados
Tô com a zabumba estourada.
Toda desafinada.
O culpado é o Mané!
Ela também me disse
Se sentindo abandonada
Estou com aluguel atrasado.
O culpado é o Mané
Se eu for despejada.
Ele só me aparece,
Para saciar o desejo.
Persistindo no erro
Quando enfia a mão no bolso
Diz, esqueci a carteira.
Por isso eu digo!
E não canso de dizer!
Mesmo sendo meu amigo,
O culpado é o Mané,
Se Salomé morrer!
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MAMÃE

Mamãe...
Aqui onde eu estou
Plano esse que um dia
A senhora também habitou.
Minha alma chora de saudade
Sentindo imensa dor.

Todos os dias as lembranças
Que invadem meu pensamento
Retratam a sua presença
Nos momentos que vivemos
Os altos e baixos da vida
Em cada dia vivido.

Lembro- me com saudade
De sua presença ao meu lado
Cuidando- me e ensinando
Diante dos desafios da vida
Como eu deveria proceder
Estando diante do perigo.

Lembro-me do tutu de feijão
Com arroz, linguiça e ovo frito.
Que de manhã a senhora fazia
Como primeira refeição
A ser feita no início do dia
Antes de eu ir para o serviço.

Lembro- me também
Que mesmo depois de casado
Ao chegar à sua casa
A qualquer hora do dia
A senhora perguntava- me
Está tudo bem contigo.

Goiânia 08-01-2008

Você já comeu
Ou ainda está com fome
Cuidado meu filho
Cuide bem de você
Não deixe de comer
Por causa do serviço.

Eu... Mal acostumado
Sempre que a fome batia
Para sua casa eu ia
Porque lá eu tinha certeza
De encontrar o que comer
Sempre que lá chegava.

Caso não tivesse pronto
Num instante a senhora fazia
Com carinho maternal dizia- me
O cume está pronto, negão!
Coma- o enquanto está quente.
Sem perder tempo eu comia.

Mamãe... Depois que a senhora partiu
Em mim, ficou um vazio.
Que jamais será preenchido.
O que alegra- me é saber
Que a senhora esta junto de Deus
Por justo merecimento.

Nesse momento eu despeço
Com os olhos marejados
E o coração em pedaços.
Certo que um dia encontraremos
Quando menos esperarmos
Onde, por Deus, for determinado.
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MAHATMA GAND

Nasceu além do rio
Alguém com cara de anjo.
Nada a haver com Hitler
Por, ser, ele; Mahatma Gand!

Enquanto falei esses versos
Outros vários nasceram
Em sucessão natural
A aqueles que já morreram.

Assim a vida renova- se
Cumprindo a sua missão
Como um dia pós o outro
Confirmando a ressurreição.

Nesse renovar da vida
Renova- se, a esperança.
Daqueles que prestam atenção
Na pureza da criança.

Fica sempre a expectativa
Em cada criança que nasce
Que amanhã, ele seja quem sabe.
Tão grande, quanto, Mahatma Gand.

Para dar sequência ao trabalho
Que Gand iniciou
Usando não revidar com arma
Para pás, almejada alcançar,

Através da não violência
O inimigo ele derrotou.
Liderando uma multidão,
Gand fez- se vencedor.

Goiânia 06-03-2005

193
Assim, foi a sua vida.
Quando em nosso meio viveu
O legado que ele nos deixou
É de incalculável valor.

Nos momentos de conflitos
De nação contra nação
E de nação conflitando entre- si
É imprescindível pedir.

Que Gand seja interlocutor
Entre Deus e o homem
Para que reine na terra
A paz que reina no céu.

Que as riquezas do mundo
Sejam para saciar a fome
Invés de financiarem as guerras
Semeando violência na terra.

O futuro de uma criança
É dever de o adulto preparar.
Os exemplos de Mahatma Gand
Às crianças, devemos ensinar!

Sem perder a esperança
No amanhã que virá.
O que espero nesse momento,
A todos vou revelar.

Espero em Deus, que as crianças;
Que nascerem de hoje em diante.
Seja versão contemporânea.
Do líder Mahatma Gand!

Que sejam mensageiras da paz.
Que o mundo ansioso espera.
Para que sejam eliminados,
Os malefícios da guerra.
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AIRTON SENA DO BRASIL

Desde quando Airton partiu
Acabou minha fantasia
De sentir- me um piloto
Que na formula- 1 corria.

Acabou a motivação
Para assistir um grand- prix
Diante da televisão sentindo- me
Como se eu estivesse no cockpit.

Acabou a sensação e o prazer
De ir junto com Airton
Pilotando um formula-1
Percorrendo o circuito.

Em seguida a vitória
Confirmada na bandeirada
Empunhar com muito orgulho
A Bandeira do Brasil.

Com orgulho, levantar a taça.
No lugar mais alto do pódio.
Sentindo- me também vencedor,
Como todos os Brasileiros sentiam.

Acabou o prazer de ver
A Bandeira do Brasil, tremular.
Ao som do Hino Nacional
Sentindo o coração palpitar.

Acabou a oportunidade de ouvir
Galvão Bueno falar
No compasso da melodia
Venceu Airton Sena do Brasil.
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Acabou a oportunidade de eu sentir
A energia positiva, e seus benefícios;
Que Airton Sena transmitia.
Quando a taça, ele erguia.

Airton Sena do Brasil
Digo a ti, muito obrigado!
Pelo prazer que nos deu.
E pelo seu grande legado!

Confesso que sinto- me, envaidecido.
Por ter eu também vivido;
Nos dias em que viveu.
Airton Sena do Brasil!
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CHICO XAVIER

Quem me dera
Se todos soubessem
O valor do amor.
Praticassem- o
Em todas as dimensões
Como Chico praticou.
Em um mundo
Carente de paz
Ele a semeou.
Caridade
E fraternidade
Exemplificou.
Coisas que o homem
De sentimento impuro
Jamais valorizou.
Quem me dera
Se todos me ouvissem
Nesse exato momento.
Procurassem
Seguir o caminho
Desse grande exemplo.
A humanidade
Alcançaria
A paz verdadeira.
Não se ouviria
Falar mais de guerra
Nem de suas feridas.
Viveria
Na sombra do amor
E de sua magia.
Chico é o luzeiro
Que em nossos dias
O criador criou.
Chico é o vazo
Que para nos ensinar
O criador usou.
Chico é a chave
Dos grandes mistérios

Goiânia 12-08-2004

Do reino eterno.
É o exemplo,
De amor fraterno.
Exemplo, esse:
Do amor
Que todos nos
Devemos praticar.
Chico é a chave
Dos grandes mistérios
É o exemplo
De amor fraterno
E o seu nome
É Chico Xavier.
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TRIBUTO AOS PAIS

Em mil novecentos e dez
Em Presidente Olegário
Nasceu João Antônio Roque
Homem digno e honrado
Filho de uma família
Por muitos, admirada.
Pela sua honradez
E retidão no que faz.

Tudo que ele queria
Era preservar seu nome
Brigava pelos direitos
Que o homem pode ter.
No momento em que pedia
Apoio à sua amada
Por uma perseguição
No local foi baleado.

Aquele tiro certeiro
Fez o guerreiro recuar
Distante de sua amada
Sozinho ele foi morar.
O ferimento no tronco
Em breve cicatrizou
Mas, o ferimento na alma;
Para sempre ele levou.

Vários anos se passaram
João sozinho estava
Triste e abandonado.
Na casa em que um dia
Junto de sua família
Viveu parte de sua vida
Cuidando dos a fazeres
Até a morte o vencer.

Os filhos que eles tinham
Cresceram desordenados
Sofrendo humilhação
Juntos da mãe adorada.
Que para dar- lhes o pão
Quase foi escravizada
Fez tudo ao seu alcance
Para vê- los, criados.

Por todos que a conhecem
Hoje é admirada.
Seus exemplos de vida
Por muitos pais, são seguidos.
Com muita admiração
Por suas múltiplas qualidades
As quais a consagraram
Como grande matriarca.

O tempo passou como o vento
Em forma de tempestade
Com os filhos todos adultos
Recorda o seu passado.
Com a certeza de ter
Dado a eles, bom legado.
Cumprindo a missão de mãe
E de pai, unificados.

Hoje, quando ela se lembra;
Dos caminhos onde andou.
Sente- se vitoriosa e feliz.
Pela história construída.
Com carinho, ternura e amor.
Vencendo as adversidades
Que a vida a proporcionou
Nas terras em que pisou.
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LEMBRANÇAS DE PAPAI

Tem coisa da minha infância
Que eu guardo na lembrança
Não consigo esquece- Las
Quando papai me dizia
Meu filho será artista
Assim que ele crescer.

Deu- me todo incentivo.
Esse é o grande motivo;
De eu estar aqui cantando.
Quantas vezes ele ouviu,
Eu cantar o que pediu;
E depois me aplaudiu.

O destino traiçoeiro
Causou- me um desespero
Que não se acaba mais.
Quando na Belém Brasília,
Papai perdeu sua vida,
Foi se embora, e nunca mais!

Lá na beira da estrada
Tem uma cruz enfeitada
Símbolo da destruição.
De um erro cometido
Seu carro em outro sentido
Bateu contra um caminhão.

Sentindo uma dor no peito
Uma saudade sem jeito
Um aperto no coração.
Recordo aqueles dias
Quando nós irmãos vivíamos
Com papai, mamãe e o violão.
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Sem papai junto a nós
Sinto trêmula minha voz
Uma vontade de chorar.
Meu pensamento vai...
Lembrando aqueles tempos
Que jamais irão voltar.

Hoje, com a alma entristecida.
Sem a presença de papai,
É inevitável pensar.
Felizes são aqueles,
Que ainda podem dizer;
Papai... Quero abraçar você!

Porem, muitos que ainda podem.
Dessa forma se expressar
Não sabem o valor que tem
Ouvir o não de um pai
Ou o seu apoio dizendo, vai!
Filho... Conte comigo!

Nesse mundo de meu Deus
E de sonhos a se realizarem
Hoje fico imaginando...
Como se sentiria papai?
Se ele estivesse presente
Vendo seu filho, sendo aplaudido?!

A vida é mesmo assim!
Não sei porquê que acontece
De forma tão dolorida.
A única coisa que sei
E que eu falo de cabeça erguida:
Essa... “É” a minha vida!
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TRIBUTO A GOIÁS

Goiás... Esse filho adotivo.
Que a muito, em ti, refugia- se;
Guiado pelo destino.
Vai dia pós dia
Percorrendo seus labirintos.

Sentindo a sua alma rejubilar
O coração palpitar
Feliz e agradecido,
Em meio às maravilhas,
Que o fazem acolhedor!

Sem conseguir esquecer
Que tu o acolheste!
E deu- lhe condição,
Para sobreviver dignamente, ele:
Vai cumprindo a sua missão.

Irresistível, tu és!
Terra dos índios Goiá!
Todos que em ti nasceram e vivem!
Trazem no peito a certeza,
Que assim, para sempre tu serás!

Na imensidão dos teus campos
Serrados e matas, tu tens.
De manhã e ao por do sol,
Pássaros felizes a cantarem,
A paz, que em ti, faz morada.

