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Prefácio

Se você chegou até aqui é porque essa foi à vontade de Deus, então
vou lhe contar um pouco sobre mim e, mesmo sem te conhecer, já posso afirmar que temos muita coisa em comum.
Moro em Assis, no interior do Estado de São Paulo e venho de uma
família tradicional da cidade. Meus pais se separaram quando eu ainda
era criança e passei parte da minha infância e adolescência morando com
a minha mãe. Acredito que fui uma criança normal, apesar de crescer não
muito envolvido em atividades sociais. Vivia confinado em um mundo
que criava na minha mente e não sentia necessidade de estar cercado de
pessoas. Com o tempo descobri que isso era ser anti-social, mas o que eu
poderia fazer se sentia que estava sempre um passo à frente das pessoas
que me cercavam?
Não quero me julgar como superior ou inferior. Digamos apenas
que tinha objetivos diferentes. Talvez não tivesse aprendido a ser criança e estava descobrindo o mundo pelos meus próprios julgamentos.
Se perguntar para as pessoas que me conheceram quando era pequeno dirão que fui uma criança arteira. Mas quem nunca fez travessuras na vida? E nessa fase me distanciei das pessoas e isso me fez crescer sem compreender muito bem os sentimentos e os laços humanos,
afinal, o que deveria ser minha base familiar foi desfeita.
Não culpo meus pais por nada disso, porque acredito que cada um
fez a sua parte, além de me darem a graça de Deus que é a vida. Isso

para mim já tem mais valor do que qualquer culpa que eu possa tentar
colocar sobre eles.
Como eu vivia em um mundo criado pela minha imaginação, as
questões que passavam pela minha cabeça dificilmente poderiam ser
compreendidas por outras pessoas. Eu sentia uma grande necessidade de
me expressar. Sem entender muito bem meus sentimentos, procurava me
manifestar muitas vezes por meio da agressividade. Acho que esses foram
meus anos rebeldes.
Aprendi a beber muito cedo e logo depois me apresentaram o
cigarro. Sensações diferentes que procurava para aliviar o quanto me
sentia estranho entre as pessoas. Nessa vida, para o errado tudo se
conspira e conforme conhecemos as pessoas, conhecemos um pouco
do mundo e de seus prazeres. Eu acabei conhecendo um pouco de
cada coisa do mundo.
Lembro-me como se fosse hoje que sempre ouvia falar do amor,
mas não entendia seu significado, nem as reações que ele poderia causar a alguém. Hoje entendo que passei boa parte da minha juventude
em depressão, vivendo em um estado de tristeza profunda, apenas com
algumas explosões induzidas de alegria.
Até que em uma noite fui assistir ao filme “Romeu e Julieta” com
alguns amigos e fiquei maravilhado mesmo sem compreender como
alguém poderia morrer por outra pessoa. Que vontade era aquela de
querer estar junto? Por volta dos meus 15 anos comecei a escrever poesias - se assim posso chamá-las - em um caderno. E esse foi o jeito
que encontrei para me expressar sobre as coisas que se passavam em
minha mente e, de certa forma, deixar que alguém fizesse parte do
meu mundo.
Acredito que não fui um bom moço na adolescência porque magoei muitas pessoas com meu jeito estúpido de ser, e também por não
saber entender o certo e o errado. Acho que até meus 18 anos tinha
tudo para ser considerado insensível como a maioria dos homens.
Nesse tempo eu acreditava em algo, mas não sabia o que era. Deus
parecia tão distante que eu sempre buscava acreditar em mim mesmo
como sendo o príncipe solitário do meu próprio mundo.

Aos 16 fui estudar em outra cidade e passei a morar sozinho. Nessa
fase tive as maiores experiências e escrevi minhas mais tristes poesias,
como se a vida fosse resumida apenas ao dia em que fôssemos morrer.
Agora imagine alguém com essa idade morando numa cidade grande
em uma época em que não se tinha acesso à internet como nos dias de
hoje? A solidão era uma sensação sempre presente.
Foi nesta fase que escutei muitas músicas e aprendi com letras de
bandas e cantores como Legião Urbana, Roberto Carlos e The Doors.
A vida foi passando e os relacionamentos aconteceram. Enfim, surgiu a
primeira namorada e toda a novidade da descoberta dos sentimentos.
Acho que cada pessoa pode dizer melhor do que eu sobre o valor de suas
primeiras experiências. No entanto, nem sempre temos as melhores primeiras
vezes. Mas, mesmo não sendo perfeitas, com certeza elas tornam-se inesquecíveis e sempre nos permitirão recordá-las, seja em meio a risos ou lágrimas.
Agora me transporto para o dia 2 de janeiro do ano 2001, ao completar meus 18 anos de idade. Até esse dia nada havia saído como esperava e morrer sempre me parecia uma idéia recorrente já que a vida não
possuía muito sentido para mim.
Talvez aquele tenha sido mesmo o último dia da minha antiga vida
porque foi quando coloquei um fim à minha tristeza. No momento em
que mais desejei deixar essa vida foi que me vi livre de tudo o que me
impedia de viver. A partir daí comecei a experimentar coisas que não
conhecia como, acreditem ou não, ir a um lugar para comprar algo,
sentar à mesa de um restaurante e comer sozinho.
Não me sentia nada bem perto de pessoas estranhas e andava sempre
escondido sob meus medos. Acredito que a cada dia fui aprendendo algo
novo e, de certa forma, superando minhas limitações. Muitas das minhas
lembranças ruins se tornaram apenas recordações eternizadas em alguma poesia.
Não gostava de tirar fotografia, pois acreditava que elas só trariam
sofrimento quando partisse.
Até que um dia, assistindo a um Reality Show na televisão percebi
o quanto as pessoas tinham interesse em saber como os outros pensam,
reagem, sentem e o que fazem. Foi a partir daí que encontrei uma for-

ma das pessoas conhecerem um pouco do mundo que apenas eu habitava. Pensei além e percebi que era do meu interior de que estávamos
falando e dessa forma surgiu a inspiração para o nome Underground
Reality Show, ou na tradução, o Show da Realidade Interior.
Decidi começar a externar meus sentimentos na internet através de
textos divulgados em um blog.
No início, apenas as pessoas que convidava entravam para ler. Com
um nome tão complicado desses, imaginei que as pessoas dificilmente
o descobririam. Ao perceber que estava dando liberdade de divulgar
meus sentimentos para que qualquer pessoa ler por meio da internet
escolhi simplificar as iniciais do nome criado e acrescentar a palavra
Live, dando assim origem ao nome LIVEURS.
Sem querer acabei criando um testemunho diário de meus sentimentos e pensamentos, sem ao menos imaginar a dimensão desse simples ato.
Lendo o livro ou ouvindo as músicas, você vai conhecer o que eu descobri
e senti ao longo da vida. Isso tudo está descrito em forma de texto de
auto- ajuda e poesias. Viver é lindo. Compartilhar a coisas boas da vida,
melhor ainda!

Mais do Mesmo
Sinto que, de alguma forma, precisava libertar meus sentimentos
e contar para as pessoas tudo o que sinto. Faz anos que escrevo, mas
tudo estava escondido dentro de um caderno. Às vezes me perguntava
se deveria continuar sentindo medo das coisas que vivia e sentia.
Acredito que minha história se faz presente na história de muitas
pessoas. Porém, não é comum nem fácil falar sobre sentimentos, já que
vivemos em uma cultura onde parece que homens devem ser insensíveis, não podem chorar e demonstrar sensibilidade.
Mas afinal, o que posso fazer quando amo alguém? Quando me
deparo com o belo, como devo reagir? São tantas dúvidas e tantos caminhos, e por qual deles devo seguir?
O Natal se aproxima. Estamos no ano de 2006. Para quem nasceu
em 1982 muita coisa já passou. Sempre busquei ser uma pessoa direita

e não trair a natureza de meus sentimentos. Eu, que sempre me senti
uma pessoa rebelde, começo a viver algo que estava além da minha
própria raiva.
Sinceramente me sentia um tanto quanto ateu neste momento, não
costumava frequentar a igreja e sinceramente doutrinas não faziam
parte da minha rotina. Sempre acreditei em algo que encontrava em
mim mesmo. Relacionamentos muitos longos me deixaram feridas e eu
não sabia exatamente quem eu era nesse momento. Vou deixar minhas
poesias soltas ao vento para, quem sabe assim, alguém possa lê-las e
me dizer.

23 de dezembro de 2006
01h40min

Até quando...
Viver é uma insanidade feita de normas e regras. Mas até quando podemos
ser humanos? Onde está exatamente a linha que separa a consciência da loucura?
Como podemos julgar o que é certo se acabamos por errar quando ninguém pode
nos ver? Até quando podemos fugir de nós mesmos e fingir que nada nos preocupa
para assim encontrarmos a felicidade? Vida de mentiras, os olhos veem, a mente
acredita, o coração sente. Vida de instintos e incertezas. Sentimentos, a maneira
de interpretar as emoções pelas sensações de nosso corpo. Desequilíbrio e falta
de harmonia. A rádio está fora do ar, vivendo de ruídos. Vozes nos atacam. Por
outras vezes, gemidos. Como podemos ter a certeza de que o que entendemos é
realmente o que era para estar acontecendo? Muitas perguntas e a incerteza do
amanhã me deixam sem respostas. Mas acredite, enquanto existir reflexão ainda
existirá esperança. Roda Mundo! E na próxima vez que passar por aqui me chame.
Prometo ter melhores notícias.

4h40min

Igualmente
Quantas razões ainda existem para entender aquilo que sinto? Os motivos
antes tão fortes, hoje estão todos perdidos. O amanhã, o hoje e o ontem parecem
a mesma coisa. O tempo passa, mas onde está o sentido? Acredito que só se pode
saber realmente o que estamos sentindo quando vivemos situações semelhantes, e
a prova de fogo não é o que sentimos, mas sim como reagimos. Quem ama perdoa.
Quem é sábio compreende. Porém o ignorante torna a situação uma hipocrisia,
porque não percebe seus erros e quando vê alguém cometê-los não enxerga a possibilidade de também errar. Mesmo assim aquilo o incomoda de tal forma que é
como se o mundo acabasse. Estranho pensar assim e mais estranho ainda é dizer
que isso é amar. Quanto tempo leva pra mudar uma pessoa? Quem é livre escolhe
seus próprios caminhos e faz até mesmo aquilo que não gosta em busca de novos
horizontes. Não podemos ser limitados, temos sempre que ir além. Afinal viver é
isso. É saber que os anos passam e que a morte é inevitável.
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06h49min

Estrelas
Sentei nas estrelas para lhes contar minhas injúrias de amor.
Fazia frio e a noite estava em silêncio. Apenas a voz de meus lamentos podia
ser ouvida. Onde deixei minhas asas? Queria poder chegar mais perto de Deus e
quem sabe assim minha fé não fosse algo tão distante. Sem mais abraços nem mais
certezas. Tudo é novidade para quem viveu preso mesmo sem grades e sem celas,
mas na imaginação.
O mundo está parado, nem se quer o vento se atreve a tocar meu rosto. Abandonado pelas pessoas, mas ainda tenho a companhia das estrelas. Elas ainda continuam a brilhar. Acredito que ainda gostam do que eu digo.
Mas porque elas ainda brilham?
Tento conter as associações que minha mente faz, pois em tudo que vejo sua
imagem parece decorar ainda mais meu sofrimento. Peço simplesmente para que
parta da mesma maneira que veio. Como algo por acaso, um mal antes necessário
e que enganava todo meu contento. Mas quem nunca teve nada se contenta com
pouco. Até quando poderei medir o tamanho dos meus sentimentos?
Amar: “duas almas habitando o mesmo corpo” a minha está de mudança, a
quem desejar tem uma vaga no meu coração.

6h50min

Origem dos Sentimentos
Acredito que encontrei a resposta para a origem dos sentimentos. Estamos
prestes a nos livrar do negativismo e por meio da dominação dos sentimentos seremos realmente livres. Todos os sentimentos são gerados por um único fator, sendo
esse responsável por desencadear todas as reações que servem de combustível para
alimentá-los.
Podemos sentir coisas boas ou ruins, mas ambas são originadas da mesma
maneira. Podemos concluir que ao conseguirmos romper esta origem seremos realmente livres.
Mas onde está a origem de tudo?
Tudo nasce da incompreensão. Esta simples palavra resume toda a complexidade de nosso cérebro a um único estímulo. Esta é à base de tudo. Mas, mais importante do que compreender é o processo de aceitação. Isso mostra o quão superior
se está diante do problema. Quanto tempo vivemos tentando entender as coisas e
sofrendo em consequência disso?
Quantas vezes tentamos entender onde erramos e nenhuma resposta nos é dada?
16

Vou comentar algo que é comum a todos. Ao assistirmos a um filme, temos
plena consciência de que aquilo não passa de encenação, mas mesmo assim, existem pessoas que se comovem e até mesmo alteram seu modo de viver após conhecer aquela história. Isso só é possível porque ela se esquece que aquilo é um filme e
mergulha na história como se fosse o protagonista. Esse simples ato mostra e comprova o quão poderosa é a falta de questionamento e compreensão. Quando isto
acontece a pessoa simplesmente está se entregando ao momento sem compreender
que aquilo é apenas uma ficção. E quantos filmes não têm passado diariamente na
sua vida e você se comporta como um mero telespectador assistindo e se comovendo com as coisas que acontecem?
Entre em ação e passe a questionar tudo à sua volta. Queira entender o porquê disso e daquilo. Aprenda a se colocar no lugar das outras pessoas e desvendar o porquê delas estarem tentando te bombardear com informações. Não tente
mudar os fatos, a compreensão é a melhor arma. Depressão se cura assim, não
precisa de remédios, precisa-se de liberdade. Não seja escravo de alguém que não
seja de si mesmo.
Parece pouco, mas um segundo pode ser a diferença entre se viver e morrer.
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24 de dezembro de 2006
02h08min

Real Beleza
Podemos ser como todo mundo e julgar o belo e o feio com os olhos. Podemos
ser como todo mundo e viver de momentos sentindo o maior vazio do mundo.
Podemos ser quem sabe humanos, esperando a morte chegar dentro de alguns
anos. Será que a verdadeira força está nos braços? Será que a verdadeira beleza está
nos olhos? Usamos nossos sonhos como esperança, mas nem se quer podemos
tocá-los. Mas por que seguimos nossos sonhos e não nossos olhos? Ou será que
a vida é tão singular que não possa ser vivida de uma maneira diferente? Agora
aquele que ama a beleza com os olhos, nunca em vida vai encontrar a real beleza,
pois nossos olhos não podem ver além de nossos corpos e a real beleza se encontra
na alma daqueles que sabem enxergar com os caprichos do coração.
Muitas vezes não temos a forma física ideal. Mas não se esqueça que o ideal
sempre estará além dos olhos. Fique muito tempo olhando para algo que seja muito bonito depois me diga o que acontece. Tudo que é bom quando usado demais
enjoa. E depois de se cansar de algo bonito o que sobra? Na deformidade de nossa
imperfeição podemos entender o quão maior podemos ser. Seja Grande e ame a si
mesmo, pois até mesmo a perfeição tem seus defeitos.

2h18min

Condicional
Desejos paralelos cujos quais só são possíveis porque algo da à condição de se
querer. Minimize uma falsa sensação de liberdade e de poder. Quando oculto, ou
quando submetido à prova, mostra o quão falsa é essa sensação. Nem sempre se
pode ser Deus, e nem todo dia é dia de morrer, triste daquele que sabe o que quer
e não pode ter e feliz daquele que tem o que não merece.
Nessa confusão de sentimentos, coloca-se no centro um ser - humano, cujo
qual sabe mais da vida de todos do que de sua própria vida. Vivendo noites no vazio de todo o sistema o futuro poder ser tarde para alguém carente de presente.
Os dias passam, tento encontrar o equilíbrio na ausência do costume, quando
te tinha não te suportava, mas quando não te tenho sinto falta maldito cotidiano,
que negava sua presença. Quando te tinha não te queria, porque foi embora e deixou algo mórbido em seu lugar. Porque deixou esse passado antigo, levou todos
meus sorrisos, roubou a minha rosa.
Minhas palavras carregam muito mais do que um relato do ontem. Quantas
vezes terei que cair nessa mesma cilada? Quantas vezes minha alma será estilha18

çada, enquanto fragmentos de mim estarão dispersos nos terreiros da vida?
Algo poderá ser reciclado, reaproveitando quem sabe um caminho se quer.
Não tenho medo do futuro, tenho medo do hoje. O que será de mim? O coração que já se nega a pulsar. A cabeça que já não pensa em nada que presta. Nenhum
sonho ao menos que me sirva de conforto. Novos desejos em busca de um futuro.
Mas querer demais custa caro, tira-nos a paz.
Por pior que fosse, tinha a certeza de que alguém e não a solidão fazia parte
de mim novamente. Fecho os olhos pra tentar dormir e sua maldita imagem não
me sai da cabeça. Desfigurado pelo drama, o qual faz parte de sua personalidade,
nosso amanhã seria mais fácil se a desculpa não fosse feita de palavras. O perdão
nasceria apenas pelo simples fato de nos gostarmos. Maldito tempo que fez algo
certo dar em algo incerto.
Mas na verdade de quem é a culpa?
Entramos em colapso onde não sobrou nem o som da sua respiração, nem a
ternura de seus braços. A ausência de seu cheiro mostra que algo está errado. Por
que seu retrato foi embora e não tenho mais nada para reclamar? Telefone calado
se nega a dizer que vai tocar, sempre toca um novo engano, outro alguém. Quem
tirou as estrelas do meu céu? Quem roubou meu coração?

8h47min

Perfeito
Tenho medo do perfeito. E você também deveria ter, pois quando tiver algo
assim, logo vai perceber que não importa por onde você tentar sempre muito difícil tudo será. Porque o que é perfeito é algo raro e muito difícil de se ter. O sábio
Albert Einstein disse: “A mente que se abre a uma nova idéia jamais voltará ao
seu tamanho original”.
E agora o que podemos fazer depois de conhecer o perfeito, apenas questionar tudo aquilo que está por vir. Por isso cuidado com aquilo que deseja.
Mais importante do que aquilo que podemos sentir é aquilo que podemos
suportar.
Agora dentro do ser humano complementando a real beleza existem dois
tipos de perfeições que precisamos se encontrar: a física e a espiritual. Duro criticar algo que você pode amar e descobrir que nem mesmo o amor que sente é
capaz de satisfazer as imperfeições. Eis que nasce uma dúvida: será que você é
perfeito para querer alguém perfeito? Essa resposta, somente pela autocrítica você
irá descobrir.
Perfeição é como a verdade, ela não se prepara para acontecer. Seja de dia ou
de noite, faça chuva ou sol ela sempre será a mesma. Chegou a hora de enfrentar
seus demônios e entender melhor aquilo que você é capaz.
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Uma frase de Einstein me deixou intrigado. Leia e reflita. Quem sabe ela não
simboliza aquilo que pessoas dizem ao tentar fazer as coisas diferentes, mas sempre se utilizando das mesmas maneiras. Ele disse: “Não há nada que seja maior
evidência de insanidade do que fazer a mesma coisa dia após dia e esperar resultados diferentes”. Nessa terra de normais, prefiro ser tido como louco.

23h18min

Natal aonde?
Véspera de Natal. Eu queria poder entender onde foi parar seu espírito. Alguém
poderia me dizer como todos podem desejar felicidade uns aos outros quando somente as pessoas são capazes de fazer umas às outras felizes.
Agora me responda por que desejar aquilo que podemos fazer? Será que de alguma forma nossa consciência se sente melhor? Sabemos que desejar algo para os
outros é tão eficiente quanto lamentar pelo leite derramado.
O natal ainda não chegou, mas só consegui encontrar a tristeza mesmo em
tantos desejos de felicidade. Natal é nostalgia. Um momento em que a tradição
e seus ideais, ao invés de se tornarem um modelo, passam a ser o pilar da desigualdade. Existem tantas coisas ruins no mundo, tantas coisas que deveriam ser e
não são. Tantas pessoas tentando prejudicar umas às outras. Porém, vamos juntos
fazer desse mal combustível algo bom.
Se cada pessoa abrir seu coração e estender a mão a um amigo, vamos plantar
um sorriso em cada coração, mesmo que seja por apenas um único dia. Muitas
vezes precisamos de apenas uma oportunidade para transformar vidas. Não se
menospreze, pois você é capaz de fazer isso. Também é capaz de muitas outras
coisas. Vamos transformar um dia triste em um dia feliz, não porque desejamos
isso e sim porque conquistamos cada minuto de alegria nesse dia.

20

26 de dezembro de 2006
24h45min

Amor entre a mente e o corpo
*Quando eu estava para completar esse pensamento a energia acabou, mas
não consegui apagar a lâmpada dos meus pensamentos. Espero não perder todo
o sentido...
Sempre buscando entender nossos sentimentos, me aprofundo dentro de
mim em busca de respostas que nem sempre são tão claras, porque não é sempre
que sei as perguntas certas. Mas uma coisa ultimamente tem convivido comigo:
a dor e a incerteza. Isso me faz refletir muito, e acredito que acabou me fazendo
entender outras coisas.
A conta da vida é lógica e acho que essa é a razão do mundo. Tudo pode como
não pode acontecer. Você deve estar afirmando que isso é de conhecimento público. Mas o que parece não ser percebido por ninguém é que nossos sentimentos são
baseados nessa mesma regra.
Criamos expectativas de como devem ser as coisas de acordo com o resultado
de nossas escolhas. Essas decisões, satisfeitas ou não, possibilitam ao nosso corpo
reagir de uma maneira determinada. Acho que a dor que sentimos é proporcional
às expectativas que criamos.
Como tudo no mundo, dentro de cada um há o conflito entre Deus e o Diabo.
Esse confronto interno usa de nosso metabolismo para dar o recado.
Vamos aos exemplos para assim ficar mais fácil de entender. Digamos que
você queira muito algo, seja sentimental ou material. Existem duas possibilidades que podem acontecer: você conseguir ou não o que tanto deseja. Caso você
consiga, seu corpo usa seu metabolismo para mandar sensação de prazer ou,
como na maioria das vezes não lhe manda sensação nenhuma, você não sente
que já está provando a sensação de felicidade. Agora caso você não consiga aquilo que deseja, seu corpo vai usar seu metabolismo para reagir de forma negativa enviando-lhe como sintomas a dor de estômago, a oscilação de temperatura
corporal, entre outras coisas para lhe dizer que ele também não concorda com o
que está acontecendo.
Agora que se revela o mais incrível de tudo. Sua mente e seu corpo se amam
tanto que um sente as dores do outro. Quando seu corpo não está bem, sua mente
usa a dor de cabeça para alertar que algo não está certo com você. Da mesma forma, quando sua mente não está bem, seu corpo cria sensações para lhe mostrar
que ele também não está de acordo com o que está passando.
Agora vamos pensar um pouco. Para que seu corpo pare de sofrer você precisa fazer com que sua mente saiba aceitar as coisas que lhe acontecem. Dessa
maneira seu corpo vai parar de reagir aos estímulos negativos enviados pela
própria mente. Claro que às vezes isso é muito difícil de colocar em prática,
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porque o tempo cria marcas profundas demais para simplesmente se fazer esquecer ou aceitar.
Mas como na vida nada é fácil e viver é um exercício, aprenda a ampliar seus
horizontes e se livrar das sensações ruins que ficaram guardadas das coisas que você
não conseguiu superar ainda durante a sua vida. Aprenda a ver as coisas boas para,
quem sabe assim, seu corpo aliviar as cargas emocionais contidas e você realmente
começar a alcançar aquilo que deseja. Irei refletir mais sobre isso e logo compartilharei os caminhos pra se alcançar essa harmonia entre essa complicada união entre
corpo e mente.
Mas, por enquanto, tente apenas se livrar de seus sonhos impossíveis ou se
livre de todo o resto e busque apenas seus sonhos mais palpáveis, pois para a mente
que acredita tudo é possível.

07h16min

Poesia - Refeição
Esse é o marasmo da solidão,
sentar-se à mesa sozinho
e degustar a refeição
Na companhia de ninguém
ouvindo o som do coração
Que bate meio sem ritmo
Por não encontrar uma razão
Deus me deu alguns caminhos
umas poesias e um violão
Que andam meio sem ritmo
vivendo sem emoção
E acordar todo dia é difícil
Esquecendo a depressão
Dias vazios serão
até completar a evolução
Que traga luz a minha vida
e acabe de vez com a escuridão
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27 de dezembro de 2006
17h56min

Poesia - Repensar
Com o doce realejo
de quem vive acordado
Cortejo meu presente
para encontrar o que está errado
E na rotina do dia a dia
muita coisa passa sem notarmos
Às vezes queremos um tempo
para ficarmos isolados
E dentre as lembranças do passado
buscamos as resposta do futuro
Aprendendo com os erros
construindo novos rumos
Tentando encontrar
novos motivos pra viver
Mas na vida certas coisas
não tem como esquecer
Um amor verdadeiro
Alguém que já morreu
Mais isso são detalhes
e nada podemos fazer.
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23h42min

Origem dos sentimentos - Desejo
Vou tentar descrever o que penso a respeito de como nossos sentimentos
se originam e sobre qual a melhor maneira de sentirmos as coisas.
O desejo é o primeiro passo de tudo e por meio dele todos os outros sentimentos começam a aflorar, seja pela necessidade de compreensão, de posse, de
saber, de querer, entre outros tipos de anseios que possam existir.
Mas há algo interessante para se revelar sobre desejo. Para cada desejo que
realizamos nosso corpo nos oferece a mesma resposta. Mas o que será que isso
significa?
Significa que mesmo uma pessoa que deseja algo simples e outra que deseje
algo complexo quando têm seus desejos realizados, desfrutarão de uma reação
semelhante em seus corpos.
Agora o que temos que analisar é um ponto bastante interessante. Será que
quando você deseja algo sem impor restrição alguma, o tempo que você leva para
alcançar aquilo será o mesmo de algo desejado repleto de restrições?
Por exemplo, suponhamos que eu esteja querendo uma camiseta e no meu
caso não especifiquei nada como marca, tamanho ou cor. A probabilidade desse
desejo se realizar é muito maior do que uma pessoa que desejou a mesma camiseta
que eu, mas, que nesse caso escolheu marca, tamanho, cor e estampa. Se ambos
conseguirmos a camiseta a satisfação interna será a mesma. Isso nos leva a crer
que é muito melhor querer aquilo que é simples, pois podemos viver realizando
mais desejos e a vida junto com nosso ego se alimentarão de realizações.
Querer algo simples não significa querer algo sem qualidade ou algo que
não te agrade, mas sim querer as coisas com objetivos sem ficar criando detalhes, pois somente dessa maneira se verá livre para alcançar maiores realizações.
Controlando seus desejos você controla suas atitudes, pois é por meio delas que
as coisas acontecem. Lembre-se disso.
Eu aprendi a querer apenas aquilo que é possível, portanto meus desejos nascem
na medida das possibilidades. Dessa maneira é possível sempre estar os realizando.
No meu caso só depende de se criar as possibilidades. Não vivo à mercê do mundo,
com suas conturbadas idas e vindas. Vivo em busca dos objetivos e das realizações,
dentro das minhas capacidades adquiridas.
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29 de dezembro de 2006
07h03min

Composição - Acabou
Queimei seu nome
em meu corpo
para amenizar a dor
De sempre
estar sozinho
sem ao menos ter amor.
Queria ter você
poder sentir seu calor.
Mas está frio lá fora
estou cheio de rancor.
Quero um tempo para pensar
encontrar um novo sabor.
A tristeza já não quer
mais me decompor.
Disse que todo aquele brilho
já perdeu mesmo a sua cor.
Me mandou emborapra orar pro Senhor
Estou feito em lágrimas
sem amigos
e nenhuma flor
Estou desfeito em lágrimas
Sem nenhuma flor
*Com muito orgulho compartilho com vocês essa composição que na verdade
era uma poesia que mudou de natureza.
Foi a primeira das que escrevi a ter uma base de violão e está preste a se tornar
uma música. Espero num futuro não muito distante poder partilhar dessa experiência sonora concluída. Tudo isso só foi possível graças à persistência de quem acredita
num sonho. E com isso fica uma lição: se você quer algo faça você mesmo.
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30 de dezembro de 2006
19h38min

Espírito de Criança
O que é confuso e o que torna o viver estranho é o que passamos e a quem
contamos os nossos sonhos que não se realizam. Sorriso, velho amigo, por que está
no rosto de cada um, menos no meu?
Doces lembranças enchem meu coração de saudade. O tempo transformou
meu corpo mostrando que o limite está cada vez mais limitado. Com o tempo veio
o conhecimento e com ele o medo. Medo de errar e de sofrer. Vivemos nos prevenindo das coisas que provavelmente nunca irão acontecer.
Todo mundo já foi jovem um dia e consegue entender o espírito de uma
criança, mas dificilmente conseguimos manter esse mesmo espírito vivo. Quando
criança se pensa que podemos mudar o mundo, mas quando adultos queremos
que as pessoas mudem para que, consequentemente, o mundo mude com elas.
Quando criança fala-se sem pensar tudo aquilo que se quer, mas quando adultos nos calamos e esperando ouvir de alguém tudo que temos vontade de falar.
Só não consigo entender em que momento de nossas vidas deixamos de viver
por nós mesmos para deixar que outras pessoas vivam nossas vidas. Sinceramente
não entendo. Quem sabe daqui a alguns anos eu não esteja mais aqui para dizer
algo que nem faremos mais.
Mas a vida é assim mesmo, um retrocesso de atitudes. E a equação da dúvida
é algo diretamente proporcional às possibilidades que criamos. Só faz milagres
quem crê em milagres, e se queremos realmente mudar algo comece a mudança
por você. Dessa forma, cada um fazendo a sua parte passaremos a viver como
crianças, curtindo momentos felizes.
Vamos tentar manter uma chama alegre em nossos corações sem deixar que
o tempo apague a criança que existe em nós.

