BARREIRAS?
Barreiras a vencer,
Ou medos a enfrentar?
A quem quer convencer?
Não queira se enganar...
Se a vontade for real
Encontra-se uma maneira
Mas se a intenção for virtual,
Persistirá a "cegueira”

CATARSE
É preciso percepção
É finda uma fase
Mas nada foi em vão...
Minha última frase:
"Por que te amo tanto"?
E interrompi a metástase...
Não me olhe com espanto
A missão foi cumprida
Cada um pro seu canto...
Inicio uma nova vida
Sem tê-lo do meu lado
Oculto a minha ferida...
Pronto! Está extirpado…

CONFIANTE
De olhos fechados
e mente aberta,
mergulho...
arrisco....
dou uma incerta.
Ouço um barulho...
Fico alerta.
Venço o orgulho...
Espanto o medo...
Se preciso, espero...
Dispenso a regra.
Não sou deste aprisco...
Ovelha negra,
sei o que quero.

CONVITE
Toque-me
Sem receios
Entregue-se
Sem titubeios
Liberte-se
Das incertezas
Que te atormentam
Das dores
Que te acompanham
Venha comigo
Confie...
Te darei abrigo
Aconchego
Quebro o protocolo
Te dou meu colo
E cedo-te espaço
Em minha vida
E no meu coração.

DESILUDIDA
Ela queria um poeta
Alma sensível como a sua
Que enxergasse as mesmas cores
Ainda que em outros tons
Teve a poesia, a alegria...
O amor tocou seu coração.
Mas como nem tudo são flores
Com elas vieram dissabores
O amargor da desconfiança
A sombra da inverdade
E ela... optou pela solidão.

ENTÃO É NATAL…
São momentos de magia
Tempo de confraternização
Demonstrações de alegria
Dias de paz, amor e união
Se reclamam de consumismo
Nem me atento, foco na festa
Sou da turma do otimismo
Só o lado bom se manifesta
Pra demonstrar o que se sente
Basta a presença e um abraço
Dispensa-se aquele presente
Enfeitado com grande laço
Mas pra ver o riso do menino
Enfeito a árvore com carinho
Abaixo dela, Jesus pequenino
Dorme em paz no seu "bercinho"
Quando vem a "noite feliz"
Saborear a ceia, que delícia!
A sobremesa merece bis
Cada presente, uma carícia
E assim a noite termina
Prometendo continuação
Esse espírito contamina
É Natal em nosso coração.

LIBERTAÇÃO
Metamorfoses...
Emoções
Sentimentos
Sensações
Não mais lamentos
Não mais rotina
Reais envolvimentos
Injeção de adrenalina
Transmutação!
De ruína a monumento
De teorias à ação
De ingrediente a alimento
Eis o resultado!
Chega de ilusão
Chega de futilidades
Organiza teu coração
E realiza tuas vontades.

NA ESTAÇÃO
Decida...
Qual bagagem quer levar?
A que está arrumada à sua frente,
Ou aquela que ficou pra trás
Espalhada pelo caminho?
Pense bem...
Perceba qual não pesa
E a que dificulta seus passos.
Só não se distraia com a dúvida,
Com os vendedores de ilusões...
Ou perderá a viagem.

SILÊNCIO
Essa alma anda calada...
Dizem que foi a decepção:
Roubou-lhe toda inspiração.
Ou está apenas cansada...
A vida anda uma confusão!
Em breve, talvez, exprima
Medos, sonhos, desilusão
Amores, humores ou... nada.
Essa alma perdeu a rima...
Essa alma precisa ser amada.

TEIMOSIA
Droga de coração!!!
Não aprende nunca...
Mal sai d'uma fria
Entra numa gelada...
Bem te avisou a razão
"Sai fora, que é cilada!"
Pode ser covardia,
Mas... melhor dar fim
Seguir outra estrada..