Suas águas de bom paladar,
Jorram do seio da terra.
Além de a sede saciarem
Seguem os leitos dos rios
Rumo às profundezas do mar.

Goiânia 24-01-2005

São tantas as tuas qualidades
Que não dá para falar
Nessas poucas palavras.
Por isso o digo e repito
Meu querido Goiás.
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Dentre as belezas sem iguais
Espalhadas nas suas terras
Como as verdes esmeraldas.
Destaca- se além dos minerais
O potencial agropecuário.

Na agropecuária
Tu és muito respeitado!
Como grande seleiro
Na produção de grãos
E na qualidade do seu gado!

Fontes de vida e de paz.
Emanam do seio de suas terras!
Desde suas belas planices,
Encostas e vales
Até o alto das serras!

Como filho adotivo,
Que em ti construiu família.
Sinto- me, feliz, ao falar.
Para todos, escutarem.
Amo, o Estado Goiás!
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TRIBUTO A GOIÂNIA E A SUA GENTE
Caminhando pelos labirintos da vida
Como incansável andarilho
Aprendi coisas que somente aqui
Morando na bela Goiânia
Eu poderia aprender.
Como seu filho adotivo
Fico a vontade ao falar
Capital do Estado de Goiás
Terra que a vida floresce
Nas avenidas e praças.
Explorando as opções de vida
Que aos seus habitantes oferece
Aprendi a amar- ti e a querer- ti
Com todas as suas adversidades
Assim, exatamente como tu és.
Retratando- ti através das palavras
Fazendo justiça a ti, eu digo:
Que tu não serias a mesma
Se faltasse uma de suas praças,
Ruas, becos ou avenidas.
Tu não serias a mesma
Se faltasse um dos bosques
Que na primavera florescem
Embelezando e perfumando
Deixando- ti, cada vez mais bela.
Tu não serias a mesma
Se faltasse um dos bairros
Que compõem sua extensão urbana
Independente do seu tamanho
Beleza ou importância.
Tu não serias a mesma
Se faltasse um dos habitantes
Que fazem de ti moradia
Independente do nível social
Cultural, ou da condição financeira.
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Tu não serias a mesma
Se faltasse na sua história
Nomes de abnegados homens
Que deram tudo de si
Para fazer- ti existir.
Tu não serias a mesma
Se desde a sua fundação
Não tivesse trabalhando por ti, e para ti.
Estadistas como Pedro Ludovico Teixeira
Ires Resende Machado e outros mais.
Tu não serias a mesma
Se faltasse na sua história o trabalho
Dos profissionais liberais, dentre eles.
Jornalistas e escritores que narraram- ti
Através das crônicas, trovas e versos.
Tu não serias a mesma
Se faltasse um dos seus industriais, comerciantes,
Comerciários, bancários, operários, em fim:
Qualquer um dos seus trabalhadores
Por mais humilde que seja a sua profissão.
Tu não serias a mesma
Até mesmo se faltasse esse humilde poeta
Que percorrendo seus labirintos
Retrata em trovas e versos
O amor que sente por ti.
E que nesse jeito de ser
Introvertido e emotivo
Ao falar de ti Goiânia
Externando amor e admiração
Não contem a emoção.
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CAMINHOS

Quando vim para esse mundo
Não podia imaginar
Os caminhos pelos quais
Eu deveria passar.
Até o presente momento
Por inúmeros caminhos passei
Em quantos mais devo passar
Eu confesso que não sei.
Morei em várias moradas
Conquistei vários amigos
Mas não pude evitar
A conquista de inimigos.
Dentre os endereços
Que tive ao longo da vida
O mais especial sem dúvidas
É minha Goiânia querida.
Como seu morador
Deixo aqui meu apreço
Por essa cidade que é
No momento meu endereço.
Percorrendo seus becos e ruas
Vivo o meu dia- a- dia
Correndo atrás da sorte
Enquanto não vem a morte.
Antes que ela chegue
Faço- ti essa homenagem
Para que todos saibam
Que sou eternamente grato.
Goiânia, minha Goiânia.
Terra amada e abençoada
A muito que fiz de ti
Minha eterna morada.

Goiânia 24-02-2008
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ELOS DA MESMA CORRENTE

Os sonhadores que fazem
Os sonhos acontecerem
São enxeridos na história
Como parte dela também.
São elos da mesma corrente
Essências que se completam
Na memória da humanidade
Para sempre serão lembrados.
Na criação do criador
Perpetua- se o seu nome
Não tem como lembrar Goiânia
Sem lembrar-se, de seu fundador.
As ruas e avenidas que cortam
A grande, Goiânia são veias.
Que lembram Pedro Ludovico.
Como o telhado lembra a telha.
Na sua visão de estadista
Cuja história não nega
Pedro Ludovico fundou Goiânia
A mais bela cidade da terra.
Construiu a Praça Cívica
E nela os órgãos vitais
Como coluna dorsal
A Avenida Goiás.
Avenidas Araguaia e Tocantins
Como membros superiores
Para este diagnóstico
Não precisa ser doutor.
Avenida Paranaíba
Em forma de lua nova
Margeia o setor central
Como a base de uma rosa.
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Avenida Anhanguera
Grande eixo comercial
No sentido leste oeste
Não existe outro igual.
Avenida República do Líbano
Tem origem oriental
Homenageia os que aqui vivem
Longe da terra natal.
Rua Oito, Rua Quatro,
Rua Nove, e outras mais.
São importantes para Goiânia.
Como Goiânia é para Goiás.
Goiânia cresceu foi além
Do projeto original
Projeto esse que hoje
É memória cultural.
Não tem como falar de Goiânia
Sem falar de Campinas
Cidade que Goiânia acampou
E a transformou em setor.
Av. Vinte Quatro de Outubro
Orgulho de muita gente
Que nela nasceu e cresceu
Tirando o seu sustento.
Por ser impossível falar tudo
De Goiânia nesses versos
Dou fim a essa narrativa
E de coração eu confesso.
Ao fazer esta homenagem
Minha alma rejubila- se
Por eu morar em Goiânia
Capital do Estado de Goiás.
Se hoje sou quem eu sou
Devo a ti, Goiânia amada.
Com a certeza que tu és
Para sempre abençoada.
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BRASIL

Brasil! Como é bom pronunciar,
Seu nome alto, em bom tom!
E ouvir o ecoar do eco.
No mais longínquo rincão.
Tu és, referencia no mundo.
Pelas belezas naturais
Pelas festas que em ti realizam
Como a festa do carnaval.
Tu abrigas todas as raças
Que em ti desejam morar
E todos que em ti passeiam
Também desejam ficar.
Tua importância entre as nações
Reforça- se a cada dia
Pela qualidade dos grãos
Que exportas, todos os dias.
Tu és iluminado, Brasil!
Pelo nosso criador.
Bendito é todo aquele,
Que em ti semeia amor.
Tu és leal com todos!
Que tratam a ti com respeito
E ao ouvir o teu Hino
Colocam- se a mão no peito.
Brasil! Tu serás eternamente
Por todas as nações, respeitado.
Os que conhecem a tua história
Bem dizem do teu legado.
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FIM DE TARDE

Na sabedoria popular
Estar do meio dia para tarde
É o mesmo que dizer
Viveu metade da vida.
Durante a reflexão
Do que diz essa expressão
Quantos no mundo deram
Os seus últimos suspiros.
Antecipar a saudade
Dos que estão vivendo
Do meio dia para tarde
É sofrer antes do tempo.
Alegro- me ao lembrar
Que os entes que se foram
Cumpriram a sua missão
E nos deixaram o seu legado.
Pesa- me a responsabilidade
Que o legado que herdamos
Para de ser preservado
Tem que ser continuado.
Para que, após, a nós.
Também seja motivo de orgulho.
Preservar e continuar o legado!
Dos nossos antepassados.
Assim... A cada fim de tarde,
Temos a certeza de ter cumprido
A missão no maior dia que temos!
Conhecido como vida.
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ENTES QUERIDOS

Todos os dias
Quando chego do trabalho
Sinto um aperto no peito
Uma vontade de chorar.
Pego o violão
Canto uma melodia
Lembrando os entes queridos
Que jamais irão voltar.
Passam semanas
Passam meses e anos.
Eu não encontro meios,
Para minha alma, alegrar- se.
Desde a invenção da saudade
Que essa tal felicidade,
Foi- se embora para longe,
Para nunca mais voltar.
Dos entes minha saudade é tanta
Que enquanto a garganta canta
Com os olhos marejados
Lágrimas começam rolar.
Meu Deus, quanta saudade!
Dos entes que já se foram.
E deixaram em meu peito
Tamanha e maldita dor.
Se eu pudesse arranca- La
De meu peito a arrancaria.
Para que eu pudesse seguir
Sem ela na minha vida.
Entes queridos!
No mundo em que vós estais
Em Deus, espero o dia.
Que iremos nos encontrar!
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LEMBRANÇAS DE PEÃO

Lembrando- me e sinto saudade.
Do tempo em que fui peão
Amansava burro bravo
Fazia apresentação.
Nos rodeios do Brasil
Muitas taças eu levantei
Só em primeiro lugar
Foram tantas que nem sei.
Jamais pensei que a saudade
Doesse assim como dói
No fundo de minha alma
Minando água nos olhos.
Quando a saudade bate
Fere mais do que navalha
De dia faz a ferida
De noite me rouba o sono
Não deixando eu sonhar.
A vida é mesmo assim
Momentos passam e vão
São memórias do passado
Machucando o coração.
Cada um tem sua história
A minha é de um peão
Que viveu grandes momentos
No auge da profissão.
Sentado aqui nessa mesa
Escrevo o meu passado
Para ficar na história
Deixo aqui o meu legado.
Sem mágoa e ressentimento
Sem fazer- me de arrogado
Sou peão que na história
Do rodeio Brasileiro
Nela estou com honra e glória.
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VIOLÃO

Violão meu velho amigo
Das noites enluaradas
Eu e você nas calçadas
Vivendo o desamor.

O sereno ia caindo
Novo dia ia surgindo
A calçada esfriava
Mas você ali estava.

Marcando presença em tudo
Desde o grave até o agudo
Com a voz rouca e cansada
Eu me desabafava.

Você pontilhava
Meus olhos tristes choravam
Mais uma lágrima em vão
Curtindo a solidão.

E o meu coração?
O que fazia?
Será que da realidade fugia?
Ele tentava, mas não conseguia.

Mas foi assim, cantando;
Sozinho abandonado
Com os olhos marejados
Que vieram melhores dias!