26

31 de dezembro de 2006
1h50min

Poesia - Querer
Prefiro o sonho da desgraça
Que a ilusão do sucesso
As sirenes tocam
O coração está inquieto
Algo de errado foi feito
Mas não tínhamos saída
Logo as coisas acontecem
Tão pouco e sem por que
Pessoas crescem
Crianças choram
Queria ver meu reflexo
Mas não consigo
Não se pode controlar
Tudo flui como um rio
Superando os obstáculos
Fazendo as curvas
Sua boca é uma fábula
Desejo seu corpo
A cada centímetro que vejo
Onde estão meus irmãos?
Como poderei saber quem são?
Você coloriu de descrença
Toda parte do meu viver
Dizem que somos livres
Que Deus olha por nós
Mundo de palavras
Onde a morte
Reina calada
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23h09min

Dinheiro no Saco
Último dia do ano, mas poderia ter sido também o meu último dia de vida.
Há coisas nessa vida que não tem como prever em meio á tamanha desigualdade
social. Convivemos com pessoas que, às vezes nos deixam com vergonha de sermos humanos.
Foi tudo tão rápido que talvez nem o medo fosse possível de sentir. Estava ali
parado pensando nas soluções das coisas que às vezes insistem em dar errado. Enquanto me mantinha preso em meus pensamentos me pego com a triste surpresa.
Alguém de pé assustado com a minha presença me aponta uma arma. Bem ali, um
passo em falso e poderia ser a última coisa que fosse acontecer.
O silêncio se fez presente enquanto obedecia ao que ele queria. Não existia
muita saída, ainda era muito cedo para que nas mãos de um estranho se acabasse
minha vida. A quem seriam as despedidas e de que palavras seriam feita as últimas
preces. As memórias ainda frescas em minha mente criam diversas possibilidades
do que poderia ter acontecido. Vários finais para a mesma história.
Será que mesmo que tivesse levado um tiro eu teria morrido?
Será que hoje eu poderia ter nascido de novo sem nunca ter partido? Será
que isso foi uma chance ou algo remoto de se acontecer? Simplesmente abaixei a
cabeça e deixei que meu destino seguisse. Ser herói naquele instante não me traria
glória. Deixei tudo passar, minha vida vale muito mais do que dinheiro.
Mas esse tipo de situação sempre nos faz refletir, até onde vai à capacidade
de um ser humano necessitado, o qual não consegue com seus méritos encontrar
talento necessário para sobreviver. Confronto entre o certo e o errado. Mas para
quem acaba não tendo nada a perder, a única lei é matar ou morrer.
Feliz Ano Novo, a todos. Faça Acontecer.
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1 de Janeiro de 2007
9h14min

O que me faz completo?
Não importa o que eu faça, todo dia é sempre a mesma coisa. Nada nesse mundo é capaz de preencher o vazio que ficou dentro de mim. Não importa para onde eu
siga ou os caminhos que percorra, há espaço demais para se preencher com alguns
momentos. Por mais que eu corra, cada vez mais me prendo aos laços que o tempo e
o meu amor criaram ao meu redor.
Eu sei que é desse lado que o sol brilha que minha alma se anima e que meu
dia se completa. Não existe sábado nem domingo e muito menos qualquer outro
dia. A cada minuto que passa somente aumenta a agonia.
Dias longos, tristes, perdidos e vazios, quem sabe simplesmente dias sem vida.
Não existe salvação quando se nega aquilo que faz parte de si próprio.
Eu tento a todo instante lutar contra tudo isso. Mas quanto mais tento mais
parece aumentar o abismo.
É maior do que imagino e sempre se faz grande. Às vezes creio que é maior
que o infinito. Limitado corpo que vivo, Por que Deus faz isso comigo?
A felicidade se encontra tão distante e tão perto. Tudo que queria agora era
olhar em seus olhos e sentir seus abraços para ficar completo. Por maior que seja
meu vazio acredito que você sempre será maior do que imagino, até mesmo do que
meus sentidos e crenças.
O que mais posso fazer além de lembrar? O que mais posso fazer além de
sentir falta?
Feliz ano novo num corpo de antigos amores, que não quer novos rumores,
pois o que mais poderia querer na vida é você. Não existe parte minha que não
carregue parte sua. Deve ser por isso que quando está longe falte tantas partes
minhas. Amar é sentir e eu sinto tudo aquilo que digo. E o que tenho a dizer é que
amo você.
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05 de janeiro de 2007
24h09min

Palavras
Como é estranho escrever o que sentimos, ainda mais quando existem pessoas que nos cobram para sentirmos exatamente aquilo que escrevemos. Como se os
sentimentos passados se tornassem verdades eternas. Quantas vezes você já sentiu
ódio na sua vida?
Quanto tempo isso durou? Pouco se comparado a outros sentimentos que já
sentiu. Agora se ao sentir ódio e expressá-lo em um texto ou poesia você não estará
fadado a viver com esse sentimento eternamente. Essa cobrança só acontece quando
o leitor nunca leva em consideração que até mesmo pra quem escreve sentimentos
extremos é uma atividade passageira. Será que quando você escreve algo sobre a
raiva não diz apenas o que sentia momentaneamente sem que aquilo tenha uma
perpetuação em sua vida?
Acho exagero esconder os sentimentos, pois todos têm o direito de entender
o que sentem. Agora se eles irão cultivar para que ele se propague ou se acabe será
apenas uma circunstância e o próprio transcorrer da vida que irá mostrar.
Mesmo eternizados nas palavras os sentimentos são inconstantes quando tentamos colocar certezas nas incertezas dos acontecimentos. Quando escrevo algo
triste não quer dizer que sou triste e sim que estou partilhando de momentos de
reflexão mais profundos. E quando pensamos fica mais fácil expor nossas idéias,
porque na tristeza prestamos mais atenção ao mundo à nossa volta e no papel que
exercemos nele. Reflexão essa que na alegria se mostra mais difícil de fazer. Afinal,
dada a raridade desses momentos nos vemos envolvido em curtir cada segundo que
nos é proporcionado.
Agora se me perguntar amanhã o que escrevi ontem e falar que tudo que
escrevo são meras palavras, direi que sim.
Palavras que eu vivi e senti um dia, obviamente. Palavras de amor e de dor.
Palavras que respondem nossas dúvidas e que traçam perguntas sobre nossas incertezas. Sou um homem de palavras. E se quiseres ver as ações de minhas palavras, basta estarem lá quando tudo estiver acontecendo...
Pra combinar com a chuva que cai uma poesia que se chama Temporal.
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Temporal
A cada dia que se passa
Tudo fica diferente
Nuvens que se movem
Uma manhã deprimente
No céu um arco íris
Uma chuva de repente
Pingos de solidão
Molham minha mente
Escorrem na face
Um líquido transparente
Como lágrimas de Deus
Em uma pessoa descrente
Um vento logo ao sul
Empurra esta frente
Que se move sem destino
Sobre as casas de muita gente
Mas as janelas estão fechadas
E o temporal logo acabou
E a tristeza foi embora
Quando o sol chegou.
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06 de janeiro de 2007
20h43min

Sinais
Procurando por sonhos, tentei encontrar minhas idealizações nos sinais de
Deus. Mas nem sempre tudo é simples de se entender. Às vezes, tudo que temos se
resume a um número ou até mesmo a um nome. Mas não podemos contestar nosso
destino, pois seguir em frente é o que se pode fazer.
Mas o que tudo isso quer dizer? Tento eternizar meros mortais na minha
cabeça, mas não importa quantas vezes eu os coloco asas sempre insistem em não
querer andar.
Dentro da minha solidão, entre os passos da minha vida tento encontrar uma
razão lógica pra tudo isso. Mas não questiono, pois é na loucura que se encontram as maiores obras da criatividade humana. Pois para quem acredita, o mundo
se torna algo possível. Rompendo as barreiras do amanhã, banhado em lágrimas
corro em direção ao desconhecido, mas nunca me esquecendo dos sinais de Deus.
Lições de vida até mesmo nos pequenos gestos, pois Deus não precisa ser grande
como todos imaginam, porque Ele está em tudo.
Procuro no silêncio que as respostas nasçam dentro de mim, sempre dando
vazão a lúcidos pensamentos. Vivendo de noites e dias, procurando um espaço. E
o segredo do amanhã não se pode ver com os olhos, pois ele está sendo carregado
inerte dentro de cada pessoa e se manifesta por meio de palavras e gestos. E o sentimento mais bonito é aquele que é correspondido. Por isso fortaleça suas fronteiras
com aqueles que te correspondem e abandone, mesmo que sejam as melhores opções,
aqueles que não reagem como você.
Vamos nos dedicar para chegar ao ápice daquilo que podemos ser e que
esse crescimento não seja pela sorte, mas pela insistência. Uma hora tudo vai
dar certo. Mas enquanto isso viveremos nossas vidas sem deixar que nosso hoje
prejudique o amanhã. Sem bebidas, porque para mim quem precisa de algo para
alterar seu estado normal de consciência na busca pela felicidade não é verdadeiramente feliz. Sem estímulos externos vamos nos alimentar de ar e transformar
nossas ambições em realizações.
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08 de janeiro de 2007
21h31min

Antena Top Top
Trabalho de risco. Faça chuva ou faça sol. O show não pode parar. Ocorreume algo sobre o medo. Aqueles que quando estão em situações de risco sentem
medo, é porque não acreditam em si mesmos e preferem pensar no pior a prestar
atenção e dar o melhor de si.
Por isso que digo, mesmo nas situações mais adversas sempre se pergunte:
Aonde está minha fé?
Temos que acreditar no possível mesmo quando o mundo inteiro conspira
contra. Eu aprendi que ao invés de desejar que os problemas não aconteçam, é
melhor aspirar a sabedoria para resolvê-los quando eles acontecerem. Assim podemos sempre estar repassando o conhecimento para que tudo se resolva o mais
rápido possível. Respeite suas limitações, mas nunca negue o aprendizado. Erro
faz parte do processo de acerto. E a chuva logo vai passar. Aproveito para passear,
viver mais com a natureza e contemplar a noite e suas estrelas.
Mas antes que ela passe tome ao menos um banho de chuva e deixe que pelas
lágrimas de Deus tudo de mal saia de você.
E lembre-se de que precisa crer nisso para que os milagres aconteçam.
Enfrente seus medos e viva seus sonhos e se for pra acreditar em alguém que
seja em si mesmo.
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10 de janeiro de 2007
00h43min

O que temos e o que queremos
Quando criança ouvia fábulas em um disco de vinil. Carrego comigo uma
que ao pesquisar na internet a encontrei. De certa maneira, dá para refletir sobre
o texto.
A fábula é da Raposa e as Uvas.
“Uma Raposa, morta de fome, viu alguns cachos de uvas negras e maduras
penduradas nas grades de uma viçosa videira. Ela então usou de todos os seus
dotes e artifícios para alcançá-las, mas acabou se cansando em vão, pois não
conseguiu.
Por fim deu meia volta e foi embora, e consolando a si mesmo, meio desapontada disse:
Olhando com mais atenção percebo agora que as uvas estão estragadas, e
não maduras como eu imaginei a princípio.”
Quantas vezes você quis alguma coisa e por incapacidade de conseguir agiu
da mesma maneira, dizendo que aquela não era a melhor saída e nem a melhor
maneira?
Até parece a atitude de meninos que levam fora de uma menina. Isso já é o suficiente para a santa menina transformar-se em algo que prefiro nem citar nome.
Essa fábula vem sendo recontada diariamente pra ver se transformamos nossas
incapacidades de conseguir algo em uma desculpa mais aceitável.
Até quando vai mentir pra si mesmo? As uvas estão divinas e se não tem a
capacidade para poder alcançá-las, abra o caminho pra quem pode. Isso realmente
é algo que me irrita. Pessoas que não são capazes de aceitar suas próprias limitações e suas imperfeições. Pessoas essas incapazes de abrir a boca pra elogiar outra,
mesmo que passem longo tempo juntos.
Às vezes é melhor ficar em silêncio do que querer justificar cada atitude
de fracasso ao mundo inteiro. Pare de agir como se alguém se importasse se
você erra ou acerta. A única pessoa a quem interessa isso é a você mesmo. Pare
de querer fazer todo dia de sua vida uma cena de novela. O perfeito não se faz
com palavras, ele acontece simplesmente porque tem que acontecer. E quantas
raposas não estão soltas pela Terra Santa sem conseguirem alcançar as uvas e
falando mal da qualidade das frutas. Como se isso fosse a única coisa que se
pudesse fazer.
Agradeçam a Deus pelos falsificadores que tornaram possível aos menos
favorecidos parecerem com os ricos e andarem na moda. Quantas falsificações
estão à solta entre as raposas. Pensando melhor penso em o que seria dos bons se
não existissem os ruins. Ou quase ruins por pensarem que podem ser imitações
de gente boa. Mas uma coisa é certa, que as raposas continuam e sempre con-
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tinuarão com fome. Comendo uma coisa na realidade e pensando comer outra
em pensamentos.
Até quando vai sustentar essa aparência falida? Acho que essa fábula é mais
uma crítica social do que qualquer outra coisa para pessoas sem conteúdo. Um desabafo ou qualquer outra coisa que seja. Por isso me conservo à distância, e prefiro
ser tido como anti-social a viver entre as raposas e os clones.
Pense bem antes de dizer as coisas. Pois existem coisas que você pode ter e
coisas que durante sua vida só vai olhar...

5h40min

Poesia - Janeiro
Ela veio para somar
Encontrei sem querer
Nas confusões dos sinais
A mensagem de Deus receber
Ela veio sem pressa
Teve 19 anos pra se fazer
Bem antes disso eu cheguei
Pra que nada a fizesse sofrer
Agora estou pronto
Nem a barba por fazer
Uma sensação sem tamanho
Veio me estremecer
Mas esse é o destino
Que nós dois vamos ter
Pois se existe alguém
Que por minha vida viver
Esse alguém só poderia
Ser você.
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12 de janeiro de 2007
4h59min

Corpo partiu, mas a alma ficou
Estou distante de tudo aquilo que é certo. Não consigo me encontrar. O que
deixaria feliz outras pessoas dificilmente pra mim faz alguma diferença e, na
maioria das vezes, apenas piora.
Mas em meio ao caos existe uma presença que não consigo explicar com palavras. Por mais que eu pense, respire e reflita, não consigo encontrar a lógica pra
que isso aconteça.
Só de pensar em tudo que quero já sinto saudades e entre minhas dúvidas
mesmo à distância consigo sentir sua presença. É quando o incerto começa a querer se tornar certo.
Vinte e cinco anos se passaram e a vida parece querer tomar um rumo, não
sei para onde estamos indo, mas desde que estejamos juntos, qualquer lugar serve.
Dedico cada pedaço do meu coração a criar rimas com seu nome, poesias com
seus olhos. Enfim trilho em minha mente caminhos de felicidade, jardins de desejos e o tempo está a nosso favor, pois temos uma vida inteira pela frente.
Só de pensar quase choro e dessa vez não são lágrimas de tristeza. Minha alma
transborda de um amor puro há muito tempo guardado. Como se as geleiras que
diziam existir dentro de mim estivessem se derretendo. A boca ensaia um sorriso e
meus lábios nem acreditam que isso possa ser possível.
Eu não sei se o mundo é algo bom, mas ele ficou melhor depois que você
chegou.
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13 de janeiro de 2007
10h59min

A Hora do Turn Over
Senhores desliguem os holofotes, pois queremos descer. Fomos literalmente
lavados, centrifugados e tudo a que alguma coisa possa ser gerida fomos submetidos. Senhores a hora do turn over chegou ao fim. Risos, cores e sentidos feitos
onde era para ser apenas uma noite, está durando dias. Que seja nas lembranças
daqueles que sua vida tem algum sentido. Feliz pelas oportunidades que a vida nos
dá e nem sempre somos homens suficientes pra reconhecer.
Posso não ter tudo que desejo, mas tenho tudo de que necessito. Em cada
olhar distante existe uma saudade que sempre vai transfigurar em um novo homem que está evoluindo nesses dias. E mesmo que ande pelo vale das sombras eu
nada temerei, pois o Senhor está comigo.
Sempre que o Senhor estiver convosco, que seja nobre, porém singela a homenagem que faz a tal bela poesia que virou novela. Janeiro deixou de ser apenas uma
poesia para se tornar uma completa canção.

16 de janeiro de 2007
23h33

Sorrindo feito Criança
Quando ficamos distante de nosso mundo é que percebemos o que realmente
tem valor em nossas vidas. Mas sempre que partimos estamos criando a possibilidade de novas coisas acontecerem. Claro que tudo pode dar certo quanto pode dar
errado. E quanto mais vivo mais me espanto.
O verdadeiro segredo está nas coisas simples da vida. Surpresas que encontrei
em uma pessoa ingênua. Todo mundo já foi criança um dia.
Mas por que tanta alegria e tanta descontração se fazem presente na vida das
crianças?
A resposta é algo simples: por causa da sua ingenuidade e de certa forma
ignorância. Como elas não conhecem o mundo da maneira como conhecemos,
se divertem apenas com as coisas que podem ver. E o mundo é algo muito bonito
de se ver.
Por isso qualquer coisa vira brinquedo, porque seu mundo é muito mais
um fruto da imaginação do que a própria realidade. Eu não sabia o que uma
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criança era capaz de fazer, era descrente dos poderes que nem elas mesmas sabem que têm.
Não importa o tamanho que temos diante dela, apenas um instante de atenção já lhes faz sorrir. Vejam como elas sabem dar valor a uma pessoa nem que seja
para partilhar as coisas que inventam nos fazendo participar de um mundo de
fantasia e ilusão.
Se quando eu fui criança tivesse a tamanha noção dos poderes que tinha em
minhas mãos acho que poderia fazer muito mais pelas pessoas mais velhas, transformando tristezas em sorrisos.
Manteria por muito mais tempo toda essa magia, conservando esse espírito
como uma chama que nunca se extingue.
Quem não descobriu ainda o que as crianças podem oferecer, deveria dar-lhes
uma chance, porque a verdadeira força está nas suas ações.
Por isso senhores pais dêem atenção aos seus filhos, não os abandonem quando
mais precisam de vocês. Não despreze a atenção que eles precisam. Jamais deixe a
alegria sair de seus lábios na presença de uma criança. Garanto que não irão se arrepender. E se achar que o mundo está pesado demais, tente ser ingênuo em algumas
coisas e deixe as surpresas acontecerem.
“Ele olhou em meus olhos sem entender o que era tristeza, segurou em
meu dedo, pois era o máximo que sua mão conseguia e me puxando pelo braço
disse-me: vem aqui. Eu segui sem dizer uma palavra e a um aquário chegamos.
Tudo aos seus olhos era novo, cada movimento dentro daquele vidro era uma
nova empolgação e para mim tudo também era novo, não pelos peixes e sim pelas suas atitudes e pelo seu encanto. Eis que ficamos como duas crianças descobrindo novos mundos que há muito tempo já conhecíamos, mas nunca tivemos
a oportunidade de observar mais de perto...”
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18 de janeiro de 2007
17h07min

Poesia - Quem Pode
Tentei falar a linguagem do coração
Mas são tantos planos
E tantas distrações
Que acabo me perdendo
Dentro de mim.
E vou sobrevivendo na dor
Mas não sei até quando
Isso é possível.
Guiei-me pela escuridão
Tentando encontrar
Motivos para não
Estar sozinho.
Mas quem pode suportar a vida
Sem morrer no final.
E toda vez
Que alguém aparece
Está sempre vagando pelo espaço
E sempre muito mais perdido do que eu.
Com isso percebo que às vezes
É tempo de nascer
E tempo de morrer.
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23h16min

Mutação do Amor
Na procura da companhia perfeita, acabamos procurando no próximo o que
existe apenas em nós mesmos. Como uma imagem no espelho. Procuramos alguém
que entenda nossos costumes, que saiba e goste de fazer as coisas da maneira como
gostamos. Que se comova com as músicas que você gosta e que partilhe as mesmas
emoções em determinadas situações.
Assim, como se tivéssemos uma imagem nossa perdida por aí esperando para
ser encontrada. E acabamos vivendo essa procura da pessoa ideal, trocando nossa
paz e porque até mesmo boas pessoas, pelo simples fato de não realizarem todas
as nossas vontades.
E quanto mais pessoas encontramos mais o desespero aumenta. Difícil estar
entre centenas de pessoas e nenhuma ser capaz de preencher o vazio que existe
dentro de você.
Mas se puder perceber que o que parece diferente acaba se tornando igual
você não estará mais sozinho. O que muda é a maneira pela qual cada um interpreta suas histórias. Por exemplo, tem pessoas que tentam fazer das suas histórias
de amor um filme que nunca termina, outros fazem de seus casos uma cena de
novela.
Mas até chegar a pessoa perfeita quanta coisa não nos aconteceu? E digo
mais, mesmo que essa busca dure anos, ninguém é capaz de ficar anos sem evoluir. Isso só comprova uma coisa: que a cada dia que passa o que é perfeito pra
você pode estar migrando dentro de pessoas diferentes.
Por isso o que ontem poderia não ser perfeito hoje pode se tornar, e nesse mundo mutante temos que nos desdobrar para chegar na pessoa antes que ela deixe de ser
você ou encontre uma pessoa que esteja evoluindo no mesmo ritmo que você. Agora
que começa o espanto disso tudo.
Quantas pessoas você já viu namorar durante um tempo e depois de alguns
anos terminou tudo?
Todo mundo vai ter um exemplo disso. Quem sabe se ao se conhecerem eram
compatíveis, mas o tempo passou e eles não evoluíram juntos e tudo acabou. E aquela sensação de perda de tempo se faz presente. Por isso, às vezes é mais importante
encontrar um amor que possa evoluir no mesmo ritmo do que encontrar o alguém
perfeito naquele exato momento. Porque quem anda junto não fica para trás.
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20 de janeiro de 2007
1h02min

Poesia - Chorar
Queria que meus olhos
Parassem de chorar a sua falta
Que as turvas nuvens
Fossem embora
Para que os raios de sol
Cheio de desejos viessem
Decorar minha alma
Com um belo jardim de ilusões
Não tenhas medo meu amor
Segure a minha mão
O mundo é violento
Mas é só seu meu coração
Toda noite olho para o céu
E sempre vejo escuridão
Mas dia após dia
Sinto uma saudade imensa
Para todo lugar que olho
Quando paro de chorar
Procuro a sua imagem
Mas ela nunca está lá
Por favor, não se assuste
Se não possa entender
Mas Deus me fez assim
Só pra me dar a você
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08h28min

Juramento
São seis horas e o dia está para chegar, nesse horário estou na vida a pensar,
aproveitando a companhia das últimas estrelas, pois logo o sol vai nascer. Mais
um dia que se chega e uma noite que se vai. Estou esperando por você, mas estou
cansado demais. Queria te dizer em forma de juramento que quando chegar só
em mim você vai crer, só minha você vai ser, para que juntos no infinito nós dois
possamos viver.
Você tem que vir comigo sobre meu caminho, deixar em minhas mãos seu
destino que eu faço acontecer. E prometo que será a mais amada, nas poesias a mais
falada nas músicas a mais cantada e tudo mais que possa meu amor descrever.
Você tem que vir de mansinho, olhar meus olhos com carinho, e feliz muito
feliz ficar por me ver. Eu também irei com carinho, te dar muitos beijinhos, te proteger do mundo que está regredindo, para que juntos um novo lugar possamos ter.
Mas você tem que ter no pensamento ser só minha a todo o momento, mesmo
quando eu não te merecer. Feito crianças descobriremos a vida e muito longe entre
os anos vamos caminhar. E quando todo o tempo passar e nossos cabelos brancos
ficarem, mesmo assim ainda me verá sorrir com a alegria de sua presença.
E que nossos filhos tenham nossos netos e de todo esse amor faremos um
ninho, que há mais de cinqüenta anos vem se construindo. Minha amiga e companheira a mulher da minha vida inteira cujo um dia eu entreguei todo meu amor.
O que Deus uniu o homem não pode separar.
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21 de janeiro de 2007
01h06min

Poesia - Salvação
Alguém sem rosto ou nome,
mas carregado de desejos
Com olhos radiantes
e com alma cheia de segredos
Alguém que vive distante
que virá roubar meu coração
Este ser tão perfeito
com a audácia de um irmão
Que sem pedir licença
entregou a salvação
De todo um amor
que poderia ser uma ilusão
Por tanto tempo acreditar
Sem nenhuma aparição
Os anos se passaram
Mas a certeza sempre ficou
Mesmo quando tudo era confuso
A chama não se apagou
E quando os anjos chegaram
Segurando sua mão
Foi quando pude mesmo entender
Como nada disso foi em vão
Juntos iremos rezar
Uma linda oração
Pois fiz do meu amor por você
Minha religião.
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23 de janeiro de 2007
20h37min

Conselhos
A palavra do próximo exerce uma influência muito grande na vida das pessoas. Principalmente se o próximo for alguém que consideramos. Entre aquilo
que queremos e aquilo que os outros vão pensar, acabamos por ficar numa lacuna entre o que é o certo e o que podemos suportar e aceitar.
Hoje percebo que o maior erro foi escutar o próximo, pois conselho é algo
que nem sempre é dado com responsabilidade e muitas vezes o que uma pessoa
é capaz de suportar e fazer a outra não é. E quem sofre com as atitudes do conselho é somente a pessoa que o acata.Se parar e começar a pensar quanto sua
vida fugiu do controle vai ter na lembrança o dia exato em que deixou de vivê-la
pelas coisas que acreditava e pensava, e começou a deixar que outras pessoas
guiassem seu caminho e conduzisse sua mente. Baseado naquilo que se pensa
ser certo, as pessoas podem influenciar as outras por meio de atitudes. Muitas
vezes fazemos algo simplesmente porque outra pessoa faz, sem ao menos questionar se aquilo está sendo bom ou ruim. E quando você se dá conta percebe que
está sendo como todo mundo menos como você mesmo. Acho que mediante as
nossas dúvidas e incertezas tentamos partilhar nosso presente com os outros.
No desespero de nos resolver acabamos trocando tudo aquilo que é certo, porém confuso, por um futuro decadente. O conselho é o que menos deixa chance
de contornar a situação, causando graves traumas em nosso interior. Quantas
vezes por medo de alguém rir de você, não acabou por agir sem pensar? Ou
quando alguém colocou em dúvida alguma coisa você não acabou tomando
decisões precipitadas e perdendo as certezas que tinha? Agora paro e me aprofundo mais nas experiências. Quantos amores verdadeiros não se perderam na
incapacidade dos amantes em perceber se o que estava vivendo era real. Na
ausência da compreensão procuramos novas pessoas que possam nos entender
e dessa forma acabamos abrindo espaço para que o eterno tornasse algo que se
finda algum dia.Se esse for seu caso, assim como foi o meu, a melhor saída está
em se trancar dentro de si para que possa se encontrar novamente, encontrando
dessa maneira sua personalidade e assumindo seus desejos e sonhos. Ninguém
melhor do que você para saber por quem sofre e para quem sorrir. Não deixe
ninguém influenciá-lo. Quando chorar, saiba que é seu coração que vai sofrer e
são suas lágrimas que irão cair. Quando pensar nas suas ações e alguém disser
o que todo mundo vai pensar, não sinta medo disso, sinta medo do que você
pensa, apenas disso, pois essa é a sua verdade e sua vida. E Deus foi tão generoso
que deu uma vida para cada um vivê-la à sua maneira. Para que assim ninguém
precisasse viver a vida do outro.
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30 de janeiro de 2007
03h37min

Poesia - Incondicional
Eu queria ver seus olhos
Beijar sua boca macia
Deixar que tudo aconteça
Como se fosse magia
Eu queria te raptar
Fugir junto para o paraíso
Assim poder viver
Meu sonho mais impossível
Com você no coração
E os braços cheios de carinho
Com a ternura de um irmão
Me confortarei com seu sorriso
Eu vou te querendo assim
Desse jeito incondicional
Sinto tanto por você
Que quando não está fico mal
Não consigo imaginar
Se viveria sem você
Por isso agradeço a Deus
Do nascer do sol ao anoitecer
Por cruzar meu caminho
E com todo esse amor nos preencher
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02 de fevereiro de 2007
06h07min

Poesia - Distante
Quando olho pra você
Sonho outra vez
Volto a acreditar no amor
No porque Deus nos Fez
Queria ser mais que um olhar
Perdido na escuridão
Entre vozes de estranhos
Queria segurar sua mão
Mas a coragem que me falta
É a lembrança de um sorriso
Foram momentos mágicos
Queria ser mais que um amigo
Poder estar ao seu lado
Ficar mais perto de você
Pois eu sei seu valor
E da mesma bebida iremos beber
Entre doses e caprichos
Um desejo entre meus lábios
A Lua sobre o céu
O clima mais fantástico
Mas tudo foi tão breve
E no carro você logo entrou
Apenas olhei em seus olhos
E nem um adeus deixou.
*Faixa 4 CD
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08 de fevereiro de 2007
4h32min

Experiências
A resposta para todas as criações foi encontrada. O santo graal para humanidade está a caminho.
Por meio do pensamento mais simples podemos nos libertar de tudo aquilo que acreditamos ser problemas. Levei muito tempo para entender como nossa cabeça associa as lembranças e como essas lembranças têm influência direta
sobre nosso corpo. Tudo se resume a uma única palavra, experiências. Quando
nascemos chegamos ao mundo sem conteúdo. Conforme ocorrem nossas experiências de vida passamos a construir associações que ficam registradas em nossas
lembranças. Através desse processo vamos relacionando sensações a palavras que
expressam sentimentos.
Por exemplo, quando falo a palavra amor, seu cérebro vai atrás das experiências que ele julga remeter ao amor. O conjunto dessas lembranças irá desencadear sensações e, assim, sua opinião sobre essa palavra vai ser formada.
Por isso é muito importante entender que o amor se manifesta de diferentes
formas para cada pessoa, pois varia de acordo com cada experiência pessoal. Isso
foi apenas um exemplo para entender que nossa opinião sobre as coisas se forma
dessa maneira. Porém existe algo que é mais importante que seria a essência da
experiência. No caso do amor, não importa se qual pessoa esteja vivenciando essa
experiência, ela sempre estará associada a relacionamentos. Posso assim concluir
que por mais que nossas experiências sejam diferentes, a essência de tudo acaba
sendo igual.
Isso me leva a crer que devemos nos abster de nossas experiências para assim
atacarmos o que realmente importa; nossa essência. Para que isso seja possível,
tente encontrar o ponto em comum entre nossas experiências.
Tente não usar suas lembranças para deduzir o que as coisas são e porque
elas acontecem. Use seus olhos para observar e analisar a todo instante. Assim as
palavras começam a ser utilizadas da maneira mais correta sem vínculos e sem
medo de que algo do passado esteja induzindo você a seguir por caminhos que
não quer percorrer.
Faça um teste prático, tudo em nome da ciência e do bem estar, afinal estamos
aqui tentando encontrar soluções para viver bem, sendo realmente livres de conceitos e regras, aliviando a carga emocional.
O teste consiste da seguinte maneira: quando eu falo a palavra cemitério para
você qual a primeira coisa que vem à sua cabeça?
A primeira coisa que a maioria das pessoas pensa é em morte. Isso é normal porque todas as nossas experiências levam-nos a associar esse local a essa
palavra.
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Agora imagine que você é um extraterrestre que veio para a terra e não conhece nossos costumes. Você deu a sorte de pousar sua nave dentro de um cemitério.
Quando você olhar para o cemitério o que estará vendo? Construções com ruas,
fotos de pessoas e flores. Mas nada associado a algo tão negativo. Agora com essa
informação na cabeça entre em um cemitério e procure ver o que ele realmente é
sem usar suas experiências.
Diga-me o que você vê? Pode ser de noite ou de dia, não deixe que a sua imaginação decore o lugar, mas permita ao lugar contar a sua história. Faça o teste. Se
conseguir ser como um extraterrestre terá grandes chances de dominar todos seus
sentimentos e assim não sofrer mais por eles, sem traumas e cóleras.
Se você puder perceber que nosso potencial de criação é tão elevado que Deus
só existe porque cada pessoa acredita nele.
Acabamos criando experiências e pelo simples fato de não nos questionarmos
deixamos que nossos instintos, em muitos momentos, guiem nossas vidas baseado
em nossas experiências.
Mas até quando vamos viver no automático, sendo que podemos evoluir para
algo melhor a todo instante. Para isso basta deixar que cada coisa seja o que ela é e
não aquilo que imaginamos que ela seja. Dessa maneira uma flor deixa de ser algo
que você olha e nem dá bola e começa a ser algo que você possa ver e admirar. Essa
explicação serve para todo tipo de sentimento e deve ser utilizada principalmente
naqueles que mais nos incomodam, a partir do momento que encontrar a essência
dessa experiência deixará de existir.
Seria mais ou menos como você ter o resultado de uma conta e você encontrasse a fórmula para chegar naquele resultado.
Não sei se consegui ser tão claro quanto gostaria, mas vou tentar aperfeiçoar
essa teoria.
Se for ao cemitério, nada de vandalismo e cuidado com as baratas. Esse pode
ser o último texto que eu possa estar escrevendo. Quem sabe quando for testar
suas experiências eu não faça parte do teste. Isso é tudo.
Celebre a vida com a alegria de um sorriso sincero e deixe suas experiências
passadas de lado. Esteja sempre aberto para expandir seus horizontes. Só assim
você deixará de seguir tendências para ser algo especial e único.
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11 de fevereiro de 2007
20h19min

Com tudo
Era por estar confuso
Que eu me fechava
Por não saber as palavras
Que olhava e me calava
Na ausência de um momento
Que explicasse aquele sentimento
E como a dor sempre aumentava
Até minha alma partiu
Pela calçada ando sozinho
No silêncio da noite o vazio
Os passos que vou seguindo
Minha casa perdeu o rumo
Para quem vive sem objetivo
Qualquer lugar serve de abrigo
O céu vermelho me seguindo
O vento passa sem perceber
Que a chuva logo vem vindo
E o dia está para nascer
Triste, chuto as pedras
Que encontro pelo caminho
Na esperança que você volte
Que o telefone toque
Mas nada disso acontece
Por mais que isso seja uma prece
E o sono tarde veio findar
Mais um dia de dor
E na tortura dos sonhos
Castiga ainda mais meu amor
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16 de fevereiro de 2007
05h47min

Poesia - Ao tempo
O céu é apenas um sonho
Que eu crio nos pensamentos
Queria poder parar o tempo
E sair um pouco daqui
Eu nunca mais fui à escola
Minha série terminou
Quantas coisas acabaram
Muita saudade ficou
Escrevo minhas certezas
Com lembranças que sobraram
Carrego-me de tristezas
Por tudo aquilo que passou
Lembro quando era ingênuo
Não conhecia o amor
Nem sabia o que era saudade
Tão pouco que existia dor
Quando vivia sem pensar
Que o amanhã é um compromisso
Passeava pela vida
Qualquer coisa servia de destino
Muita coisa se pudesse
Eu nem teria aprendido
Mas quando paro para pensar
Que desejei tudo isso
Quantas vezes quis um alguém
Viver até o impossível
Que acabo descobrindo
Que cada vontade tem um preço
E só o tempo sabe disso
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23 de fevereiro de 2007
5h38min

Aceitação
Quanto mais profundo mergulho em minha alma buscando encontrar
novos caminhos, mais me deparo com soluções de problemas já passados.
Problemas esses que consegui superar, porém não tinha a menor idéia de
como aquilo foi possível.
Mas hoje acho que encontrei qual foi o primeiro passo que dei para deixar
de ser alguém que segue tendência para ser único. Vou dar um exemplo simples
vivenciado por qualquer ser humano. Quando criança todos somos ingênuos.
Na maioria das vezes, quando fazemos algo pela primeira vez, quase sempre
isso terminará mal ou não será feito da melhor maneira possível.
Só para relembrar tente pensar nisso: Na primeira pessoa que você ficou,
que você gostou e quanto mais coisas possam vir a sua cabeça que permanecem como traumas até hoje.
Como é sabido por todos, o homem aprende com seus erros e provavelmente na segunda vez que for fazer as coisas, já vai tomar mais cuidado. Baseado nas coisas que você acredita que deram errado na primeira vez acabamos
criando barreiras para nos proteger.
Agora que começa a injustiça;
Imagine que a segunda pessoa que você for ficar consiga te entender plenamente, sabe que aquele é um momento novo para você e tenta ser o mais
generoso possível. Agora você por sua vez, com suas lembranças da primeira
vez, se arma para não cometer os mesmos erros e acaba não dando as devidas
oportunidades a essa nova pessoa.
Baseado nesse exemplo vamos concluir algo: Que você não deixou a pessoa ser quem ela realmente era e que provavelmente as coisas que você buscava nunca irá encontrar por não saber aceitar experiências antigas. E a aceitação é importante para entender que todo mundo tem o direito de evoluir
nesta vida.
Às vezes, essa primeira pessoa que você ficou, se vocês se encontrassem
em outro momento de suas vidas, tudo poderia ser diferente. Mas só vai poder ser diferente se você aceitar que o que foi hoje, amanhã pode mudar e
viver um dia de cada vez lembrando sempre que Deus perdoa aqueles que se
arrependem.
Outro exemplo que trago é: quantas pessoas não aceitam a vida que tem e
deixam tudo aquilo que conquistaram se perder em busca de sonhos que talvez
nunca se realizem. Se essa pessoa aceitasse o que ela tem e fosse capaz de extrair o
melhor disso ela estaria vivendo experiências reais de vida e não ilusões. Quando
duas pessoas brigam, também é um problema de aceitação. Pois são incapazes de
compreender suas divergências e aceitar que nem tudo sai como querem.
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Só é capaz de aceitar aquele que tem sabedoria suficiente para entender onde
as coisas começam e terminam. E se ela aceita o que tem, pode alcançar a paz e
com isso partir em buscas de novas experiências. Pois o mundo deixará de ser um
peso e passará a ser algo que dá suporte e auxílio. Esse é o primeiro passo para
resolver nossos problemas, precisamos aceitar que eles existem e que essa é a vida
que temos. Devemos encontrar o que de melhor ela tem. Porque acredito que se
você esta aqui lendo esse texto, melhor do que mais que a metade da população
desse país você já está sendo. Quantas pessoas não sabem nem ler e não tem acesso
à informação?
Mas sua curiosidade te trouxe para perto de mim, eu quero te levar para
mais perto de você.
Porque sei que dessa forma o mundo ganha mais cor e ao mudar sua vida a
vida de outras pessoas também podem ser mudadas por sua influência positiva.
Somos como correntes que se interligam entre momentos e esse processo acontece em cascata. Eu sempre tive algo dentro de mim e essa frase eu sempre irei me
lembrar: Tudo aquilo que não podemos mudar só nos resta entender. Mas nem por
isso nada te impede de tentar, mas persistir nos mesmos erros não é inteligência.
Por isso dê oportunidade para as pessoas serem realmente quem elas são e aceite
suas experiências passadas. Isso é uma forma de superação e evolução.
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26 de fevereiro de 2007
6h27min

