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.
“Desvencilho-me das inspirações;
ídolos que tive durante minha jornada
a fim de evoluir racionalmente.
Quebrando o raciocínio
e estudando
cada "molécula"
que se mantém ativa.
Vou de forma gradativa
me desenvolvendo.
O processo é de altos e baixos
Superações e frustrações
mas no meio de tudo isso
há recompensas!”
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Admiração
Dê mais que flores e chocolates para as mulheres;
Demonstre respeito, carinho e admiração.
Olhe dentro da alma de uma mulher e encontrara:
Intensidade, garra, paixão,
Criatividade, amor e inspiração.
Elas são magníficas
deveriam ser homenageadas todos os dias
e não simplesmente com palavras bonitas.
Ou gestos...
eles são importantes?
Sim, pois marcam o momento.
Por meio deles se expressa com mais firmeza
o que se quer provar...
que você é extraordinária
e que esse gesto deixe
marcas no seu pensamento
Há! As mulheres são a inspiração de várias
composições sobre beleza, Amor, alegria, paz e tristeza.
Os poetas tentam lhe encantar e ganhar seu coração.
Os músicos tentam te mostrar como é possível tocar sem usar às mãos.
Os artistas te elevam até o céu, mas sem lhe deixar sem chão.
Ou será que não?
Com o passar dos anos você tem revelado mais e mais a sua importância.
Um ser grandioso
que reúne, plenitude, desejos, vaidade, segredos e Amor.
Tudo isso em uma harmoniosa obra prima.
Você traz o sentido a este lugar
simplesmente por aqui estar.
Sua harmonia quando invade, contagia.
Um lugar sem você é parado, sem vida e sem sinfonia.
Você é a sintonia.
Sem dúvida!
É a melhor companhia.
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Nossa
“Nossa! Que dread lindo, gritou uma garota”
Aquela atitude me surpreendeu por um breve momento
Depois fiquei em um estado de timidez, bobo, mas no fundo:
Sua beleza me rendeu...
Aquela garota de voz bela e cheia de ternura
Com um cabelo encantador
Que tem lindos olhos e um sorriso iluminador
Havia me deixado sem reação
Sua presença é
Como um vento que bate
com violência nas rosas
mostrando toda a sua intensidade
Deixa malandro vidrado.
E quem estiver ao seu lado
com a sorte estará acompanhado.
Ela é...
poesia pura,
Seu coração cativa
Enquanto a alma
arrepia...
Pensei em pegar uma coisa sua, mas
Não gosto de pegar
as coisas dos outros sem antes
pedir permissão.
Se você quiser
não necessita me dar muito do que tem de melhor...
somente empreste-me
Eu devolverei multiplicado...
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A Fala.

Acorde, tom, tom, dom.
Revigorado e quem sabe em ótimo estado.
Recorte o som, somente aquela parte da qual tem boas lembranças.
É possível que hoje haja alguma semelhança
com aquele momento, mesmo que por um instante
Tempo...
Rei de todas as coisas, dito pelo não dito. Entretanto não é aqui que me limito.
Depois de sofre uma metamorfose pôde ver o quanto não sabia de nada, aliás,
quando vou saber, se tudo o que move o mundo está num eterno vir–a–ser?
Desmata o rancor para que no lugar se produza mais amor.
São vários os instantes de devaneio dentro de você.
Peço ao céu uma nova aurora, infelizmente dele só tenho uma história.
Maldade é ficar sem lhe ver.
Chato é não abraçar você como se fosse à última vez.
Nisso me pergunto quando foi a última vez...
Pensamentos vêm e vão.
As imagens do seu sorriso, seu olhar, sua presença na minha cabeça, não saí.
Você sabe o que eu quero...
Revelo somente a você sonhos, desejos, alegrias, tristezas,
enfim, você me conhece bem, só se esqueceu disso...
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ELA é...
Uma simples menina mulher.
Do sorriso que sempre vejo uma coisa nova.
Com ela é boa e bem-vinda uma prosa.
Que olhar,
seu jeito de dengosa não precisa nem pedir nada,
sua beleza graciosa vem e me rende.
Mas quem é ela?
Uma simples menina mulher.
Na beleza da sua pele preta sou agraciado e por ela renovado.
Quando passa leva meu coração.
Minha inspiração para poemas, poesias e músicas.
Preciosa igual uma pérola negra.
Dedicada e carinhosa, criativa e amorosa.
Que no dia a dia seja conquistada
e sempre apreciada pela pessoa amada.
Na alegria multiplicada.
Em sua boca beijada.
Na cama desejada.
E ininterruptamente respeitada.
Mas afinal quem é ela?
Uma simples menina mulher...
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Consciência