Pra esse coração, tão desprezado!
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CACHOEIRA

A saudade machuca- me
E faz doer meu coração.
Quando lembro- me da escolinha
E da professora Venina
Ensinando- me a lição.
Do campo de futebol
Quando nos fins de semanas
Jogos eram disputados
Em perfeita harmonia
Sem violência e maldade.
Das madrugadas em festas,
Do encontro com as namoradas.
Sempre nos fins de semanas
Quando de longe se ouvia
O som do acordeom.
Do encontro com os amigos
Nos becos e encruzilhadas
Que nos levavam as festas
Com muita animação
Ao lado das namoradas.
Lembro e sinto saudade
Da cachoeira ao pé da serra,
Soledade, Sapezinho.
E dos amigos de outrora a perguntar,
Será que eles se lembram de mim?
O tempo e a distância
Que há entre nós separando- nos
Não apagaram as lembranças
Que trago de nossa infância
Vivendo aqui distante.
Ainda tenho esperança
De um dia poder quem sabe
Pisar o pedaço de terra
Localizado entre serras
E beber de suas águas.
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CHEIRO DE RELVA

Que todos vejam,
Como é linda a madrugada.
A aurora nasce,
Por detrás da cordilheira.
A passarada,
Revoando fazem festa.
De entre o verde da floresta,
Vem o som da cachoeira.
A brisa mansa,
Vai sumindo de mansinho.
E o sol vai surgindo,
Anunciando o novo dia.
Das laranjeiras,
Vem o cheiro das flores.
Atraindo borboletas,
Abelhas e beija-flores.
Cheiro de relva
E a brisa mansa
Quanta saudade
Do meu tempo
De criança.
Outro cenário,
Igual a esse não existe.
A mente humana,
Sequer pode imaginar.
Só é capaz,
De falar dessa beleza.
Quem por Deus foi escolhido,
Para viver nesse lugar.
O monjolinho,
Soca, soca, sem parar.
Na ribanceira,
Se, ouve gritos ecoar.
De um vaqueiro,
Solitário a gritar.
Porque é hora,
Da ordenha começar.
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BALA NA AGULHA

Uma coroa de ouro
Uma estrela que brilha.
Na testa de uma deusa
Como querendo dizer- me.
Esse é o caminho do crime,
Não me deixe mais assim,
Carregue o seu bacamarte.
Descarregue o em mim.
Ao ouvir esse pedido,
Fiquei desorientado.
Coloquei bala na agulha,
Concentrei o meu olhar.
Antes que eu a atirasse,
Ela se transformou,
Numa linda moreninha,
E desse jeito falou- me.
Moço não faça bobagem!
Procure me entender.
Abaixe a sua arma,
Não ponha tudo a perder.
Estou sozinha no mundo,
Não sei mais o que dizer.
Na verdade o que eu quero,
É fazer amor com você!
Naquele mesmo instante,
Jogamos tudo para o ar.
Entre abraços e beijos,
Começamos nos amar.
Até a própria natureza,
Ficou muda sem falar.
Vendo meu corpo e o dela,
Juntos no chão a rolar.
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FAZENDA ONDE NASCI

Sem domínio das lembranças
Meu pensamento vai...
Em busca de momentos vividos
Em tempos no tempo perdido
Que jamais serão esquecidos.

Tudo vira presente
Todas as vezes que me lembro
Da fazenda onde nasci
Do velho carro de boi
E do carreiro que papai foi.

No carro papai transportou
Arroz, milho e feijão.
Nos mais variados fretes
Levou de um lugar ao outro
As riquezas do sertão.

Nos lugares onde passava
Levando a felicidade
E conquistando amigos
Quando soltava a garganta
Cantava com alegria.

Hoje, resta- me a saudade.
A doer meu coração.
Quando recordo o passado
Com papai, mamãe e os irmãos.
No meu querido rincão.
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MALDITA SAUDADE

Deixo aqui o meu protesto
E a minha indignação
Por não concordo que a saudade
Nos seus atos tem razão.
De tão atrevida que ela é
Quando entra em ação
Sem ferir provoca dor
Na alma e no coração.
Age em nome do amor
Sem o mesmo praticar
Deixa aquele que a sente
Sem o direito de optar.
No silêncio da noite
Gosta de manifestar
Quando a vítima mais precisa
Do sono para descansar.
Suga a força da vítima
Sem se quer se preocupar
Se quando o dia amanhecer
Ela vai sobreviver.
Rouba lhe a felicidade
E o prazer de viver
Domina o seu pensamento
Independente de seu querer.
Assim, a saudade vai...
Como uma tempestade
Causando destruição
Nos corações apaixonados.
Saudade, maldita saudade.
Como seria bom
Se eu tivesse a opção
De evitar o que tu me faz.
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SE EU PUDESSE MUDAR

Saudade maldita saudade
Dizem que tu és passageira
Mas não posso acreditar
Por causa do mal que me faz.
Desde quando em mim fez morada.
Que a minha vida mudou
Eu que era feliz
Veja como estou.

Tem coisas da minha infância
Que o tempo não pode apagar
Como o velho carro de boi
Que á muito tempo se foi.
O som do acordeom
Nas madrugadas em festas
Distante o cantar do galo
Ecoando sobre a floresta.

Á tarde ao por do sol
Comendo lá na paiada
O cantar do inhambu
Anunciar a noite é chegada.
Não existe outro lugar
Que a vida assim manifesta
Desde o limite do terreiro
Até a alta floresta.

Se eu pudesse mudar
A vida triste que levo
Faria o caminho de volta
Para o meu querido rincão.
Beijaria a terra vermelha
Que a muito me viu nascer
Onde papai e mamãe
Viram seu filho crescer.
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CAVALEIRO ERRANTE

Maria estava indo
Para a festa do peão
Quando um cavaleiro errante
Montado no seu alazão
Disse a ela boa noite
Com muita admiração.
Maria ficou parada
Com os olhos arregalados
Palpitando o coração.
Parados os dois ficaram
No meio da multidão
Olhando um para o outro
Sem saber por que razão.
De repente o cavaleiro
Sem fazer se de arrogante
Empunhou o seu berrante
Com muita inspiração
Tocou uma bela canção.
Naquele mesmo instante
Não contendo a emoção
Maria disse a ele
O que sinto é paixão.
Se quiser saber quem eu “sou”.
Apeia se, por favor.
Vem ouvir meu coração
No ritmo da canção
Espero que não diga não.
.
Antes que Maria falasse
Das coisas do coração.
O cavaleiro com um salto
Desceu do seu alazão.
Entre abraços e beijos
Saciaram se os desejos
Acalmando seus corações.
Hoje vivem lado a lado
Em perfeita união.
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NATUREZA EM FESTA

Sabiá canta na mata
Galo canta no poleiro
O machado também canta
No sérno da aroeira.

O boi canta quando berra
E o gato quando mia
Em seguida a alvorada
Vem o sol e nasce o dia.

Quem canta os males espanta
Assim diz o ditado
Por isso estou cantando
Cuidando e sendo cuidado.

Feliz por estar ao lado
De alguém especial
Na penumbra do amor
Amando e sendo amado.

Enquanto a natureza
Saúda o novo dia
Surgem os raios do sol
Aquecendo a brisa fria.

Assim, vai mais um dia.
Em que a vida fez- se bela
No aconchego materno
Da natureza em festa.

Goiânia 24-04-2006
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TRAPO

Amigo... Sentado aqui nessa mesa
Bebendo essa cerveja
Quero esquecer a mulher.
Que fez de mim esse trapo
E rasgo esse retrato
Que ao lado dela tirei.
Como é difícil, amigo!
A dor da desilusão
Não sei se você já sentiu
Dentro do peito o vazio
De amar sem ser amado
Bebendo e sofrendo calado.
A vida fica sem rumo.
O corpo perde o prumo.
Os pés não alcançam o chão.
Parece estar tudo errado.
Assim, esse pobre coitado.
Sente o seu coração.
É muito difícil amigo
A vida que estou vivendo
Até mesmo quando canto
Parece que estou sentindo
Na alma e no coração
O mundo sobre mim desabando.
Amigo... A vida que estou vivendo.
Não desejo a ninguém.
Com conhecimento, de causa.
Digo a ti em voz alta.
Não permita que o teu coração,
Ame sem ser amado.

Goiânia 13-07-2006
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VELHO CARREIRO

Velho carreiro
Com a voz rouca e cansada
Conversando com a amada
Que a muito o acompanha.
Fica com os olhos
Marejados quando fala
Das viagens que faziam
Lá pras bandas do Ariado.

Patos de Minas
E Presidente Olegário
Fazem parte do cenário
Que o carreiro percorreu.
Entre veredas
E campinas verdejante
Cortando vales e montes
Do grande estado mineiro.

A velha sede
Da fazenda abandonada
Lá na beira da estrada
Era ponto de pousada.
Todas as noites
Os carreiros se ajuntavam
E contavam as proezas
De mais um dia na estrada.

Tudo parece
Para ele estar voltando
Em um filme retornando
As lembranças do passado.
A imagem viva
Dos momentos lá vividos
Junto com os velhos amigos
Vai aos pouco machucando.
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Não adianta
Nada muda em sua história
Os momentos de outrora
Só existem nas lembranças.
E recordando
Vive o seu dia-a-dia
Porque o fim de sua vida
Já está chegando á hora.
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VIDA DE PIADO

No tempo em que fui casado
Eu era um frango piado
Se eu olhava uma franguinha
Não podia dizer nada.
Quando eu me aproximava
Para levar com ela um lero
A minha primeira dama
Beliscava- me as costelas.

Trinta anos eu passei
Nessa vida prisioneiro
Sofrendo as amarguras
Dos limites do terreiro.
Cansado das amarras
Da vida de casado
Da esposa separei- me
Hoje estou divorciado.

De volta á vida de solteiro
Sinto o peso da idade
Não tenho aquele pique
Do tempo da mocidade.
Quando olho uma franguinha
E fico interessado
Além de dizer senhor
Ela chama- me de avô.

Assim vou vivendo a vida
Sem ver o tempo passar
Interpretando esse drama
Canto para não chorar.
Se eu soubesse que eu
Seria tão discriminado
Com certeza optaria
Pela vida de piado.

Goiânia 22-12-2007
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VIOLA ENLUARADA
Uma viola abandonada
Na parede pendorada
Recorda o seu passado.
Nas noites de cantoria
Entoando melodias
Até amanhecer o dia.
O timbre de suas notas
Agora emudecido
Não ouve mais a garganta.
Daquele que a executava
Enquanto os olhos olhavam
A mulher que ele amava.
Enquanto ele cantava
Pelas altas madrugadas
Ele viu a traição.
Daquela que ele a tinha
Como musa amada
Dona de seu coração.
Talvez por amar demais
Aquele pobre rapaz
De maneira inconsequente.
Deixou sem vida no chão
Aquela que aos pés do altar
Jurou amar- lhe eternamente.
Para reparar o erro
Daquele ato impensado
O seu novo endereço.
É a penitenciária
Distante de sua viola
E dos fãs que o aguardam.
Mas a esperança é tanta
No povo que ainda canta
O que o seresteiro cantava.
Aguardam a sua volta
E o som de sua viola
Viola enluarada.
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DISSABORES DA VIDA
Sabiá canta na mata
Galo canta no terreiro
Eu canto em qualquer lugar.
Canto de cabeça erguida
Os dissabores da vida
Que vem para nos ensinar.
Quando a chuva não vem
A lama vira pedra.
Aumenta a nossa fé.
Buscamos o criador
Com força e mais amor
Clamando misericórdia.
O vento e a tempestade
Vem nos mostrar na verdade
A força e o poder.
Daquele que faz brotar
Água na terra e jorrar
Para saciarmos a sede.
Quando vem o terremoto
Parece que falta sorte
Aos nativos da região.
Mas tudo isso acontece
Porque o povo carece
Para abrandar o coração.
Assim, vivemos a vida!
Curando nossas feridas
E purificando a alma.
Para quando o dia chegar
Nas mãos do Criador
Sermos dignos de agarrar.
Por isso, digo e repito.
Os dissabores da vida
Cantando que se esquece.
Cantar massageia a alma
E acalma o coração
Cante em qualquer lugar.