Poesia - Lunar
Quando você não está
Tudo fica sem sentido
Tudo que era bonito
Ficou feio e sem brilho
Você foi embora para longe
Abandonou meu coração
Levou embora meu destino
Minha alma e meu violão
Mas esqueceu algo para trás
E carrego isso dentro do peito
Uma tristeza tão grande
com uma solidão sem fim
Sempre que olho para o céu
É a lua tão perfeita a iluminar
Tudo parece fazer sentido
E o que sobrou de mim
tenta se acalmar
Mesmo ela tão divina
Às vezes perde um pedaço
E nem por isso uma companhia
Coloca a seu lado
Mas o tempo passa
E a magia se completa
Logo lá está ela
Cheia num céu vazio
a enfeitar
Com isso acredito
Que basta esperar
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28 de fevereiro de 2007
7h50min

Poesia - Esperando
Está dissolvendo devagar
A vida entre meus dedos
Os medos estão a passar
Enfrentei todos os pesadelos
Na noite posso dormir
Sem perigo de sonhar
O passado é apenas um detalhe
Que não vai me perturbar
Tenho andado distraído
Sem vontade de cantar
Pois te procurei em todo canto
Contei até estrelas do céu
O meu corpo está cansado
As pernas não querem andar
Sentei sobre meu destino
Para esperar você chegar
Quem sabe Deus esteja
Lá de cima a me olhar
E um anjo me mande
Para comigo conversar
É preciso evoluir
E no amor acreditar
Só assim algo tão incomum
Possa uma alma encontrar
Só assim algo tão incomum
Possa na terra recuperar
O sorriso que foi perdido
E com uma mulher se casar
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02 de março de 2007
3h52min

Dueto - Cinco Carnavais
Deixo tanta coisa para trás
Eu evito olhar pelo retrovisor
Depois de cinco carnavais
ainda somos dois estranhos
sofrendo de amor
Eu bem me lembro de você
Do teu olhar não consigo esquecer
nem do samba enredo
que cantei até o sol aparecer
Eu piso fundo rumo ao fim do mundo
na velocidade de uma batida
Você passou perto de mim
quase me atropelou distraída
Me perco em coisas banais
no fim das contas
Tentamos apenas ser normais
Eu não sei dizer
se é por você
que eu escrevo mil canções sem rimas
Eu não sei dizer
se é por querer
que eu entro e saio da sua avenida
Eu desfaço meus planos
mastigo minhas unhas
esqueço dos meus sonhos
só para dizer que a culpa foi sua
Eu só queria um tempo para nós
eu me cego em teus faróis
Tuas estrelas em meu asfalto
refletem sorrisos tristes
E você ainda insiste
Em me dizer
que eu perco o sono
por você, desconhecida
Em me dizer
que eu rodo o mundo
para acabar numa rua sem saída.
*Faixa 1 CD
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09 de março de 2007
22h42min

Poesia - Sonhos
Não é por acaso
que me deixa tensa
De sorrisos fáceis
de alma suspensa
Quando penso em você
eu nem sei se mereço
A sua companhia
tanta delicadeza.
Queria saber
se o vento me levou
ou Deus quem te trouxe
Eu não sei se o que sinto é amor
ou é algo mais forte
Eu queria andar por caminhos
para me perder em você
Para assim acreditar
que sonhos podem acontecer
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12 de março de 2007
4h36min

Poesia - Basta ser Jovem
Pra se viver é preciso
Acreditar
Sempre
Mais que todo mundo
Mesmo quando tudo
Chegou ao fundo
Quando Deus
se esqueceu da gente
Mesmo na monotonia
De todo dia
Quando se acabaram
Todas as saídas
No desespero
Do fim do dinheiro
Na saudade
Da distância do amor
Para ser eterno
Basta querer
Esquecer do tempo
Um dia de cada vez
Viver
O sucesso não é por acaso
É feito da audácia
De cada momento
Chore
Quando quiser
Lave sua alma por dentro
Morra
No fim de cada noite
Renasça
Logo pela manhã
O Sol sempre há de brilhar
Mesmo quando as nuvens tentam ofuscar
Você é parte de Deus
Nesse triunfo
Por isso
Olhe para frente
O mundo não pára
Para se arrepender
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Liberdade
Não tem preço
Desfrute de cada segundo
mesmo na solidão
Da falta de companhia
Alguém fala dentro de você
E só quer alegria
Sinta a magia
Da ilusão do futuro
Sinta a nostalgia
De quando se desfaz nossos sonhos
Acorde
Sempre dizendo bom dia
Respire
Relaxe
Sorria
Encontre dentro de você
toda essa harmonia
Só se vive uma vez
Esse é o barato da vida
Fazermos de tudo
Mesmo sabendo
Que partiremos um dia.
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15 de março de 2007
00h48min

Poesia - Religião
Eu queria te encontrar
e te pedir para perdoar
Todas as coisas que fiz
eu só queria ser feliz
Eu prometo te amar
e nunca mais te abandonar
Tínhamos sonhos tão possíveis
vem meu amor ficar comigo
Traz a razão do meu viver
não consigo te esquecer
Porque quando estou sozinho
vivo perdido em caminhos
Eu não quero mais morrer
Vem meu amor me socorrer
Me empresta sua mão
sente batendo meu coração
Isso é bem mais que emoção
Pois fiz desse amor minha religião
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21 de março de 2007
1h04min

Poesia - No Breu
Controlando as palavras
fingindo que não me importo
Aceitando o impossível
para ver se me encontro
Aqui estou outra vez
andando onde me perdi
A mesma escuridão
sempre é noite por aqui
Cada passo é incerto
sinto medo a todo instante
Apenas sua voz posso ouvir
discordando do que digo
Mas é difícil satisfazer
os caprichos do coração
Estou perdido e não nego
mas meu amor eu espero
Que o tempo possa acertar
tudo aquilo que se perdeu
Para que o sol venha revelar
a vida que de mim se escondeu.
*Faixa 10 CD
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26 de março de 2007
22h24min

Poesia - Tão Mal
Eu vivo fazendo segredos
criando maneiras de esconder
Tudo aquilo que sinto
quando estou longe de você
Mas tenho que suportar
nosso fim foi inevitável
Tentamos nos proteger
e colocamos tudo a perder
Mas não vá dizer
que você já me esqueceu
Pois eu não consigo tirar
você dos meus pensamentos
Eu me nego a acreditar
que tudo possa ter um fim
E a pessoa que me fez feliz
pudesse me deixar tão mal assim
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28 de março de 2007
23h48min

Poesia - Estou
Estou tentando fazer
o coração parar de bater
Mentindo para mim mesmo
acreditar poder esquecer
Porque quando tudo fica tenso
me vejo iludido por lembrar
Que um dia você me teve
e não soube como me amar
Se agora eu sofro
não tenho mais nada a perder
E com isso eu choro
calado ninguém pode me ver
Se pudesse escutar
quantas vezes pedi a Deus
Pedindo que você voltasse
Estaria farto da minha voz.
Se pudesse entregar
minha vida para garantir
que amanhã eu te teria
não precisaria nem pedir
Mas com o agora que façoe esse tempo me sobra
Se toda vez que eu bato
você não vem abrir a porta.
*Faixa 6 CD
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05 de abril de 2007
21h56min

Poesia - Lembranças
Porque quando me olha
parece não entender
O brilho dos meus olhos
tudo que sinto por você
Os dias estão passando
vou seguindo sem saber
Aonde nós erramos
Nem Deus quis me dizer
Eu me lembro de um tempo
onde tudo era mais fácil
Quando queria te encontrar
era só seguir seus passos
Hoje me faltam palavras
joguei meu destino fora
Porque na minha vida
nada mais me importa
Mas logo alguém vai chegar
para te fazer lembrança
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12 de abril de 2007
20h56min

Poesia - Me Pegou
Estava pensando se você
Ainda sabe que existo
Porque o vento te levou
Para bem longe de mim
Já te tive em meus braços
Recebi seus carinhos
Sinto saudades de te ter
mas você nem sabe disso
Hoje o tempo me pegou
um pouco desprevenido
Eu que acreditava
haver superado isso
Na vida tudo mudou
você tem um novo alguém
Muita coisa se passou
Depois que a gente separou
É tão simples de sentir
e difícil de entender
O que um dia nós tivemos
e hoje mal posso te ver
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18 de maio de 2007
5h58min

A Voz de Deus 023
Às vezes tento compreender a lógica da razão humana, que costuma julgar
tudo aquilo que não consegue entender.
Para ignorância de sua origem e existência, conseguiram explicar através
da religião a origem do universo e o motivo por estarmos todos a caminhar na
Terra. E em silêncio cada indivíduo reflete sobre sua vida e envia suas preces
para seu Deus na esperança que o amanhã mude que um milagre aconteça e
que se possa encontrar a razão que foge de suas mãos.
Do ponto de vista de uma criança que nada sabe do mundo, seria apenas
alguém ajoelhado de olhos fechados, de certa forma vibrando com seus próprios pensamentos e sensações.
Acredito que a ânsia do saber nos faz pensar. Quando eu era criança estava
trancado para fora de casa, desesperado, pois queria muito entrar. Estava sozinho na rua e ninguém aparecia. Foi então que em silêncio, fechei meus olhos
e pedi a Deus que fizesse com que alguém aparecesse. Com esse pensamento
na cabeça comecei a chorar com toda a inocência que uma criança pode ter.
O tempo passou e ninguém chegou. Senti em minha alma que precisava fazer
algo. Foi então que me lembrei de uma janela que me permitiria entrar. Pulei o
muro da casa e me libertei das orações.
No instante que pedi a Deus que alguém chegasse, ele me disse que não
precisava esperar por ninguém, se eu quisesse entrar bastava eu fazer acontecer. Ele me fez recordar da janela e, desde então, ao invés de pedir a Deus,
eu o escuto.
Na busca por entender qual Deus falava comigo, passei a pesquisar cada
religião e suas filosofias. Ao tentar entender melhor toda sua origem e quem
eram seus messias, de certa forma fiquei amigo de Jesus, de Buda, da Wicca,
entre outras manifestações. Passei a entender que o que muda de religião para
religião são apenas seus princípios, mas Deus é único. Com isso aprendi a
respeitar todas as religiões, pois de certa forma não dependia delas para poder
escutar a Deus.
Mas não tem como não pensar como é estranho dizer a alguém que Deus
fala comigo. O que costumo ver é uma cara de incompreensão e de descrença.
Como se diante de seus olhos estivesse alguém carente de sanidade mental, ou
quem sabe um louco qualquer. Em nenhuma das religiões que pesquisei ouvi
dizer que Deus era mudo. Conclui que se é por meio da oração que as pessoas
crêem se comunicar com Ele, porque não desenvolveria formas de se comunicar comigo?
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Será que falar com Deus é algo que se aprende apenas em seminários, retiros e igrejas?
Por experiência própria digo que não. Ele fala com todas as pessoas o tempo
inteiro. Faça essa experiência: fique em silêncio e escute a voz de Deus dentro
de você. Pode ser que você esteja tão descrente de si mesmo que se acostumou a
ignorá-la. Será que você precisa ir a algum lugar (“igreja”, por exemplo) para poder
reconhecer a pessoa maravilhosa que existe dentro de você. Basta olhar no espelho
e ver no fundo de sua alma, que ali habita Deus. Que essas são suas palavras e que
você pode escutar sim sua voz. Não tenha medo de se perder nos sinais e nas palavras de Deus. Não tenha medo se ele disser que seus sonhos podem ser maiores do
que aquilo que pode suportar. Não tenha medo da morte, porque se o corpo fosse
bom não o deixaríamos aqui na terra. A Terra é apenas o caminho que percorremos para estar junto de Deus.
Não sou religioso, sou apenas alguém apaixonado pela vida e que aprendeu
que Deus não tem religião, Ele cuida dos nobres de coração e dos fracos de alma da
mesma maneira. A diferença acontece entre aqueles que escutam suas palavras ou
ignoram sua presença dentro de suas vidas. Deus sobrevive naqueles que aceitam
seus erros e se arrependem pedindo perdão.
Escute Deus falar com você e faça sua vida acontecer.
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25 de maio de 2007
19h18min

Poesia - Breve
Onde você se escondeu
estou cansado de esperar
Alguma coisa acontecer
até mesmo o tempo passar
Vivendo sem achar
alguma coisa que faça sentido
Apenas vejo os dias passar
e o que espero nunca chegar
Estou tentando não morrer
mas está difícil suportar
A faca está amolada
é mais fácil o pulso cortar
Alguns segundos vão separar
A felicidade da dor
Meu coração firme irá pulsar
deixando meu sangue derramar
E para bem mais perto de Deus
minha alma possa ficar

67

26 de maio de 2007
18h07min

Poesia - Eu sei
Porque você me diz
que não sabe aonde erramos
Existem dias que são simples
outros não sei para que acordamos
Agora estou acreditando
que tudo possa ter acabado
Estaria mentindo se falasse
que não me sinto culpado
Mas é sempre a mesma sensação
que algo está faltando
Saio a noite pelas ruas
procurando encontrar alguém
Mas queria saber apenas
onde está você
Sei que o tempo passou
Também sei que tudo acabou
Mas não sei o que fazer
com isso que ainda sinto
Por isso vou vivendo
com medo do destino
Porque na verdade eu sei
que errado é não estar contigo
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1º de junho de 2007
8h46min

Poesia - Mesmo
Odeie-me pelo que fiz
mas nunca deixe de me amar
Mesmo quando outro arrumar
em mim seus sentimentos vão estar
Queria para sempre acreditar
mas nosso amor não pode suportar
Quando você for sair reze
para a gente não se encontrar
Porque seu amor adormecido
pode novamente despertar
Estaria mentindo se não ficasse
contente quando te vejo passar
Que no meio da noite eu ligo
para em silêncio ficar ouvindo
Um alô com sono você falar
Mesmo quando tenta me evitar
acredito em tudo que tivemos
Porque quando longe decide ficar
mais te conservo em meus pensamentos.
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14 de junho de 2007
21h33min

Depois de Mim ll
Eu sei que tudo se acabou
nossa história chegou ao fim
Quantas noites eu sofri
por você estar longe de mim
Difícil explicar o que sinto
quando te vejo com outro alguém
E com um lindo sorriso me diz
que tudo está muito bem
Eu não sei bem o que dizer
mas aprendi a viver sem você
Demorou mais enfim consegui
renascer mesmo longe de ti
Sei que tudo que vivemos
em nosso passado vai ficar
Mas queria que soubesse
que minha vida eu refiz
Que tenho um novo amor
e que eu também sou feliz
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22 de junho de 2007
8h19min

Texto - Queria
Às vezes queria saber falar outras línguas. Talvez isso pudesse evitar o desespero que sinto ao ninguém entender o que quero dizer. Quem sabe se mal soubesse
das palavras formaria frases mais simples. Apenas digo o que sinto e sinto aquilo
que vejo. Sinto aquilo que penso. Sinto aquilo que invade minha pele tentando entrar em meu corpo. Sinto o calor. Às vezes, sinto muito. Não que eu seja alguém de
muitos sonhos. Às vezes não sei se consigo dormir, quanto mais sonhar. Outro dia,
olhando para o céu parei e pensei: nossa como eu gostaria de ter nascido! O que
isso poderia significar? Para ser sincero nem eu mesmo sei. Existem tantas coisas
que eu não sei e outras tantas que sei e parecem que de nada servem. A gente vive
cruzando com estranhos pela vida que passam como se nem ao menos existíssemos. Quanto mais bonito o estranho maior a nossa transparência.
Agora por que depois que conhecemos as pessoas, elas se acham no direito
de querer controlar nossas vidas? Opinar sobre nosso destino? Querendo que tomássemos rumos mais fáceis? Às vezes é de minha natureza querer o mais difícil, o mais complicado. Por que às vezes dizem que não podemos comer algo por
aquilo ser ruim? Quem determina cada atitude somos nós por meio de nossas
escolhas. E se sentimos bem comendo algo ruim? Quem pode saber melhor que
nós mesmos?Queria ver alguém que têm objetivos parando para falar o que está
certo ouerrado a uma pessoa que conheceu possibilidades remotas porque acredito que essa pessoa esteja ocupada demais para fazer isso. Deve ser essa a verdade.
Por falar em verdade é difícil de acreditar, mas ela é diretamente proporcional a
aquilo que acreditamos na razão inversa do tempo. E o que essa fórmula maluca
calcula é que temos certeza de uma coisa antes que ela se modifique. A verdade é
mais variável que constante. Então por que às vezes julgamos as pessoas como algo
que não muda? Por que não sabemos aceitar que quando mudam suas verdades
mudam suas atitudes? Por que queremos que tudo seja igual e mesmo assim tenha
a graça de algo diferente? Por que às vezes exigimos demais da única pessoa que
nos dá alguma coisa e esquecemos que para essa pessoa a maior alegria seria o reconhecimento por aquilo que ela nos tem feito? É em cada olhar que se esconde um
segredo, e em cada desejo não satisfeito que se começa um novo pensamento. É em
cada esquina que não encontramos aquilo que procuramos que aumenta a pressão
sobre nossa cabeça. Às vezes destruímos todo um dia por uma simples confusão
e o que deveria ser real, misturado com a nossa emoção, torna-se algo destrutível.
Será que sobreviveremos a esse dia?
Estranho quando se pensa em sobreviver. Chego até a esquecer que todo
mundo morre um dia...
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30 de junho de 2007
15h27min

Poesia - Revolta
Quando o fim revolta a noite
e o céu está coberto de desejos
O tempo parece parado
em um eterno instante de si mesmo
Das estrelas que nada entendo
milhões de pontos na escuridão
Na companhia de quem não vejo
sentido falta daquilo que nunca chegou
Porque em meus pensamentos sempre estará
mesmo na conversa com Deus em silêncio
Mesmo na procura de cada sinal
que às vezes passo e não percebo
Entre o imaginário e o real
sempre um passo a beira do abismo
Pelos dias vou seguindo
como se na vida fosse invisível
Esperando que o acaso nos encontre
e essa busca logo chegue ao fim
Que a noite nunca mais se revolte
por você viver longe de mim.
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9 de julho de 2007
19h26min

Ausência
Enquanto a noite se vai
e o dia vem surgindo com o sol
E eu sozinho venho a andar
Procurando e você não está
Quando a tarde se vai
mais um dia que vivo sem você
E as coisas são difíceis de crer
mesmo depois de o tempo passar
Quando a vida se vai
Eu queria poder acreditar
Que tudo pudesse outra vez voltar
E um instante do dia me alegrar
Quando o sono se vai
cada dia é mais difícil viver
Ainda mais quando não posso te ver
Em sonhos eu sempre encontro você
Quando alguém já amou
com tudo aquilo que pode sentir
sua falta é difícil fingir
Eu só te queria aqui
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24 de julho de 2007
5h33min

Rogue 2
A saudade que sinto
Não consigo descrever
Quando vejo a sua foto
Não consigo entender
Você nem sabe que existo
Como insisto em te querer
Se quando ouvir meu nome
Nem se quer vai perceber
Que alguém morre aos poucos
Dormindo ao amanhecer
Pensando em planos mirabulosos
Para tentar te conhecer
Seus olhos são negros
Duas galáxias consigo ver
Na sua pele pálida
Vejo meu amor florescer
Só queria que soubesse
Que você me faz esquecer
De toda esta tristeza
Que Deus me deu pra crescer
*Faixa 11 CD
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26 de julho de 2007
20h11min

Poesia - Inside
Você pode correr
Para tentar fugir
Mas dentro de você
Ainda vou existir
Mesmo quando beber
Ou um baseado fumar
Quando o efeito passar
Ainda mais perto vou estar
Você pode me evitar
Para tentar me esquecer
Mas quando outro arrumar
A diferença logo vai perceber
Sempre fui tão sincero
Mesmo antes de desaparecer
Hoje quando te vejo
Um belo sorriso posso ter
Você me traz boas lembranças
Algo que só você sabe fazer
Se não gosta mais de mim
Basta me dizer
O que não podemos mudar
Só nos resta entender.
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1º de agosto de 2007
6h12min

Poesia - Sem Asas
Por esse amor tão diferente
que fico assim deslumbrada
Declamo uma certeza
e eu não quero estar errada
É pela calma que em mim sinto
quando compõe cada palavra
Com a certeza de todo dia
que nem sempre está tão clara
Desse gostar que é tão estranho
que te desejo e fico calada
Te comparar a outro seria engano
e por isso fico preocupada
Porque em momento algum
quero ser deixada
Dessa alma tão colorida
que quando vejo fico encantada
Que me nasce uma dúvida
me corrija se estiver errada
Me disseram que você é anjo
mas cadê suas asas?
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3 de agosto de 2007
2h42min

Poesia - Noite
Queria tanto lhe dizer
do pouco que sinto
do muito a aprender.
Quem sabe com lágrimas
possa compreender
do resto que falta
a vontade de morrer e viver
No mundo que caminho
o céu não pode se esconder
e a chuva que cai faz florescer
Nessa terra de saudades
fico sem palavras pra dizer
e me vem uma vontade
de falar com você
Clamei a Deus
mas ele não veio.
Tentei gritar a alguém
mas ninguém apareceu
Então pude ver minha face
no espelho a se dissolver
Entre o peito algo me falta
Na cabeça cultivo a calma.
Por isso semeio a noite
porque ela é só minha.
Triste, vasta e sombria.
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4 de agosto de 2007
8h05min

Composição - Desejos
Desejos
Queria tanto ter você
Que tenho medo de te perder
Desejo que me faz sofrer
Tentar a todo o momento esconder
Mas toda noite só eu sei
Quão triste pode ser
Quem sabe um dia, você
Mas quem sabe um dia,
Você vem me ver
Passar a noite inteira
Pensando em como ti ter
Todos os passos que dou
Me guiam em seus caminhos
Já andei a me enganar
Que poderia te esquecer
Doeu de mais em mim
Quem sabe um dia, você
Mas quem sabe um dia,
Você vem me ver
Pois instante algum
Posso deixar de te querer
E feliz novamente
Eu possa ser
Que nesse dia, você
Mas que nesse dia,
Você comigo vai viver
*Faixa 3 CD
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6 de agosto de 2007
18h59min

Rogue
Sou suspeito para dizer
pois não sei o que se passa
Horas que se vão
um sorriso sem graça
em um mundo sem futuro
sem quartos e salas
nem um filho para cuidar
ou alguém para se amar
Escravo de desejos
Amante da ilusão
Figurante do drama
Amigo da depressão
Vivendo em tristeza
não existe salvação
Estou tentando te encontrar
mas não sei por qual razão
Quem sabe não se trata
de uma doce enganação
Que Deus criou para mim
para castigar meu coração
que bate meio sem causa
por esperar a sua mão
Onde a resposta mais correta
é a morte ou a solidão
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7 de agosto de 2007
18h32min

Poesia - Se eu chorar
Se eu chorar
Se eu chorar, me acompanhe
Meu coração está tão triste
Meu amor parece distante
E te amar meu corpo insiste
Mundo estranho e covarde
Castiga minha alma que consiste
De diversos fragmentos de verdades
Talvez alguém tenha piedade
Me estenda à mão enquanto grite
Me levante e me derrube
Me faça tudo, se quiser humilhe
Rasga minha alma
Espanta minha calma
Me mate, se disso necessitar
Mas não diga, por favor,
Que te esqueça
Que desista
O mundo tem um infinito de estrelas
E minha razão não permite
Que te deixe escapar
Só porque me pediste
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10 de agosto de 2007
7h06min

Poesia - Amanheceu
Você envenenou minhas idéias
resumiu meus sentimentos
Transformou tudo que vivi
num triste breve momento
Antes fossem apenas cinzas
espalhadas pelo chão
Ou o copo de vinho solitário
esquecido na pia do banheiro
Havia mais coisas entre nós
algo maior para imaginar
Que noite perfeita é essa
ainda estou a me recordar
Uma saudade cheia de fervor
meu coração vem despertar
Mas quando ao lado vejo
você ainda está a dormir
Meu corpo a se acalmar
nos braços posso te sentir
Fico quieto a te admirar
enquanto o dia vem nascendo
Ao máximo eu aproveito
nossos últimos momentos
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12 de agosto de 2007
18h56min

Poesia - Gabriel
Poderia dizer muitas coisas
Mas decidi ficar em silêncio.
Deveria estar com a família
Mas escolhi ficar sozinho.
No meu íntimo acredito
Que todo dia é o fim.
Ás vezes me vejo perdido
Naquilo que sobrou de mim.
Um labirinto sem sentido
Feito de sonhos e desilusões.
Mas sempre volto no começo
Tropeço em meus sentimentos.
Lágrimas que caem no chão
Corpo imundo de acontecimentos.
Antes fossem apenas conflitos
Que eu torno realidade.
As coisas que não existem
Que insisto em dizer verdades.
Comigo é sempre assim
Uma eterna melancolia
Gabriel andando sobre a terra
Cercado de noites e dias.
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13 de agosto de 2007
18h12min

Sinto
Sinto angústia
depois a dor
Sinto saudades
do meu amor
Sinto o carinho
do lado de fora
Sinto-me sozinho
nesse momento agora
Sinto distante
nunca mais te vejo
Sinto seco
os lábios sem seus beijos
Sinto vazio
dentro do peito
Sinto triste
por me deixar assim
Sentindo um monte
e você nada sentindo por mim
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14 de agosto de 2007
16h36min

Alguém de Ninguém
Eu só queria alguém
sem nome ou rosto
Alguém que eu pudesse ligar
para dizer o quanto estou triste
Alguém para sentir saudades
Mas hoje eu tenho ninguém
Ninguém sente saudades de mim
Ninguém esta lá quando ligo
Ninguém escuta tudo que digo
Mas o que importaria ter alguém
Se Ninguém vai estar lá quando eu morrer
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16 de agosto de 2007
8h25min

Texto - Antes e Depois
Sempre escuto dizer que só escrevo sobre tristeza, perda e dor.
De certa forma é nessas horas que consigo escrever, porque estou em
maior sintonia com meu coração. Apenas escrevo as frases que ele me dita,
porém acho que, por pensar demais, acabo me expondo demasiadamente.
Agora, pelo fato de escrever sobre isso não quer dizer que não seja feliz. Acho
que Deus me fornece a tristeza, mas sempre junto a ela me dá uma dose de
compreensão.
Dessa forma posso pensar sobre aquilo que me machucou, porém não
sentir a dor do que passou. Muita coisa está acontecendo à minha volta. Muitas mudanças. Valores que se conflitam, sonhos que morrem uma nova flor
que nasce, um novo dia para se viver. Existem pessoas que nascem prontas,
nascem bonitas. Outras que precisam de mais cuidados, perseguir mais isso.
Mas o mundo é possível a todos que acreditam nele. Seja da maneira mais
fácil, seja da maneira mais difícil, tudo é possível para aquele que tem perseverança e acredita em si mesmo.
Não espere um incentivo para começar a viver aquilo que quer. Não espere o mês começar, não espere a data certa. Pois pouco importa o dia que é,
nunca é tarde para começar. Não espere por um elogio para se sentir bonito.
Aprenda a maravilha de ser você. Mesmo não sendo essa pessoa hoje, nada
te impede que amanhã você se torne bela. Apenas seja você mesmo e comece
agora o seu processo de transformação.
Por isso se dedique, corra atrás e faça acontecer. Uma oportunidade que
você perde, outra pessoa aproveita. Mas não se lamente por aquilo que perdeu
e, sim, olhe com a cabeça erguida sobre as coisas que está para conquistar.
Aprenda a entender o valor de cada conquista, de um novo dia. Pois é o conjunto desses elementos quem vai determinar seus resultados. Quanto maior
for a sua dedicação, melhor será o resultado.
Não tenha medo de se doar, de dar o seu melhor, mesmo não recebendo
nada por isso. Ninguém melhor que você para fazer seus sonhos acontecer. Por
isso, não espere que Deus te mande um estímulo para começar a realizar.
Eu tenho tudo isso dentro de mim, mas não sinto vergonha em assumir.
Às vezes erro e em outras, acerto. Às vezes sou fraco como uma criança, outras vezes me sinto capaz, sou como qualquer pessoa viva. Mas nunca errei
com a intenção de errar. E sim, sempre fui atrás daquilo que podia suportar e
viver. Afinal a gente erra tentando acertar, e é assim que aprendemos, justamente errando. Se você tem medo de errar jamais vai acertar.
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O fim é sempre triste. Ver que, às vezes, precisamos deixar o moribundo
que fomos, em um passado qualquer, para que um novo ser renasça, mais
evoluído, capaz e forte.
E quantas vezes isso vai acontecer em nossa vida? Enterramos nosso brinquedo, choramos por um amor que partiu, sorriremos quando nosso filho nascer e
vamos nos virar do avesso cada vez que a vida tiver uma nova surpresa.
Volto a dizer: preste atenção nas pequenas coisas, pois são elas que tornam
grande um simples gesto. Por isso não desmereça uma palavra, pois uma a uma
elas trazem o sentido daquilo que queremos dizer.
E se um dia chegar ao fundo do poço, não tenha medo. Isso é de certa forma,
algo bom, pois você só tem uma certeza, de que para baixo não dá mais para ir,
agora só resta subir.
Quando achar que está na maior escuridão que já se viu, sinta-se feliz. Na
terra, o momento mais escuro da noite é aquele que antecede o nascer do sol. Por
isso, se está se sentindo assim, logo poderá ver a luz.
Conheço algumas pessoas que lêem o que escrevo e só tenho a agradecer por
participarem da minha vida mesmo em silêncio. É por vocês que cada dia reviro
meus sentimentos em busca de algo novo. E aqueles que não conhecem, espero
poder de alguma forma ajudar ou distrair seu tempo.
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17 de agosto de 2007
8h11min

Poesia - Sem Medo
Fico sem jeito ao te ver
nunca sei o que devo fazer
Mas é tão bom o que sinto
quando estou perto de você
Sei que o silêncio incomoda
mas nunca sei o que dizer
Fico admirada olhando
tentando te compreender
De onde vem suas palavras
sempre usa a imaginação
Mas tudo que diz me toca
no fundo do meu coração.
Gosto quando me abraça
quando te olho e está sorrindo
São gestos tão simples
que completam meus sentidos.
Não te quero mais triste
fica bem pertinho de mim
eu prometo te proteger
e a gente sempre será assim.
Eu cuidando de você
e você cuidando de mim.
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20 de agosto de 2007
1h54min

Poesia - Ciúmes
Quando distante você está
Meus pensamentos ficam confusos
Não queria pensar assim
Mas eu fico muito inseguro.
Pois você é maravilhosa
A pessoa mais linda do mundo
É a metade que me completa
A realidade dos meus sonhos.
Mas quando comigo não está
Eu começo a imaginar
Que um outro possa estar
Querendo te roubar.
E de ciúmes minha alma dói
Deixa triste meu coração
Não quero que meu amor
Seja apenas recordações.
Mas acredito em nós dois
Por isso vou tudo superar
Porque agora que te encontrei
Nada mais vai nos separar.
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22 de agosto de 2007
2h37min

Poesia - Junto de Você
Estou carente de você
precisando de carinho
Querendo seus cuidados
tão triste estar sozinho
Está ventando lá fora
queria sentir seu coração
nós dois aqui juntinhos
cobertos pelo edredom.
Depois disso não tem jeito
um descontrole de emoções
basta em mim você encostar
simples toque de suas mãos.
Minha alma não pode suportar
o desejo de te querer
Nosso amor tem que se consumar
nos meus braços te envolver.
Com ternura um simples olhar
me desconjurar com prazer
não consigo nem se quer explicar
tudo que sinto por você.
Um simples eu te amo
não poderia descrever
esse infinito sentimento
quando estou junto de você.
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25 de agosto de 2007
21h26min

Poesia - Pequena Dor
Pela Lógica sem razão
que uni dois corações
Custo a acreditar
mesmo quando te vejo
Que Deus possa ter criado
algo tão perfeito
Não é por acaso que confiei
nos sinais que ele me disse
Procurando te encontrar
ainda que pareça maluquice
Muita coisa aconteceu
e no passado vai ficar
Não esperei tanto tempo
para deixar nosso amor passar
Sei que parece estranho
todas as coisas que digo
Mas as palavras do coração
nem sempre tem razão
Feliz como criança
por encontrar minha flor
Que faz minha tristeza ser
Uma suportável dor.
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28 de agosto de 2007
21h43min