Essa vai direto sem refrão.
Com vários problemas me deparo ao longo dos dias,
correm tentando me acompanhar.
“Dichavo” certos livros, artigos, poesia e uns raps
Não retrocedo e nem passa pela minha cabeça a ausência e o cansaço.
Fisicamente preparado para o embate, mentalmente focalizando as próprias
fraquezas e lembrado do que se passou
e tendo consciência de que nada pode me derrubar a não ser eu mesmo.
Aprendiz das melodias, com ela vou até o amanhecer deste e de muitos dias...
Motivos para sorrir!
Tenho; o abraço que você me deu ou aquele mesmo que roubei.
Seu sorriso está como uma fotografia na minha mente, sua voz em melodia;
Os batimentos do seu coração querem conversar com os meus,
mas sou muito tímido para deixar isso rolar.
Uma atração me invade quando flerto você; sinto sua alma e espírito,
peço para não os prender e deixemos isso florescer!
Caneta não é muleta aos poetas, certamente já escrevi tanto sobre você, uma
coleção de argumentos variados e dos tipos mais diversos. Como isso aconteceu,
quiçá...
Modéstia a parte, meu pensar é malévolo,
porém me "jogo" aos bets e essa malícia é transformada.
Em um vendaval de letras fluindo em forma de chuva de pensamentos
que aos poucos se organizam.
O toque das palavras é mais profundo do que eu imaginei.
Consegui te trazer para mais perto.
Queria ter você!
É uma pena isso não suceder.
Minha sombra as vezes fala como se fosse eu mesmo, pena que ninguém pode
toca-la. Entretanto alguém "tocou-me" mais do que poderia ter tocado.
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Rosa e poesia

Ela é uma Rosa encantadora.
Me apaixonei pelas suas pétalas e sua raiz.
Tento não me machucar em seus espinhos
mas, reconhecer beleza neles.
Ela é poesia.
Seus versos são cheios de amor
e carinho.
Gosto de lê-la sempre
e a cada dia te entendo mais.
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Dias de chuva

Já percebi qual a função das lagrimas...
É para regara o solo que se encontra seco.
Mas por que caíram? Por causa do medo de viver...
O medo me fez campainha durante noites turbulentas.
Principalmente naquelas chuvosas, onde me sentia:
aflito, magoado, sozinho, chateado e inconsolável.
Várias noites estava com uma solidão ao meu lado.
As lagrimas regaram o solo do meu coração...
A fertilidade veio convertida em um saber que se desenvolveu na dor.
A alegria veio por conhecer esse tipo de saber...
Tentei buscar minha existência naquele solo infértil e por isso sofria.
Os sábios dizem que onde há tristeza há alegria...
Esse é o equilíbrio para se viver?
Não deixar seu brilho ser ofuscado por coisas sem sentido!
Confesso que é confuso ainda
No entanto, sei quem sou e de onde vim...
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O que devo às poesias...
Ler poemas e poesias é entrelaçar e
Trançar o seu pensamento com o de outra pessoa.
É misturar as ideias e se jogar em um resvalo,
ordenando o pensamento até conhecer outro universo.
Escrever poemas e poesias é expor seu intimo.
Uma construção e união dos elementos que estão dentro de você.
Escrever para alguém é pensar e dedicar
cada palavra aos vários aspectos que fazem da pessoa um todo,
com cuidado encaixando uma-a-uma.
Recitar poemas e poesias
é perder a timidez de se mostrar emocionalmente.
Expor sua satisfação ou revolta através da voz...
Ser poesia é ter autenticidade.
Fazer com que sua marca prevaleça,
mesmo quando tudo
ao seu redor parecer estar perdido.
Ser poeta é ser Amor em tempos de guerra...
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Sem abreviações...
Engraçado
As pessoas abreviam uma palavra
que possui uma intensidade tremenda
Bj... Bjs...
O gesto é intenso e completo nele mesmo.
Deixa a palavra
Beijo
na mesma "proporção."
Não se abrevia um Beijo e sim
se desfruta dele a melhor sensação...
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"M-D-M"
Em meu trabalho aplico um
dispêndio de forças em objetos
concentro minha energia física e espiritual
para produzi-los.
Na produção há coisas terríveis
Lucro para o capitalista
e degeneração para o trabalhador
Os objetos estão no mercado
pois meu sangue e suor foi dado
Roubaram minha vida e agora a ditam
de uma forma que não me reconheço nela.
Reificado estou
Fetichizado sou
Uma mercadoria que se cria a partir de si mesmo.
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Modificar...