Goiânia 02-11-2005
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PARAÍSO ENCANTADO

Nesses versos que eu canto
Falo dos encantamentos
Do meu querido rincão.
Das lembranças do passado
Que hoje estão guardadas
Dentro do meu coração.
Como as festas de São João
Nas noites de lua cheia
Comendo pipoca e quentão.
Do velho carro de boi
De papai que também foi
Um dos heróis do sertão.
Lembro e sinto saudade
Daquela felicidade
Nas festas de mutirão.
Quando a gente reunia- se
Com outras várias famílias
Na casa de Salomão.
Naquele vai e não vai!
No balanço do compasso
Embalando o coração.
Fazia a dama gemer
Delirando de prazer
Não contendo a emoção.
Hoje restam- me as lembranças
Daquelas boas festanças
Que um dia participei.
Naquele chão encantado
Paraíso inesquecível
Por Deus abençoado.
Como seria bom
Se eu pudesse fazer
Aquele tempo voltar.
Reviver tudo de novo
Juntamente com o meu povo
Naquele mesmo lugar.

Goiânia 30-12-2005
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TRAIÇÃO DE RICO É CASO

Se dois mais dois são quatro
Não pode dizer que são três.
O pensamento pensado
Não pode ser dispensado.
Traição de rico é caso
De pobre é chifre mesmo.
Por isso e por outras mais
O que eu penso é segredo.
Se o amor é espinhoso
Eu quero ser espinhado.
É melhor morrer de amor
Do que morrer desprezado.
Que seja o amor um caso
Versão elegante de chifre.
Gostoso é fazer amor
Amando e sendo amado.
Seguindo esse raciocino
O amor não tem limites.
Ignora o bom senso e o tempo.
Que o mesmo possa exigir.
Adaptar- se a modernidade
É não mais viver no atraso.
É admitir que a traição de hoje
Nada mais é que um caso.
É não ter responsabilidade
Com as consequências que virão.
Seja ele rico ou pobre
Independente de existir amor ou não.
Assim, o caso, ou o chifre.
Tem o efeito amenizado.
Independente do nível social
Dos traidores e traídos, envolvidos.

Goiânia 20-07-2005
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FLORES

Flores para ti,
Como fã eu a mandei!
Tudo que sinto por ti,
Em um cartão declarei- me!
Falei de tudo que sinto
Do quanto padeço sem ter.
Seu rosto para beijar
E seu corpo para aquecer- me.
Agora sabendo quem eu “sou”
E de tudo que eu quero de ti
Fique comigo querida
Deixe esse amor existir.
Meus olhos a muito a procuram.
Nas ruas por onde andam.
Em cada rosto que olham
Sem perder a esperança.
De te- La em meus braços
De sentir o seu calor.
Deslumbrar com o teu sorriso.
Sentindo o seu sabor.
Com o coração aflito
Batendo fora do compasso.
Imploro que não demores
Venha para meus braços.
Antes que seja tarde
Venhas viver em fim.
Como parte de meu eu
Tu és tudo para mim.

Goiânia 28-09-2006
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TERNURA DA MULHER
Nesse jeito angelical
Tem algo que me fascina
Você cresceu fez- se moça
Mas continua menina.
Algodão doce, maçã do amor.
Duas das coisas, que você gosta;
Fica rebelde e altera- se
Quando lhe falta pipoca.
Nesse jeito mutante
De adulta na infância.
Tem a ternura da flor
E a pureza da criança.
Mas, quando és exigida.
Responsabilidade e ação
Suas atitudes revelam
Capacidade e determinação.
Perseverante tu és!
Em busca do objetivo
Adentra campos minados
Sem medo de ser atingida.
Coloca- se em prática o amor
Com habilidade e discernimento
Qualidades que só tem
Os valorosos vencedores.
Com retidão na conduta
Toma decisões coerentes.
Com responsabilidade tudo alcança
Brincando como criança.
Tu só dizes, “sou”.
Quando na verdade tu “és”
Tens a essência que brota
Da ternura da mulher.

Goiânia 26-09-2008
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CASA DE CABOCLO

Minha casa
É uma casa de caboclo
Pau- a- pique
Cobertura de sapê.
Tem dois quartos
Uma sala uma cozinha
Simplesmente
Me, enche de prazer.
Todos os dias
De manhã e ao deitar
A passarada
Faz a sua algazarra.
O coração
De um caboclo seresteiro
Fica repleto
De amor e de felicidade.
Não tem luxuria
Que anule essa beleza
Não tem dinheiro que pague
O valor dessa riqueza.
Lá na cidade
O homem não faz idéia
Do quanto é bom respirar
O ar puro dessa terra.
No vai e vem
Da rede na varanda
Ouso o murmúrio
Do vento ao pé do ouvido.
O mugido
Do gado na invernada
O bate papo
Com a esposa e os filhos.

Goiânia 27-12-2004
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EU VOCE E A NATUREZA

Quando o verde de teus olhos
Misturar- se a natureza
É porque a chuva caiu
E a terra umideceu.
A mata seca enverdecida
Sentindo- se rejuvenescida
E reestabelecida a sua beleza
A chuva agradeceu.

A chuva quando cai
Além de regar a terra
Rega também nosso amor.
Fazendo que os nossos corações,
Transbordem- se de alegria
Diante de tanta magia
Externando felicidade
Transformando nossas vidas.

Eu, você e a natureza.
Não somos diferentes
Somos carentes da chuva
Assim como a noite escura
É carente da luz da lua
Para mostrar- se o quanto é bela.
E a primavera do sol
Para mostrar- se mais esmera.

Sem você junta a mim
Minha vida não é vida
Parece que me falta
Até o ar que respiro.
É como a terra seca
Incapaz de enverdecer
Não tem a mesma beleza
Para que teus olhos vejam.

Goiânia 02/05/2008

Minha vida sem ti
É como a natureza sem chuva
Terra sem irrigação
Noite sem a luz da lua
Primavera sem sol
Para que possa esmerar- se.
Falta- me o ar
Para que eu possa respirar.

Em resumo sem ti
Minha vida não é viver
Tudo perde o sentido
Independente de eu querer.
Sigo caminhos sem rumo
Sem saber para onde ir
A única certeza que tenho
É que não vivo sem você.
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MINHA TERRA

Parte da minha história
Nesses versos vou contar
Nasci no estado de Minas
Em Presidente Olegário
No grande Sertão Vereda
Na Vereda da Paia.

Quando mamãe deu a luz
Antes de o galo cantar
Sentindo fome e sede
Eu comecei a chorar
Como querendo dizer
Vocês terão que me aguentar.

Como bezerro faminto
Para a fome saciar
Tudo que eu tinha direito
De mamãe eu queria sugar
Como Maria, mamãe.
Deu- me tudo sem reclamar.

Fazendo justiça ao nome
Que de Maria mamãe herdou
Com dedicação e carinho
De mim muito bem cuidou
Se hoje aqui estou
Devo a ela tudo que eu sou.

O tempo passou, eu cresci.
Tornei- me homem e aventurei
Andei por vários caminhos
E em outras terras morei
Para construir minha história
Obstáculos eu ultrapassei.

Goiânia 01/01/2005
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Hoje moro em Goiânia
Exemplo de capital
Fincada em cima da terra
Não existe outra igual
Quando a saudade aperta
Vou rever a terra natal.

Beber na fonte a água
Que brota nas Minas Gerais
Como um dia beberam
Os meus saudosos pais.
Antes que a saudade aperta
Volto para Goiás.

Terra que acolheu- me
Como seu filho adotivo.
Sem questionar de onde vim
Deu- me tudo que eu preciso
Desde a água para beber
Ao alimento para comer.

Entre Goiás e Minas
Meu coração está dividido
Se um me viu nascer
O outro me dá o abrigo
Entre ser mineiro ou goiano
Prefiro ser mineirano.
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SEJÁS PERSEVERANTE
Não reclames da vida
Nem fale de sofrimento
Chega de só ver as trevas
Ouça a voz do vento.

Mesmo que seja difícil
É preciso começar
Só fale de coisas boas
Para sua vida melhorar.

Onde quer que tu estejas
Não desista sejas forte
Busque seus objetivos
Pare de contar com a sorte.

A vitória só existe
Para os perseverantes
Para ser vitorioso
Faça tudo ao seu alcance.

Não deixe o tempo passar
Sem ver a bola rolar
Ao recebe- La passe a frente
Para a vida continuar.

Tenha sempre como meta
Onde quer que tu estejas
O que tem que ser feito
Tem que ser bem feito.

Não se deixe levar
Pelas idéias dos outros
Se elas fossem boas
Ninguém as teriam lhes dado.

Goiânia 19-01-2005

Se algo der errado
Por ventura em sua vida
Assuma o erro e diga
Errei mas vou corrigir.

Autenticidade e humildade
Terás sempre que ter
Dentre outros valores
Para ser vencedor.

Com retidão no que faz
Será admirado e visto
No entendimento dos outros
Será um dos bem sucedidos.

Existe um imenso abismo
Entre o derrotado e o vitorioso
Enquanto o vitorioso diz, fiz!
O derrotado culpa os outros.

Faça a sua opção
Qual deles tu queres ser
Se for vencedor, parabéns!
Com perseverança irá vencer.
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INDIA DO ARAGUAIA

Como em um piscar de olhos
De repente eu estava
Pisando a areia branca
Das praias do Rio Araguaia.
Naquele instante ouvi
Uma linda voz cantar
Uma bela canção
Pus- me a procurar.
Sem demora avistei
Uma índia Carajás
Quando a canção acabou
Trocamos longos olhares.
Sentada na areia da praia
Ela começou a falar- me
Caro amigo visitante
Boas vindas eu lhe dou.
Esse é o meu habitar
Aqui eu nasci e me criei!
Sou a índia do Araguaia
Que o poeta descreveu.
Estou triste e abatida
Diante da destruição
Preservar a natureza
Sinto- me na obrigação.
Mas diante da ambição
E da ganância humana
Sinto- me pequena demais
Para algo fazer.
Meus olhos ao contemplarem
A beleza, pura e singela.
Daquela índia formosa
Começaram marejar.