Poesia - Perto de Deus
Em um dia não muito longe
apenas serei uma recordação.
As lágrimas em um dia de chuva
a água que molha meu caixão.
Por algum tempo serei lembrado
minha falta às vezes vão sentir
Mas os anos terão que passar
e a superação logo vai existir
E se um dia a saudade bater
e mais perto quiser se sentir
Basta um vídeo meu assistir
ou a música da LIVEURS ouvir.
Existem as poesias que fiz
esperando alguém chegar.
Teve as tristeza que senti
esperando a dor passar.
Mas não pude ser forte
com o peso de a vida viver
Não soube você esperar
para que feliz pudesse ser
Por isso minha vida tirei
para mais perto de Deus viver
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4 de setembro de 2007
3h58min

Poesia - Talvez
Talvez
Talvez ninguém nunca venha, a saber,
o que se esconde em meu sorriso
Talvez esse seja o último ano
e os mistérios estarão perdidos
Talvez a caixa esteja vazia mesmo
ninguém tirou a tampa para saber
Você sente medo apenas de ver
imagine eu que tenho que viver
Mas isso está dentro de mim
Se manifestando a cada instante
Sonhar muitas vezes é estranho
porque sei que tudo vai acabar
E os olhos de lágrimas se enchem
e de que adianta ainda lutar
Alguns dizem que faz falta
mas estou solto pelo mundo
Escolha uma estrela no céu
e prometa se lembrar de mim
Eu sempre me lembrarei de você
enquanto estiver assim.
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5 de setembro de 2007
7h40min

Poesia - Brilhar
São de contos e desejos
os pensamentos quando te vejo
É com sorriso e esperança
que tento não viver de lembranças
E o passado que passou
E o futuro que nunca chegou
É apenas o presente ausente
em uma estrada que não tem gente
Procurando encontrar, me perdi
nos caminhos que somente eu segui
Tentando ser feliz eu sofri
por dias e noites que vivi
São sentimentos que morreram
segredos que contei ao travesseiro
Até que o sol voltasse a brilhar
muitos meses tiveram que passar
Não arrisco dizer como será
o destino que Deus me reservou.
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7 de setembro de 2007
19h44min

Se você soubesse
Se você soubesse
pudesse compreender
Que não existe vida
quando estou longe de você
Talvez assim
não ficasse para trás
me vendo partir
minha alma a se acabar.
Se você soubesse
o quanto estou a sofrer
e o tempo a me castigar
as lágrimas a escorrer.
Mas tenho que acreditar
que tudo possa mudar
que a alegria na vida
ainda possa encontrar
Mesmo que não volte
que outra me encontre
depois disso será tarde
para você se arrepender.
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10 de setembro de 2007
2h26min

Poesia - Continuo Só
Preciso aprender a entender
que eu não posso ter você
Que às vezes a solidão
é a única coisa que vou ter
As coisas andam difíceis
sem ninguém para me ouvir
Eu não sabia para onde ir
eu continuo sem ninguém
Mesmo sem querer assim
meu amor você me devolveu
Nem mesmo quis saber
o tamanho desse sentimento
Desprezou todo o carinho
e o calor do meu coração
Eu continuo sozinho
até quando, não sei dizer
Tem coisas que acontecem
mesmo sem a gente querer
Por mais que tente esconder
no tempo tudo que senti
Existe amor demais no peito
meus olhos não me deixam mentir.
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15 de setembro de 2007
5h55min

Poesia - Solução
Às vezes eu queria apenas
sorrir como todo mundo
Mas a vida nem sempre
segue um bom rumo
Em outras, queria ir embora
um momento de alegria que seja
que minha alma não matasse
de tanta dor de cabeça
Eu queria que o passado voltasse
tempos felizes outra vez
Parar de olhar os sinais
apenas uma ilusão que aconteceu
Eu queria apenas dormir
quando os olhos fechar
mas são tantos pensamentos
aflitos a noite a me vigiar
Talvez apenas me desligar
sentir um pouco da paz de Deus
onde pudesse me confortar
me contentar com o que ele me deu.
Se me procurar e não encontrar
estou apenas fugindo na escuridão
em busca de um esconderijo
de uma nova solução.
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16 de outubro de 2007
16h07min

Poesia - Fim dos Dias
São os dias que tento esquecer
que não saem do pensamento
Amargas lembranças de realidade
tristes confusões de sentimentos
Engasgo o choro no meu peito
lágrimas de nada iriam adiantar
Porque o sol insiste em nascer
e o sono sempre custa a chegar
Sonho a sonho foi se acabando
como se escapasse entre os dedos
Nada que restou pode me alegrar
queria apenas ter um desejo
Mesmo quando nada tenho a dizer
um novo rumo tento encontrar
Na felicidade o entristecer
breves momentos de contentar
E quando tudo parece perdido
na escuridão uma luz acendeu
Algumas palavras para perdoar
e a paz novamente estabeleceu
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22 de dezembro de 2007
5h34min

Sonetos para Alguém
Sem Limite
Queria que pudesse sentir
algo pulsando no peito
Sangue circulando depressa
calor que esquenta por dentro
Alma inquieta tenta entender
o conteúdo de cada palavra
Sem perceber olhos transborda
pelo rosto escorrem lágrimas
Ao invés de falar, me calo
esperando que compreenda a dor
Em busca de escolher palavras
para não desmanchar nosso amor
Sei que não há mal em seus gestos
caprichos de um amor sem limite
E com ciúmes culpa os instantes
que ao meu lado Deus não permite
Construímos dia a dia nosso gostar
num terreno que ninguém acreditava
Numa estrada que só segue em frente
porque o mais importante está aqui.
Segurando entre meus dedos
indo até onde o impossível permitir.
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Transcrever
Construindo partes no oculto
pedaços de mim que não conhecia
A razão por não estar de luto
e de cada novo instante de poesia
Deus deu um nome aos motivos
como se cada prece não fosse em vão
O tempo passa sem perceber
que estamos fundindo nossos corações
Existem momentos de discórdia
mas quando se gosta isso é normal
Nos fortalecemos pelo amanhecer
entre os primeiros raios de sol
Faço frases de palavras conhecidas
como se só isso soubesse dizer
Preciso inventar novos termos
novas maneiras para te descrever
Mas no fundo é sempre a mesma luta
para transcrever o meu amor por você
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Sonhos
Às vezes penso que os sonhos
se desfazem logo pela manhã
Como se o sol os consumisse
das nossas esperanças
Mas à noite, antes de dormir
acreditei que tudo ser possível.
Alguém pode me dizer
o que acontece quando se acorda?
Mesmo quando tudo parecia errado
você apareceu como um dia bom
Eu comecei a acreditar acordado
de repente tudo se tornou verdade
Meu coração sem querer me disse
para onde todos eles se vão.
Como se em cada detalhe seu
estivesse cada sonho que se perdeu
Agora eu sei para onde eles vão
e venho aqui afirmar a você.
Não teria uma maneira melhor
para essa resposta responder
Meus sonhos fizeram você.
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Como um anjo
Queria ter as palavras
conjugar outros verbos
Expressar cada segundo
alegre entre eu e você
Não tenho como provar
a não ser pelo sorriso
Pela tristeza que sinto
quando estou longe de você
Porque tudo fica bonito
quando juntos nós estamos
Às vezes custo acreditar
você parece com um anjo
Protegendo meus caminhos
cuidando do meu coração
Orando para o senhor
me pedindo proteção
Mesmo após muito pensar
ainda não consigo dizer
Mas quero que saiba que é
maravilhoso estar com você
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Novas Palavras
Não mais falarei de saudade
o passado nada diz para mim
Venho agora falar sobre amor
novos dias para ser feliz
A realidade mudou minha vida
morrer não tem mais sentido
Hoje cada manhã que acordo
viver parece ser mais bonito
E quando tudo era solidão
dois corações Deus juntou
E aquela insana escuridão
apenas uma lembrança se tornou
Ainda não tenho as palavras
para expressar o que sinto
Pois tudo é muito novo
e há muito já tinha esquecido
O quão bom é ter alguém
passar tardes inteiras sorrindo
Até mesmo de te olhar em silêncio
enquanto está dormindo
Simples atitudes de viver
que fazem minha vida ter sentido
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Você
Quando acreditei nos sonhos
você apareceu na minha vida
Transformando toda a tristeza
na mais profunda alegria
Bastando apenas um olhar
para confortar meu coração
Me fazendo em nada pensar
quando segura a minha mão
Minha alma sabe se contentar
pelo fato da sua presença
O medo não mais me machucar
pela incerteza do anoitecer
Quantos dias esperei passar
para sentir esse novo amor
Que no colo vem me carregar
para perto de Deus viver
Maravilhoso quando comigo está
faz o passado nada parecer
Obrigado por me encontrar
e trazer a razão do meu ser
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6 de janeiro de 2008
21h42min

Grande Bebê
Vem, me pega no colo
cuida desse grande bebê
Afasta esses pensamentos
de não mais querer viver
Tranquiliza minha alma
e essa percepção distorcida
Me ensina a não temer
os caminhos dessa vida
Seja no meu jardim
minha única flor
Aperta meus braços
enquanto a gente faz amor
Transforma meus sonhos
nos dias mais bonitos
Mesmo que eu não mereça
perca algum tempo comigo
Acabe com toda essa dor
seja bem mais que uma amiga.
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15 de janeiro de 2008
6h50min

Poesia - Triste por dentro
Quem sabe em algum dia
eu consiga te perdoar
Nesse momento está doendo
e quando conseguir escrever
vai perceber que andei sofrendo
Quem sabe longe de mim
você possa enfim
ser feliz
Mas não se sinta assim
sozinha pela metade
Essa noite não consegui dormir
estava meio assim, sei lá
o coração triste por dentro
Queria saber como fugir
me desligar por um
breve momento
Sem entender o que aconteceu
tudo que sobrou não sou eu
Quando tentava me encontrar
achei algo que você esqueceu
Dai a alma não suportou
assim que meus olhos percorreram
encontrei aquela foto que você me deu
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17 de janeiro de 2008
2h28min

Poesia - Circo
Nunca mais disse que me ama
nem se quer ouviu nossa canção
O telefone toca insistente
chama, chama e cai á ligação
Faz tempo que não a vejo
sinto saudade do seu olhar
coração feito bala perdida
procurando seu corpo acertar
Pessoa, o que aconteceu
por que os dias passam devagar
Você pediu todo o meu amor
eu queria poder entregar
E se faço de picadeiro o tempo
sentado com cara de palhaço
Humilde espetáculo que vivo
pelo palco caminho descalço
No rosto rabisco um sorriso
tentando mascarar a minha dor
Nos olhos um estranho brilho
quando na multidão não vejo meu amor

106

31 de janeiro de 2008
20h23min

Menos Complicado
Nessa parte eu me despeço
sem canção ou grandes versos
Agora sem mais nenhum motivo
eu enterro tudo que passou
E nesse inerte vazio carrego
um bom lugar para ser feliz
Eu não preciso de mentiras
para poder ser quem eu sou
Minhas roupas não tem marca
nem minha alma está à venda
Mesmo que o pior não seja
da forma que tenta me pintar
Para alguém vou servir
e de abrigo poder me refugiar
Tranquilo fico nesse instante
ao qual não segue meus passos
Pois assim sei que viver será
algo bem menos complicado.
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3 de fevereiro de 2008
18h10min

Texto - O tempo
O tempo muito ensina e com ele aprendemos e talvez o que hoje possa ser
seu, amanhã não seja mais. Geralmente irá descobrir tarde demais o valor da
família. Mas não faça disso algo para se arrepender pelo resto da vida. Precisa
entender que amigos se modificam e que muitas vezes não será quem você espera que irá te ajudar. Vai perceber que quanto mais você pensa em alguma coisa
e menos encontra uma solução, mais seu corpo irá sofrer. Irá descobrir que você
aprende com seus erros, porém jamais irá dar a chance de alguém acertar, pois
sempre vai acreditar que todos cometeram o mesmo engano. Aprende que amores vêm e vão e que nesse ciclo irá ser feliz e sofrer. Percebe que muitas vezes você
vai ajudar alguém e não será retribuído, nem com gratidão por isso. Porém sintase orgulhoso por fazer para alguém o que ela não poderia fazer por você. Que
muitas vezes as coisas não aconteceram da maneira que deseja, porém isso não
diz que elas não estejam acontecendo. Que Deus muitas vezes é mais aquilo que
acreditamos, do que aquilo que está escrito. E que para encontrar Deus basta a
vontade de mudar e melhorar a si mesmo. Que felicidade está muito mais ligada
ao quanto você aceita sua vida e se contenta com suas conquistas do que possuir
tudo que deseja e não entender o valor de nada. Descobre que o que determina o
valor de uma pessoa não é o quanto ela tem na carteira e sim as atitudes que ela
tem com você. E que jamais deve julgar alguém por algo que ele tenha feito, pois
cada situação pode ser resolvida de diversas maneiras, porém nem todo mundo pode suportar as melhores saídas. Descobre que pessoas choram vendo um
filme, mas são incapazes de sentir alguma coisa quando veem outras passarem
dificuldades. Aprende que não deve esperar nada de ninguém e se alguém fizer
algo de bom por você já está recebendo mais do que esperava. E que são os pequenos detalhes que você sentirá mais saudade e que só existe um tempo para se
fazer as coisas, viva esse tempo conforme ele passa. Portanto quando for criança
brinque e deixe de fazer isso quando seus brinquedos forem pessoas. Percebe que
o que você quer precisa pedir e não ficar esperando de braços cruzados, criando
histórias ou sofrendo calado pelas coisas que gostaria de ter. E que as melhores
oportunidades são das pessoas que acreditam e que perseguem seus sonhos. E
que o medo está muito mais relacionado às expectativas das outras pessoas que
às suas próprias. Aprende que só se vive uma vez e que a única coisa que não tem
jeito de escapar nessa vida é a morte.
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8 de fevereiro de 2008
9h21min

Poesia - Apenas mais um
Tento não pensar que tudo acabou
Nos olhos a saudade me instiga
Foi tão bom, porém tão triste
O tempo que passou em minha vida
Tento me adaptar à realidade
Nada mais parece ser meu
As coisas que tanto gostava
Como tudo que eu tinha morreu
Entre os vícios de te amar
E o desespero de te perder
Em um breve instante encontrar
A coragem para te esquecer
Mas não sei se quero assim
você já mora em meu coração
Pensar quem de nós teve a culpa
aumentou ainda mais a pressão
Espero que me perdoe um dia
por não ter sido homem da sua vida.
O qual poderia ter sido o único
E no fundo fui apenas mais um.
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12 de fevereiro de 2008
5h12min

Poesia - Aquarela
O frio arrepia minha pele
o vento acaricia o meu rosto
como o dia está tão bonito
não quero perder nenhum segundo
Os pássaros no céu a voar
uma aquarela de lindos versos
pelos pensamentos a se formar
magia que se faz nesse momento
Por um instante fecho os olhos
posso escutar a voz de Deus
Nos lábios um tímido sorriso
a felicidade que reapareceu
Sem ter pressa esperei chegar
a minha vez de ser feliz
Toda tristeza não mais lembrar
o passado não mais me quis
Quero apenas o presente viver
um dia de cada vez seguir
Simplificar o que posso sonhar
sair sem o destino permitir
E para cada pessoa que ajudar
em forma de anjo poder existir
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14 de fevereiro de 2008
7h36min

Poesia - Desilusão
Na madrugada todos dormem
Eu tento, mas não consigo
Era mais fácil poder dormir
Se você estivesse comigo
Se soubesse que no almoço
Eu não consigo nem comer
Minha cabeça fica distraída
e meus pensamento em você
Nesse momento é estranho
queria muito poder conversar
Dizer tudo que estou sentido
nas palavras não engasgar
Porque você é minha vida
E meus olhos adoram te ver
Das meninas é a mais linda
Pela qual meu coração se perdeu
Espero que a agonia acabe
Quando eu segurar sua mão.
Para sentir que meu amor
Não será uma desilusão.
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16 de fevereiro de 2008
21h50min

Poesia - Nós Dois 1
Chega de palavras de saudade
Desse mundo de desejo
De viver o passado
Chega de lembrar de você
De chorar pelos cantos
De amar sem te ter
Chega de partidas
Para um mundo sem destino
E sempre voltar por se arrepender.
Só não te dou minha vida
Porque morto já estou
E só conto a história
Por que lá estive
E só quero que saiba
Que para mim você nunca partiu
Sempre esteve aqui dentro
Doendo a minha vida
Matando minha alma
Tirando meu sonho
Roubando meu pensar
Fazendo me lembrar
Que é só você que quero amar
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25 de fevereiro de 2008
5h31min

Texto - Um dia...
Por um dia apenas queria acordar feito criança, para que a vida desgovernada não fosse mais como uma dança. Cheia de passos atrapalhados, ao
som de uma música que eu particularmente não gosto de escutar. Queria que
as cantigas fossem ainda tão simples, que minha imaginação criasse os brinquedos mais fantásticos sem precisar, se quer, de pilha ou controle remoto.
Poder brincar sem me preocupar com a rua, subir em muros, escalar árvores,
jogar bola apenas de cueca com as outras crianças da vizinhança. Desconhecer os problemas que minha cabeça inventa e acreditar que problemas são só
os que a matemática nos ensina. Dormir até mais tarde sem me preocupar se
estou atrasado.
Pensando nisso, percebo como é incrível que os adultos não prestem atenção nas crianças. Acho que isso tornaria mais fácil um sorriso, sem se preocupar com o certo ou errado. Sejamos sinceros, todos sabemos que às vezes
merecemos o castigo por nossas travessuras. Mas na verdade estamos apenas
descobrindo a linguagem muda do mundo, acreditando ser novo aquilo que
para muitos já é antigo. E dessa forma tudo começa a tomar forma e cor, assim
passamos a perceber que meninos e meninas são iguais. Elas com suas brincadeiras tão chatas, porém quando descobrimos que o legal não está no que ela
carrega nas mãos e sim esconde em seus corpos, que encontramos o segundo
sentido da vida. E esquecemos nossos brinquedos e começamos a descobrir
nosso próprio corpo.
Como é bom a sensação do primeiro beijo, da primeira vez que se sai à noite
de casa com os amigos e quantas outras coisas bobas que pareciam ser tão proibidas e divertidas. Engraçado como as coisas simples tem tanto valor e ocupam
tanto espaço em nossas lembranças. Agora percebo enquanto penso que esta é a
minha única chance de viver, que só vou ter vinte e seis anos uma vez na vida, da
mesma forma que tive apenas uma vez meus 15 anos.
E me pergunto se no futuro estarei lembrando de hoje com a mesma saudade que lembro do ontem?
Mas se o tempo passa e eu sempre sinto saudades do passado, por que não
consigo me contentar com o meu presente sabendo que quando ele for passado
eu vou gostar? Por que tenho que esperar os anos passarem para entender o
quão maravilhoso e único eles são? Sei que da minha vida não se passou muito
tempo e que apenas o primeiro quarto dela se foi. Assim como descobri as
coisas quando criança ainda irei descobrir como adulto novos sentidos para
viver. Às vezes me nego a acreditar que o tempo passe e quando encontro um
fio de cabelo branco na cabeça começo a entender que o tempo está vencendo
a batalha com meu corpo, porém dentro de mim nada parece se modificar.
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Parece que quanto mais o tempo passa mais aprendemos a viver com nossa
solidão, nossos amigos vão tomando rumos diferentes e começamos a viver
e nos contentar com apenas uma pessoa, pessoa essa a quem iremos declarar
nosso amor e como crianças começaremos a inventar apelidos bobos e mudar
o tom de voz quando falamos ou nos referimos a ela.
E para aqueles que não encontraram essa pessoa ainda terão que se aventurar pela sociedade em busca de uma razão que faça nossas borboletas voltar
ao seu estágio de casulos, um retrocesso da espécie. Onde trocamos nossa liberdade por um novo estágio de amor e felicidade.
Mas na verdade acredito que sempre estaremos transitando feito parasitas
pelo processo de insatisfação que nos impulsiona a querer o que não temos e
não querer aquilo que possuímos. E a realidade é que a verdade vem aos pedaços e nem todo mundo tem a paciência para juntá-la.
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29 de fevereiro de 2008
7h18min

Poesia - O segredo
Eu conheço seu segredo
que tenta de mim esconder
Desejos que estão ocultos
palavras que nunca vai dizer
Talvez por falta de coragem
ou medo do que possa acontecer
Sei que imagina os instantes
como uma nova razão de viver
Não é por acaso que se sente
como se me conhece-se há tempos
Eu sou retrato desconhecido
daquele que amava sem saber
Mesmo que procure meus gestos
em cada pessoa que conhecer
Na ausência do que gostaria
eu venho ainda mais fortalecer
Mas não quero mudar sua vida
nem deixar triste o entardecer
Quero apenas mostrar que o mundo
é muito mais do que possa querer
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5 de março de 2008
9h10min

Texto - Faça você mesmo
Se fosse medir minha vida pelos meus erros pensaria que sou um fracassado. Não quero dizer que seja um sucesso, porém digamos que estou no
caminho certo.
Uma coisa eu tenho certa comigo, nunca tive medo de errar, de me perder,
da solidão, de ser persistente e de insistir. E quantas vezes não me senti um fracassado, mas ao invés de me lamentar erguia a minha cabeça e tentava de novo.
Às vezes acreditamos que a vida nos ensina, nos trás a experiência, mas acho
isso uma bobagem, porque na verdade a vida nos ensina a temer e a acreditar
que todo mundo é igual e vai te ferir ou sacanear. Acabando com nossa ousadia,
romantismo e criatividade, deixando nossos dias mórbidos e cada vez mais controlados. Acho que tudo na vida pode existir em dose certa, que nos dê prazer.
Porém não coloque em risco sua segurança ou saúde. E que existem pelo menos
umas dez maneiras de se fazer uma coisa então por que sempre tentar da mesma
maneira. Por que não inovar?
Se sua vida parece que perdeu a graça ou o sentido. Ou até mesmo que já
viveu tudo que tinha pra viver e daqui para frente é apenas sobreviver ao cotidiano. Por favor, quero que preste atenção.
Vamos recordar já que recordar é viver. Tente se lembrar de algum sonho
que gostaria de ter realizado, mas as circunstâncias não permitiram, ou faltou
oportunidade para realizá-lo. Por que não tentar agora anos depois? Quando
descobrir quantas coisas você pode fazer que já tinha se esquecido, vai começar a ver que seus erros têm um peso, mas eles também trazem novas oportunidades de realização.
Saber o real valor de cada coisa torna ainda mais valiosa nossas conquistas. Vivemos em um país de desigualdades e certos caprichos fazem toda a
diferença. Comece aceitando tudo aquilo que não pode mudar e amando tudo
aquilo que pode demonstrar. Diga um grande não pelo que você pode comprar
ou ter e sim pela pessoa maravilhosa que está voltando a ser. Pessoa essa que
não reclama da vida e sim vive. Eu sempre fui um sonhador. Vou contar algo
que eu vivi a vocês.
Para quem sempre escuta sobre meus sentimentos, mas poucos sabem sobre o
que realmente acontece, essa é apenas uma passagem, mas que sirva de exemplo.
Escrevo poesias desde os meus 15 anos e sempre tive o sonho de que alguém
que soubesse tocar violão pegasse uma de minhas poesias fizesse dela uma música.
Porque sem mesmo ter tentado eu acreditava ser descoordenado e desafinado para
tal feito.
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Enfim, por volta dos 22 anos, conheci uma amiga - Fernanda, que tinha amigos
que faziam parte de uma banda. Pensei que agora conseguiria realizar meu sonho.
Fui pedir a ela que falasse para alguém fazer a gentileza de transformar em música
uma de minhas poesias. Não foi por falta de esforço dela, mas isso nunca dava certo.
Uma vez um amigo dela tocou num telefone para eu ouvir um trecho de uma poesia
cantada. Mas não passou disso.
Eu poderia desistir, mas pensei por que não tentar? Foi essa mesma amiga
que me arrumou um professor. Porém já tinha se passado algum tempo e quando
quase completava meus 25 anos, comecei a fazer as tais aulas de violão e percebi
que era mais prática do que algo complicado de se entender. Com isso vieram as
músicas. Primeiro o professor fazendo, depois eu mesmo me baseando em outras
músicas, até começar a me aventurar sozinho. Fiz pouco tempo de aula. Um ano
se passou e aqui estou com outras pessoas compartilhando meu sonho que cada
vez toma mais forma e passou a ser o sonho de outras pessoas também. Agradeço
de coração às pessoas que me ajudaram direta e indiretamente, seja com comentários, críticas, tocando ou opinando.
Por isso não tenha medo de seus sonhos e de que eles cresçam e se tornem
os sonhos de outras pessoas. E a melhor lição para quem quer algo é: faça você
mesmo.
Não importa aonde você chegue, lembre-se sempre de quem participou e lhe
ajudou a realizar os seus sonhos.
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7 de março de 2008
22h

Poesia - Eu gosto
Eu gosto de sentir
seu corpo junto ao meu
Você dizendo coisas
falando que eu sou seu
Eu gosto quando sorri
com um brilho no olhar
me segurando nos braços
minha boca vem beijar
Eu gosto de viver
como um grude em você
que nem palavras precisa
para a gente se entender
Eu gosto de lembrar
o seu cheiro de bebê
que fica em meu corpo
e não consigo esquecer
Eu gosto de cantar
porque sou sonhador
por saber que na vida
existe um grande amor.
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11 de abril de 2008
10h14min

Poesias - Todas
Por todas às vezes que me fez chorar
Por todas às vezes que destruiu meus planos
Por todas às vezes que partiu meu coração
E a verdade passa a ser o que sonhei
Você era a minha vida e tudo era lindo
agora me falta o ar, uma nova razão
Você foi a carinho quando estive carente
Você foi o meu remédio quando estive doente
Eu não posso mudar o que aconteceu
mas em minha cabeça nada mudou
Eu sei que essa verdade machuca
quando ando pela rua sem sentido
Eu era tão especial quando estava comigo
Porque seu amor era tudo para mim
A vida vai passando entre estranhos
são tantos rostos e nenhuma esperança
Queria poder subir para o céus
descobrir em qual nuvem se escondeu
Eu tive a sorte de poder te encontrar
agradeço a Deus por essa saudade
Cedo demais ele tirou você de mim
meus olhos cegos não podiam ver
Mesmo depois de tudo que aconteceu
eu percebo que eu ainda amo você.
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16 de abril de 2008
6h36min

Poesias - Razão
Mudanças são difíceis
quando não se tem você
Eu queria poder te esquecer
acreditar que é tudo mentira
O Amor sempre traz a dor
e nenhum conto de fadas diz isso
Eu gostaria de saber explicar
te dizer onde está o paraíso.
Em cada olhar atrevido
tenso vou tentando desaparecer
Como um castigo, cada sorriso
Lágrimas estão a se verter
Não posso esquecer os gritos
a insistência pela falsa verdade
Tentando convencer que brigas
podem andar junto com a felicidade
Deixei meu corpo no abismo
juntei minha alma e o coração
Corro entre as faces escuras
iluminado pela minha razão.
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23 de abril de 2008
21h16min

Vida sem Você
Se, por acaso, antes Deus me chamar
darei um jeito de voltar
Para ser a brisa da sua manhã
ser o vento que balança seus cabelos
Acariciar cada centímetro do seu corpo
de uma forma que vai além dos pensamentos
Não serei apenas sua razão
uma saudade que não pára de doer
Velarei sobre cada sonho
Deixarei mais bonito o seu viver
Mesmo que não possa enxergar
sempre vai sentir minha presença
Basta os olhos você fechar
e minha imagem virá à sua cabeça
Por isso clama por meu nome
me inclui em suas orações
Lembra que mesmo distante
quero morar em seu coração
Me carrega enquanto vivo
mantenha acesa nossa chama
Deixa em vida escrita
as páginas da nossa história.
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12 de maio de 2008
21h43min

Hora de Vencer
Disfarça a tristeza num sorriso
esconde a insatisfação no olhar
Não existe caminhos para viver
nenhuma boa causa pra se lutar
Covarde máscara, coração partido
em cada detalhe oculto do tempo
Tenta esquecer momentos bonitos
coisas que nunca mais aconteceram
Fragilidade eu procuro num esconderijo
rumo incerto muitas vezes do querer
Desespero para conversar com amigo
sabendo que palavras não podem trazer
São os meses que passam sem sentido
Janeiro ou Fevereiro qual vai ser
O dia que sua mãe te pariu
para alguém resolver se lembrar de você
De que adianta participar desse ciclo
onde no fim você sempre vai perder
Parece que às vezes tudo é castigo
e que nunca vai chegar a hora de vencer.
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22 de maio de 2008
20h50min

Ex Amor
Dói pensar que outro vai estar
Com alguém que tanto amei
Recebendo os meus carinhos
Ganhando os beijos que ganhei
Eu sei que o tempo vai passar
e carregar tudo o que nós tivemos
mas é difícil não lamentar
foi tão lindo o que vivemos
Acho que ninguém pode explicar
porque as brigas aconteceram
pelos momentos que nós passamos
felizes, tristes e verdadeiros
Nem mesmo as madrugadas
poderiam ser mais as mesmas
Você era mais que uma amiga
ficávamos no MSN a noite inteira
Mas agora tenho que seguir
você soltou da minha mão
Ando meio perdido, confesso
Não me acostumei com a solidão
Espero que seja feliz amor
De mim não posso nada dizer
Estou tentando me adaptar
E novamente minha vida viver
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1º de junho de 2008
22h26min

Porto Seguro
Sinto vontade de te encontrar
e acalmar meu coração inquieto
Sentir seu perfume singelo
degustar a ternura do seu beijo
Entre seus cabelos deslizar
num suave toque dos meus dedos
E um farto sorriso provocar
você sabe ir além dos desejos
Desperta arrepios só de olhar
a química do nosso corpo perfeita
Basta meu umbigo no seu encostar
Minha alma com a sua entrelaçar
E viver perde todas as barreiras
porque juntos rompemos fronteiras
Posso tropeçar nos meus sonhos
me perder no infinito de te querer
Mas na única vez que viver
minha razão sempre será você
Sendo assim meu começo, meio e fim
um porto seguro para ser feliz
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6 de junho de 2008
8h52min

Dois Elementos
Trouxe a saudação num sorriso
criou um altar em seu coração
Entra sem nunca pedir licença
Degusta meu sangue com emoção
Me faz especial, mais que um amigo
conta seus problemas e sonhos
Fala que agora encontrou sentido
e quer para sempre estar comigo
Quando durmo admira meu corpo
afasta de mim todos os pesadelos
Beija minha testa, perto do olho
faz carícias em meus cabelos
Quando percebo seu rosto brilha
mistura de sono com alegria
É ternura, são tão simples momentos
uma química de dois elementos
Me envolve num encaixe perfeito
sensações impossíveis de descrever
Uma sinfonia de baixos gemidos
até que o sorriso possa reaparecer.
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12 de junho de 2008
6h19min

Poesia - Amor
Versos sempre conhecidos
para relatar o inimaginável
Sentimentos tão positivos
que chegam a causar ansiedade
Eu sei que já disse ser o paraíso
a pessoa mais linda de se ver
Fiz promessas de um céu tão lindo
porém sei, nada se compara a você
Em cada célula, em cada litro
em cada centímetro do meu corpo
Você é a razão e os meus motivos
sem isso é melhor estar morto
E Quando você venta, meu Deus
coloca mais lenha na fogueira
Nesse momento não tem medida
inflama esta alma, companheira
Milhões de copos não podem apagar
e tudo ao redor se incendeia
Realçando o brilho dos seus olhos
parecendo-se com as estrelas
E ficou ainda mais estranho
quando o clarão num instante findou
Bastou apenas a saliva do seu beijo
e todo o fogo se transformou
Fazendo morada em meu peito
eu sem saber o que era aquilo
O chamei de amor
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20 de junho de 2008
20h04min

Poesia - Outros Caminhos
Nunca é tarde para se mudar
deixar para trás o que passou
Se libertar de tudo o que viveu
escapar desse ciclo de dor
O Amor constrói muitas coisas
mas cobra muito caro depois
Mesmo assim, não tenha medo
se perdido se sentir um dia
Sei que o vazio pode assustar
e recordar também é viver
Mas aceite sem se lamentar
e deixe novas coisas acontecer
Liberte seus amores antigos
limpe seu coração ferido
Não tenha pressa de achar
porém nunca deixe de acreditar
Confie em seus instintos
eles irão te apontar a direção
Cada pessoa tem algo de bom
aprenda a ver além do corpo
Deixe-se cativar por sorrisos
lhe contando as suas intenções
Não tenha medo de tentar
mesmo que viva algumas decepções.
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22 de junho de 2008
21h33min

