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PREFÁCIO

O escritor escreve os sonhos que queremos sonhar, nos leva a lugares
que queremos estar, ajuda a declararmos nosso amor. O poeta é um
sonhador da vida, mas real em tua escrita que nos envolve em doces
fantasias. O poeta é um ser iluminado, pois recebeu de Deus o dom do
imaginário, faz o leitor viajar sem sair do lugar, coloca em tua boca
palavras que pode te ajudar a conquistar o ser amado.
A vida é o celeiro da inspiração, tristezas ou alegrias tudo é motivo
para se criar uma poesia, pode tocar ao coração de alguém como
também pode nem ser lida, ser esquecida em uma gaveta ou descartada
em uma lixeira. A poesia é a arte que ensina, que transforma o
impossível no possível, que abre a porta da fantasia, mas que mostra
com arte a realidade da vida.
O escritor coloca em cada um que lê sua obra um pedacinho de si, um
pouco dos teus sentimentos mais escondido no coração, cada palavra
escrita é um amor declarado, é um desabafo que ao leitor é relatado
como sendo seu melhor amigo, aquele em quem confiamos e a ele nos
abrimos. Procuro passar ao leitor palavras simples mas significativa,
tentando fazer o leitor ler de verdade e não somente passar à vista,
sem compreender o que está lhe sendo dito na leitura, esperando que
todos consigam ler nas "entrelinhas" do texto, o subtendido, fazer
inferências, ampliar sua visão de mundo, amadurecer, libertar sua
consciência da ignorância, refletir acerca da sociedade em que vive,
projetar-se para o passado, presente, futuro, desenvolver pensamento
crítico entre outros.
E quando esses conhecimentos adquiridos através da leitura não ficam
só na cabeça, mas são repassados para o coração, ocorre à
transformação, daí, sem dúvida, sai um ser humano bem melhor para a
nossa sociedade, capaz de construir e somar com outros.
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A HONESTIDADE RENASCERÁ
Honestidade, raridade deste país de espertezas,
Onde política é escola para ficar rico da noite pro dia.
Onde a miséria é inerente nesse país de riquezas,
Onde se pune a verdade e glorifica a mentira.
O que enobrece a nossa elite é a esperteza,
Incentivando aos nossos jovens que roubar vale à pena.
Honestidade neste país é sinal de pobreza,
De quem não terá nada, de quem se apequena.
País onde a esperteza nem pensa em ser sutil,
Onde a justiça é cega e não vê esse matreiro.
Onde o lixo vira comida nesse rico Brasil,
Pois a miséria e a fome fazem parte do brasileiro.
Por que essa avareza de brigar pelo poder e riqueza?
Por que não dividir as riquezas que a natureza nos dá?
Pois pertence a todos e não a esses imbecis que usam de esperteza.
A honestidade morta não tardará, ainda renascerá...
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A MINHA PROCURA
Da minha janela,
Vejo uma estrada,
Mais parece uma tela,
Que me leva ao nada.
Vou sair por essa estrada,
À minha procura,
Sem volta, sem parada,
Vou alimentar minha loucura.
Da minha janela,
Vejo flores,
E me perco olhando elas,
Acho até que não tem cores.
Seu perfume não contagia,
Sua pétala não me acalma,
Devo estar com anosmia,
Pode ser de algum trauma.
Da janela presto atenção,
Fecho os olhos meus,
Sinto que é uma provação,
Pois perdi a fé em Deus.
Sinto uma sensação de vazio,
Pois estou distante de Deus,
Quero encontrar meu caminho,
Voltar a ter FÉ em Deus...
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A PROCURA DA FELICIDADE
Andamos sempre a procura da felicidade,
Pedindo a Deus que nos mostre o caminho,
Mas pare um pouco, olhe a sua volta...
Veja aquele pássaro que voa,
A chuva que cai para nos dar a vida,
Aquele jardim com flores multicores,
O Sol que brilha intensamente,
Iluminando nosso dia, e a noite,
A Lua se irradia junto com as estrelas,
Um espetáculo da natureza.
A felicidade está tão perto que não a vemos,
Estamos surdos, mudos e principalmente cegos,
E não percebemos que ela está presente em tudo.
Ela está dentro de nós,
Basta deixar fluir nossos sentimentos.
Deus nos deu todos os sentidos,
Para usufruirmos desta maravilha que é a vida,
Mas somos tão mesquinhos e não percebemos,
Os mínimos detalhes que temos no dia a dia.
Não percebemos que Deus nos deu tanta riqueza...
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A VIDA CONTINUA
A vida continua,
O que passou não há retorno.
O presente no ar flutua,
O futuro ainda está no forno.
O sol traz vida a cada manhã,
Com ele coisas lindas virão.
Com o frescor suave da hortelã,
A paz e o amor enfeitarão.
Ser feliz é olhar a frente,
É não se lamentar
Pelo que perdeu.
A saudade dói, é latente,
Mas pra que chorar
Pelo que já sofreu?
Quando na vida tropeçar e cair,
Aprenda que ali não se pode pisar.
Na derrota é saber partir,
E saber que nem tudo iremos ganhar.
Sonhar é bom,
Mas o melhor é acordar.
Ouvir no ar o som,
Da vida a cantar.
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ÁGUAS DOS OLHOS
Nos olhos
Uma luz que nos ilumina,
Uma lágrima
Que cai cristalina,
Sentimentos
Retidos na retina.
Águas de sal
Que nos contamina,
Coisas do coração,
Uma sina.
Fonte em nosso rosto,
Uma cortina,
Surge de um amor
Que nos desatina,
De uma dor de uma alegria
Que nos domina.
Águas que lavam feridas,
Que extermina.
Limpam os olhos para a vida
Que nos fascina,
Águas dos olhos
Uma benção Divina.
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