Goiânia 04-12-2004
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Ao ouvir o seu pedido
De socorro à natureza
Fiquei triste e comovido
De pronto tive a certeza.
Que se uníssemos as forças
Em socorro à natureza
Todo que fizéssemos a ela
A nós, retornaria com certeza.
Naquele mesmo instante
Sentados na areia da praia
Eu e a índia Carajás.
Começamos conversar.
Com muita imaginação
Alongamos a conversa
Traçamos objetivos
Em busca da solução.
Que mudasse a mentalidade
Daqueles homens errantes
Que derrubavam as matas
Com a moto serra nas mãos.
Ao empunharmos a bandeira
Contra a destruição
Muitos nos entenderam
E nos estenderam as mãos.
Onde quer que ouvíssemos
Uma moto- serra ecoar
Juntos, íamos convencer.
O seu operador desliga- La.
Com muita perseverança
Alcançamos o objetivo
Com a mata preservada
Ficamos de bem com a vida.
Ao conquistarmos a vitória
Contra a destruição
Reconquistamos a paz
Que emena do coração.
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Enquanto comemorávamos
A vitória alcançada
Em meio à mata fechada
Veio á decepção.
Acordei, estava só.
Em um imenso clarão
Rodeado de concreto
E asfalto preto no chão.
Ao voltar á realidade
Descobri que foi um sonho
Mas, confesso que foi gostoso!
Aquele sonho sonhar.
Aqueles momentos vividos
Serviram para despertar- me
Que preservar a natureza
Em mim é mais que um desejo.
É fazer algo que possibilita
A vida continuar
Em perfeita harmonia
Em seu devido lugar.
Mas diante da vida real
Senti- me entristecido
Devido á impossibilidade
De a índia Carajás reencontrar.
De rever seu corpo dourado
Sentado na areia da praia
Contemplando a natureza
As margens do Araguaia.
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RIO ARAGUAIA

Vou dizer a todos
A viagem que fizemos.
Da linda Goiânia
Ao Rio Araguaia.
Onde a natureza
É uma beleza
E todos adoram
Suas lindas praias.

Nessa trajetória
Cortando o serrado
Vimos tamanduás
E lobos guarás.
Araras voando
Felizes cantando
Na imensidão azulada
Do céu azul lilás.

Em Aruanã
Quando lá chegarmos
Pedimos licença
Para adentrarmos.
E vermos de perto
As suas belezas
Esmerados diante
Da sua natureza.
Sentir a magia
Das mil maravilhas
Da bela cidade
Ao contemplarmos
Curtindo a sua beleza
E toda riqueza
Do Rio Araguaia.
Não existe nada
Que possa igualar
A bela paisagem

Goiânia 02/11/2012

Daquele lugar.
Desde a sutileza
Das borboletas
A algazarra
Da passarada.

Para simplificar
Vou falar agora
De forma abrangente
Ao que exista lá.
A falna e a flora
Do Rio Araguaia
Não se assemelha
A de outro lugar.

Os dias que lá
Passamos de férias
Estão arquivados
Em um belo álbum.
Das fotos tiradas
Nas águas que descem
Entre as barrancas
Do Rio Araguaia.
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DIA CHUVOSO

Depois de um dia chuvoso
Na dura lida do gado
Cheguei á minha casa cansado
E com o corpo de suor molhado.
Quando abri a porta
Uma carta no chão estava.
Ao saber quem a enviou
Emocionado, fiquei.
Quando a li senti
Meu coração palpitar
O chão fugiu de meus pés
Fiquei suspenso no ar.
Na carta ela dizia- me
Não posso viver sem ti
Estou de mala arrumada
Eu não fico mais aqui.
Amanhã de madrugada
Na estação estarei
O trem que leva- me a ti
Com certeza tomarei.
Prepare o seu coração
E os braços para receber- me
Já não vejo mais a hora
De essa saudade matar.
Conforme disse a carta
Tudo aconteceu
Recebi- a de volta em casa
Acabou minha tristeza.
Hoje vivemos felizes
Em nosso ninho de amor
Vivendo um para o outro
Do amor sentindo o sabor.

Goiânia 10-05-2008
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MINHA CASA

Minha casa fica lá no pé da serra
No fim da estrada ao lado da cachoeira
Aconchegante como a natureza
E deslumbrante como a lua cheia.

Lá tem tudo que eu preciso para viver
Com dignidade, mesmo sem eu merecer.
Todos os dias eu agradeço ao criador
Pelo que “sou” e por cada amanhecer.

Por ser lá que eu nasci e cresci
Não justifica do pé da serra eu mudar
Só de pensar antecipa- me a saudade
Daquelas terras onde canta o sabiá.

Tudo que tenho são presentes do Criador
Presentes que Ele deu- me para desfrutar
Deixar lá tudo que Ele me deu
Eu corro risco de nunca mais voltar.

Quando o dever, faz- me perambular.
Pelas estradas desse imenso Brasil
Sem demora minha alma reclama
Para o pé da serra ela pede para voltar.

Se eu demoro a sua vontade atender
Sinto a saudade invadir meu coração
Como se fosse uma flechada no peito
A dor é tanta que as lágrimas vão ao chão.

Para livrar- me do incomodo da saudade
E permitir a minha vida continuar
Volto correndo para o pé da serra
Para o seu ar novamente eu respirar.

Goiânia 27-12-04
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Depois das idas e vindas aventurando
Por novos caminhos e novos horizontes
Felizmente cheguei á conclusão
Que não existe no mundo outro lugar igual...

Onde eu possa contemplar a natureza
Sentindo- me como parte dela também
Contemplando- a e admirando sua beleza
Meus olhos de emoção marejam.

Quando meu corpo para sempre repousar
No pé da serra eternamente quero morar
Para que minha alma livre possa sobrevoar
O pé da serra feliz a contemplar.
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SONHAR É PRECISO

Se sonhar é preciso!
Ter discernimento é também!
Para discernir entre os sonhos,
O sonho que lhe convém.
Ao discernir- se o sonho
Transforme- o em meta vá em frente
Persevere não desista busque- o.
Para que ele se realize em ti também.
Dê a ti a oportunidade
De dizer sou vencedor!
Tudo que conquistei e desfruto
São frutos do meu suor.
Se o pensamento negativo por ventura.
Ameaçar dominar- ti não se entregue!
Expulse- o do pensamento e siga
Jamais se dê por vencido.
Tenho certeza que tu amigo!
Se tiveres mil motivos atormentando- ti
Negativando o teu pensamento
Os motivos positivos são milhões!
Valorize os pensamentos positivos
Não os deixe escaparem
Eles são o combustível que o impulsiona
A buscar a realização dos sonhos!
Repito jamais se dê por vencido
Perseverar é preciso!
Todos os vitoriosos tiveram.
Sonhos, metas e objetivos!

Goiânia 28-12-2004
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BELEZAS DO SERTÃO

A seriema quando canta
Retrata em sua garganta
As belezas do sertão.
Quando a ouço cantar
Ouço o sertão falar
Através do seu refrão.
Ao repetir- se as notas
Sem perder o compasso
Mostra ser grande astro.
Cantando ela afasta
Do silencio do sertão
A tristeza e a solidão.
Quando uma seriema canta
A outra repete as notas
Na mesma emoção e tom.
Com elegância, ternura e magia.
Enquanto o tempo passa
Em perfeita harmonia.
Na biodiversidade
Cada espécie tem seu valor
E a sua razão de ser.
No habitar- te natural
Cada um ocupa o espaço
Que a ele foi reservado.
Todos em perfeita harmonia
Cantam sua melodia
Segundo a sua espécie.
Em uma só sinfonia
De afinação sem igual
E a paz sempre a reinar.

Goiânia 29-08-2006
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Acompanhando a seriema
Todos os seres vivos
Põem- se a cantarem.
Fazendo a melodia ecoar
Desde o amanhecer ao deitar
Em uma harmonia sem igual.
O eco na ribanceira
O murmúrio da cachoeira
O zumbido do vento no ar.
A cada tarde e manhã
Como é bom ver e ouvir
As belezas do sertão.
Assim, como a seriema.
Vivo meu dia- a- dia!
Canto, todos os dias!
Afastando a tristeza
Que quando ataca a preza
Ela perde o prazer de viver.
Cantando a tristeza afasta
Da alma e do coração
Tudo é paz, alegria e emoção.
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REINO FICTICIO

Se papai fosse rei
E mamãe fosse rainha
Eu seria príncipe rei
No formato dessa rima.
Como papai não é rei
Nem mamãe é rainha
Vou cumprindo minha sina
Seguindo o meu destino.
Por eu não ser quem eu quero
E querer não é poder
Sigo meu caminhar
Com o risco de espinhar.
Nesse conflito em que vivo
Resta- me a esperança
De dizer que sou feliz
A cada amanhecer.
Tropeçando, levantando;
Vivendo a realidade.
Por mais que seja difícil
Essa é minha verdade.
Na escola da vida
Estou sempre a aprender
Nas lições que conduzem- me
Ao que faço por merecer.
Com garra e perseverança
Com certeza irei livrar- me
Do reino fictício
Para outros sonhos sonhar.
Sonhar com o sabor da vitória
Dizendo sou vencedor!
Com a certeza que a vida futura
Será melhor que a de hoje.

Goiânia 03-09-2006
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DUENDES

Não sei porquê que fico
Tremulo e arrepiado
Com os olhos arregalados
Quando ouço falar.
Das casas mal assombradas
Da aparição de assombração
De vozes que vem do além
Das coisas que caem no chão.
Dizem que são espíritos
De gente que aqui viveram
E que após morrerem
Por esse mundo vagueiam.
Flutuam livres no espaço
Pensando que estão vivos
Cuidando dos bens terrenos
Que os pertenceram em vida.
Como duendes errantes
Pensão que podem fazer
Tudo que um dia fizeram
Quando viveram na terra.
Nesse viver sem limites
De espíritos errantes que são!
Os motivos que os prendem aqui
Os causam grande aflição.
Espero em Deus que um dia
Desvencilhão- se dos laços
Que os prende a terra
E alcancem a paz eterna.
Para que as suas presenças
Não nos cause má impressão
Para que possamos, te- los.
Simplesmente como irmãos.

Goiânia 04-09-2006

252
191

SAUDOSAS FONTES

Saudosas fontes
Belos campos e cascatas
Sabiás dentro das matas
Encantam- me ao cantarem.
Seu cantar único e belo
Alto e cristalino
Fazem parte das lembranças
Do meu tempo de menino.
Ao caminhar pisando
O solo de minha terra
Passeando ao pé da serra
E seu ar respirando.
A natureza em festa
Com as suas cores parece
Que a passarada agradece
O cantar que a enobrece.
Contemplando a sua beleza
Com os olhos marejados
Minha garganta canta
Imitando o sabiá.
Minha alma agradecida
Reverencia o criador
Diante das saudosas fontes
Que para nós Ele criou.
Para saciarmos a sede
Espiritual e material
Para sermos merecedores
Da paz celestial.
Saudosas fontes
De águas puras e cristalinas
Façam que durem em mim
As lembranças de menino.

Goiânia 20-02-2005
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SONHOS SONHADOS

Sonhos, e sonhos, sonhei.
Sonhando que tinha sonhado
Mas, os sonhos que sonhei.
Não pareciam serem sonhos,
E sim... Realidade.

Todas as vezes que sonhei
Segui por uma estrada
Entre as arvores tortas
Da imensidão do serrado
Que levou- me a um povoado.

Lá encontrei muita gente
Entre os canteiros do jardim
Passeando em seus passeios
Conversando sem receio
Contando histórias sem fim.

Enquanto outros nadavam
Nas águas correntes do rio
Eu, diante de tanta beleza.
Contemplando a natureza
Maravilhado perguntei.

Por que será, que estou aqui?
Se ninguém daqui eu conheço?!
E como das outras vezes
Parece que não me vêem
Tratam- me com desprezo.

A única certeza que tenho
É que todos que aqui estão
Aguardam com ansiedade
A presença de alguém
Que falará a comunidade.