Texto - Os que enfrentam e os que fogem
Reflita acerca dos provérbios abaixo:
Céu limpo, mundo grande, porque o mosquito prefere voar em direção
ao fogo?
Grama verde, flores lindas, por que a cobra prefere comer o rato podre?
Essas são duas situações do provérbio chinês, que me fazem refletir sobre
as escolhas que podemos fazer em vida. Mostra que não importa as possibilidades, mas sim as coisas que tememos. Por mais que, às vezes, você possa ter
tudo de melhor, acabará se perdendo nas inúmeras opções da vida. Por isso,
é muito importante prestar atenção em suas emoções e atitudes. Por muitas
vezes um erro gera uma falsa sensação de culpa e, dessa forma, modifica todo
o curso dos seus planos, como se esse desvio fizesse parte de um processo
de auto-penitência. Por isso lembre-se: “Deus perdoa a todos aqueles que se
arrependem”.
Porém se pedir perdão a Deus e sempre voltar a cometer o mesmo erro,
passa a ser pior, porque além de mentir para Deus você passa a mentir para
você mesmo. Portanto, alem de buscar o perdão de Deus nós temos que nos
perdoar. Por quantas vezes não deixamos de fazer algo simplesmente porque
temos medo de enfrentar as consequências. Consequências estas que estavam
apenas na nossa imaginação.
Isso diz muito daquilo que achamos que as pessoas pensam de nós. E que
não faz disso uma verdade.
Por que as roupas de marcas fazem tanto sucesso?
As pessoas defenderiam alegando que a qualidade das peças é melhor.
Posso até concordar com isso, mas se fosse apenas essa a razão, por que as
pessoas iriam falsificar essas marcas? Isso nos prova que de certa forma ela dá
“poder” à pessoa que acreditam que o dinheiro pode comprar qualidade. Isso
é um ciclo de fuga, fuga de possuir um caráter próprio.
Podemos fugir durante toda a vida, porém cada escolha tem seu preço e
uma hora a conta chega para pagar. E essa não dá par ser parcelada em doze
vezes no cartão.
Essa falta de questionamento sobre seus atos acaba gerando uma falsa
sensação de felicidade. Por exemplo, conheço pessoas que ficam felizes com
a desgraça de outras.
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Agora o que acontece se a tirarmos dessa cultura de felicidade na qual ela
está inserida? Provavelmente, ela vá começar a se entristecer, pois vivenciará
a sensação de perda. Agora me vem a pergunta: será que rir da desgraça alheia
é felicidade?
Acho que em muitas ocasiões acabamos por não saber distinguir a qualidade do sorriso que estamos dando. Achando que a felicidade é apenas o que
sentimos, e não a razão pela qual sentimos. Eu conheço pessoas que criam
suas aparências em cima de objetos materiais, dinheiro, sobre tudo aquilo
que se pode ter ou comprar. Enquanto ela puder sustentar essa imagem estará
feliz, mas se for retirada desse contexto de ter e querer ela se sentirá a pior
pessoa do mundo.
Agora surge a pergunta, ela está dando o real valor às coisas certas?
Acredito que para quem tem qualidade de vida, o restante virá apenas
como complemento. Existem pessoas também que aprenderam a passar a vida
se lamentando e culpando a Deus, fugindo de suas responsabilidades e buscando nos “amigos” um modo para auxiliar em suas fugas, indo para o bar,
usando drogas, saindo e até mesmo conversando sobre qualquer coisa menos
sobre como poderia solucionar seus problemas.
Acredite tem pessoas que simplesmente não aceitam a verdade, e assim
podemos começar a entender porque a cobra e o mosquito preferem se destruir a enfrentar suas deficiências. Nem sempre o caminho mais fácil nos
leva a algum lugar, muito menos ao melhor lugar. As pessoas que mais se
dedicarem a enfrentar seus medos obterão os maiores resultados alcançando
assim os melhores lugares. Dessa forma poderão viver seus sonhos. Essa regra
é válida para os muitos que preferem ser como todo mundo a se dedicar mais
e obter os melhores resultados. Para muitas pessoas o que escrevo serve como
reflexão e busca de melhorias, para outras pessoas são apenas “críticas”.
Vamos refletir sobre essa afirmação. Aquele que diz ser criticado, com certeza é uma pessoa que vive em processo de fuga, pessoa essa que nunca irá
mudar. O mundo precisa desse equilíbrio, portanto alguém vai ter que comer o
rato. Só não podemos deixar que pessoas que se dedicam, se juntem as pessoas
que fogem, porque desse jeito fica muito difícil se chegar a algum lugar. As pessoas que fogem não querem seguir para a direção correta e dessa forma acabam
por desviar o curso de pessoas que têm tudo para crescer.
Portanto, pense na sua vida como um todo, e quando começar a abrir
mão de tudo àquilo que te prende e deixar de ser como todo mundo acredite
que Deus estará reservando um lugar melhor para você. Às vezes é melhor
voar no escuro do que morrer queimado na luz. Sem sacrifícios não existem
benefícios.
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1º de julho de 2008
5h54min

Vida
Encontra na beleza de um olhar
escala verticalmente seu amor
Tenta nas metáforas explicar
cada momento que se passou
Saudades do que nunca vai voltar
fragmentos de vida que findou
criança, jovem e um algo mais
reserva em seu coração um lugar
belo e lindo para tudo que ficou
E às vezes não dá para suportar
a morte de alguém que se amou
e pelo tempo sempre vai ficar
membros da família que te criou
E com certeza um dia vai brigar
com as pessoas que mais gostou
como uma forma de se libertar
dividir com os outros a sua dor
Alguns dias sem comer vai ficar
sem saber a razão de se viver
querendo cavar um buraco e entrar
para que ninguém possa te ver
Mas acredite tudo irá passar
seja valente aguente sem rancor
Apenas desta vez não vamos chorar
sem culpas pelo que não brilhou.
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4 de julho de 2008
20h12min

Vou contar
Às vezes no vazio de mim
procuro encontrar soluções
Transito entre grandes vales
seguindo pistas do meu coração
Fecho os olhos e posso te ver
há tempos estou a te esperar
Quando segurar as minhas mãos
eu não quero nunca mais soltar
sei que viver não é algo fácil
mas com você tudo é possível
Me segura forte em seus braços
não deixa a vida escapar assim
Desperta o sol com sua beleza
e ilumina todo o meu destino
Tenho medo de ter que andar
pelos caminhos mais sombrios
Leva consigo minha alma
uma recordação de meu amor
Por toda minha vida vou lembrar
da pessoa mais linda que conheci
Mesmo no céu se um dia estiver
a todos os anjos irei contar
Que ao seu lado é o lugar
mais perfeito para se estar
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11 de julho de 2008
7h56min

Esperança
Toca a nota e sai o som
acordes de uma triste canção
Talvez essa seja a razão
porque nega a minha presença
Tenho medo de te ver chorando
que a verdade possa aparecer
Desistiu de mim sem tentar
desprezou o que sentia por você
Eu sempre disse que te amava
você jogou os sentimentos ao vento
Queria poder explicar as coisas
tentar esquecer nossos momentos
Lamento não ser a sua esperança
vivo das nossas lembranças
Para você minha saudade nada significa
por isso prefere suas amigas
E querendo seu bem fiquei assim
apenas com os órgãos dentro de mim
Queria apenas que compreendesse
que não precisa tudo ter um fim
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13 de julho de 2008
8h17min

Poesia - Essencial
Tão essencial quanto o ar
mas com os olhos posso ver
Existem inúmeros motivos
mil maneiras de te querer
Escrevo poemas sem sentido
para relatar minha vontade
De estar entre seus braços
para matar minha saudade
Fundamental como meu amor
gostar de você é um prazer
Eu queria saber explicar
como que me fez renascer
Curou as cicatrizes da vida
me ensinou a não temer
Trouxe a luz na escuridão
ensinou as flores a crescer
Não queria mais lamentar
mas não consigo te esquecer
Pois me mostrou que ainda
feliz na vida eu posso ser
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22 de julho de 2008
18h59min

Gosto de Gostar
O que devo fazer
com o desejo que me chama
Se entre essas paredes
sua presença está ausente
Triste saudade está no ar
encho meus pulmões de você
Estrelas a me consolar
no escuro nada posso ver
A minha volta tudo muda
as unhas que estão a crescer
Dias difíceis irão passar
estou cansado de querer
Um motivo para te encontrar
e a vida novamente viver
Dos lábios o frio espantar
os seus nos meus aquecer
Meus braços a te segurar
coração mais forte bater
Falta os cuidados e caprichos
aquele brilho que é você
São detalhes talvez ocultos
que somente o amor pode ver
Nada mais me resta a fazer
porém não quero te esquecer
Sendo assim não me supero
porque gosto de gostar de você
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27 de julho de 2008
6h52min

Verdade
Um amor que me machuca
que arde em meu peito
Minha alma e minha vida
a dor de um sentimento
Eu não sei o que fazer
obrigado estou seguindo
Falta energia e alegria
já nem sei aonde vou indo
São as paredes do quarto
agora sem nenhum colorido
Triste demais nada sobrou
um castelo que está vazio
Você tenta de novo explicar
mas nunca consigo entender
Quais as razões e motivos
consequência desse querer
Sem mais versos ou poemas
rimas de outras palavras
Sem retratos ou novas fotos
cenas de outra balada
Não consigo mais pensar
em sonhos que se desfazem
Você não quis acreditar
mas tudo que disse foi verdade
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8 de agosto de 2008
18h45min

Agora
Não seria apenas se sentir sozinha
mas sempre parece faltar alguma coisa
Talvez seja a companhia de um amigo
ou quem sabe alguém que te dê carinho
São as noites solitárias no computador
momentos íntimos de extrema ansiedade
Olhar a caixa de e-mail a todo instante
sempre em busca de uma nova mensagem
Viver esperando que alguém se lembre
e mande para você as últimas novidades
E quando nada mais disso acontece
você resolve se revoltar com o espelho
Colocando defeito em cada detalhe
fazendo o que é bonito parecer feio
Então deita na cama e se põe a lembrar
de amores antigos e tudo que se viveu
Aquilo parece um gatilho que dispara
dentro de você uma solidão sem fim
Matando sua alma, partindo seu coração
escorrendo dos seus olhos toda a dor
Dá vontade de morrer, de não mais lutar
a impressão de que Deus se esqueceu da gente
E dessa forma vive sua vida num réquiem
enterrando cada oportunidade de crescer
Por isso acredite quando eu lhe disser
que estão aproveitando da oportunidade
de cada momento que você aceitou perder
Vamos, essa é a hora exata de se levantar
e parar de se lamentar e sentir dó de si mesma
Seja diferente, não viva de modismo
você quer ser especial ou como todo mundo?
Chegou a sua vez e esse é o seu momento
sinta a vida novamente pulsando aqui dentro
Aceite tudo que não pode mudar
e aquele passado que fica te machucando
Seu destino agora é seguir em frente
faça seus planos e persiga seus sonhos
e o mais importante: nunca deixe de ser você mesmo.
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13 de agosto de 2008
7h24min

Tão Bem
Amor eu queria tanto explicar
encontrar palavras para dizer
Eu sei que nada que eu diga
irá conseguir te descrever
Você me faz sentir tão bem
alguém que para sempre quero ter
Nos momentos tristes e alegres
fica comigo e me ajuda a vencer
Me esconde dentro do seu corpo
me aperta forte em seus braços
Deixa que o sol venha brilhar
juntos vamos ver esse espetáculo
Segue as pistas do meu coração
deixa meus beijos te mostrar
Que não existe um lugar melhor
seu destino é onde vamos estar
Eu sei que tudo isso é real
porque quando fica longe de mim
Meu mundo perde o sentido
A saudade dói e me deixa assim
Por isso não me abandone jamais
Deus me abençoou com seu amor
e minha vida depende de você
não me esqueça, por favor,
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15 de agosto de 2008
3h38min

Olhos Abertos
Esconde nas palavras seu humor
que a posteridade traga o sentido
Deixando os segredos mais secretos
guardados junto com o que foi vivido
Como se alguém pudesse decifrar
juntar as peças desse quebra cabeça
Sendo que existe muita coisa perdida
na memória ficou mais que esquecida
Olhe suas fotos e colhe um sorriso
lembra dos dias em que foi feliz
Parece às vezes tão distante aquilo
o presente é algo agora tão vazio
Alguém viu onde perdi o meu destino
faz falta saber para onde se vai
Deus já se cansou das minhas orações
fica bravo toda vez que eu chamo
Mas não tem problema se assim deseja
vou viver na terra minha solidão
Mesmo que algumas noites não adormeça
Ficando de olhos abertos na escuridão
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22 de agosto de 2008
7h25min

Seu Lugar
Pela manhã percebo sua ausência
o sol chegou em meio ao silêncio
Adormeci com você no pensamento
e acordei no pesadelo da solidão
O tempo não passa e eu com medo
nesse momento é difícil suportar
Não sei da onde vem tanta ansiedade
sinto aquele cheiro de ilusão no ar
Alegria foi embora e não voltou
vejo suas fotos e aumenta a dor
Queria poder fitar aquele sorriso
deitar no seu colo como um menino
Toca minha cabeça e me faz carinho
eu fico te olhando e achando bonito
Mas sem você nada parece ter graça
eu desejando mais alguns minutos
A porta está aberta basta entrar
porque junto de mim é o seu lugar
Não demore que o tempo castiga
e lembra que eu te amo, fugitiva.
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1º de setembro de 2008
3h41min

Meu Orgulho
Oculto em mim a saudade
confundindo assim a realidade
Porque meu orgulho não permite
que eu lhe conte toda a verdade
Se soubesse o quanto pode doer
só de pensar que não vou te ver
talvez entendesse que o brilho
é a tristeza por não saber de você
Eu posso sair por toda a noite
Permanecer até a festa acabar
mesmo assim parece faltar algo
são apenas palavras na mesa do bar
Sendo assim nada pode satisfazer
tampar o vazio que você sabe conter
tanta coisa eu queria lhe contar
coisas que poderiam te alegrar
Por isso me cansei dos meus disfarces
sem querer você quase pode saber
que eu nunca amei alguém
como amei você
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10 de setembro de 2008
23h08min

Poesia - Mais Simples
De todas as vezes que eu ouvi falar
me faltava capacidade para compreender
Eram tantas formas de se poder amar
mas meus pensamentos só ficavam em você
Como uma brisa suave veio me tocar
trouxe muito mais do que podia querer
Levou todas as dores para longe de mim
me ensinou a não ter medo de viver
Agora à noite as estrelas eu posso apreciar
sem ter mais motivo da escuridão temer
Porque com a sua luz eu posso enxergar
uma lua que resolveu do céu descer
Muito mais do que eu poderia imaginar
Deus me deu o melhor que se pode fazer
Ainda mais alegre você consegue deixar
quando olhando para mim tenta dizer
Que não encontra maneiras para explicar
como um anjo em vida pode encontrar
Uma emoção muito difícil de se controlar
Felicidade que transborda além do seu ser
A coisa mais simples para se amar
e também a mais complicada de se perder.
*Faixa 9 CD
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18 de setembro de 2008
19h50min

Texto - LIVEURS
Quando criança tive que aprender sozinho que os sonhos se desfazem
quando acordamos. Porém nunca quis acreditar que isso fosse verdade, pois
sentia dentro de mim que para quem tem fé o impossível não existe.
Eu queria fugir, queria entender e procurava amigos que pudessem me
compreender. Mas são tantas pessoas, tantos mundos distintos e os anos passaram. Nem sempre é fácil aceitar as diferenças. Aceitar que tinha duas casas, os
pais ocupados no trabalho, entender as coisas que ninguém explicava.
Até que um dia descobri que podia aliviar minhas dores emocionais escrevendo. Quando me dei conta, tinha mais do que um caderno de dias felizes
e tristes, palavras doces e amargas. Tinha um jardim com minhas alegrias e
lágrimas escondidas, porque todos sabem que um homem não deve chorar.
Mas no papel eu me desdobrava, contava as coisas que me chateavam. Tudo
aquilo que eu não tinha com quem conversar, a ele eu revelava, a vida passou.
Agora eu já era adolescente e o tempo me dava experiência. Podia começar a admirar sem medo àquelas pequenas sementes de palavras germinando
em poesias. No entanto, é da natureza humana ser insatisfeito e meu coração
sentia que faltava algo quando lia tudo aquilo.
Faltava as pessoas poderem ouvir a voz dos meus pensamentos em um
tom, uma nova tendência, uma melodia para toda aquela rima, um violão para
completar toda a magia.
Durante anos procurei um trovador, que pudesse cantar as minhas mazelas de amor.
Foram tantos dias em vão, tantas vezes encontrei um não e acreditem,
quase desisti. Porém resolvi dar uma chance a mim mesmo, pois por muito
pouco tudo poderia ter um fim.
Parei de lamentar meu fracasso de não encontrar alguém disposto a cantar
minhas poesias. Então passei a procurar alguém que violão pudesse me ensinar.
Em pouco tempo já tinha aprendido os acordes maiores e menores.
Minha alma sentia que estava pronta, que poderia enfim começar a dar
um passo em direção aos meus sonhos. Mas a vida é a arte do encontro, e
como se Deus mostrasse para que eu continuasse, sempre colocava perto
de mim pessoas para me auxiliar e caminhar juntos. Cada qual com seu
tempo, porém passos importantes, e todos sabem que quem anda junto não
fica para trás.
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Comecei a compreender que o mundo é das pessoas que acreditam e que
com amor, e aceitação de nossas limitações podemos ir além do que podemos
imaginar.
Ninguém tem a obrigação de carregar nossos sonhos, porém se você tomar a iniciativa, o mundo começa a conspirar a seu favor. Sem perceber aquela alma de menino renasceu quando já era adulto e me revelou que mesmo
acordado posso me ver sonhando. Assim, quero que saiba que quando ler,
ouvir ou pensar em Liveurs, tudo isso é bem mais do que música, sentimento
ou poesia. É a prova que mesmo no mundo em que vivemos, onde o caos parece dominar, ainda existem pessoas sonhadoras e apaixonadas que fazem do
amor uma nova fonte para se rejuvenescer.
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13 de outubro de 2008
1h52min

Eu Sou
Eu sou suas palavras e seus poemas
as lágrimas que caem enquanto pensa
Eu sou sua luz e ainda seu abrigo
a sensação de não estar mais sozinho
Eu sou sua rima e porque não sua cor
a pessoa que você se refere como amor
Sonhamos tantos planos possíveis
porém o destino assim quis nos separar
De tanta coisa que vivemos nada ficou no lugar
Deus sabe que ninguém mora mais em mim
Minha alma foi embora temendo nosso fim
Sobrou apenas estilhaços dos meus pedaços
fragmentos de alguém que a vida entregou
a alguém que não soube dar valor
Eu sempre serei suas razões e seus motivos
a incerteza de não saber como teria sido
Eu sei que entre seu sorriso mais lindo
alguma coisa do que vivemos ainda ficou
Porque nessa vida o amor que nós tivemos
é bem mais do que qualquer pessoa sonhou
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14 de outubro de 2008
17h19min

A Flor
Te ver é como encontrar a Deus
pensar em você é uma oração
Tem a graça de cada momento
fazendo da calma uma emoção
Não é apenas poder te querer
nem seus olhos da cor do céu
São seus detalhes mais ocultos
que completam a sua perfeição
Sabe ser mais doce do que açúcar
mais provocante que dinheiro
Carregando entre seus lábios
os mais fantásticos desejos
Sua beleza sempre me fascina
me deixando sem nenhuma reação
Sabe ser mulher, às vezes menina
me alegro quando me dá atenção
Às vezes parece um delírio
uma febre insana ou alucinação
No seu jogo me faz de vítima
me leva no papo, na prorrogação
Pois entende como ninguém
cada pedaço do meu coração

145

19h41min

A Felicidade
Enquanto vejo a felicidade
faço desenhos sobre a areia
porque sei que sempre parte
e talvez eu não mais a veja
Tenho apenas medo que o vento
estrague ainda o que desejo
levando todos os meus grãos
fazendo que não mais a reconheça
Sinto a paz enquanto rabisco
de joelhos com as mãos no chão
tomo cuidado, faço com carinho
evitando estragar pela emoção
Vou curtindo cada momento
enquanto a vida faz sentido
aproveitando que um sorriso
me guie para a melhor direção
São as chances que o destino
sem querer nos dá na vida
que fazem as coisas simples
ficarem ainda mais bonitas
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18h44min

Lute
A vida está acontecendo aqui fora
pare de se fechar dentro de você
Veja quantas paisagens, quantas cores
tantas coisas lindas para se ver
Por isso vamos enfrentar esses medos
voltar a andar no trilho do destino
deixando que o passado agora seja
páginas viradas de um livro já lido
Permita que as pessoas que te amam
ajudem a te guiar nesses dias difíceis
Superando a cada novo obstáculo
fazendo que o amanhã seja algo bonito
Agora vamos aceitar tudo que já passou
todos os erros que já cometeu na vida
Deus sabe perdoar quem se arrepende
por isso chega de torturar seus dias
Deixe novamente que o amor possa
invadir bem no fundo o seu coração
fazendo que tudo que venha acontecer
possua brilho, sentido e direção
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20 de outubro de 2008
4h

Resgate
Me resgate
tire de mim esse medo
cuide dessa alma machucada
de feridas abertas ao tempo
Ronda minha vida
protege Senhor meu caminho
afasta de mim todo o mal
não permita que me sinta sozinho
Perdoa se errei
de joelhos aqui te peço
enquanto de olhos fechados rezo
procurando sua glória encontrar
Em silêncio agradeço
por tudo que já tem me feito
pela força que em mim conserva
quando no próximo se manifesta
Ilumina minha alma
seca as lágrimas quando derramar
salvando assim esse seu filho, Senhor
a viver sem medo de errar
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22 de outubro de 2008
18h

Morreu Ontem
Se queres saber como estou
apenas posso dizer que feliz
Nada mais ofusca meu brilho
tentando esconder a minha luz
Minha risada hoje parece solta
um som que eu nunca escutei
Porém gosto dessa nova forma
como gosto da pessoa que me tornei
Por isso não me fale de saudade
aquela pessoa morreu ontem
Deixe-a descansando em paz
com toda sua grosseria e defeitos
Não tenha medo, não olhe pra trás
Corra sem que nada te prenda
Nem se quer pense no que pensarei
apenas sinta-se livre para realizar
Quem sabe você ainda descubra
que com as suas asas você pode voar
De coração um conselho te dou
jogue fora as suas correntes
não aprisione mais nenhuma alma
naquilo que você definiu como amor
Não pense que eu te quero mal
saiba apenas que não te quero mais
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25 de outubro de 2008
17h52min

Sem Final Feliz
Os dias passam sem parar
tenho medo de voltar atrás
de enfrentar os meus amigos
tentar viver sem brigarmos mais
Os mesmos medos, os mesmos erros
ainda tenho os costumes que você acha feio
Não é fácil eu bem sei
e quantas vezes tudo teve um fim
Eu sofrerei tudo outra vez
porque quando me chama, eu digo sim
Não consigo aceitar a razão
nem entender porque acaba assim
Mas agora tudo é diferente
porque conheço nossa história
Ela nunca vai ter um fim
Vou curtir cada segundo juntos
porque nosso amor será sempre assim
uma linda história sem final feliz
*Faixa 12 CD
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30 de outubro de 2008
5h33min

Enganos
O que passou não volta mais
Eu quero esquecer suas mentiras
Eu vou rabiscar os seus planos
Queimar as suas fotografias
Eu vou apagar o seu número
Eu vou esquecer o seu gosto
Não quero nem ver o seu rosto
Não ligue para as minhas amigas
Por isso me entenda por favor
essa é a hora de viver a sua vida
e não adianta mais você insistir
Porque essa é a nossa despedida
Não lamente que tudo terminou
Eu não posso mais te acolher
Eu não quero mais te amar
E uma outra pessoa vai te querer
Eu poderia ter sido para sempre
Eu poderia ser sua razão de viver
Quando doente eu cuidei de você
O que mais de mim você vai dizer
Quantas coisas ainda vai inventar
Para os outros de mim afastar
para que sozinho continue a viver
Sendo que quando você me teve
o meu amor nunca soube entender
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3 de novembro de 2008
4h49min

Não posso escutar
Sou seu céu ou seu inferno
talvez o seu desejo mais secreto
Porque eu sei espantar seus medos
como sei decifrar seus segredos
Por isso na noite se vira na cama
me procura em seus sonhos de prazer
para poder relembrar
lindos momentos entre mim e você
Agora acorda meio que assustada
como se pudesse sentir minha presença
Permanece suada na cama deitada
recorda seus sonhos antes que esqueça
Em silêncio se questiona no escuro
seu coração assume que ainda me ama
Fica confusa e baixinho me chama
e se pergunta “será que ele ainda me ama?”
Lembra dos meus carinhos e dos beijos
da felicidade de cada doce momento
Pensa em ligar, mas não tem coragem
e calada percebe o desespero chegar
Porque sabe que um dia fui seu anjo
e hoje quando me chama eu não posso escutar
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9 de novembro de 2008
3h55min

Desperto
E com o tempo que me pega
Sobre a pressão que te esmaga
Pelo toque de meus lábios
Contra o carinho de seus abraços
Pela saudade que agora sinto
Dessa tristeza que em ti guardo
Com o desejo de quem sobrevive
Conservo o medo que é aliado
Desse descaso que em mim revelo
Muitos dirão que estou errado
Pela escuridão que é tamanha
E mesmo assim Enxergo
Uma dúvida aqui te entrego
Qual caminho será sensato
Nas esquinas que te encontro
No pouco tempo que nos tem sobrado
Essas lágrimas que estão caindo
Quando te nego ao meu lado
É como o fim de um longo dia
Quando se chega cansado
E com o sono da noite
Possa se ver recuperado
E os sonhos daquela dia
Não serem mais lembrados
Você indo para sua casa
E eu seguindo para o meu lado.
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10 de novembro de 2008
2h06min

Poderia dizer (Le Tunnel)
Eu poderia dizer que você é especial
que em cada detalhe posso me perder
Que na vida tão poucas coisas poderia
ser comparadas a um pedacinho de você
Eu sei que não é mágica, nem magia
alguma alucinação que eu possa ter
Porque você vai além da imaginação
nada se atreve ser tão perfeito como você
Seriam as cores ou quem sabe o sorriso
alegria quando abro os olhos e posso te ver
Parece tudo um sonho lindo
algo que jamais imaginei poder viver
Às vezes parece tudo tão divino
que começo a flutuar nos pensamentos
Me encontro no céu, vagando sozinho
como anjo atrevido, me apaixonei por você
São os sonhos e o cessar dos gritos
os mistérios que não posso compreender
que transformam as pedras com seu brilho
em lindas estrelas para eu não me perder
Trazendo na vida um último suspiro
uma alegria impossível de se conter
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13 de novembro de 2008
2h29min

Me liga
Assim que você ouvir, me liga
acabe logo com essa ansiedade
prove que tudo que tivemos
teve pelo menos algo de verdade
Deixa de castigar esse coração
que um dia foi seu abrigo
Me perdoa se eu te magoei
mas me tira logo desse castigo
Eu sei que agora anda triste
sem uma boa razão para viver
Mas eu estou aqui na sua frente
abra os olhos e vai poder me ver
De que adianta esse seu orgulho
Deus perdoa a quem se arrepende
Dá uma chance para quem te ama
agora tudo será diferente
Se eu te quero e você me ama
porque manter essa distância
Abra as janelas da sua alma
deixe eu ser a sua esperança
Porque quando juntos estamos
sou mais feliz do que uma criança
*Faixa 8 CD
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14 de novembro de 2008
20h40min

É amor
À noite deitamos sobre a grama
para observar as estrelas no céu
Minha mão segurava a sua
o meu rosto colado ao seu
Nada mais era necessário
para eternizar aquele momento
Era tão belo e tão singelo
cada um dos nossos sentimentos
O vento atravessa seu cabelo
enquanto acaricio a sua cabeça
Te aperto forte nos braços
para que com meu calor te aqueça
As nuvens começam a se mover
revelando o brilho da lua
Percebo seus lábios se mexendo
dizendo para sempre serei sua
A Terra pára por um instante
ouço as batidas do meu coração
Que do fundo ditas as frases
é amor e não apenas uma paixão
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17 de novembro de 2008
18h42min

De todos, só você
Sublime admira sem ninguém perceber
para não revelar os seus segredos
se consumindo na vontade de ficar
e poder realizar os seus desejos
Com medo de que alguém possa pensar
desenvolveu apenas jogos de se esconder
Aonde ninguém além de mim deva desconfiar
dos motivos que você nunca vai dizer
Por isso veste seu manto e sai sozinha sabendo
que de todos sou o único que pode te entender
Seu coração inquieto acelera no peito
pode sentir o sangue instigando seu querer
Percebe em mim muito mais que alegria
a possibilidade viva de fazer acontecer
Porque sabe que nesse corpo habita
romance, poesias e algo que pode te satisfazer
Acabo por descontrolar os seus sentidos
ao imaginar momentos que gostaria de ter
Mas não acha a entrada, muito menos a saída
e isso ataca seu instinto e te faz enlouquecer
Mesmo longe se aquece em minhas palavras
nos poemas que parecem todos pra você
Escutando minha música, esperando o disco
a trilha sonora que vai te entorpecer
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19 de novembro de 2008
8h02min

Nós dois 2
Fecho os olhos e me concentro
nos meus ocultos sentimentos
Vasculho os meus tormentos
para te ressuscitar na memória
Recordo assim nosso primeiro beijo
com ele alguns lindos momentos
Mas são os detalhes desses dias
que fazem da saudade uma alegria
Como a primeira vez que disse amor
quando no natal conheci o seu avô
Passamos de amigos a namorados
aquela sensação de se estar casado
as inúmeras declarações apaixonadas
a felicidade estampada na nossa cara
no sábado a balada ficava para depois
era jantar, passear e fazer amor
Quantos dias dormimos abraçados
e de olhos aberto sonhava acordado
Posso dizer sim, que fui feliz um dia
que amei de coração uma menina
Que de todas as mulheres era a escolhida
para todo o sempre comigo viver a vida
Porém hoje ela não pode me ouvir
nem me ver chorar, tão pouco sorrir
Faço canções e ela não pode escutar
na madrugada comigo não quer falar
Por isso dentro de mim te prendo
novamente oculto os nossos momentos
Para que possa viver sem nenhuma dor
sem temer o amanhã e o amor
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27 de novembro de 2008
7h05min

Espírito do Amor
Evocado pelo espírito do amor
num segundo perdi a concentração
Porque quando vi o seu sorriso
bateu mais forte meu coração
Cada detalhe seu é um capricho
criado na mais pura perfeição
Nem imagina o quanto é divina
sua voz tem o som de uma doce canção
Ao seu redor tudo parece alegria
melhor que um bom filme de ficção
E consegue ficar ainda mais bonita
quando arruma o cabelo com sua mão
Demonstrando um charme, um estilo
a mais linda flor dessa estação
Quero percorrer os seus caminhos
não quero mais andar na contramão
Por isso me deixa estar perto, fica comigo
não tema o amor, muito menos a paixão
Um sentimento que nasceu tão bonito
pode transformar o escuro num clarão
colorindo cada canto da nossa vida
fazendo desse amor uma linda religião
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30 de novembro de 2008
9h20min

Aonde você está?
Aonde você está quando preciso de você?
Continuo vendo sozinho o dia amanhecer
Desperdiçando todo o amor e o carinho
as coisas que planejei para gente viver
Triste ainda vejo cada um dos meus sonhos
como pequenas pedras jogadas no caminho
A grama cresceu e as flores murcharam
a primavera virou um outono sombrio
Isso nunca foi parte dos meus planos
mais uma peça aplicada pelo destino
Que embaralha todas as cartas de novo
enquanto aprecia tudo acabando comigo
Já descobri que não tenho sorte no amor
continuo perdendo mais do que se é possível
A imagem no espelho me causa desconforto
vejo um novo problema a cada centímetro
E pensar que um dia teve vida nesse corpo
que na terra agora vive quase morto
Sem saber que as flores de todo o jardim
secaram todas sem se despedirem de mim
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1º de dezembro de 2008
3h19min

Sempre será minha
Seu corpo pode ser de outro
mas sua alma sempre será minha
Conheço todos os seus sinais
no meio da multidão procura
Agora seu sorriso está completo
seu segredo permanece guardado
Quando me encontra andando sozinho
sem nenhuma bela mulher do lado
Assim você pode fechar seus olhos
segurar e apertar seu quase amor
Acreditando que agora é feliz
que não existe mais nenhuma dor
E no fundo tudo são palavras
de um sentimento que nunca muda
Por isso compara tudo que viveu
e a vida continua parecendo crua
Eu sei que não vivemos algo perfeito
mas tudo que tivemos foi verdadeiro
Às vezes me recorda nas fotografias
e lembra-se dos momentos de alegria
Para sufocar um pouco a saudade
e a realidade que ficou distorcida
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9 de dezembro de 2008
7h06min

Ame
Você não pode mudar a verdade
portanto leia com muita atenção
seu passado sempre trará saudades
por isso proteja suas recordações
Mas mesmo assim não sintas medo
deixando o amor invadir seu coração
porque onde estiver Deus está contigo
coloque seus amigos em suas orações
Diga o quanto adora a sua família
viva ainda com muito mais paixão
Deixe a alegria contagiar seus dias
acredite que sonhos não são ilusões
Admire o mundo e suas maravilhas
observe as estrelas na escuridão
Compartilhe com alguém a sua vida
entregue a ela sua alma e suas emoções
Tornando sublime mais que amiga
tendo respeito e muita admiração
Oferecendo a sua melhor parte
vivendo no limite das sensações
Agora acredite que possa ser feliz
que nenhuma das lutas foi em vão
Fazendo valer a pena a sua vida
e amando o próximo como a um irmão
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10 de dezembro de 2008
21h21min

Único Destino
Sua alma se encontra carente
precisando de amor e carinho
Nos meus lábios tem os desejos
em meu corpo todo um fascínio
Sei que posso vencer seus medos
mostrar uma nova maneira de viver
Ensinar que tudo que você sofreu
te fez mulher e te ajudou a crescer
Vamos encontrar o lado bom da dor
dar uma nova chance para o amor
Queria ser parte da sua saudade
te aquecer no frio com meu calor
E viveremos juntos um só destino
Me diz por que continuar sozinho?
Talvez não encontre explicações
para descrever tudo o que eu sinto
Ou quem sabe alguma demonstração
para ilustrar o quanto é bonito
Mas de uma coisa pode ter certeza
que cada vez que me ver sorrindo
Você é muito mais que o meu brilho
é a minha razão e os meus motivos
*Faixa 14 CD
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14 de dezembro de 2008
4h10min