Mude as tarefas, a maneira de executa-las
Mude o pensamento
descubra seus talentos
novas paixões
sinta outras emoções.
Vá para um lugar calmo
depois
um agitado, converse com pessoas diferentes
com outros estilos, com novos saberes.
Ande pelas ruas durante a madrugada de sexta para o sábado.
Durante o dia durma... ou faça o inverso.
O importante está na mudança e em como mudar.
Saía das condições objetivas, se transforme a cada dia
a cada tempestade.
Tenha um modus operandi, mas que este seja o seu caminho da mudança,
nada de sempre ser igual.
Não seja conceitual
deixe de lado a igualação e viva a diferença.
Esqueça a presença da pessoa amada que sempre foi ausente
e ame a sua própria.
Que lhe chamem de egoísta, coração frio, sem alma, extravasado ou qualquer
adjetivo do tipo... Seja você!
Viva a mudança!
Viva o agora
Começa a andar por lugares diferentes da cidade.
Busque valores que não lhe deixe preso a pessoas sem fundamento.
Se renove!
leia livros difíceis
poesias de todos os tipos...
Esqueça a saudade de reviver o passado.
Cante alto, coma bem, dance, escreva, argumente...
MUDE!
O mundo ainda não foi desvendado por completo:
Por que existem coisas que estão destinadas a seres
extraordinários, então vá explora-las...
Viver na imensidão, porém tendo a racionalidade
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como sua "pedra de toque."
O que seria da vida sem a mudança?
O que é a vida sem a mudança?
O que é a vida?
O que é a mudança?
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De tanto aceitar tudo, a gente fica acomodado...

Não deveríamos ficar tanto na defensiva
a fim de poupar a vida das lutas que podem vir e nos fazer sofrer.
Dos momentos de aspereza que fazem parte
do processo evolutivo da nossa racionalidade.
Com o nosso cotidiano ficamos acostumados...
Ficamos acomodados e aceitamos todas as situações
que se colocam (impõe) a nossa frente.
Usamos uma mascará de fragilidade.
Ficamos na posição de coitados e fracos, quando não deveríamos ser...
Boa parte de tempo que dispomos é voltado para o trabalho.
A gente fica conformada com esta vida e aceita tudo;
Tomamos café na pressa,
almoçamos em uma hora preocupados e pensamos
se conseguiremos chegar em casa no mesmo dia.
Ficamos acostumados a pegar busão lotado.
A não ter tempo para relacionamentos, uma interação com as pessoas.
Dormimos fora de casa – quando se consegue um lugar no metrô ou no ônibus.
Não nos preocupamos com a família, pois o chefe diz,
de forma implícita, que nossa verdadeira família é a empresa.
Por ela devemos lutar zelar e continuar sorrindo, pois o chefe
foi generoso em nos conceder a oportunidade de fazer parte da família; a empresa.
Esqueça quem você é enquanto sua formação
for ditada por pessoas interessadas
somente na sua força e tempo disponível
à produção de um tesouro, a ti inalcançável
São elas que escolhem como devemos agir.
E por que ditam desta forma?
Porque aceitamos tudo! Ficamos acomodados...
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Fim de tarde

As sextas-feiras depois das 17hrs
Vejo pessoas com uma certa alegria
dizendo: Já é, estou livre... bora curtir o final de semana.
Algumas estão sentadas as mesas de bar.
Tomando uma cerveja, sucos, refrigerantes ou qualquer outra
coisa que ajude a descer "os sapos" que tiveram de engolir
durante a semana.
Uma multidão que sempre está
repetindo as mesmas funções
todos os dias.
Indo pelo mesmo caminho,
seguindo a mesma rota
de uma falta de criatividade.
Se ela existe, onde encontra-la no meio dessas repetições
baratas e acinzentadas?
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Sua Voz...

Transbordou minha alma
ao escutar suas melodias.
Com essa harmonia
cantei, dancei e fiz poesia.
O meu espírito mais uma vez
se manifestou de forma avassaladora.
Eu vi sua “Alma”
Por isso disse
que sempre te vejo
com outros olhos...
Os do meu espírito.
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Sem essa de passar frio

Disseram que o frio a
Frieza
separa as pessoas.
Um pena olharmos assim
de forma unilateral.
Se o clima esfriou mexa-se para esquentar.
Nenhum abraço achou
procure
Cobertores e mantas para se agasalhar.
Gostamos de ficar aquecidos
Seja em algumas cobertas
com um livro e um chá.
Ou dentro de um abraço
demorado e sem pressa de acabar.
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