Goiânia 23-01-2005
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Após descer das nuvens
Em missão celestial
Em pé sobre uma pedra
Fincada no centro da praça
Uma mensagem irá transmitir.

Como das outras vezes
A multidão aguardou.
Sem perder a esperança
Como criança obediente
Aos conselhos da mãe.

O mensageiro não veio
O porquê de não eu creio
Que não é chegada à hora
De revelar à multidão ansiosa
Os segredos da mensagem.

Mas, quando a hora chegar.
Com certeza ele virá
A mensagem irá transmitir
Para toda multidão
Cumprindo, enfim, a missão.

Assim os sonhos sonhados
Que tanto dizem a mim
Creio que estão preparando- me
Para que eu possa viver
O amanhã que virá.

Como sonhador que sou
Espero que os sonhos sonhados
Sejam todos realizados.
Em seguida a mensagem
Que a multidão ansiosa aguarda.
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MISTÉRIOS DA CRIAÇÃO
Quando Deus fez o mundo
Fez tudo como havia pensado
Fez tudo aos pares e casais
Para sermos amantes e amados.

Criou o bem e o mal.
O negativo e o positivo.
Criou o mundo dos mortos.
Também o mundo dos vivos.

Criou o sol e a lua
Juntos na imensidão.
Um dependente do outro
Mistérios da criação.

Criou o amor e o ódio.
Também a paz e a guerra.
Através do sim ou do não.
Um, sobre o outro, prevalece.

Sempre que isso acontece
Fica a expectativa
Que seja o amor e a paz
E não o ódio e a guerra.

Criou o homem e a mulher
Para esposa e marido
Criou- nos eu e você
Para vivermos unidos.

Na alegria, na tristeza,
Na saúde e na dor
Nos caminhos e descaminhos
Unidos pelo amor.

Goiânia 07-07-2005
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NOVO RUMO

Sentado a margem de um rio
Contemplando a natureza
Meus olhos maravilharam
Diante de tanta beleza.

Ouvi o cantar dos pássaros
Por todas as direções
Em perfeita harmonia
Entoando seus refrões.

Longe estava o sol
Prestes a se esconder
Tudo ao meu arredor
Anunciava o anoitecer.

Foi ai que eu descobri
O quanto é gostoso viver
Os desacertos da vida
Sempre existe o, por que.

Daquele momento em diante
Tracei para mim um novo rumo
Estando, eu, de bem comigo.
Estou de bem com todo mundo.

Com a alma em rejubilo
Senti- me suspenso no ar.
Agradecendo ao criador
A ele comecei falar.

Nesse amanhã
Um novo rumo
Irei seguir.
Ò meu Senhor
Quero servir
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Somente a Ti.
Somente a Ti
Ò meu Senhor
Quero servir.

Ser teu soldado
Teu mensageiro
Vou resistir.
Vou resistir
O descaminho
Vou resistir.
Mesmo sabendo
Que ele pode
Me, perseguir.

Quando o sol nasci
Resplandecente
Entre as montanhas.
Iluminando
O teu caminho
Não feche os olhos.
Pois pode ser
Iêrroshua
Por ti chamando.

Nesse momento
Agradecendo
A Ti estou.
Todas as graças
Que me fizestes
Ò meu Senhor.
Pensando em Ti
Pelo caminho
Cantando vou.

Obs. Heb. Iêrroshua, Nome primitivo de Deus.

258
195

PARADO EM OUTRA

Quantas vezes...
Eu fiz de tudo para te- La.
Dediquei a ti o meu amor,
Esperando também ser amado.
Quantas vezes...
Eu tentei te convencer, em vão.
Mesmo o meu amor por ti.
Sendo grande demais.

Você esnobou!
Agiu, comigo...
Com total indiferença.
Sequer ouviu- me!
Deu- me toco maldosamente.
Ignorou a minha presença.
Agora eu estou parado em outra!
Por favor, me esqueça.

Quantas vezes...
Olhei dentro dos teus olhos,
Para, através do olhar.
Expressar meus sentimentos.
Quantas vezes...
Eu falei ao teu ouvido,
Palavras que falam de amor.
Meu Deus, como eu falei?!

Você sequer ouviu- me.
Ainda quis me convencer,
Que o teu jeito de amar,
Era aquele mesmo.
E que se eu o aceitasse,
Eu chegaria à conclusão.
Que no amor, tu tens razão.
Preferi, dizer- ti, não!

Goiânia 03/11/2012
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NÃO SE TURBES O VOSSO CORAÇÃO

Degustando a madrugada
Quando o silêncio rondava
Ouvi no escuro da noite
O som de algumas palavras.

Olhei o meu arredor
Ninguém eu pude enxergar
O dono daquela voz
Estava presente no ar.

Estava presente no tempo
Em tudo e em todo lugar
Em tudo ao mesmo tempo
No céu, na terra e no mar.

Fechando os olhos ouvi
A mesma voz me dizer
Filho... Não tenhas medo!
Olhe dentro de você.

Descobri que aquela voz
Saia de dentro de mim
Era Deus conversando comigo
Era Deus presente em mim.

Quase não acreditando
No que estava me acontecendo
A voz branda e mansa
Assim, foi me dizendo.

Não se turbes o vosso coração.
Credes em Deus! Credes também em mim!
Eu sou o caminho, a verdade, e a vida!
Eu sou o verbo, o princípio, e o fim!
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Eu sou o mesmo que andou sobre as águas!
Deu a Moises os dez mandamentos!
Eu sou o filho que testifica o pai!
Eu e o pai temos os mesmos pensamentos!

Não tenhas medo, estarei sempre ao teu lado!
Todas ás vezes, que anunciar meu nome!
Serei contigo, e você, será comigo!
Sou tua âncora, teu refúgio, teu abrigo!

Naquele dia, me terás, como teu Deus!
Eu o terei, como meu povo escolhido!
Desde o princípio, teus nomes estão escritos!
No memorável, único livro da vida!

Não se turbes, o vosso, coração!
Não se turbes, o vosso, coração!
Não se turbes, o vosso, coração!
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NOVO CAMINHO

Lembro- me com saudade
De um parceiro de cantoria
Amigo de longas horas
Que no braço de uma viola
Não se dava por vencido.

As mais belas melodias
Na presença dos amigos
Atendendo aos pedidos
Cantávamos com alegria
Enquanto a tristeza fugia.

Um dia o destino, porem:
Em um gesto ambicioso
Fez que meu parceiro
Buscasse um caminho novo
E aventurando ele se foi.

A dupla em fim acabou
Nunca mais sua voz ecoou
Cortando a imensidão.
Com a garganta emudecida
A viola empoeirou- se.

Os amigos de outrora
Nunca mais apareceram
Depois que a dupla desfez- se
Cada um seguiu seu caminho
Aventurando sozinho.

Goiânia 11-07-2011
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OS ESCOLHIDOS

Eu caminhava
Pelos caminhos da vida
Cabeça baixa
Coração entristecido.
Com os olhos
Marejados implorava
Deus de Israel
Mostra- me seu povo escolhido.

Eu fui levado
Ao alto de uma montanha
Onde existia
Uma multidão orando.
E cada membro, fervoroso.
Fazia a sua oração
Em meio ao grupo
Segundo a sua doutrina.

De tempo em tempo
Uma voz vinha do céu
A multidão
Toda silenciava.
Em uma só voz
Todos a acompanhavam
Na oração
Que o Senhor nos ensinou.

De repente...
Ouve uma explosão!
A minha esquerda
A terra fendeu,
Formou- se uma rampa,
E a voz disse bem alto.
O povo de Israel,
Formará uma nova nação!
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Eu procurei,
Onde Israel estava.
Os vi subindo a rampa,
Em pequeno número.
Todas ás vezes
Que a oração terminava.
Os escolhidos,
A Israel ajuntava- se!

Maravilhado,
Eu assistindo tudo ao vivo!
Os escolhidos,
Saiam das várias doutrinas.
Pensei... Se eu faço parte,
Quero estar no meio deles!
Essa é a separação.
Do joio e do trigo!
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SEM DIZER SE QUER ADEUS

Para contar minha história
Recorro a minha viola
Que a muito acompanha- me.
Sempre que precisei
Para ela desabafei
Por ser fiel companheira.

Minha vida ela conhece
Junto comigo entristece
Quando lembro- me de alguém.
Que a muito foi- se embora
Cortando sertão afora
Sem dizer- me sequer adeus.

Desde quando ela se foi
Minha vida transformou- se
Em um sofrimento sem fim!
Não como e nem durmo
Só fico pensando nela
Sofrendo sem teus carinhos.

Espero que em breve eu possa
Junto com minha viola
Aquele alguém reencontrar.
Para que a felicidade
Novamente possa reinar
E nunca mais ir embora.

Goiânia 05/02/2011
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NOME SAGRADO
Eu queria
Que o mundo me ouvisse
Nesse exato momento.
Que minha voz
Voasse veloz
Como o pensamento.
Para que todos
Ficassem sabendo
Que o nome que louvo.
É o nome
Que dá a salvação
E não existe outro.
Maravilhas
Tem me acontecido
No nome sagrado.
Porque é o nome
Que move montanhas
E perdoa os pecados.
Se tu estás
Cansado, oprimido.
Refugie-se NELE.
Deixe que ELE
Transforme a tua vida
Esqueça o passado.
Tudo eu posso!
E você também!
No nome excélcio.
Porque é o nome
Que veio do céu,
Do reino de El!
O mistério,
Que esteve oculto,
Foi-nos revelado!
Iêrroshuá...
É o Rei do universo!
Nosso El amado.
Obs. Heb El = Deus
Heb Iêrroshuá, nome primitivo de Deus.
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RANCHINHO DE PALHA
Num ranchinho de palha
A beira de uma estrada
Eu encontrei.
A mulher que um dia
Cavalgando sozinho
Imaginei.
Juntei palavras por palavras
Descrevendo aquele alguém
Improvisei.
Ao som do violão
Fiz uma canção
Cantarolei.
Quando eu estava cantando
Vi aproximando
Para me ouvir.
Uma jovem bela
Como cinderela
Não resisti.
Diante de teu olhar
Meigo e singular
Apaixonei- me.
Ao declarar- dela
Falei do meu amor
E entreguei- me.
Convencidos que o amor
Quando acontece
Não se pode negar.
No amor nos entregamos
Como jamais amamos
Naquele rancho de palha.
Como vítimas que somos!
Não podemos reclamar
Do que o amor nos faz.
Deliciar o teu veneno
No ranchinho de palha
É gostoso demais.

Goiânia 04/11/2012
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MENSAGEIRO DO CÉU

Foi o anjo Gabriel
O mensageiro do céu
Que disse para Miriã.
Você dará luz a um filho
Ele será o salvador!
E o seu nome falou.
O nome anunciado
Foi o mesmo revelado
Á Moises lá na montanha.
Dando os dez mandamentos
El com o seu próprio dedo
Escreveu o tetragrama.
Foi Iêrroshuá!
O anunciado.
È Iêrroshuá!
O nome sagrado.
Junto com mais onze homens
Moises enviou Oséas
A espiar Canaã.
E o chamou Iêrroshuá,
Esse passa ser seu nome!
Iêrroshuá filho de Num.
Com aprovação Divina
Uma voz veio de cima
E falou para Moises.
Diante deles mando um anjo,
Diga que os obedeça,
Que o meu Nome está Nele!