Simples Gesto
Tento me acalmar com desculpas
não paro de pensar um só momento
Está tão intenso tudo que sinto
e a distância é meu maior tormento
Eu sempre te quis bem perto de mim
Por favor, me diga o que deu errado
Agora para você sou apenas mais um
o poeta de tão triste morreu calado
Queria poder conversar mais um pouco
meu coração está batendo tão apertado
Existe um eu te amo que está engasgado
eu te ligo e o telefone sempre ocupado
Trágico alguém chorando nessa idade
mas o que posso fazer com a saudade
Você nem sabe o quanto é sofrido
Saber onde está a sua felicidade
porém não poder mudar o destino
nem poder viver a sua realidade
Eu queria dizer que não te quero mais
mas você saberia que estou mentindo
Porque bastava um simples gesto seu
para despertar o meu sorriso mais lindo
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16 de dezembro de 2008
4h

Estrelas
Mandei minhas preces a Deus
as nuvens encobrem o meu céu
Eu queria poder ver as estrelas
mas tudo é cinza sobre mim
Talvez os ventos possam ajudar
levando elas para outro lugar
Acima delas tudo é tão lindo
senta aqui e admira comigo
Não vai demorar tenho certeza
já posso ver algumas estrelas
é tão lindo durante a noite
e alguns seguem tão distraídos
Olha lá em cima que espetáculo
a vida é curta demais, já percebeu
Vamos aproveitar mais a natureza
e tudo que o Senhor nos ofereceu
Não tenha medo se não enxergar
a lua clareia os seus caminhos
Vamos correr por toda noite
aproveitar enquanto estão dormindo
Escuta a cigarra e sua sinfonia
Sejamos ingênuos pela última vez
Contemplando esse lugar bonito
Com alegria e sem nenhuma timidez
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17 de dezembro de 2008
8h42min

Seu Perfume
Cada toque parece ternura
minha língua brinca com a sua
Parece que não existe mais dia
nesse lindo instante de magia
Quando meu rosto encontra o seu
posso me fundir em seu brilho
Fecho os olhos para te beijar
quando abro vejo um sorriso
Já não sei mais o que pensar
fico calado enquanto te admiro
Se soubesse como é bom te olhar
iria querer trocar de lugar comigo
E quando sua mão vem me visitar
provoca em minha alma arrepios
Sensações extremas para se falar
porém que aguçam meus instintos
E toda vez que juntos ficamos
seu perfume se transferi para mim
Por isso quando volto pra casa
percebo as borboletas me seguindo
como se fossem anjos a me vigiar
me fazendo companhia no caminho.
E pelo seu cheiro estão a se guiar
para que eu não me sinta sozinho
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23 de dezembro de 2008
6h45min

Natal
Talvez seja um anjo que disse adeus
aquele que seu coração nunca esqueceu
Já fui sua vida e hoje sou sua fraqueza
a pessoa que te chamava de princesa
No seu vocabulário me definiu como amor
agora sou o seu sinônimo para a dor
Não saberia dizer se restou lembrança
nem se ainda acredito em esperança
Já são tantos dias que passei sozinho
apenas a noite e as estrelas no caminho
Que não poderia definir se algo restou
tão pouco afirmar se sou quem você amou
O natal vai chegar e não vai ter presente
na hora de desejar felicidade, você ausente
Fico tenso e me dá um nó na garganta
engulo a seco mais um gole de coca
Deveria ser um momento daqueles felizes
porém cada minuto me deixa mais triste
O celular não toca em nenhum instante
agora percebo que é diferente de antes
Acho que o Noel se esqueceu da gente
meus desejos aprisionados na minha mente
Por isso vou dormir antes do sol nascer
para nos sonhos algo diferente acontecer
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25 de dezembro de 2008
19h32min

Poesia - Destoar
Alguém capaz de quebrar gelo
destoar os pensamentos de indecisão
que não são compostos de parábolas
o fluxo do sangue em circulação
fazendo eco no meu espírito
pelo imenso precipício de solidão
Exibindo cada qual com sua face
as cores neutras em decomposição
Que reluzem já sem nenhum brilho
a gravura inerte de uma paixão
Prolongando o agora em castigo
mais funesto que uma grande ilusão
Efêmero, porém ainda posso sentir
o gosto amargo do perfume em deflação
que abrange todo o meu organismo
me tornando refém da própria prisão
sentenciado estou condenado pelo tempo
que não descola nem se quer uma fração
talvez essa seja a loucura do sentimento
entrando em colapso com a reflexão
Por isso resolva todos os seus conflitos
deixando no passado suas decepções.
Sabendo que é melhor ficar sozinho
que amar uma pessoa sem nenhuma emoção.
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29 de dezembro de 2008
4h23min

Eu e Ela
Posso ser o fogo que te esquenta
o ar que te envolve enquanto suspira
Aquele que balança seus cabelos
na mais eloquente e sedutora brisa
Posso ser a vaidade enquanto se veste
a alegria que resume a vida num sorriso
Aquele com quem aprendeu o significado
do que poderia ser o amor e o carinho
Eu sei que para mim sempre será tudo
das mulheres a mais linda do mundo
Aquela que meus lábios desejam
a saudade que dói bem lá no fundo
Eu sei que para mim é um lindo anjo
que eu me reservei durante a vida
Aquela que conto os meus segredos
que teve a chegada e jamais a partida
E assim viveremos como um lindo sonho
Fazendo florescer o nosso jardim
e que Deus nos guie e trace os planos
semeando um amor que nunca vai ter fim
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4 de janeiro de 2009
20h09min

Melodia sinuosa
Encontre nas emoções a resposta
uma vibração eterna de se querer.
Melodia sinuosa que decifra a vida
ausência frenética do que fazer
Não mais mede a vida com o tempo
a intensidade dos fatos é saber
A calma muitas vezes perde sentido
os pensamentos que não se pode conter
Acaba fundamentando uma falsa alegria
batizada como tristeza vem te conhecer
Fazendo a paz partir sem despedida
o equívoco de se ganhar e perder
Seria mais fácil criar uma nova mentira
tirar do seu ciclo ou tentar esquecer
Uma hora fadiga de se sentir culpado
com os mesmos erros sempre cometer
Agora por fora aparece com um sorriso
pura ironia de não saber como viver.
Porque enquanto não puder se aceitar
vai continuar desejando desaparecer
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22 de janeiro de 2009
3h52min

Razões para te querer
Perfume ameno como de uma flor
algo impossível de se esquecer
Não tenho nem como tentar explicar
apenas quem sentir pode me entender
Parece fantasia uma bela mentira
o maior sorriso que eu consigo ter
O brilho estrelado dos seus olhos
deixa ainda mais alegre o meu viver
Faço brincadeiras com a felicidade
simplesmente para cultivar o seu sorriso
Porque traz alegria aos meus dias
divina paz na terra um grande paraíso
Por isso não me separo nem um segundo
tenho medo de que algo me faça te perder
E eu nem imagino o que seria de mim
caso tivesse que estar longe de você
Não quero fazer juras nem promessas
apenas deixarei nosso amor acontecer
Caminharemos juntos nessa longa estrada
enfrentando os problemas que aparecer
E cada dia que passar mais irei amar
tenho mil razões na vida para te querer

171

29 de janeiro de 2009
4h53min

Soneto sem Cordas
Sinuosa chama da paixão
átrios e ventrículos a ferver
Esperança a beira da loucura
tenso e sinistro o entardecer
Soturno aroma doce do orvalho
mistura de idéias na cabeça
Aquarela de lembranças, espera
coração no meu peito acelera
Sem saber se morre ou entrega
nem se ainda consegue sobreviver
Amor talvez armadilha do destino
carinho flagelo do estremecer
procura na ausência os motivos
íntimas razões para não esquecer
Desperta em desespero aos gritos
nem nos sonhos encontra prazer
Escuta esse soneto sem cordas
réquiem feito pensando em você
Perpetuando na luz a verdade
esperando alguém ter piedade
deixando de lado toda a maldade
nessa única chance de se viver
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1º de fevereiro de 2009
16h17min

Em suas mãos
Admito que contemplo a solidão
porém nunca me deixou sozinho
Amores como as tardes se vão
ainda posso sentir o seu carinho
Vivo assim mas por uma opção
apreciando as flores do caminho
Estou aqui pedindo sua proteção
pois não questiono o meu destino
Entreguei minha vida em suas mãos
eu sei que estará sempre comigo
A luz que clareia toda escuridão
na ausência de tudo o único amigo
Entende como ninguém o meu coração
fico calado quando falo contigo
Enfrentando o medo e a indecisão
eu sei que com você não corro perigo
Amando o próximo como a um irmão
vivendo de um modo mais bonito
Porque em você encontrei a razão
agora sei que não estou perdido
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4 de fevereiro de 2009
4h08min

O arcanjo Gabriel
Sagrado venero a sua imagem
anjo alado que na terra vive
Enfrenta o medo com coragem
não foge e também não desiste
Encontrou no amor sua verdade
esqueceu que um dia foi triste
Descobriu no sorriso a liberdade
ensina os outros a ser feliz
Assim como tu és um filho de Deus
que se aproxima pelas orações
Buscando a paz na alma e espírito
louvando o Senhor com sua canção
Se ajoelha sem temer o castigo
pedindo com sinceridade o perdão
Deixando de lado todos os vícios
o livro sagrado é o seu coração
Se sente abençoado rumo ao destino
O deserto é certo, parte do caminho
não se desespere ao sentir-se sozinho
Lembra desse arcanjo quando perdido
ele saberá indicar a sua direção
Pois ajudou Maria a mãe de Cristo
Revelou a Muhammad o alcorão
Por isso mesmo sem ter sentido
acredite em todas as suas revelações
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7 de fevereiro de 2009
17h51min

O algo mais
Inquieto suplico algo além de mim
algo que não tenho, o qual não pertenço
Aprisionado dentro da minha cabeça
ativa os sentidos e aperta o peito
A junção de um apanhado de matéria
que transite com vida pelo mundo
Sendo o inverso da minha espécie
que se faça sincero e atencioso
Algo que na ausência sinta falta
que mude o estado do meu corpo
Transformando o meu sempre calmo
num estado ainda mais fervoroso
Transparente faz inútil os olhos
não posso ver sua cor nem seu rosto
Esperando decifrar esse mistério
quando visível goste o quanto gosto
Minhas palavras falam sobre o dia
sobre um futuro nunca antes vivido
Percebo que o que era meu castigo
me fez ser um homem mais bonito
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8 de fevereiro de 2009
21h54min

Culto de entristecer
Alado os pensamentos voam
sobre vales de desagrados
Bate numa cadência triste
no peito um órgão machucado
Umedecido o espírito molhado
lágrimas por estar cansado
Como num culto ao entristecer
porém não quero culpar você.
Calado escuto os pensamentos
razões que me fizeram perder
Relembrar os últimos momentos
que talvez eu nunca vá entender
Análise sintética de mim
labirintos confusos sem fim
A boca rejeita o alimento
o pulso é o alívio do tormento
Cada segundo parece um ano
e o tempo que não vai passando
Sozinho procuro minha calma
no escuro aperto a alma
Tentando segurar minha dor
causada por reviver o amor
Logo isso tudo vai passar
não quero mais disso lembrar
Todos se afastaram, amigos
o irônico duelo do destino
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12 de fevereiro de 2009
5h14min

Especial
Apanho pelo tempo as cores da alegria
liturgia de palavras, ínfima companhia
Querença louca o desejo mais intenso
minha alma seu altar o corpo seu templo
Guerreiro guardião na luta escondida
alento perigoso com adeus à despedida
Funesta tempestade refletiu na janela
medo e displicência a cinza aquarela
a fuga ameniza, permite esquecer
problemas, família e o que não posso ter
Amar é algo tenso e lambuza os lábios
um vício fictício, estado enamorado
a síndrome epidêmica razão de viver
alucinação que todos simpatizam ter
Inseguro venera a própria imagem
mas o vazio exibe escassez de coragem
Admita que falta verdade em seu mundo
aceite ajuda para esse coração em apuros
Se revelando como especial, diferente
que o amor pode mudar a vida da gente
Com fervor volte a sorrir novamente
libertando seus sonhos da sua mente
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18 de fevereiro de 2009
6h46min

Bons Exemplos
Como seres humanos nascemos livres de conteúdo intelectual, somos simplesmente um bebê que através do instinto percebemos que chorando podemos
começar a satisfazer nossos desejos, dessa forma quando sentimos algum tipo de
desconforto simplesmente choramos e alguma coisa acontece para solucionar nossos problemas.
Os anos passam e nossos pais começam a apontar os objetos dentro de casa
e através do som que sai da boca deles acabamos por imitá-los quando queremos
nos referir a alguma coisa. Assim começamos nosso processo de fala. Depois que
aprendemos a falar aprendemos também a compreender o que as palavras tentam
expressar. Dessa forma passamos a imitar coisas como gestos e comportamentos.
E o que deveria nos dar liberdade acaba nos aprisionando num ciclo de
aprendizado, onde acabamos por imitar o mundo e as coisas à nossa volta, sem
questionamentos. Se você foi alfabetizado em uma escola a mesma letra A que
sua professora te ensinou você faz igual até hoje. E quantas outras coisas você
aprendeu ao longo desse tempo e não vem repetindo sem questionar se é certo ou
errado? Essa é apenas uma simples letra, porém adquirimos de outras pessoas vícios, temperamentos, costumes e maneiras de lidar mediante as situações, religião,
hábitos alimentares, costumes musicais e mais uma infinidade de coisas que nos
são passadas.
E a escola e nossos mestres tentam nos ensinar que quanto melhor um ser
humano conseguir imitar o que um professor ensina mais inteligente essa pessoa
irá se tornar.
Com isso vamos nos moldando com o tempo, imitando modas, tendência,
estilos, pensamentos de massa. Escolhemos nossos autores favoritos e copiamos
frases, escolhemos nossos cantores favoritos e cantamos suas canções. E cada vez
mais as pessoas acreditam ser autênticas sem perceber que acabam se tornando
apenas cópias.
Fácil entender porque existe a moda, porque as pessoas precisam se espelhar
em alguma coisa. E isso nos dá segurança, afinal aprendemos imitando. Talvez
muito do que somos hoje seja um conjunto do que nossa infância nos proporcionou. Tem gente que tem a personalidade do pai e da mãe junto, outro foi criado
pelos avôs de uma maneira diferente. Porém a família é algo fundamental no caráter, na educação e no comportamento do indivíduo. Por exemplo, pessoas que
nascem em favelas tendem a achar a violência algo tolerável, coisa que para outro
tipo de educação não é. Pelo simples fato de conviverem diariamente com ela e de
conflitos e sirenes fazerem parte do seu cotidiano.
Por que estou aqui falando sobre isso?
Na verdade quero despertar em você a consciência de que você pode começar
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a criar seu próprio conteúdo sem se basear no conteúdo pré estabelecido para você.
É importante o questionamento sobre o que você é hoje, a reflexão sobre sua vida,
seus acertos e seus erros, sobre o que afasta as outras pessoas de você e sobre o que
te faz mal. Reflita sobre seus hábitos alimentares, suas manias e seus vícios. Quero
lhe mostrar que você mesmo pode formular a sua verdade e criar seu conteúdo
autêntico. Por exemplo, se você for escrever uma poesia para quem você ama escreva aquilo que você mesmo sentiu e pensou. Pode não ser tão bom quanto à de
um escritor famoso, mas foi feito com sua alma e seu coração, e isso tem mais valor
que qualquer outra coisa na vida.
Algumas pessoas refletiram sobre o mundo e criaram o conteúdo e outras
pessoas simplesmente tomaram essas reflexões emprestadas. Eu aprendi a questionar tudo o que as pessoas tentam me ensinar, pois percebi que em muitos casos
existem maneiras melhores de se fazer e que para tudo na vida existem pelo menos
dez maneiras diferentes para se realizar obtendo o mesmo resultado, diferenciando apenas o grau de complexidade.
Uma coisa importante sobre a verdade é que mesmo questionada mil vezes ela
não deixa de ser verdade.
Agora vamos para a parte ruim das coisas. Já que aprendemos imitando as pessoas seu ciclo de amizades começa a ser algo fundamental na sua adolescência e isso
vai influenciar diretamente seu futuro. Por exemplo, quem for fumante ou quem já
experimentou um cigarro vai perceber que só começou a fumar porque um “amigo”
lhe ofereceu. Porque isso é um fato. Ninguém simplesmente acorda e pensa: nossa
que bacana vou começar a fumar.
Continuar a fumar é uma escolha sua, porém você aprendeu esse costume
com alguém errado.
Talvez se nunca tivesse conhecido essa pessoa hoje você não teria esse vício.
Como estamos em constante aprendizagem nem sempre é possível distinguir
o certo do errado e o mundo vem evoluindo numa velocidade absurda. E acredite
se quiser tudo de ruim que acontecer com você será porque não soube definir seu
ciclo de amizades. Por muitas vezes as pessoas que te derrubaram serão aquelas
que você pensava que seriam os últimos a fazer isto, os amigos. Agora comece a reavaliar seus amigos e ver quem são realmente, quem são seus colegas e conhecidos.
Você pode conhecer muitas pessoas, porém não deixe que todos participem de sua
vida intimamente. Mantenha o contato apenas necessário com essas pessoas sem
deixar que acabem por contaminar seus bons hábitos e costumes.
Algumas pessoas, por não entenderem o vazio que sentem no coração vivem
em busca de diversão, bebidas e outras formas de prazer para fugir da realidade
que as cercam.
Acho que isso é coisa mais importante e que todos deveriam saber sobre como
funciona nossa mente e nosso corpo:
Nos só sentimos aquilo que pensamos e pensamos em tudo aquilo que não
aceitamos.
Ou simplesmente questionamos através da comparação nosso passado
com presente.
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Por isso é fundamental prestar atenção no que cada pensamento seu causa
em seu corpo.
Toda vez que estiver triste perceba como você vai refletir sobre a vida e sobre
as coisas que aconteceram. Esse é o único momento autêntico da sua vida, use
da tristeza para aceitar a realidade e perceber que não se pode mudar o passado,
como o futuro não existe sem o presente. Se você passar o presente conjugando-o
em outro tempo, estará perdendo um precioso tempo de vida. Por isso use da sua
tristeza para entender a razão das suas dúvidas e sentimentos.
E quando se sentir vazio como se estivesse perdido, sem saber o que te falta,
sem entender o valor das pessoas e mesmo o valor de si mesmo.
Quero que pare e se pergunte?
Onde está Deus em minha vida?
Esse vazio que lhe aparece nada mais é que ausência do que crer, e sem ter fé
um homem não tem princípios e sem princípios somos carentes de amor próprio.
Vamos novamente entrar no assunto das cópias, você sabe por que algumas pessoas melhoram quando vão à igreja? Porque elas aprendem bons exemplos, e ao imitar boas atitudes se tornam pessoas melhores. Por isso se está perdido, aprenda a
imitar o que há de melhor na vida, zele pelo respeito ao próximo, tente ser cordial,
seja mais humano se importando com o próximo e quem sabe assim não comece a
se encontrar e o destino deixará de ser uma incerteza.
Sua vida é um apanhado daquilo que você faz, por isso se sobra tempo para
julgar a vida do próximo, acredite que você não está vivendo sua vida no máximo
que ela poderia ser vivida. Lembre-se sempre que sem amor não somos e não seremos nada. Você pode temer o inferno quando morrer, porém sem boas atitudes
acaba percebendo que o inferno se torna os dias que passamos na terra.
Por isso seja o equilíbrio e a harmonia dentro da sua casa. Seja a pessoa que
desperta sorrisos e interesses em outras pessoas pelo seu caráter e autenticidade,
nunca se esquecendo que o melhor que você pode ser não está no que você pode
comprar ou vestir e sim no que você pode fazer outra pessoa sentir. O dia que
começar a prestar atenção mais em você e sentir alegria com isso estará um pouco
mais perto de Deus.
Porque não tem como dar amor a alguém se não temos amor nem para nós
mesmos. Não tema dizer que ama um amigo, se isso for verdade, não tenha medo
de perdoar um erro e muito menos de pedir perdão quando estiver errado. Garanto que pequenos gestos geram grandes mudanças. A quem bebe tente ficar um
dia sem beber e perceberá o quanto é ridículo o comportamento da maioria das
pessoas e o quanto o sorriso mesmo parecendo alegre é triste.
Não desperdice sua única chance de viver, viva mais e melhor sendo um bom
exemplo, pois o mundo é das pessoas que acreditam...
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21 de fevereiro de 2009
19h48min

Fábula de Amor
No fundo queria sentir o seu carinho
insistia em amar mesmo estando sozinho
Perpetuando a vida num ciclo incolor
não queria aceitar que acabou o amor
Recordo tristes cenas daquela história
páginas desordenadas vivas na memória
História amarga sem final ou brilho
porém que insiste em se repetir comigo
Queria simplesmente esquecer e ir embora
mas a liberdade é algo que me apavora
São tantos planos e sonhos impossíveis
simplesmente jogados na lata do lixo
O melhor de mim agora tem medo de viver
desconfiando que todos erraram como você
Queria saber odiar mas você não ensinou
sufocado continuo parado onde me deixou
O dia amanheceu nublado e cinza lá fora
um anjo triste me abraça e me consola
Eu sei que tudo isso uma hora vai passar
me deixa quieto pois não quero conversar
Preciso aceitar que na realidade terminou
enterrando no passado essa fábula de amor
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3 de março de 2009
4h56min

Suspiros
Mais meiga do que uma linda flor
algo que eu não consigo esquecer
São seus olhos e seus sorrisos
que completam ainda esse querer
Consegue ser bonita por dentro
uma mulher impossível de esquecer
Acendeu meu amor como uma vela
me acolheu e espantou o entristecer
Trata minhas feridas com cuidado
respeita o que sente meu coração
Soube ver meu valor mesmo quando
tudo na minha vida era decepção
Ensinando que quando se tem amor
superamos todas as limitações
Por esse entre tantos outros motivos
eu te declaro meu anjo e amiga
E é fácil entender tudo o que sinto
pela alegria quando está comigo
Me abraça e nunca mais me solta
sou mais forte quando estou com você
Eu sei que sempre será meu abrigo
quem me perdoa e nunca me castiga
A razão da construção de novos planos
e de todos esses meus suspiros
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8 de março de 2009
7h02min

Desejos de te querer
Eu daria o mundo para te conquistar
faria maravilhas para poder te amar
Contaria do céu todas as estrelas
com um conta gotas toda água do mar
Seu carinho doce momento de ternura
me sinto como em uma louca aventura
Porque você é a parte que me completa
a que faz meu coração entrar em festa
Quando não te vejo aumenta a saudade
apenas em você encontro minha verdade
Não existe dúvida que isso seja amor
que no meio das cinzas nasceu uma flor
Ensinou a sentir mais do que podia
libertou minha emoção e minha alegria
De todas as mulheres sempre será única
para viver todo o sempre e não mais uma
Me cativa como ninguém o seu sorriso
quando me olha, o sangue ferve, paraíso
Sonho poder voar para mais perto de você
e realizar todos os desejos de te querer
*Faixa 7 CD
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9 de março de 2009
18h15min

A prisão
Confinou-me em suas lembranças
ocultou minhas fotos na memória
Não quis mais saber como vivo
jogou os presentes que dei fora
Nem se quer lembra mais que existo
nem uma palavra ou gesto de carinho
Queria saber se desperto um pensar
um vago instante quando vai se deitar
Evita as canções tentando esquecer
que algo em você possa de novo reviver
Acredita que o que passou seja o mal
tratando o amor como um feroz animal
Construindo prisões e colocando grades
fazendo as coisas escondidas na cidade
O telefone dorme calado na madrugada
com antigas mensagens na caixa de entrada
O tempo passou e eu não consegui perceber
que criou um Orkut e começou a viver
Partindo em busca de novos amigos
baladas, carros e fotos sorrindo
Mas seus olhos não negam eu posso ver
um fundo de tristeza sem você querer
Você pode fingir dizendo que esqueceu
sabendo que seu coração sempre será meu
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11 de março de 2009
6h54min

Torpe Sinistro
A capa é a mesma, mas a história mudou
já não tem mais graça falar desse amor
O coração não acelera, acabou a química
sou apenas um átomo saltando de alegria
No obscuro singelo de minhas lembranças
te dei o título de algo sem importância
A conversão do fundamental em irrelevante
como um velho livro esquecido na estante
Não sou orgulhoso por isso posso dizer
que muita coisa que sou eu devo a você
Porém não evoluímos juntos na mesma direção
eu querendo voar e você segurando minha mão
Mas mesmo assim me entreguei com vontade
como um tolo ofereci meu amor de verdade
Sem perceber que existiam pedras no caminho
e que em muitos momentos eu seguia sozinho
Fomos muito além do que podíamos imaginar
e quantas páginas nós tivemos que arrancar
Sobrando apenas os capítulos que participei
os episódios onde não tem rainha apenas o rei
Sórdido sentimento do meu corpo expulsei
equilíbrio distante a paz que reencontrei
Torpe sinistro pensar que um dia deixei
de acreditar que nada existe por alguém que amei
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18 de março de 2009
3h54min

Amores Perdidos
Diz que na noite não consegue dormir
que não me tira dos seus pensamentos
Sem saber se fica alegre ou triste
por todas as coisas que nós vivemos
No escuro aperta forte o travesseiro
tentando reviver nosso último abraço
Por um instante pode sentir o perfume
presente que se conjuga com o passado
A saudade controla agora a sua mente
sente calor quando aumenta a circulação
Sem perceber libertou do seu peito
um amor que estava preso no seu coração
Acende a luz, procura uma fotografia
A única que restou na gaveta escondida
A boca secou quando dos olhos escorreu
lágrimas de amor, a dor de quem morreu
Quer ter certeza que não é uma loucura
na madruga meu número na memória procura
Coloca restrito antes do numero discar
caso a coragem nessa hora venha faltar
Espera ansiosa cada toque do telefone
de repente um alô, tudo parece como antes
Porém pensa em falar e nada consegue dizer
desliga desesperada com medo do que possa acontecer
Agora deita na cama em silêncio, calada
ignora seu sentimento para ficar aliviada
Insistindo em tentar mentir para si mesma
mesmo sabendo que não saio da sua cabeça
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5 de abril de 2009
5h47min

Paz, amor e Espírito
Atrevido quero sentir o mundo
libertar o amor preso no corpo
Crio labirintos na minha imaginação
caminhos que não sei para onde vão
Emoção, distúrbio, incontida alegria
trapalhada exatidão, perfeita harmonia
Abraço apertado está contido no peito
carícias e afagos em um doce realejo
Respostas das perguntas que não conheço
o nome, as cores, nenhum segundo esqueço
Minha alma no formol até que isso aconteça
Deus está por perto eu sinto sua presença
Escolhi sua estrela dentro do infinito
linda, brilhante quanta saudade eu sinto
Algo tão pequeno tão terno de se ver
a lembrança marcante impossível esquecer
No calendário não está circulado esse dia
que simboliza o momento do início da vida
Eternidade, ressurreição o mesmo de Cristo
Dar o sentido maior a paz, amor e espírito
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6 de abril de 2009
8h18min

Nos trilhos
Prova que meus medos não têm fundamento
que é a imaginação brincando com os sentimentos
Diga que dessa linda boca apenas eu provei
sem se esquecer que eu sempre te amei
Saiba que na vida você é tudo que preciso
a locomotiva que me faz andar nos trilhos
Pois como ninguém encanta o meu coração
porque juntos qualquer coisa é diversão
Penso tanto em você que me esqueço de mim
meu amor é daqueles que não tem um fim
Sei que sou ciumento e muito inseguro
mas você é tudo que quero no meu futuro
Preservo meu presente e não posso perder
pois todos os meus sonhos construí com você
Sei que tem muita gente ruim nesse mundo
por isso deixe que Deus guie nosso rumo
Mesmo na discórdia de algum instante
que como tempestade passe e seja como antes
Insensato sentimento concreto sem medida
amor indolente é mais que tudo é a vida
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11 de abril de 2009
8h30min

Azul
Eu quero te fazer feliz
penso em você o tempo inteiro
Ninguém nunca te amou assim
quero ser último e o primeiro
Sei que sou apenas mais um
mas preciso muito de você
Quem poderá me ajudar
quero muito te conhecer
Sei que não sou perfeito
mas com você eu posso ser
A cor que mais gosto é azul
olhando o céu me lembrei de você
Eu quero te fazer sorrir
poder te abraçar e proteger
Você já faz parte de mim
algo que não consigo esquecer
Na noite faço poemas
que talvez você nunca vai ler
mesmo assim gosto de pensar
que um dia você vai saber
Sei que não sou perfeito
mas com você eu posso ser
A cor que mais gosto é azul
olhando o céu me lembrei de você
*Faixa 2 CD

189

14 de abril de 2009
7h27min

Pedaço do Paraíso
Emergente carinho que transborda
alma coerente maior do que vejo
Abraço forte, apertado, indolente
está além do que admiro e contemplo
Ausente, displicente, tempestade
pequena fração de tempo, é saudade
Palavra feita com poucas letras
expressão do que não sai da cabeça
Síndrome singela, máximo do querer
alegria incontida, aurora, entardecer
Porção única, mistura de se fazer
um entrelaçado, a fusão eu e você
Explicação, respostas, o impossível
a união da galáxia com o infinito
Intensidade, magnitude, seus lábios
encontro perverso, macios, covardes
Relento, arrepios, todo o fervor
pequena área de contato, o calor
Sentidos, apuração, seus caprichos
na Terra construção pedaço do paraíso
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24 de abril de 2009
20h17min

Restauração
Que a noite seja o encontro perpétuo
da distância que provoca a saudade
Brilhando a luz eterna do desejo
aquele abraço que nunca chega tarde
satisfação na ausência entristeço
as cores do louvor Deus não te esqueço
Seria mais fácil nada ter vivido
A se contentar com a ilusão do infinito
Insolente precipício dentro de mim
sem aviso equilíbrio chegou ao fim
Então coloca as tuas asas para fora
mostra que é anjo sem temer a derrota
Se tornando perfeito mesmo com defeitos
partilhando sua dor e seu sofrimento
Santo espírito toma possa da minha vida
no repouso da luz cura-me todas as feridas
Fazendo do meu arrependimento a salvação
Podendo chegar a ti por uma simples oração
Descendo do céu veio morar no meu coração
e por amor fez na minha alma uma restauração
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27 de abril de 2009
00h32min

Na medida
Um último momento de você
silêncio atenuo desfalecer
Cisma perversa meu inimigo
abandono tépido nenhum amigo
Um segundo amanhã nunca mais
a razão dos ventos minha paz
Prazeres na delicia o sorriso
assassino dos próprios sentidos
Sabedoria irracional querer
a solução montanhas se mover
Onde está, necessidade, atrever
Despertar, carência, quero ver
Lembrança, mudanças, velho temer
morrer na solidão alguém conhecer
Nesse jogo duas almas o perder
sepultado amor não mais eu e você
Um pedido escuta deus pode me ouvir
o passado eternidade vai existir
Agradecimento o tempo estar aqui
na medida o possível o meu seguir
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4 de maio de 2009
2h

Sagrado Coração
Louvado seja Teu nome
santificado a Sua glória
Pregado na cruz foi morto
ressuscitando mudou a história
Consagrado como filho de Deus
concebido pela virgem Maria
Livrando o pecado do mundo
o sentido da vida perdida
Com amor venceu a escuridão
aprendendo a viver em família
fazendo do próximo seu irmão
dividindo o pão e sua sabedoria
Divina paz, Espírito Santo
acolhe alma dos que partiram
rogando a paz aqui na Terra
fazendo do céu o seu paraíso
Permitindo que mesmo em vida
através da oração e pedidos
faz um pouco de ti experimentar
sagrado o coração desse menino
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5 de maio de 2009
6h54min

Outra Vez
Meu raio de Sol
Caminho mais curto
Sonho mais Lindo
amor mais profundo
Quando podia não disse te amo
Quando podia não disse te quero
Sonhando posso voar
Voando posso sentir
Sentindo posso encontrar
o que um dia eu perdi
Talvez não seja tarde
nem a última vez
A gente vai se encontrar
no céu outra vez
Por isso sonhando espero
poder ficar mais perto
Sonhando posso voar
Voando posso sentir
Sentindo posso encontrar
o que um dia eu perdi
Tenho certeza que Deus cuida de você
quantas saudades eu sinto, queria te ver
Se soubesse a falta que me faz estaria aqui
por razões desconhecidas você teve que partir
Porém mesmo longe sempre está aqui comigo
mesmo distante é o meu melhor amigo
Eu te amo e poucas vezes pude te dizer
mas saiba que jamais irei te esquecer
Sonhando posso voar
Voando posso sentir
Sentindo posso encontrar
o que um dia eu perdi

195

17 de maio de 2009
3h11min

Minha vida, sua vida
Por muito tempo andei distante de ti
Meu Deus quantos pecados cometi
Não tinha coragem de olhar pro Senhor
achando que jamais me daria seu amor
Na matéria tentei satisfazer minha vida
mas o vazio era grande e tantas feridas
Nada mais tinha sentido família, amigos
e a depressão sempre estava comigo
Numa noite qualquer procurei redenção
em suas palavras encontrei a salvação
Libertou minha alma bateu meu coração
descobri meu nome na palma da sua mão
Um amor tão grande que não cabe no peito
a dedicação de acompanhar cada momento
Mesmo na insensatez da minha descrença
respeita o tempo para que eu cresça
E do inferno o céu se fez na Terra
fez suportável meus limites e diferenças
derramou em mim sua unção divina
fazendo da minha vida a sua vida
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24 de maio de 2009
22h54min