Obs: Heb. Miriã = Maria
Heb. El = Deus
Heb. Iêrroshuá, Nome primitivo de Deus.
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ACOSTUMADOS

Acostumado com seu amor
Vinte e quatro horas por dia
Não posso viver sem ti.
Porque dele sou dependente
Como sou do ar que respiro.
De maneira inconsequente.
A saudade invade o peito.
E domina o meu pensamento.
Totalmente dominado.
Não a esqueço um só momento.
Vivendo assim como eu vivo,
Sequer posso imaginar,
Como seria minha vida.
Saindo por ai sozinho
Procurando alguém para amar.
Tu és para mim o sol
Que ilumina o meu caminho
Que aquece a minha alma.
E que mesmo estando distante
Está sempre a iluminar- me.
Não tenho dúvidas querida
Que tu és a cara metade
Que a muito eu procurava.
Para unirmos corpo e alma
Rumo á eternidade.
Caminhando em um só caminho
Seguindo o mesmo destino
Como se fossemos um só.
Acostumados um ao outro
Não existe amor maior.

Goiânia 21/10/2012
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CHAMADOS

Muitos já foram chamados
Para serem mensageiros
Do nome do Senhor.
Para nos lugares onde andarem
Anunciar teu santo nome
Semeando o amor.
Mas, diante das adversidades.
Da astúcia do inimigo
Na missão fraquejaram.
Como casas edificadas
Em terreno arenoso
Com o vento desabaram.
Lembro- me que no passado
Muitos foram condenados
Pela desobediência.
Como dói meu coração
Ver a queda de um irmão
Sem eu poder fazer nada.
Por isso eu oro e peço
Iêrroshuá em seu regresso
Não os deixe perecerem.
Os dê mais sabedoria
Para diante do inimigo
Em teu nome o vencer.

Obs: Heb. Iêrroshuá, nome primitivo de Deus.
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LUZ DA ESPERANÇA

Quando olhei dentro dos teus olhos
Vi brilhar a esperança.
Quando olhei dentro dos teus olhos
Vi a vida nova.

Despertou- me um amor tão grande
Que não cabe em meu peito
É a coisa mais bonita que existe
Não há nada que iguala- se a ele.

Quando olhei dentro dos teus olhos
O coração acelerou no peito.
Quando olhei dentro dos teus olhos
Descobri que não tinha mais jeito.

Descobri que amor adormecido acordou!
Vamos vive- lo intensamente
Fazer durarem os bons momentos
Enquanto existir em nós o desejo de amar.

É bonito, sublime e bom.
O que aconteceu em nossas vidas
É bonito edificante e bom
Viver o amor como deve ser vivido.

Goiânia 20/11/2012
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RAIO DE LUZ

Como raio de luz
Sob uma fresta passou
Penetrou em minha alma
Em meu peito se alojou
Fez de mim sua morada
Transformou meu coração
Trouxe de volta o sorriso
Tirou- me da solidão.

Obrigado meu Senhor
Pelo pão e pelo vinho
Pela certeza que eu tenho
Que TU és
O meu caminho.

Es o El de Israel
Es o El omnipotente
Dos que buscam a verdade
Sem temer as consequências.
Es o El dos oprimidos
Dos humildes e aflitos
Dos que crêem que Iêrroshuá
É o Machia Prometido.

Obs: Heb. El=Deus
Heb. Iêrroshuá, Nome primitivo de Deus
Heb. Machia= Messias (Ungido)
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CLAMOR DO CORAÇÂO

Como uma miragem
Você apareceu.
Do meio do nada
E me fez descobrir
Mistérios do amor
Coisas do coração
Que quando acontece
A gente perde a noção.

Agora eu estou
Sem rumo e sem chão
Ouvindo o silêncio
E o clamor do coração.

Desde quando eu a vi
Pela primeira vez
Não pude entender o que
Que foi que me aconteceu.
Foi tão forte que eu
Nunca mais te esqueci.
Só sei que fiquei por ti
Totalmente perdido.

Goiânia 01/04/2010
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VOZ DO QUE CLAMA NO DESERTO

Voz do que clama no deserto
Preparai o caminho do Senhor
Endireitai as suas veredas
Foi o profeta que assim profetizou.

Anunciai o arrependimento
Porque é chegado o reino do céu
E todo aquele que for batizado
É consagrado ao El de Israel.

É El eterno.
El poderoso.
El justiceiro.
E ama o seu povo.

Iôrranan Batizava no Rio Jordão
Compenetrado em meio à multidão
Quando Iêrrochuá surgiu diante dele
E disse ele: batiza-me, Iôrranan.

Foi realizado o batismo de Iêrroshuá
Para cumprir o que diz nas escrituras
Naquele instante se manifestou
Todo esplendor do nosso salvador.

Obs: Heb. El= Deus
Heb. Iêrroshuá, nome primitivo de Deus.
Heb. Iôrranan= João
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NOSSA HISTÓRIA DE AMOR

Morena cor de canela
De cabelos pretos e longos
O beijo que tu me destes
Fez- me perder o sono.
Dele persiste o sabor
E o calor a aquecer- me
A carícia de tuas mãos
Provocando- me prazer.
No vai e vem das noites
Ainda sinto teu cheiro
Impregnado no quarto
Na fronha e no travesseiro.
No edredom no lençol
Que nossos corpos envolviam.
Na toalha que usávamos.
Sempre que amor, fazíamos.
Dentro do guarda roupas
Também sinto teu cheiro
Na gargantilha esquecida
Em cima da penteadeira.
Por mais que eu queira não posso
Esquecer nossa história de amor
Sempre que tentei perdi
A paz, o bom humor e o prazer.
Assim, vivo meus dias!
Esperando você voltar.
Com seus apetitosos beijos
Para eu novamente degustar.

Goiânia 01/10/2012
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ESTRÊLA GUIA

Quando o verbo se fez carne
Habitou- se em nosso meio
Foi criança perseguida
Protegida o tempo inteiro.
Apesar da pouca idade
Anunciava a verdade
Nos lugares onde andava.
Logo após ser batizado
Deu início a caminhada
Fazendo justiça ao nome
Pelo anjo anunciado.
Por ter dito a verdade
Foi morto crucificado
E teve o nome ocultado.
Tudo que nos ensinou
O inimigo apoderou- se
Como se fosse o autor
Divulgou para o mundo inteiro.
Como todos podem ver
Substituiu o nome
Para manter- se no poder.
Por estar no fim dos tempos
É chegado o momento
De anunciar aos quatro ventos
O nome ocultado.
Ele é a luz que alumia
É a nossa estrela guia
Iêrroshuá Mashia.
É a luz que alumia
É a nossa estrela guia
Iêrroshuá Ra Muashirra.
Obs: Heb. Iêrroshuá, nome primitivo de Deus.
Heb. Mashia= Messias (Ungido)
Heb. Ra Muashirra= O Messias.
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MISTÉRIOS DA VIDA
Vida...
A vida é um mistério
Em parte, retratado pelo poeta.
Quando em seus versos, diz:
O futuro é uma incerteza.
Para vivermos a vida
Em toda a sua plenitude
Vivemos várias incertezas
Dentre elas a incógnita
Amanhã estarei vivo?
Não que da vida
Eu tenha desistido
Ao contrário
Tenho muito que viver
Para que eu possa aprender.
Dentre as lições de vida
Que aprendi desde a infância
Foi quando ainda criança
Aos nove anos de idade
Ouvi alguém dizer- me.
O prazo que lhe dou
Para morrer assassinado
Bom será se não por mim
Creio que será no máximo
Aos dezessete anos de idade.
Ao ouvir... Silenciei- me!
Sem palavras perguntei
Quase não acreditando
Sentindo um nô na garganta
Será que o errado sou eu?
O tempo passou fiquei moço
O prazo venceu aqui estou!
Logicamente que no lucro
Por ter sobrevivido aprendendo
Com os mistérios da vida.

Goiânia 11-09-2011
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ONDE QUER QUE EU ESTEJA

Onde quer que eu esteja
Iêrroshuá eu serei
Seja noite seja dia
Na tristeza ou na alegria
O teu nome louvarei.
Louvando exaltarei
Com fé e com devoção!
Externando o amor
Que emana do coração
Como Iêrroshuá nos ensinou.
Como pedra preciosa
Nessa rocha eu estou
Mesmo estando mergulhada
Dentro de um lamaçal
Ela não perde o seu valor.
Nos momentos mais difíceis
Quando faço uma oração
Sinto o toque sutil
De tuas mãos poderosas
Trazendo- me a solução.
E assim eu vou vivendo
Percorrendo meu caminho
Com a alma rejubilando
Diante de Iêrroshuá
Por ELE não me deixar sozinho.
Seu amor por mim é tanto
Que sinto a tua presença
Junto a mim a todo instante
Mostrando- me o rumo certo.
Protegendo- me e amando.

Obs: Heb. Iêrroshuá, nome primitivo de Deus.
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AVE DE RAPINA

O solitário voar
De uma ave de rapina
Em um piscar de olhos
Pode sair da rotina.
Com olhar atento a buscar
O alimento para comer
Sai com olhar de radar
A presa a caçar.
De repente ela é surpreendida.
Por cima, dos lados e por baixo.
Por outras espécies de aves
Que a ela Poe- se a atacarem.
São elas possíveis vítimas
Da ave de rapina.
Que no ataque coletivo
Procuram proteger seus ninhos.
Momentaneamente desistindo
Da caça do alimento.
A ave de rapina dá um tempo
Para caça do sustento.
Para em um ataque voraz
Surpreender a sua presa
Quando ela menos esperar
Em alimento a transformar.
A lei que regula a sobrevivência
Na natureza tem como princípio
Só matar se for necessário
Para a fome saciar.
Espero um dia que o homem
Assim também se proceda
Para ser reinserido e digno
Como parte da natureza.
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SENHOR

Viver...
O teu exemplo SENHOR,
É minha vontade!
Mas lhe confesso SENHOR,
Que eu tenho dificuldades!
Diante da ambição, SENHOR!
Diante da sedução, SENHOR!
Diante da inverdade, SENHOR!
É difícil, a fidelidade!
É difícil andar, SENHOR!
Sem desviar- se do caminho,
Que nos leva a ti, SENHOR!
Com retidão no pensamento.
Sem esquecer- ti, um só momento!
E sem o olhar da cobiça!
Nem sempre tenho a grandeza
De não ceder- me á tentação.
Por isso imploro a Ti, o perdão.
Como ser humano que sou!
É difícil, SENHOR!
Não cobiçar a beleza
Quando diante dos meus olhos
Ela exibe com exuberância
Silhuetas entre estampas
Transparentes e colantes
Para atrair o meu olhar,
E induzir meu pensar.
Nesse momento
Implorando ao SENHOR
Com o meu coração
Trasbordando de dor.
SENHOR...
Tenha compaixão
Venha minha alma salvar!
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ROTINA

O hábito de fazer
Todos os dias as mesmas coisas.
Faz a gente permanecer
Na rotina que a tempo está
Esquecendo que existem outros meios
Para sobrevivermos.