Sempre Virá
Sou aquele que o tudo baseia
ínfima partícula, reação em cadeia
Na loucura plena sou destino
soberba maestria, a voz de menino
A obra severa, a vida e o pecado
o saber, os segredos revelados
Do mesmo pai somos todos filhos
sem maior e menor, sem abismos
Pensamentos que conduzem os erros
grande por fora e vazio por dentro
O pedaço de papel que compra o amor
e quem se vendeu não tem valor
Na noite se vira e não sabe dormir
comprimidos, seringas, o mero existir
As grutas escuras do álcool e bebidas
a cinza fumaça, o cigarro, a burrita
O estar entre todos e o sentir sozinho
viver à deriva, a lembrança de um caminho
Mórbidos sonhos sem nenhuma esperança
sua mortalha é cuidar das crianças
Confinada entre quadros e paredes
a tristeza, o cartão, novos presentes
Procura a igreja, Deus na sua frente
observa a volta e toda aquela gente
Com lágrimas pede suas desculpas
paga o dízimo para aliviar a culpa
fez da igreja sua muleta espiritual
tentando se libertar de todo o mal
Esquecendo que Jesus não tem religião
que basta chamar-lo com o coração
Mesmo sem padres, batismos ou oração
ele sempre virá e será a sua libertação
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28 de maio de 2009
6h18min

Texto - Respeito
Será que temos o direito de exigir ou esperar algo de alguém? Muitas vezes
nos vemos diante de uma multidão esperando muitas coisas de nós. Muitas vezes
nos vemos preocupados com os pensamentos alheios. Mas será que isso tudo é
importante?
Por medo do que as pessoas possam pensar de nós acabamos criando uma
carga emocional e sem querer acabamos construindo grades imaginárias e nos
prendendo em um mundo que foi concebido para que fôssemos livres. Não foi essa
a razão que Jesus Cristo morreu na cruz, para libertar todas as pessoas? Para que
elas pudessem amar e viver suas vidas. Não precisamos mais cumprir os 10 mandamentos porque Cristo já fez isso por nós. E veja como Deus é bom, Ele deu uma
vida para cada pessoa. Será que não está na hora de cada pessoa começar a viver a
sua própria vida? Quantas vezes não acabamos nos preocupando mais com a vida
das outras pessoas do que com as nossas próprias vidas?
Ninguém tem a obrigação de atender às suas expectativas, de perceber as suas
carências e necessidades. Para mim, o cúmulo do absurdo é a pessoa saber onde
estão suas fraquezas e defeitos e não fazer nada para melhorar isso. Quantas pessoas não se escondem atrás dos seus signos tentando justificar suas deficiências.
Como se fosse se tornar aceitável alguém ser orgulhoso, ciumento, nervoso entre
outras tantas coisas que desviam nossa personalidade simplesmente pela data do
seu nascimento.
Por isso viver é evoluir, refletir. Será que se perdêssemos mais tempo pensando em nossas vidas não iríamos evoluir mais? Será que não iríamos conseguir
perder aqueles quilinhos ou ler aquele livro que todo mundo diz e você não leu?
Não quero dizer que devemos viver isolados do mundo, mas sim que devemos
fazer as coisas sem esperar nada em troca. Sejam coisas para outras pessoas, como
para nós mesmos.
Não vamos ponderar nem atribuir responsabilidades a outras pessoas para
aliviar nossa frustração de viver. Acredite ou não, sua vida é o conjunto de suas
escolhas, e quem acaba escolhendo mal acaba, consequentemente, vivendo mal.
Você pode escolher o que vai plantar, e só irá colher aquilo que plantou. E devemos
sempre levar em conta que o caminho mais fácil nem sempre leva para o melhor
lugar. Nem o caminho mais longo não é a garantia que se chegará a um lugar melhor. Importante não é o quanto se desloca, mas sim o caminho que se percorre.
De que adianta andar quando andamos pro caminho errado?
O segredo está em saber fazer o certo na hora certa, ajudar a quem precisa sem
esperar nada em troca. Pois deveria se sentir feliz em poder fazer algo por alguém,
sem que essa pessoa pudesse fazer o mesmo por você. Essa começa a ser a direção
certa, onde cada passo dado não é em vão. Porém isso te deixa em uma posição de
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privilégio. O ato de viver é cheio de altos e baixos e quando você aprende a conviver
com as pessoas e não sufocá-las acaba criando laços invisíveis. E quem anda junto
não fica para trás.
Muitas vezes estamos preocupados demais esperando as coisas das pessoas e
esquecemos que nós mesmos podemos ser a pessoa que surpreende. Todo mundo
quer que um príncipe ou princesa chegue e mude a nossa vida com um amor sem
fim, mas ninguém quer ser essa pessoa. Depositando a responsabilidade dos nossos sonhos no além, sem perceber que se ninguém tomar a iniciativa isso nunca
vai acontecer.
Quanto tempo não passamos sobrevivendo sobre o fantasma do nosso passado. O fantasma das pessoas que convivemos um dia e não está mais presente em
nossas vidas. Se Deus a levou seja para perto dele ou para longe de você alguma
razão Ele tinha. Ele nunca dá nem tira nada além do que possa suportar. Se estiver
vivendo isso, chegou à hora de colocar um ponto final nessa história e começar
outra.
Não podemos mudar o ontem, e o amanhã, a Deus pertence por isso devemos
nos concentrar em nosso presente, aceitar o que somos e seguir em frente. Todos
sabem que somos limitados, porém é mais que verdade é uma realidade que a pessoa que tem fé pode superar todos os limites. E se for para morrer lutando, vamos
morrer. Nada melhor que morrer por uma causa nobre, e não existe nada mais
bonito que essa frase do nosso hino nacional “Verás que um filho teu não foge à
luta”. Se você sentir realmente que é um filho de Deus vai passar a se comportar
como tal, amando e cuidando da sua própria vida.
Aprendendo a respeitar as decisões e opiniões do próximo, sem querer manipular suas idéias, muito menos influenciar suas atitudes, você pode dar conselhos,
porém deixe que a pessoa escolha. Quem ama quer cuidar, mas você só irá descobrir
se seu amor é realmente verdadeiro quando aprender a deixar a pessoa escolher,
respeitando seus limites e capacidades. Cada pessoa tem um senso psicológico,
diferentes experiências de vida, valores, entre tantas outras coisas que influenciam
e que não podemos simplesmente criar uma verdade a ser imposta. Quantas vezes
você não deixou de fazer algo em função de outra pessoa? Um exemplo típico do
que estou falando é a igreja, muitas pessoas deixam de frequentá-la simplesmente
porque acreditam que aquilo é pura hipocrisia, que grande parte das pessoas que
estão lá erram. Mas vamos pensar um pouco se trata de um lugar que muitos vão
para buscar ajuda nada mais certo que essas pessoas estejam desorientadas e em
busca de salvação. E nem sempre é fácil não cometer os mesmos erros, porém o
simples fato delas estarem buscando já indica que existe a vontade de mudar. Agora uma pergunta, você já parou para ver os seus pecados?
Sinceramente quando eu falo de pecado não sou carrasco, para mim o significado de pecado que Deus me ensinou é simples, pecado é fazer algo mesmo
sabendo que você considera errado. Por isso é importante ser sempre justo quando
for criar seu senso de certo e errado. Lembre-se: não faça aos outros o que não
quer que façam a você. No meu conceito as pessoas podem fazer tudo àquilo que
elas suportarem conviver em seus pensamentos e quando fizer algo que se sentir
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mal peça o perdão de Deus, pois para um coração arrependido sempre irá existir
a salvação.
Voltando ao exemplo da igreja, quem sabe Deus não quer que você seja um
exemplo de vida para essas pessoas poderem seguir. Com isso aprenda que não
devemos esperar nada das pessoas sem nunca esquecer que o amor de Deus é incondicional. Por isso quando entrar em algum lugar esteja lá por você e não pelos
outros. Quando conseguir realmente fazer isso o mundo deixará de ser um fardo
pesado e começara a cultivar os primeiros sorrisos sinceros da sua vida.
Vivendo sem preconceitos e doutrinas, de uma forma que apenas o que importa é a sua evolução e capacitação, para que assim possa fazer mais pelos outros
que os outros por você. Porque para quem tem asas pouco importa o tamanho do
buraco. Dê pelo menos uma chance de viver sua vida de uma forma livre e direta
com Deus, sabendo que se está tranquilo com ele, não precisa se importar com a
palavra do próximo.
Aprendendo a escutar os elogios e entender as críticas, afinal não podemos
fazer que todos gostem de nós.
O que realmente importa é que você se ame e se aceite. Aceitando seus defeitos e entendendo que eles não são tudo e a quem é perseverante toda mudança é
possível.
Seja o milagre que você espera para a sua vida, transforme sua água em vinho.
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1º de junho de 2009
7h17min

Desafios
Até que a morte nos separe
e Deus possa nos encontrar
Anos incertos vividos na Terra
a busca eterna do que sonhar
Sobre o medo, a coragem e o amor
primeiro a felicidade, depois a dor
Nem tudo foi rosa, sei dos espinhos
das noites frias e dos dias cinza
Porém de nada valem essas lembranças
às lagrimas e a falta de esperança
Deixe seu gosto amargo no passado
vamos sorrir, não mais ficar calado
Coloque a melhor roupa na segunda
passe perfume, cuide bem das unhas
Correr atrás dos sonhos impossíveis
mudar o mundo, ser amigo do inimigo
Dar esmola a uma pessoa que mora na rua
acreditar nas coisas boas da vida
Ser pessimista só traz o descontento
podemos voar, soltos, livre ao vento
Sem que a consciência seja nossa culpa
muito menos temer as noites mais escuras
Se for para ser feliz, que seja agora
juntos vamos mandar a tristeza embora
É certo que pode suportar todos desafios
pois eu sei que Deus estará sempre contigo
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4 de junho de 2009
4h32min

Texto - Filho de Deus
Antes mesmo de nascermos uma coisa já tinha sido definida, o nosso nome e
junto com ele viria um sobrenome, algo que iríamos herdar dos nossos pais e que
estaria simbolizando a origem da nossa família. Atrás desse sobrenome estaria
ligada uma história bem antiga e que ainda está acontecendo desde os primórdios
até os dias atuais. Dessa forma sua família pode ser importante na história da sua
cidade, porque contribui para o desenvolvimento do capitalismo do seu município,
pode ser uma família que luta para conseguir seu espaço e mostrar a sua capacidade, pode ser uma simples família de camponeses, entre tantos outros exemplos.
Você sabe melhor do que eu qual história reflete a marca do seu sobrenome.
Assim começamos a escrever as primeiras linhas da nossa história, onde ganhamos um começo que não podemos mudar, alguns começam com mais dificuldades e outros com menos, mas sem dúvida toda história tem um começo. O tempo nos faz crescer, aprendemos a andar e a falar, depois disso temos a necessidade
de sermos educados e nossos pais nos colocam em uma escola. Onde aprendemos
que devemos escolher o que seremos na vida e a professora vem com aquela velha
pergunta “O que você quer ser quando crescer?”. E assim percebemos que através
das provas que são aplicadas para medir nosso conhecimento, a vida se tornou um
centro de competições, onde apenas as maiores notas têm espaço e valor, não importando qual seja o custo para se alcançar o sucesso. Nesse instante você aprende
que o que importa é ser bem sucedido e isso significa ter um bom emprego para
ganhar muito dinheiro.
Um simples pedaço de papel acaba por dar o valor à vida de um homem. Por
esse papel a sociedade entrou num processo de genocídio, onde a liberdade está cada
vez mais confinada a câmeras de vigilância, cercas elétricas, alarmes e aquela sensação que mais cedo ou mais tarde será a sua vez de ser a notícia do jornal. O dinheiro
não é a única coisa que define o valor da vida de um homem, a escolha de nossa
formação profissional através da faculdade acaba sendo mais um fator de medida.
Onde aqueles que tiveram os melhores resultados nas provas, acabaram conquistando uma posição de destaque, como se descessem dos céus super poderes sobre
essas pessoas, dando-lhes o direito de se sentirem melhores e superiores do que as
outras pessoas.
Com esses elementos acabamos formando uma cultura, que vive em busca
de fatores de sucesso, seja através da beleza, do dinheiro ou entre tantos outros
caminhos que podem gerar uma sensação de poder. Algumas pessoas se dedicam
a vida religiosa para auxiliar e difundir a mensagem de Deus. Esses acabam se
formando padres ou pastores, ganhando o respeito de outras pessoas, adquirindo
dessa forma o poder e desse modo fazem parte do processo de competição. Como
se por isso tivessem o direito de passar a julgar o próximo, baseado no senso do
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que eles acreditam ser o certo ou o errado. E em muitos casos a igreja acaba sendo comparada a um grande centro de captação de recursos, se fundindo assim a
cultura global.
Quanto maior a posição de destaque de um ser humano, maior será seu senso
de superioridade, consumindo assim cada vez mais produtos caros e exclusivos.
Cada vez mais se distanciado da realidade do mundo, permitindo que sua ganância e a falta de humildade permitam que ele despreze a dor do próximo, criando
dessa forma um amor de palavras, porém sem atitudes e que seu bem estar esteja
condicionado a remédios, sejam para dormir ou espantar sua tristeza. Que muitas
vezes foi causada por não saber o valor das coisas que tem, pensando apenas no
que gostaria de ter. Em uma busca incessante por dinheiro acaba por aumentar
ainda mais sua ansiedade e a sensação de vazio. Depois disso começa a buscar
por métodos de fuga e acaba encontrando refúgio nas bebidas, drogas e similares.
Fazendo da gula, desconfiança e descrença a base dos seus instintos.
Agora quero que faça uma análise da sua vida e pergunte pro seu coração
“Quem eu sou?”.
Muitas pessoas acabariam se definindo por suas profissões. Alguém diria,
sou promotor, outro empresário, médico ou um advogado. Alguns usariam do
nome de sua família para impor respeito, outras pessoas simplesmente não saberiam responder quem são. Talvez por estarem praticando o mal para a sociedade
ou trabalhando em alguma casa de prostituição, por exemplo.
Eu acabei fazendo essa pergunta para mim mesmo, lembrando vocês que
não sou formado em nenhuma faculdade, apenas terminei a escola. Usando essa
métrica que o mundo analisa as pessoas pelas coisas que as tornam poderosas,
eu acabaria certamente caindo num contexto da realidade de muitas pessoas no
nosso país que vive da luta e da conquista de cada dia. Porém quando perguntei
para mim mesmo quem eu sou, uma voz dentro do meu coração me disse, você é
o filho de Deus.
Agora eu chamo a reflexão novamente, quem é maior na Terra, Jesus Cristo ou alguém bem sucedido financeiramente?
No meu ponto de vista acho que o filho de Deus tem mais significado, porque
para mim o amor é a moeda soberana de se viver. Pensando nisso eu entendi quem
eu sou, pois se Deus me fez à sua imagem e semelhança, diante dele somos iguais e
irmãos. Dessa forma posso concluir que sou seu filho e somos todos irmãos. Sendo
assim acabamos não tendo pessoas nem maiores ou menores e criamos um senso
que nos ensina a respeitar a capacidade e limitação de cada um. Agora nasce uma
dúvida, será que devemos excluir um irmão simplesmente por ele não ser tão capaz
quanto nós, ou devemos nos fazer solidários para que essa pessoa se torne mais capazes atingindo a igualdade? Você melhor do que ninguém sabe como gostaria de
ser tratado.
Vamos novamente refazer aquela pergunta de cima “Quem eu sou?”
Quero que responda em voz alta, para que nosso pai escute que mais um filho
entendeu seu valor e poder. E se liberte desse mundo de papel, para começar a ser
digno como alguém que é filho de Deus. Tratando o próximo com respeito, viven203

do a vida sem julgamentos, tentando ser a melhor pessoa possível. Vivendo sem
medo de errar, tratando o próximo como gostaria de ser tratado.
Agora que você sabe de quem é filho pode querer reencontrar seu Pai e se não
sabe onde pode achá-lo, um dos lugares que se pode procurar é em uma religião,
tudo o que não é proibido é permitido nessa busca. Lembrando que a bíblia é o relato da vida de Cristo e que naqueles tempos ainda não existiam as religiões, tudo
foi criado a partir desses relatos. Quando se aceita o amor de um Deus você já está
fazendo uma oração de uma forma simples, permitindo que seu corpo abrigue o
espírito santo, fazendo seu coração bater e sua alma vibrar, deixando que a sua fé
salve a sua vida.
Seja ousado, e diga para Deus que seu filho está aqui, pronto para aceitar o
seu amor incondicional, atender seu chamado e servir seus propósitos. Por muitos dias eu procurei minha “família”, meus irmãos, porém só encontrava pessoas
formadas em profissões ou ocultas através de nomes. Porém meu pai me disse que
estava chegando a hora de conhecer meus irmãos e irmãs e encontrar o valor real
da vida.
Fale com orgulho que você é filho de Deus. Conte a todo mundo quem é seu
pai e o que ele pode fazer por todos os seus irmãos, sem menosprezar as pessoas
por suas diferenças, seja pela sua raça, classe social seu biotipo ou qualquer outra
forma de discriminação. Ame a todos sem distinção, porque Deus está no seu
irmão. E juntos somos fortes já que Deus nos disse onde dois ou mais estiverem
reunidos em meu nome ali eu estarei.
*Amo a todos meus irmãos e irmãs, todos são muito bem vindos, a casa de Deus
é o nosso lar. Louvado seja o homem que pode acreditar sem ver. Amém
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8 de junho de 2009
8h59min

Amor sem Fim
Na escuridão ninguém pode me ver
passos em caminhos de se perder
Será que alguém ouviu meus gritos
quero acreditar que não estou sozinho
Quanto mais tento olhar menos vejo
barulhos na noite me deixam tenso
Nem num simples sonho a luz chega
o desespero surtou a minha cabeça
Tanta vontade se perdendo pelo tempo
majestoso sentimento em descontento
Eu nunca consigo entender o destino
nem porque isso tudo acontece comigo
Quando vejo algo são apenas vultos
deformadas siluetas e corpos escuros
Não temo o sol, porém ele se escondeu
nem no céu alguma estrela apareceu
Posso sentir uma presença estranha
e sem querer começo a ter esperança
Minha fé em ti deixou tudo mais claro
e percebi que eram anjos do meu lado
De joelhos entrego-te Pai todos os pecados
peço perdão, pois sabe que sou limitado
Envia seu espírito, sua unção em mim
derrama na minha alma o seu amor sem fim.
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10 de junho de 2009
8h55min

Bem querer
Seus olhos são lindos, brilhantes e profundos
iluminam minha alma com seu amor tão puro
É tamanha alegria incontida em meu corpo
que a felicidade se completa num segundo
Parece surreal quanto nós ficamos juntos
apenas com você me encontro no meu mundo
Momentos intensos impossíveis de esquecer
deita no meu colo que te faço adormecer
De todas as meninas só você eu quero ter
completa minha vida sendo o meu bem querer
O futuro é algo incerto, mas quero lhe dizer
que tudo que preciso eu encontro em você
Pulsando no meu peito um inquieto coração
que bate mais forte quando seguro a sua mão
Tocando uma música a mais bela canção
sintonizo o meu amor na sua estação
São tantos beijos e palavras de carinho
abraços apertados e sorrisos tão bonitos
Que quero minha vida para sempre contigo
pois você é essencial, o ar que respiro
*Faixa 13 CD
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11 de junho de 2009
17h49min

Amor, a moeda de troca
Pensando sobre o que é o amor e na maneira como os seres humanos demonstram esse sentimento, comecei a me ver diante de uma barreira cultural
sobre a forma de como essa palavra é tratada quando dirigida por um homem
ou mulher sem que eles tenham um relacionamento ou compromisso, sendo
recebida como uma atitude imprópria e falsa. Continuei refletindo, tentando
entender o que seria o amor e acabei concluindo que, na verdade, o amor não
é uma palavra, mas sim um conjunto de atitudes que tomamos em relação às
pessoas no cotidiano. Em um mundo onde parece que nossos valores estão tão
revirados, acabamos vivendo em clima de disputa. E com o amor não seria diferente, pois o transformamos em algo que procuramos encontrar no próximo.
Sempre o amor vem acompanhado de insegurança e desconfiança, como se a
todo instante fosse necessário prová-lo. Essa forma tensa como ele vem sendo
apresentado, acaba restringindo as pessoas a cada vez amarem menos em vida.
O amor anda em um estado tão escasso que muitas vezes o pouco que recebemos
de alguém é esperado de volta pela pessoa, como se fosse uma moeda de troca.
Entendo que a falta de amor próprio acaba criando esse comércio do coração,
onde cada atitude de amor que se faz para alguém necessita de retribuição.
Isso também me soa estranho, como um sentimento pode ser comercializado?
Pare e pense um pouco agora quantas vezes você já se decepcionou com alguém por essa pessoa não fazer o que você pensou que fosse obrigação dela, ou
por não te dar provas desse amor da maneira que você acreditasse que deveria
ser? Como se os seus sentimentos por essa pessoa lhe concedessem o direito até
mesmo de exigir a alma dela em gratidão. E acaba por dominar a vida da pessoa
que você julga amar confinando-a a um número restrito de amigos, construindo muros e limites à sua volta. Perseguindo seus passos com telefonemas no
celular e mensagens no Orkut. Desconfiando que a cada vez que algo sair fora
do que você previu ou imaginou que deva ocorrer é porque algo de errado esta
acontecendo. Sempre me vem à dúvida de onde nasce essa desconfiança, o que
leva uma pessoa a acusar a outra sem motivos? Será realmente que quando alguém não atende está fazendo algo de errado? E esse simples fato já lhe concede
o direito de julgá-lo? Nesse ponto entra aquele velho ditado que diz não julgue
para não ser julgado. Não existe amor que sobreviva a tanta insegurança e desconfiança porque a base de qualquer relacionamento é a confiança, o amor e o
conjunto de atitudes que vem desse sentimento. Para se demonstrar esse amor é
indispensável a confiança, pois sem ela acabamos por aprisionar nosso coração
em um mundo de imaginação e restrição. Saiba que não será dessa forma que
vai conseguir ver um sorriso sincero de alguém, muito menos de alguém que
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você ama. Dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem, e que esse amor
é puro. Olha que eu já vi muitas pessoas tratarem melhor seus cachorros do que
as pessoas que as cercam, e demonstrando esse amor em um conjunto de atitudes como se privar sair de casa para não deixar o animal sozinho, deixando-o
dormir no mesmo quarto, colocando roupa para não ficar com frio e eles jurando de pé junto que o seu animal pode entender tudo que lhe é dito. Isso mostra
uma coisa: que essa pessoa ama o seu cachorro, não porque ela declarou a ele e
sim pelas atitudes que ela tem com ele. Agora vamos usar esse cachorrinho para
aprender um pouco mais sobre o amor.
Pegue seu cachorro amado e o tranque dentro de um quarto para ver o
que acontece.
No primeiro momento ele vai ficar sem entender e pode até gostar, ele vai
farejar todos os cantos daquele quarto, talvez se deite ou durma, até perceber
que ele está preso e não pode sair dali. Será que ele pode compreender que a
pessoa que ama o colocou lá por seu amor incondicional? O tempo vai passar, e
esse cachorrinho chora tentando chamar a atenção de seu dono para que ele venha libertá-lo. Ai que nasce a dúvida: se a pessoa que nos ama nos colocou nesse
lugar quem irá nos salvar? Algumas horas se passam e o que eram gemidos se
tornam latidos e aquele cachorro amigo passa a ficar agressivo e torna-se um
monstro vorás que luta para conseguir sua liberdade. Veja como essa simples
situação pode contar tanta coisa sobre nosso relacionamento e eu te pergunto:
será que o cachorro mudou ou a condição a que ele foi submetido é que mudou?
Quantas vezes não tratamos a pessoa certa da maneira errada e acabamos por
perdê-la. Eu levanto outra questão: quantas vezes não acabamos sendo esse cachorro e acabamos nos transformando por causa de alguém que entregamos a
chave do nosso coração? Acreditando que a pessoa que nos ama não faria nada
que nos causasse algum dano, mas ela acaba nos trancando dentro de nós mesmos e passamos a agir de forma irracional e agressiva tentando nos libertar da
mesma forma que um animal que é privado de carinho e confinado.
Quantos relacionamentos não acabam terminando por essa mesma razão,
onde o amor é condicionado a um conjunto de regras a serem obedecidas ou
pela esperança de tentar modificar a quem se ama pelo simples fato de que em
seu julgamento essa pessoa seria mais interessante se fosse da sua maneira. E
começamos por iniciar uma luta como se tivéssemos tirando o demônio da vida
dessa pessoa. Agora me diga o que tem de errado em uma pessoa ser tão inteligente, não ter muito dinheiro, não ter um carro, ter um corpo fora do padrão ou
não andar na moda? Será que algum desses fatores iria desabonar alguém a tal
ponto dela não ter o direito de ser amada do jeito que ela é? Qual é o problema
em ser feliz do jeito que se é? Muitas vezes podemos ter as melhores das intenções, mas sempre que se tratar do próximo e de alguém que amamos precisamos
saber se essa pessoa aceita aquilo que desejamos. Respeitar a opinião é uma das
maiores provas de amor, é saber aceitar o outro com todas as diferenças e reconhecendo nele o seu brilho e valor por ser quem ele é. Se para amar uma pessoa
é preciso transformá-la, então não se está amando a pessoa certa. O amor não
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julga nem condena, o amor entende e aceita. O amor é capaz de operar transformações na vida das pessoas, mas não de forma impositiva, mas naturalmente e
juntamente com o exercício do amor. Porque o amor também é uma forma de
exercício, que se pratica no cotidiano e nas pequenas ações que desprendemos a
quem amamos. Silenciosas, pequenas, grandiosas, independente da intensidade
da ação, um ato de amor é sempre doado e nunca cobrado de volta.
O choque de opiniões que o amor causa é algo de se admirar.
Fiz um esquema para entender o raciocínio. Vamos partir do pressuposto
que Deus é amor e quando penso em Deus eu me lembro das religiões. Dentro
das religiões existem as doutrinas e inserido nas doutrinas existem as regras.
Amor = Deus S2 = Religião = Doutrina + Regras = Católicos <> Evangélicos
Nossa!Fiquei emocionado com meu esquema de raciocínio, usei dois paradigmas da religião cristã. Não vou abordar todas as outras, mas é possível
aprender com os exemplos por isso estou usando aquelas que acabam por serem
mais próximas. Anteriormente vimos que quando colocamos nosso amor sobre
regras confinando-o ele deixa de ser saudável. Mas será que não é isso que acontece também dentro das doutrinas? Que amor é esse que essas doutrinas tentam
nos ensinar se em boa parte estão tentando provar qual delas é mais certa ou
errada? Será que Deus realmente se importa com isso? Que diferença faz para
Deus o conjunto de regras ao qual somos submetidos se ele nos deixou apenas
uma: o amor. Porém muitas doutrinas estão mais preocupadas em julgar que
amar e acabam construindo um ódio aos pés do altar. Agora eu te pergunto: que
tipo de amor é esse?
Quem ama de coração não escolhe rosto, raça, nacionalidade, classe social,
ideais e nem mesmo atitudes. Que tipo de amor é esse que vivemos e que é tão
seletivo, que não permite encontrar uma pessoa na rua e dizer simplesmente eu
te amo, sem causar espanto e desconfiança? Pode ser qualquer coisa menos amor.
Por que andamos tratando de forma tão miserável e cruel esse sentimento tão
bonito? Reflito ainda mais alto: será que o mal não tenta ser mal para chamar a
atenção do que é bom? Será que se retribuíssemos com amor ao invés de entrar
em conflito, não poderíamos amar nossos inimigos e dessa forma não existir
mais diferenças. Nada é tão perpétuo que não possa ser mudado, nada é tão pequeno que não possa ser dividido. Chegou a hora de o amor deixar de ser uma
moeda que se dá esperando algo em troca e começar a ser algo gratuito como o
ar que respiramos. Por que não podemos ser mais cordiais e compadecidos com
o sentimento do próximo ou ajudar quem nos pede ajuda sem julgá-la independente da situação que esteja? Para mim, meu irmão, não importa onde você more,
nem qual é a doutrina que você segue, meu Deus me ensinou a amar incondicionalmente.
Eu preciso da sua ajuda nesse instante para libertar de uma vez por todas
esse cachorro, que anda preso nos seus hábitos e costumes, que vive chorando,
latindo e incomodando todo mundo à sua volta por sua insensibilidade. Permi209

ta que essa fera depois de liberta possa aprender que o carinho de suas mãos é
muito melhor que o quarto que você o prendeu. Pense sobre suas atitudes, pense se a forma como você ama não está selecionando apenas os seus semelhantes.
O que seria da humanidade se Deus nos amasse de forma seletiva?
Amar não dói, não custa nada. Amar edifica o homem e glorifica a alma,
nos faz sentir nobre quando vivemos um amor puro e verdadeiro.
O amor torna belo aquele que ama, mas ainda do que aquele que é amado!
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20 de junho de 2009
9h

O Presente
Eram tantas promessas de alegria
o amor florescendo em minha vida
Sua boca disse que me faria feliz
entre lágrimas eu só podia sorrir
Era bom demais para ser verdade
a loucura que se tornara realidade
Chegou decretando o fim da solidão
rezando sempre me pedia proteção
Cuidava de mim como de um filho
Mimando, brincando e com carinho
Algo que era além de mim no mundo
despertou o sentimento mais profundo
Era a parte da saudade que gostava
a partida com a certeza da chegada
O som do telefone rompia a madrugada
mas sem nunca reclamar você acordava
Escutava atenta tudo que eu lhe dizia
na volta pra casa me fazia companhia
Me confiava todos os seus segredos
Suas angústias, seus desejos e medos
Se arrumava toda apenas para me ver
achava sempre linda mesmo sem dizer
Cuidava de mim toda vez que adoecia
se preocupava com as coisas que comia
Se o amor tivesse nome seria o seu
o presente mais lindo que Deus me deu
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22h48min

Imortal
Sorte daquele que te possui
o qual declarou sua fidelidade
em seus detalhes existem motivos
quando lembrar vou sentir saudade
O mesmo gosto de um amor antigo
com a chance de um novo acontecer
Meus olhos seguem os seus passos
antes seu rumo fossem meus braços
Mas percebo que nada sei de você
eu sentindo uma sensação de querer
De repente aquele frio na barriga
falta coragem de invadir sua vida
Milhões de dúvidas na minha cabeça
talvez amanhã você já me esqueça
Mas agora eu só queria ficar junto
seria nós dois no meio de todo mundo
Vou te imortalizando nessa poesia
talvez nunca vá saber da sua magia
Cada qual no fim seguiu seu destino
porém nunca vou esquecer seu sorriso
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25 de junho de 2009
21h16min

A vida é mais
Sinto uma angústia enquanto penso
suas lanças me atingiram no peito
Sangro a dor e a traição da mentira
o que era conhecido virou guerrilha
Desfaleceu o que tínhamos construído
cobiçando o que era do seu “amigo”
Me rendo ao destino, assim deve ser
na desgraça aprendemos a crescer
Está doendo, mas vou seguindo a vida
controlando toda raiva e minha irá
Por isso peço a Deus toda sabedoria
para perdoar e estancar as feridas
A vida é mais do que quem temos no mundo
ou de quem ganha ou perde nesse jogo
Porém em cada toque se lembrará de mim
conheço seus costumes e o seu fim
Num simples olhar desvendo sua alma
mas agora nada mais disso importa
E no tempo tudo será o esquecimento
a triste lembrança de um momento
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26 de junho de 2009
7h10min

Te amo
Te amo, é tudo que quero lhe dizer
palavra simples cheio de querer
Representação de tudo que sinto
descontrole total dos meus sentidos
Faça agora um favor para nós dois
declara pra mim todo o seu amor
De duas faremos uma única vida
sendo para sempre a minha querida
Vamos morar no mesmo endereço
uma linda casa cheia de espelhos
Nosso lar será sinônimo de alegria
você está além de tudo o que queria
Admirado me espanto com sua beleza
um sonho lindo com uma bela princesa
Me entrego a ti para ser sempre seu
para que tenha tudo o que mereceu
Esquenta minha alma, me torna menino
fazendo ninar enquanto faz carinho
Enquanto muitos sonham com dinheiro
só consigo sonhar com nossos momentos
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27 de junho de 2009
23h

Segredo Proibido
Quando te vi pela primeira vez
nada pude te falar ou dizer
Em seu olhar vi algo sincero
repleto de um doce mistério
Incomum tudo aquilo que sentia
a raridade florescendo na vida
Sem querer algo vibrou em mim
eu nunca tinha me sentido assim
Será possível que seja paixão
toda aquela loucura no coração
como poderia mexer tanto comigo
se eu não sei nada que tenha vivido
Se contar vão dizer que é loucura
a cada segundo quero ser mais sua
Mas como vou chegar para ti e dizer
Sei que não me conhece, mas “amo você”
Nem imagino o que poderia pensar
mas eu sinto tudo que vou te contar
se quer amor sincero estou aqui
a companhia para todo seu existir
E te conservo como segredo proibido
não quero ainda correr esse risco
De perder algo especial e querido
sem ainda sequer ter conhecido
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8 de junho de 2009
19h12min

Pedaço de Céu
Meu amor por ti não é feito de posse
não necessita de condições pra existir
Quero para sempre contigo poder estar
apenas pensar em você já me faz sorrir
Conhece todos os meus segredos íntimos
minhas fraquezas e os meus desalinhos
Mesmo sabendo de todos meus defeitos
ainda assim me declara seu melhor amigo
Escuta minhas loucuras com compaixão
respeitando meu limite e minha condição
Compadecendo-se com minha dor e aflições
preocupando-se se adoeço e com meu coração
Quando juntos nós estamos é tão lindo
alimenta além da alma o meu espírito
Fazendo da inquietação algo tranquilo
A certeza de nunca mais ficar sozinho
Te amo nas três formas que são possíveis
na paixão, amizade e na morte se preciso
Você é meu pedaço de céu aqui na Terra
a parte do meu viver que me completa
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14 de julho de 2009
20h13min