Sair da rotina é complicado
Por mais que se tem vontade
Fica difícil acreditar
Na oportunidade que surge
De um novo caminho seguir
Sem nada questionar.

Parece correr perigo
E tem a impressão de ser
Algo desconhecido.
Quando na verdade
É uma chance que surge
De uma nova opção de vida.

A vida de quem acredita
Na oportunidade que surge
Para novos horizontes conquistar
É uma vida de aventura
E somente os aventureiros
Pode o sucesso alcançar.

Saia dessa rotina
Arrisque olhando para cima
Passe a acreditar
Que a mudança de vida
Para ser obtida
É preciso arriscar.
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GLÓRIAS AO SENHOR

Eu não sou mais
Como era antes.
Eu conheci
O El de Israel.
A minha vida
ELE a transformou.
Agora estou
Na graça do SENHOR.
Glórias, glórias,
Glórias ao SENHOR
Iêrroshuá
O nosso salvador.
Antes eu era
Um barco sem rumo.
E navegava
Sozinho em alto mar.
E navegando
Em meio à escuridão.
A todo instante
Queria naufragar.
Depois que eu
Conheci Iêrroshuá.
E o aceitei
Como meu salvador.
Em minha vida
Só existem maravilhas.
Por isso que eu
O dedico esse louvor.

Obs: Heb. Iêrroshuá, nome primitivo de Deus.
Heb. El= Deus
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NOVO CÈU NOVA TERRA

Céu...
Quantos céus existem?
E para qual eu irei?
Quando esses dias passarem
E o novo dia chegar?!
Como ele será?
Será que ele será?
Como o céu de hoje?
Creio que não!
Uma vez que a palavra diz
Novo céu e nova terra!
Com certeza...
Quando “o” dia chegar,
Ele nos manifestará!
E a nova terra?
Como ela será?
Será que ela terá?!
Algo da terra que hoje!
Estamos a habitar?!
Creio que como o céu
Quando “o“ dia chegar
Ele nos falara!
O novo céu,
E a nova terra,
Que um dia será!
Será?!
Que eles terão como habitantes?!
Os que hoje estão á terra a habitarem?
Como moradores temporários?!
Sim! Creio que sim!
Para o criador
Tudo é possível!
Segundo o nosso merecimento!
Assim como o novo céu!
E a nova terra!
Que um dia, serão?!
Como diz a palavra!
A única exceção que existe!
É a própria palavra!

Goiânia 20/10/2012

Ela não passará!
Eu...
Eterno aprendiz que sou!
Tudo eu farei para merecer!
Para quando o hoje passar
E o novo dia chegar.
No novo céu
Ou na nova terra
Eu possa também habitar.
Não existe algo mais estimulante!
Do que a esperança no por vir!
Através do fazer por merecer!
Enquanto, isso:
Que o novo céu
E a nova terra
Venham...!
Venham, que ansiosos estamos!
A lhes esperar.

283

284
218

MEU AMIGO

Meu amigo, meu amigo, meu amigo.
Não vá embora eu lhe peço, por favor.
Porque eu preciso de você junto comigo
Para louvarmos o nosso salvador.

Já fui errante, fui rebelde, insensível!
Até pensei nessa vida continuar!
Mas veio o dia que El me libertou.
E o seu nome comecei anunciar.

Iêrroshuá
O nosso El
É El Shadai
De Israel.

Meu amigo, meu amigo, meu amigo!
Permita que eu lhe chame de irmão.
Para que juntos habitemos Iêrushalay
No novo céu, nova terra, nova nação!

Pois já é hora de invocarmos o teu nome.
Anunciarmos a todas as nações.
Mesmo nós estando em pequeno número.
Iêrrochuá nos dará a salvação!

Obs: Heb. El= Deus
Heb. El Shaday= Deus Altíssimo.
Heb. Iêrroshuá, nome primitivo de Deus.
Heb. Iêrushalay= Jerusalém
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BUQUE DE FLOR

Eu...
Para você
Sou como o vento
Que passou
E nada mais.
Uma miragem
De amor
Que aconteceu
Em sua vida
Mas passou.
Foi esquecida.

Enquanto para mim
Tu és a flor
Mais bela
E perfumada
Que existe.
Que na primavera
No jardim
Da esperança
Foi colhida
Para enfeitar
Um buque de flores.

Buque este que um dia
A ti eu darei!
Acompanhado
Por um lindo cartão,
Em que nele escreverei
Verdadeiramente
Tudo que eu sinto por ti.
Na esperança
De quem sabe nesse dia
Ao declarar- me a ti
Eu possa adentrar o teu coração.
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VERBO

No princípio era o Verbo
O Verbo estava com El
E o Verbo era El.

Não tenhas medo
De dizer isso a ninguém
Iêrroshuá
É o filho Unigênito
O espírito El
Gerou o seu próprio corpo
E para o mundo
Assim se manifestou.

Pai! Manifestei a todos
O teu próprio nome
Que o Senhor me destes.

Naquele dia
Um só será o seu nome!
E o seu reino
Será um reino eterno!
Muitos dirão
Fiz curas em teu nome.
E ele os dirá
Afastai-vos daqui, não vos conheço.

Obs: Heb. El= Deus
Heb. Iêrroshuá, nome primitivo de Deus.
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NEM UMA COISA NEM A OUTRA

Tem gente que passa
Anos e anos estudando
De dia e de noite
Até alta madrugada
Para conseguir a vaga
De uma nova oportunidade.

Não adianta
Porque o estudo não dá
Caráter ao trabalhador
Nem o apetite
Para trabalhar todos os dias
E se dignificar.

Existem doutores
Conhecedores das leis
Que aplicam as mesmas
Em relação aos outros
Independente de serem eles
Merecedores ou não.

Ao mesmo tempo esquecendo
Que as leis também podem e devem
Serem aplicadas nas próprias transgressões
Caso os doutores se façam merecedores.
Ao permitirem que neles manifeste
O instinto de animal irracional.

E a evolução humana... Onde está?
Como ela é? E como ela será?
Será que ela é intelectual, espiritual,
Ou material, talvez ela não seja.
Nem uma coisa nem a outra
Ou pode ser todas elas juntas.
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DITADO

O ditado diz que o conselho
Se fosse bom ninguém o dava.
Mas antes que se leve a sério
O ditado que assim diz.
Amigo, preste atenção,
No que vou lhe dizer.
Quando ouvires um conselho
Antes de descartá-lo
Não se faça de arrogado.
Procure ter discernimento
No que ele quer lhe dizer
Não o descarte cem por cento.
Análise também o histórico
Do teu pretensioso conselheiro.
Pode ser que ele tenha
Experiência de vida
Que o credencie
Como um bom conselheiro.
Outra característica
Que pode ser observada
É se o conselheiro
Tem realmente interesse
Por ti e pelo teu bem estar.
Para que ele possa opinar.
Eu que em minhas reflexões
Cheguei a tais conclusões
Acredito que talvez
Eu também possa não ser
Sua melhor opção
Faça a sua reflexão.
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FILHO DA PROFECIA

Miriã estava certa
Que trazia em seu ventre
O filho da profecia
Como o anjo o havia dito.
No tempo anunciado
Nasceu em uma estrebaria
O caminho a verdade e a vida
Iêrroshuá Ra Muashirra.
Quando foi profetizada
Sua vinda e seu nascimento.
Os poderosos da época
Temeram o futuro momento.
Desde então o perseguiram
Até que chegou o dia
Do nascimento anunciado
Do filho da virgem Miriâ.
Quando a estrela guia
Anunciou aos três reis magos
Através de seu sinal
Que Ra Muashirra havia nascido.
Os poderosos então
Temendo a sua presença
Eliminaram as crianças
De até dois anos de idade.
Tentando eliminar aquele
Que cuja missão seria e “é”
Semear a paz e o amor na terra.
E nos dar a salvação.
Por ser ELE sendo protegido
Por José e Miriã
Sobreviveu- se e foi...
Até que chegou o dia.
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Como diz na profecia
Passo- a- passo foi cumprido
Crucificaram e mataram
Iêrroshuá Ra Muashirra.
Em seguida a esse ato
De covardia e crueldade
Os mesmos que o praticaram
Auto- denominaram- se.
Verdadeiros representantes
Do filho de DEUS na terra
Para cumprir a profecia
Do período dos gentios.
Por eu acreditar
Que o período dos gentios
Está chegando ao fim
Conforme a profecia.
Alegro- me ao lembrar
Que as leis gentílicas
Que estamos submetidos
Também vão se acabar.
Assim chegará o dia
Como foi anunciado
Iêrroshuá instalará
Para sempre o seu reinado.

Obs: Heb. Miriã = Maria
Heb. Iêrroshuá, nome primitivo de Deus.
Heb. Mashia= Messias (Ungido).
Heb. Ra Muashirra= O Messias
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SUPERAÇÃO

Ainda que a vida
Em alguns momentos
Tenha sido dura comigo
Sou feliz!
Sou feliz porque vivi.
Vivendo...
E superando obstáculos
Aprendi que para eu “ter”
Primeiro eu preciso
Fazer por merecer.
Superação!...
Virtude essa
Que dentre outras
Tenho que tê- Las
Para eu ser um vencedor.
Exemplos eu tenho
E oportunidades para aprender
Com cada um dos vencedores
Que com eles eu conviver
No decorrer do dia.
Ter a oportunidade
De através das lembranças
Olhar para traz e visualizar
Os obstáculos superados.
Dá- me a certeza que venci.
E que de uma forma ou de outra
Nas adversidades
Além de aprender.
Elas temperam e valorizam
As vitórias obtidas.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO HOMEM AO CRIADOR
Senhor...
Perdão por ter imunizado a semente ao semear
Matado o pássaro preto
E outros viventes da mesma espécie
Que buscavam a alimentação, para sobreviverem.
Perdão por ter tirado da selva a madeira
E fabricado a coronha da espingarda
Para matar os bichos que nela viviam
Muitas vezes pelo prazer de destruir.
Perdão por ter atirado sobre o leito dos rios, tantas bombas.
E matado os peixes que nadavam, sob a água cristalina.
Como se estivessem dançando uma valsa
Em perfeita harmonia.
Perdão pelas inúmeras vezes, que ouvi bater em minha porta.
E ao abri- La constatei que se tratava- se de um mendigo.
Fechei- a em seguida sem dar a ele.
O direito de pedir uma esmola em teu nome.
Perdão por ter usado a inteligência que me destes
Na fabricação de coisas nocivas à humanidade
Como a bomba atômica e o míssel
Com as suas ogivas nucleares.
Perdão por não ter usado o raciocínio que me destes
Em busca de algo melhor para os menos favorecidos
Em meio a tanto materialismo em que vivem
Sem o direito de opinarem.
Perdão por não ter usado a capacidade de expressar que me destes
Para conciliar as divergências que pairavam sobre mim
Transformando- me de repente
Em um ser irracional.
Perdão por não ter sido grande na fé, na esperança,
Na persistência, na tolerância, no amor, enfim:
Por não ter mostrado ao mundo
O caminho da paz.
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REFLEXÃO
Sei que ainda não sou,
Quem eu gostaria de ser!
Mas, sei também, que jamais, serei;
Quem, tu dizes, que sou!