Esperança de um milagre
Gosto amargo do desespero na frente
clamar perdão para errar igual novamente
cilada do destino, tentação insolente
castigo, inquietação, não ser transparente
A doença se apoderou junto ao corpo
a dor é a lembrança de não estar morto
Tentar imaginar sem saber o que acontece
esqueça, ninguém pode ouvir suas preces
No escuro quando mais se tenta menos se vê
se esconde como se alguém procurasse você
Tenta definir a quem amou como um demônio
como se aquela alma fosse seu patrimônio
Cega as pessoas por não saber aonde ir
destila em álcool a essência do seu existir
Nas suas palavras o mundo gira sobre você
a razão de tudo, nem a Deus consegue temer
Insana loucura acontece dentro da cabeça
as marcas, as etiquetas, o poder e a soberba
Confunde tirania com o que seria humildade
O sentido da família para ostentar a vaidade
Mascara a realidade com palavras de mentira
diferente do que pensa eu posso te acolher
Podendo amar até mesmo quem quer me ver morrer
eu rezo na esperança de um milagre acontecer
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17 de julho de 2009
18h53min

Tão Perto
Te desejo como se nada mais soubesse fazer
só me sinto bem quando estou perto de você
Mesmo antes de conhecer já sonhava e queria
carinhosa, de olhos sinceros, extrema alegria
Amor perfeito, meu anjo, meu céu, o querubim
elixir da vida plena, sentido do meu existir
Minhas horas longe de ti são gotas de saudade
como num filme de suspense, razão da ansiedade
Tempestade de querer, furacão das paixões
quando penso em você tenho boas recordações
Derramou em meu ser algo que não conhecia
aceita como sou, diz perfeito para sua vida
Ama minhas qualidades, me ajuda nos defeitos
superando a cada instante, um ser supremo
Percebo que com bons exemplos se pode viver
a cada instante estou mais próximo de você
Além do sorriso me deu algo mais sincero
me apresentou um Deus que mora tão perto
Você abriga meu corpo ele cuida da minha alma
me dando paz, calma e toda a sua glória
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20 de julho de 2009
5h13min

Medos
Condenado por minha própria consciência
a fraqueza de não sobreviver ao certo
Os caminhos que percorrem ao desespero
quanto mais tento mais parece que erro
A vontade de se desmanchar em lágrimas
de pedir perdão esquecer o que passou
Com vergonha de ter sido deixado levar
costumes feios que o tempo não superou
Não adianta mais se refugiar em mentiras
agora todos sabem o que antes era segredo
O que parecia uma muralha, hoje são ruínas
escombros do que um dia pensei perfeito
Difícil olhar no espelho e sentir orgulho
sentir vontade de terminar o mês de Julho
Esperança, por favor, seja a última a morrer
quero acreditar que tudo possa acontecer
Talvez tenha medo de aceitar que cresci
esquecer dos brinquedos que escondi
Estou tentando mais sei dos meus limites
sustentar no sorriso que não estou triste
O que um dia foi sonho agora é pesadelo
amargas lembranças que ainda quero esquecê-las
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27 de julho de 2009
00h19min

Lua Nova
Que nossa vida seja o testemunho
de viver algo que parece absurdo
um amor que brada em nossos corações
a luz que nos aponta a direção
Lua Nova que renova todo meu ser
Santo Espírito que me ajuda a crescer
Amor Eterno, alegria, estar com você
O Amor que todo mundo pode ter
Lua Nova que renova todo meu ser
Santo Espírito que me ajuda crescer
Amor Eterno, alegria estar com você
O Pai que todo mundo pode ter
Entrego meu amor sem nada esperar
pois tudo que preciso o senhor pode dar
Venha fazer parte dessa união
e no seu amor seremos como irmãos
Lua Nova que renova todo meu ser
Santo Espírito que me ajuda crescer
Amor Eterno, alegria estar com você
O Amor que todo mundo pode ter
Lua Nova que renova todo meu ser
Santo Espírito que me ajuda crescer
Amor Eterno, alegria estar com você
O Pai que todo mundo pode ter
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30 de julho de 2009
19h56min

Meu Salvador
Você quer as chances que não tive
querendo reviver o que não deu valor
Me deixe apenas tentar ser livre
quando caí, Por que não me levantou?
Eu deveria sentir mais o que por você?
Infelizmente percebo que existe amor
Talvez não para a gente voltar
muito menos esquecer tudo que passou
Quando minha vida não tinha sentido
onde estava e por que não me ajudou
Você era tudo que precisava e queria
quando mais te amei você me abandonou
Se fosse te esperar o que seria de mim
agora tenho alguém que sempre me amou
que sem me conhecer ele me quis feliz
mesmo com todos meus erros nunca me julgou
Eu que nem sabia que poderia sorrir
sinto a tranqüilidade e a paz desse amor
E o passado não mais é um fardo pra mim
Vivo no hoje o que talvez nunca sonhei
Porém fica tranquila também te quero assim
vivendo coisas que você nunca imaginou
Abra seu coração para esse amor sem fim
aceita Jesus Cristo como seu salvador
Pois mesmo sem nem se quer te conhecer
aceitou a cruz como a prova desse amor
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4 de agosto de 2009
8h50min

Salmos 151
Senhor soberano, justo e sincero
pai criador, onipotente, o universo
Manifesta os dons do seu espírito
declara-me instrumento de sua glória
Radia sua sabedoria e me ensina a ouvir
me dê discernimento para saber falar
Despeja seu espírito até embriagar
qualquer descrença que possa existir
Para que no seu colo possa repousar
esquenta meu corpo, me faz fluir em ti
Louvado que habita sobre o altíssimo
refugia minha alma, espanta meus medos
Cobre com seu manto qualquer sortilégio
faz da santidade meu caminho reto
Senhor que habita entre os vivos e os mortos
onde não mais termina e sim começa a vida
Desperta suas escolhas nesse seu filho
que deseja levar a luz onde há trevas
Permita que eu possa reacender toda chama
flamejar novamente na unção do seu amor
Extinguir a dor e exterminar as moléstia
intercedendo alcançar prodígios
Senhor meu Deus de joelhos humildemente suplico
Tenha piedade, misericórdia e compaixão
Sou pecador, imperfeito a ti confesso
mas sobre sua sombra posso ser a perfeição
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13 de agosto de 2009
2h19min

Tatuagem
Na sua pele tem as marcas do passado
que nem mesmo o tempo poderia apagar
Ainda que me tirasse dos pensamentos
o seu corpo jamais iria me esquecer
Eu estava lá quando elas se formaram
seu futuro nem conhece o significado
Me sufoca e me cala dentro do peito
e quando dorme me liberta nos sonhos
De olhos fechados não corre perigo
sem segredos pode me amar novamente
E dentro do algo mais faltam palavras
o sorriso não habita seus extremos
Pode me negar trinta vezes durante o dia
e condenar setenta vezes durante a noite
Poderia dizer para todos que esqueceu
declarar seus planos de felicidade
Mas deixa claro uma coisa pra mim
como fez parar de bater seu coração?
O Amor não é feito por um pensamento
não tem razão de existir ou nascer
O Amor não é criado sobre conceitos
e não é apenas a quem se pode ter
Simples traços pretos no seu corpo
contam as histórias entre eu e você
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14 de agosto de 2009
19h29min

Contornos
A saudade ganhou força no abraço
despertando um sorriso no rosto
Tanto carinho espalhado no tempo
o momento esperado do conforto
Palavras de silêncio foram ditas
o fogo do amor queimando no corpo
Olhares apaixonados sem despedida
o início do que parecia um sonho
Sinto-me flutuando em seus braços
Seu toque, seus beijos, seu gosto
A metade que completa minha vida
o mundo ficou inerte num segundo
Toda paz agora pode ser entendida
a fragilidade em seus contornos
A mistura de nossa pele, a química
delicia deslumbrando nos olhos
Descontrole total dos sentidos
Máximo do que se consegue sentir
Duas almas compondo um único corpo
a razão para se viver e existir
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28 de agosto de 2009
5h26min

Pobre de Espírito
De que adianta falar a língua insana dos ricos
vestir roupas mais sofisticadas
Frequentar as festas top e badaladas
Ouvir house durante toda a madrugada
Adorando tomar um porre, encher a cara
estar com as pessoas mais populares e faladas
Gastar dinheiro sem se preocupar com nada
viajando sem pressa de voltar para casa
Se fazendo forte ao ponto de esnobar a Deus
achando-se dono do mundo pelo que o pai te deu
Mostrar algum sorriso depois de suas drogas
ser apenas aquele que sempre colou na escola
Vivendo a base de remédio e psicólogo
desconfiando de todo mundo, não tendo sonhos
Acreditando que tudo se sustenta na beleza
achando-se o máximo, cego da sua própria decadência
Agora me diga com sinceridade se é feliz
Sente-se realizado por tudo que você já fez?
Deveria entender que esta ilusão não o leva a nada
hoje você julga amanhã por Deus sua vida será julgada
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1º de setembro de 2009
21h40min

Sabedoria
A voz do senhor eterno sonda a cabeça
o chamado de Deus que tudo aconteça
Abrir mão dos sentidos por esse amor
Renovar o espírito libertando da dor
Salmos, sabedoria, o caminho do justo
Isaías, profecias te contam o futuro
Testemunho com atitudes que é possível
limitado no corpo, mas Deus é o impossível
Acreditar no que está além da matéria
Não temer a vida, morrer para vivê-la
Paciência é saber esperar em Cristo
Aproveitar o presente, sem desperdício
O reino não é feito de comida e bebida
Não é com papel que se compra sua estadia
Se afasta das igrejas, portais de inferno
que usam de Deus para pegar seu dinheiro
Mesmo não sendo dignos ainda assim nos ama
não é Deus de julgamento, nem de temor
Tema os homens que em seu nome falam
que julgam, e dizem que por sua obra clamam
Deus está além da compreensão e razão
ele é um sentimento que mora no coração
Não deixe que ninguém julgue sua fé
todos somos filhos e seres imperfeitos
Não precisa de curso, nem de regras
basta querer para encontrar Cristo
Não se perca pelas doutrinas da Terra
pois o amor de Deus é maior do que se prega
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4 de setembro de 2009
19h39min

Mesmo sem Entender
Não sei entender as razões de te amar
tão pouco tempo você dominou meu ser
Quero contigo por toda a vida ficar
pois torna mais alegre o meu viver
Parece ilusão, porém não sei explicar
mas é bom demais o que sinto por você
Diferente de tudo que senti um dia
tornou o passado algo fácil de esquecer
Mesmo que o mundo mude e algo aconteça
a saudade jamais deixará que te esqueça
O que antes era vazio, hoje é paixão
descontrole total dos sentidos, emoção
Saiba que nunca amei alguém como te amei
que apenas nos seus olhos me encontrei
Por isso não canso de admirar seu sorriso
escutar sua voz, a paciência que tem comigo
Semeando sonhos bem simples de viver
pois tudo que preciso se resume a você
Parece um milagre, uma linda obra de Deus
que faz eu te amar mesmo sem entender
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9 de setembro de 2009
20h05min

Ciladas do Destino
Quando o sol nascer estarei longe
rastro de dor se oculta na noite
em cada curva confundo a maldade
na esperança que não me alcance
Está além de perdoar ou esquecer
ou do tempo que possa acontecer
Quanto mais penso, menos entendo
quero dormir quem sabe esqueço
A lembrança arrasou meu sentidos
tornou o presente algo indefinido
A chuva carrega as casas lá fora
mas nem assim você saiu de mim
Sei que poderíamos ir mais longe
mas você estacionou no horizonte
Me sinto estranho nem sei dizer
como se alguém acabasse de morrer
Porém sem temer as ciladas do destino
sobrevivo à solidão e vou partindo
Se é assim que tem que ser, assim será
confio em ti, sei que não me abandonará
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11 de setembro de 2009
6h42min

Recordação
A noite se perde nos pensamentos
por não saber se deve partir ou ficar
Procura dentro de tudo que vivemos
alguma coisa para poder se contentar
Agora é tarde, nada parece ter sentido
A distância e o tempo doem no coração
Às estações sempre mudam lá fora
Dentro de ti tudo parece ser recordação
E ninguém poderá arrancar o que passou
Nem por um breve momento isso muda
Lágrimas às vezes rolam como a chuva
Quando cruzamos encontra seus medos
Nada parece ter graça ou sentimento
a vaidade se esconde nas suas roupas
Não vive a tristeza, mas não é feliz
por ainda amar acabou ficando assim
E nenhum amigo será capaz de entender
nenhuma boca poderá se quer satisfazer
Eu sei que se respirar fundo pode sentir
meu perfume envolvendo o seu existir
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15 de setembro de 2009
20h04min

Evidências
Vasculha minha vida procurando evidências
provas do meu amor, porque duvida das palavras
Cada beijo, cada momento que juntos vivemos
parece que em sua memória não valeram nada
Procura no horizonte maneiras de esquecer
em outros lugares encontrar um novo alguém
Sufocando toda aquela ternura que sentimos
como se eu fosse a razão de não conseguirmos
Partiu em disparada sem olhar para trás
como se o simples existir fosse incômodo
Desviando seus caminhos para longe de mim
sempre acreditando que é melhor ser assim
Nem mesmo todo o pranto que correu na noite
pode aliviar por um instante nosso amor
Como é difícil deixar de lado algo único
encontrar uma porta aberta para o futuro
No fundo só queria a certeza de poder te ver
que nada no mundo iria me separar de você
Mesmo sabendo que o para sempre acaba um dia
desejo estar ao seu lado até findar a vida
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18 de setembro de 2009
18h28min

Vaso de Luz
Busca a mim, vaso de luz
semeia amor em meus campos
Sem medo da seca e do frio
pois sabes que estou contigo
Nas dúvidas e nas incertezas
mesmo quando você não mereça
Te amarei ainda mais nessa hora
estou com você, não temas
Purifica seu pensar na palavra
expulsa de ti todo ódio e raiva
Se comporte como filho de Deus
sabendo se redimir e pedir perdão
Agradeça o alimento e a moradia
confia a mim o intimo da sua vida
Clame e peça o meu nobre espírito
através da simples e singela oração
Em suas posse não seja soberbo
divida sempre sua caridade e o pão
Pois a obra não é feita de dinheiro
mas sim de paz, fé e amor no coração
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28 de setembro de 2009
21h21min

A casa
Retorno para casa, a solidão a me esperar
tanto queria dizer, mas ninguém para conversar
Dentro além de mim mora a poeira e sujeira
que ficam sobre os móveis e as cadeiras
É meia noite e o relógio marca três da tarde
a tinta descascou quase toda pela casa
Em cada cômodo uma história de abandono
e pensar que um dia tudo aqui foi feliz
Na foto o vermelho da blusa virou rosa
mas ainda posso ver que existiu um sorriso
A alma de uma casa são as pessoas que habitam
Fantasmas me assombram, sou o único que ficou
Alguns Deus chamou, outros o pecado levou
O destino é algo engraçado, passado rancor
Lá fora as plantas e flores crescem livres
as folhas mortas e as cartas pelo chão
No guarda roupa, modas de outra estação
As rugas pelo corpo lembram minha idade
Tento ver pela única lâmpada que se acende
A bíblia aberta na cabeceira parece um enfeite
Sem entender que a salvação está na minha frente
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1º de outubro de 2009
4h12min

Poesia - Como se fosse morrer
Ame-me como se fosse morrer amanhã
me deguste fazendo doce nos lábios
Abraça, envolve e segura nos braços
na esperança que de dois se faça um
Vamos sorrir como se ainda criança
sem medo, sem traumas e lembranças
Brinca sua língua com a minha, amor
aperta forte quero sentir seu calor
Mil coisas passam dentro da cabeça
Meus olhos te cercam, me enlouqueça
Desejo perverso, mais íntimo querer
sentença decretada, vontade de ter
E se essa fosse mesmo a última vez
Feliz partiria, último suspiro em você
As roupas de nada mais servem agora
amassadas pelo chão, essa nossa hora
A fusão do eleito, o suor e a tensão
minhas caras, suas bocas e nosso amor
Depois de tudo vem o sono, silêncio
Carinhos, admiração e o contento
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07 de outubro de 2009
00h11min

A Oração
Sei que nem sempre a vida será fácil
que não existe um manual para se viver
Mas basta suas mãos para o céu levantar
e com o coração uma singela oração fazer
Me salva senhor, me livra de todo mal
Perdoa por todas as vezes que pequei
Tira dos ombros esse medo de errar
Confio no senhor e assim sempre será
Pode o mal por meus medos se manifestar
mas mesmo perdido não te abandonarei
Pois sei que trocaria reinos por mim
sou príncipe que você trata como o rei
Mesmo que muitos filhos ainda duvidem
que crêem pedindo provas de existência
Vou mais longe meu pai amado e querido
entrego minha vida e toda a obediência
Faça-me um instrumento de obra divina
manda seu espírito, me faça fortaleza
Derrama sua sabedoria, abre a cabeça
não permitindo que nunca te esqueça
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14 de outubro de 2009
5h30min

Poesia - Nada se leva
A noite seria apenas uma fração de tempo
para entender o valor que tem a luz do dia
Sempre uma nova chance para se recomeçar
dar um sentido a vida que foi mal vivida
Não desista, mesmo que sozinho venha lutar
contra o inimigo que está oculto em você
Não é vergonha se em lágrimas desmanchar
nem sempre vencer e de ajuda precisar
Mas saiba que ainda é tempo para se tentar
acreditar em você e não deixar a vida fugir
Durante muito tempo na lembrança vão ficar
feridas que com amor podem ser resolvidas
E não se deixe cair nas mesmas armadilhas
a bebida não vai poder melhorar sua estima
Cuidado com sua língua e as coisas que diz
zombar das pessoas não faz ninguém feliz
Importante não é quanto se carrega no bolso
a marca da sua roupa, o carro ou o conforto
E sim deitar na cama e simplesmente dormir
Na certeza que não é matéria que te faz sorrir
Mesmo com as dificuldades a que venha passar
faça do impossível algo que possa conseguir
Sem nunca se esquecer que um dia vamos estar
na paz do senhor e nada iremos levar daqui
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16 de outubro de 2009
4h

Poesia - Que seja
Se for para vir que seja para fazer feliz
Se quiser amar que seja como nunca amou
Se quiser se entregar que seja por completo
Se for para falar que seja palavras de carinhos
Se for para dar que seja por inteiro
Se for para perdoar que seja para sempre
Se quiser beijar que seja meus lábios
Se quiser lembrar que seja de nós dois
Se quiser estar que seja sempre comigo
Se for para julgar que seja os inimigos
Se quiser ficar feliz lembra que te amo
Se estiver triste lembra que adoro seu sorriso
Se for para chorar que seja de felicidade
Se for para dormir me chama nos seus sonhos
Se for para ligar que seja no meu número
Se for para olhar que seja meus olhos
Se for para acreditar que seja em Deus
Se for para estudar que seja todo dia
Se for para ouvir que seja LIVEURS
Se for para me amar que seja pra sempre
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28 de outubro de 2009
00h26min

Poesia - Jesus Sorrindo
Derrama pela face gotas transparentes
como se nuvens habitassem seus olhos
Se manifestando em um estado dormente
a consciência num segundo de todos os anos
Procura as palavras, mas nada é coerente
Se sente confuso sem saber o que fazer
Por um segundo aceita que está carente
e a solidão dominou sua carne e mente
Caminho inverso alimento toma no corpo
pela boca sai tudo que tinha no estômago
Emoções agridem de toda forma seu ser
e a sensação de estar próximo de morrer
O calor que habita sua alma se tornou fogo
um anjo de olhar triste lhe deu conforto
De joelhos voltou seu rosto junto ao chão
lembrou de Deus fez a sua última oração
Sentiu uma presença envolver sua alma
abraçar seu espírito e lhe entregar calma
Onde era trevas se fundiu em luz
e pode ver Jesus sorrindo fora da cruz
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Não pense que essa historia acaba aqui porque a evolução não tem fim.
Acho que a maior lição que podemos tomar desses anos que são relatados nessas páginas é que Deus faz toda a diferença em nossas vidas. Justamente nesse
caminho que a continuação desse livro segue, não deixe de ler o segundo livro:
Diário da Luz.
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Track List – CD – O dom de ser Feliz
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03 - Desejos
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08 - Me Liga
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10 - No breu
11 - Rogue2
12 - Sem Final Feliz
13 - Surreal
14 - Único Destino

Banda Liveurs é composta por:
Vocal: Gabriel Binato
Guitarra Solo: Andre Quintiliano
Guitarra Base: Elton Miranda
Baixo e Back: Leandro Chinho
Bateria: Rafael Henrique
Teclado: Joao Paulo Cardoso
Violão Base: Robson Camargo
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01 - Cinco Carnavais
Deixo tanta coisa para trás
Vou me aventurar pelo retrovisor
Depois de cinco carnavais
Ainda somos estranhos
Sofrendo de amor
Eu bem me lembro de você
Do teu olhar não consigo esquecer
Nem do samba enredo que cantei
Até o sol aparecer
Eu piso fundo rumo ao fim do mundo
Na velocidade da batida
Você passou perto de mim
Quase me atropelou distraída.
Eu não sei dizer
Se é por você
Que eu escrevo mil canções sem rimas
Eu não sei dizer
Se é por querer
Que eu entro e saio da avenida.
Eu Me perco em coisas tão banais
No fim das contas
queremos ser normais
Eu desfaço os meus planos
Mastigo minhas unhas
Esqueço dos meus sonhos
Só para dizer que a culpa foi sua.
Só pra dizer que é por você
Que eu escrevo mil canções sem rimas.
Eu piso fundo rumo ao fim do mundo
Na velocidade da batida
Eu só queria um tempo para nós
Eu me cego em teus faróis
Tuas estrelas em meu asfalto
Refletem sorrisos tristes.
(e você ainda insiste)
Em me dizer
Que eu perco o sono
Só por você, desconhecida.
Em me dizer
Que eu rodo o mundo
Para acabar na sua vida.
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02- Azul
Eu quero te fazer feliz
Penso em você o tempo inteiro
Ninguém nunca te amou assim
Quero ser ultimo e o primeiro
Sei que sou apenas mais um
Mas preciso muito de você
Quem poderá me ajudar
Quero muito te conhecer.
Sei que não sou perfeito
Mas com você eu posso ser
A cor que mais gosto é azul
Olhando o céu me lembro de você.
Eu quero te fazer sorrir
poder te abraçar e proteger
Você já faz parte de mim
Algo que não consigo esquecer
Na noite faço poemas
Que talvez você nunca vai ler
Mesmo assim gosto de pensar
Que um dia você vai saber
Sei que não sou perfeito
Mas com você eu posso ser
A cor que mais gosto é azul
Olhando o céu me lembro de você
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03- Desejos
Queria tanto ter você
Que tenho medo de te perder
Desejo que me faz sofrer
Tentar a todo o momento esconder
Mas toda noite só eu sei
Quanto triste pode ser.
Quem sabe um dia, você
Mas quem sabe um dia, você
Vem me ver.
Passar a noite inteira
Pensando em como ti ter
Todos os passos que dou
Me guiam em seus caminhos
Já andei a me enganar
Que poderia te esquecer
Doeu de mais em mim.
Quem sabe um dia, você
Mas quem sabe um dia, você
Vem me ver.
Pois instante algum
Posso deixar de querer
Cada momento eu quero
Com você viver
Queria saber explicar
Talvez não fosse entender
Que o amor que sinto é real
Deixa acontecer, deixa acontecer.
Quem sabe um dia, você
Mas quem sabe um dia, você
Vem me ver.
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04 - Distante
Quando olho pra você
Eu sonho outra vez
Volto acreditar no amor
O porquê Deus nos Fez.
Queria ser mais que um olhar
Perdido na escuridão
Entre vozes de estranhos
Segurar sua mão.
Mas e a coragem, coragem, a coragem de segurar sua mão?
É a lembrança de um sorriso
Que foram momentos mágicos
Queria ser mais que um amigo
Poder estar ao seu lado.
Ficar mais perto de você
Pois eu sei o seu valor
E da mesma bebida iremos beber
Sentir o seu calor
Entre doses e caprichos
A Lua sobre o céu
Um desejo entre meus lábios
Se perdeu ao Leo.
Mas a coragem, coragem, a coragem de segurar sua mão
É a lembrança de um sorriso
Que foram momentos mágicos
Queria ser mais que um amigo
Poder estar ao seu lado
Tudo foi tão breve
E no carro você entrou
Apenas olhei em seus olhos
E nem um adeus deixou.
É a lembrança de um sorriso
Que foram momentos mágicos
Queria ser mais que um amigo
Poder estar ao seu lado;
Poder estar ao seu lado
Poder estar ao seu lado
Poder estar ao seu lado;
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05 - Dom de ser feliz
Quem sabe se conhecesse sobre mim
Pudesse entender porque ando assim
Sonhando coisas que não posso viver
Trocando tudo pelo que gostaria de ter
Me acostumou de um jeito tão bonito
Que faz falta quando não está comigo
To com saudade dos seus beijos e carinhos
Que fico quieto quando estou sozinho.
O dom de ser feliz com você aprendi
A sempre ir em frente e nunca desistir
Queria escrever uma canção pra você
Para sempre que ouvisse pudesse entender.
Queria tanto seus cuidados e sua paz
Porque de você eu quero sempre mais
Podendo ir além dos meus limites
Sem lembrar que um dia eu fui triste
Tenho esperança que um dia vai voltar
E ainda mais alegre eu vou ficar
Pois sei que começamos tudo errado
Mas o futuro quero viver do seu lado.
O dom de ser feliz com você aprendi
A sempre ir em frente e nunca desistir
Queria escrever uma canção pra você
Para sempre que ouvisse pudesse entender.
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06 - Estou
Estou tentando
O coração não bater
Mentindo pra mim mesmo
Acreditando esquecer
Porque quando fica tenso
Eu me iludo em lembrar
Que um dia você me teve
Só não soube como amar.
Se agora eu sofro
Não tenho nada a perder
E com isso eu morro
Calado ninguém pode ver.
Se pudesse escutar
Quantas vezes
Orei a Deus
Pedindo que voltasse
Estaria farto de me ouvir.
Se pudesse lhe entregar
Minha vida em garantia
Que amanhã eu te teria
Não precisa nem pedir.
Agora, o que faço
Com esse tempo que me sobra?
Na hora que bato
Você não vem abrir a porta.
Pensando que talvez
A gente se veja outra vez
Estranhos, meus passos
Me guiam sempre até você
Me faria bem te ver
Com a mesma luz do sol
E quem sabe nesse dia
Você clareie a escuridão.
Agora, o que faço
Com esse tempo que me sobra?
Na hora que bato
Você não vem abrir a porta.
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07 - Flor de Cinzas
Eu daria o mundo para te conquistar
Faria maravilhas pra poder te amar
Só sei que te quero e não posso controlar
Você é a alegria que me faz cantar
Seu carinho doce momento de ternura
Me sinto como em uma louca aventura
Tão bela quando passa chama a atenção
E faz bater mais forte o meu coração.
Quando não te vejo aumenta a saudade
Apenas em você encontro minha verdade
Não existe duvidas que isso seja amor
Que no meio das cinzas nasceu uma flor.
Eu juro que queria saber explicar
Encontrar uma maneira de poder contar
Que sou apaixonado eu só quero ter você
Que sonho toda noite esperando acontecer
A lua é testemunha confessei meu amor
Porém todos sabem só você não escutou
Queria voar para mais perto de você
E assim realizar os desejos de te querer.
Quando não te vejo aumenta a saudade
Apenas em você encontro minha verdade
Não existe duvidas que isso seja amor
Que no meio das cinzas nasceu uma flor.
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08 - Me Liga
Assim que você ouvir me liga
Acaba logo com essa ansiedade
Prova que tudo que tivemos
Teve pelo menos algo de verdade
Deixa de castigar esse coração
Que um dia foi seu abrigo
Me perdoa se eu te magoei
Mas me tira logo desse castigo.
Eu sei que agora anda triste
Sem uma boa razão de viver
Mas agora estou aqui na sua frente
Abra os olhos e vai poder me ver.
De que adianta esse seu orgulho
Deus perdoa a quem se arrepende
Da uma chance pra quem te ama
Agora tudo será diferente
Seu eu te quero e você me ama
Porque manter essa distância
Abra as janelas da sua alma
Deixa eu ser a sua esperança.
Eu sei que agora anda triste
Sem uma boa razão de viver
Mas eu estou aqui na sua frente
Porque quando juntos estamos
Sou mais feliz que uma criança.
Eu sei que agora anda triste
Sem uma boa razão de viver
Mas agora estou aqui na sua frente
Abra os olhos e vai poder me ver.
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09 - Minha Lua
De todas as vezes que eu ouvi falar
Me faltavam palavras para descrever
Eram tantas formas de eu poder amar
E os meus pensamentos só ficavam em você.
Como uma brisa suave veio me tocar
Trouxe muito mais do que eu podia querer
Levou todas as dores para longe de mim
Mostrando que sorrindo eu poderia viver.
Por que
Na noite as estrelas eu posso apreciar
Não tenho mais motivo da escuridão temer
Porque com a sua luz eu posso enxergar
A minha lua que resolveu do céu descer.
Muito mais do que eu poderia imaginar
O melhor que o meu Deus pudesse fazer
Ainda mais alegre consegue deixar
Quando olhando para mim tenta dizer.
Que não encontra maneiras para explicar
Como poderia um segundo viver
Uma emoção difícil de se controlar
Sempre uma lagrima escapa sem perceber.
Por que
Na noite as estrelas eu posso apreciar
Não tenho mais motivo da escuridão temer
Porque com a sua luz eu posso enxergar
A minha lua que resolveu do céu descer.
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10 - No Breu
Controlando as palavras
Fingindo que não me importo
Aceitando o impossível
Para ver se me encontro
Aqui estou outra vez
Andando onde me perdi
A mesma escuridão
Sempre é noite por aqui.
Está difícil me encontrar
Cada passo é incerto
Sinto medo a todo instante
O Meu erro esta tão perto
Esta tão perto.
Apenas posso ouvir
O contrário do que sinto
Está difícil distinguir
Os caprichos do coração
Estou perdido e não nego
Mas ainda eu espero
Que o tempo possa acertar
Tudo aquilo que se perdeu.
É tão difícil me encontrar
Cada passo é incerto
Sinto medo a todo instante
O Meu erro esta tão perto
Esta tão perto.
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11 - Rogue 2
As saudades que sinto
Não consigo descrever
Quando vejo a sua foto
Não consigo entender
Você nem sabe que existo
Como insisto em te querer
Se quando ouvir meu nome
Nem se quer vai perceber
Que alguém morre aos poucos
Dormindo ao amanhecer
Pensando em planos mirabulosos
Pra tentar te conhecer
tentar te conhecer
Seus olhos são negros
Duas galáxias consigo ver
Na sua pele pálida
Vejo meu amor florescer
Só queria que soubesse
Que você me faz esquecer
De toda está tristeza
Que deus me deu pra crescer
12 - Sem Final Feliz
Os dias passam sem parar
Tenho medo de voltar
De enfrentar os meus amigos
Para você viver comigo.
As mesma dores, os mesmo erros
Os costumes que você acha feio
Não é fácil eu bem que sei
E quantas vezes eu tentei.
Porque nosso amor será sempre assim
Uma linda historia sem final feliz.
Eu sofri, Eu chorei
Por te amar
Me machuquei
Agora me diz o que vou fazer
Estou sozinho sem você.
Porque conheço nossa historia
Ela nunca vai ter um fim
Vou curtir cada segundo juntos
Antes que tudo tenha um novo fim.
Porque nosso amor será sempre assim
Uma linda historia sem final feliz.
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13 - Surreal
Seus olhos são lindos,brilhantes e profundos
iluminam minha alma com seu amor tão puro
É tamanha alegria incontida em meu corpo
que a felicidade se completa num segundo
Parece surreal quando nos ficamos juntos
completa minha vida sendo o meu bem querer
Apenas com você me encontro no meu mundo
Momentos intensos impossíveis de esquecer
deita no meu colo que te faço adormecer
De todas as meninas só você eu quero ter
completa minha vida sendo o meu bem querer
Parece surreal quando nos ficamos juntos
O futuro é algo incerto mas quero lhe dizer
que tudo que preciso eu encontro em você
Pulsando no meu peito um inquieto coração
que bate mais forte quando seguro a sua mão
Parece surreal quando nos ficamos juntos
completa minha vida sendo o meu bem querer
Tocando uma musica a mais bela canção
sintonizo o meu amor na sua estação
São tantos beijos e palavras de carinhos
abraços apertados e sorrisos tão bonitos
Que quero minha vida pra sempre contigo
pois é essencial, o ar que respiro
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14 - Único Destino
Sua alma se encontra carente
Precisando de amor e de carinho
Nos meus lábios tem os desejos
Em meu corpo um fascínio
Sei que posso vencer seus medos
Mostrar um modo de viver
Ensinar que tudo que sofreu
Te fez forte e ajudou a crescer.
Vamos encontrar o lado bom da dor (dar uma chance)
Vamos encontrar o lado bom do amor (dar uma chance)
Me diz porque ficar sozinho
Vamos viver um único destino
Talvez não encontre maneiras, maneiras
Para descrever o que sinto
Quem sabe poder demonstrar
Ilustrar o quanto é bonito
Mas uma coisa pode ter certeza
Que cada vez que me ver sorrindo.
Vamos encontrar o lado bom da dor (dar uma chance)
Vamos encontrar o lado bom do amor (dar uma chance).
Você é muito mais que o meu brilho
É a minha razão e os meus motivos
Queria ser a sua saudade
Te aquecer no frio com meu calor
Vamos encontrar o lado bom da dor
Dar uma nova chance para o amor.
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