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Há dias que erramos, há dias que acertamos, mas a
vida nos fortalece em todos os momentos, mas ver
que no cotidiano você fazer o melhor para o próximo,
mas o que fica é opressão, é falta de respeito e sobra é
desespero da inutilidade das forças e das tentativas
que restaram.
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Prefácio.
O coração é um dos mais importantes órgãos de nosso
corpo. Sem ele, não há vida... E ele, como outros
órgãos, reage às nossas emoções, sentimentos,
paixões... Ao ódio e ao medo também.
É nele que dizemos guardar as pessoas que amamos:
“no coração de mãe sempre cabe mais um” e “aqui
sempre tem espaço para mais um”. Essas são frases
populares que retratam esse sentido e essa importância
que damos ao coração.
É nessas perspectivas que William construiu essa obra,
retratando sentimentos, amores, tristezas e alegrias...
Poesias do coração é mais uma forma de atribuir a esse
órgão do corpo mais que sua função físico-biológica...
Coração é poesia, é poema e reage de forma pura e
singela aos sentimentos.
Parabéns Willian por essa obra...
Por Antonio Frossard
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O Andarilho
Passo na rua vazia
Na rua só eu e os cachorros
Que me fazem companhia
Sou Andarilho e vivo no mundo
Os cães ladram e eu ando
Já tive casa e família
Hoje sou só eu
Não tenho casa, nem esperança
Só ando por aí, sem objetivo
Às vezes eu escuto um grito na minha cabeça
Acho que estou ficando louco
A barba cresce em meu rosto
Faz anos que não tomo um banho
As pessoas olham com nojo de mim
Nem ligo, eu sou mesmo assim
Por que sou feliz assim
Só eu, e os cachorros
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Caderno do amor
Encontrei uma carteira vazia
Encontrei o caderno do meu grande amor
Abri-o e li declarações de amor
Paixão, amor, foi tudo que senti e li o que
escreveu.
Caderninho do amor da minha amada
O beijo que arranquei de teus lábios
O beijo doce que recebi
Que só ela sabe
No caderno dela está escrito
Todo o amor que sente por mim
Que nunca me disse,
Mas que sempre sonhei
Desde o beijo que eu roubei
Aquele caderno do amor
Por isso eu a amo
O amor que ela escreveu
Quero sentir
O caderno do amor
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Saudades eternas
Não consigo viver sem seu carinho
Sem seus beijinhos
Com abraços ardentes
Com seus belos cabelos
Com seus lábios vermelhos
Saudades eternas
Minha vida está pior que as novelas
Penso em cada passo seu
Passos longe de mim
Passos no Rio de janeiro
Eu só aqui de escanteio
Saudades eternas
Os segundos nem passam
Os meses então parecem anos
Agora nem planos
Só sei de uma coisa,
Saudades eternas
Que sinto de você, minha bela
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Janelas da liberdade
Abro as janelas da felicidade
Caminho olhando a beleza da cidade
Respirando o ar irrespirável
Tocando o intocável.
Olhando ao lado não vejo nada
Nada que parece tudo
Que deixa surdo o mudo
E deixa-me subir a escada.
Ainda procuro entender esse mundo.
Saber aprofundar,
Saber conhecer o irreconhecível,
Entender esse mundo incrível,
Incrivelmente louco.
Toda vez que abrir essa janela,
Vou pensar no impossível.
Mas sabendo que tudo
Hoje é nada.
Saber que o mundo é assim mesmo
Completamente confuso.
Ao olhar pela janela da felicidade
A janela da minha liberdade.
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Os pássaros
Os pássaros voam ao ar livres,
Voam soltos sem perturbações.
Voar e sentir-se preso às grades da tristeza
Que prende os pássaros que só querem voar.
É difícil de entender! Eles queriam apenas voar e
voar!
Voar num céu azul ou numa noite estrelada,
Voar e se apaixonar
Entre galhos das árvores,
Ter filhotes que querem ser livres também.
É tão bonito ver pássaros voarem livres no céu,
Voando sobre as montanhas,
Voando, assoviando
Lindas sinfonias.
Assim
Voando livres no céu azul.
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Amor em um beijo
Quando te beijo
Me desperta o desejo.
Quero te abraçar,
Queria te beijar.
Quero você aqui comigo,
Só para mim.
Não consigo te soltar,
Quero só você.
Eu te amo demais!
Dani, seu cheiro me enlouquece,
Me alucina,
Fico doidão!
Não importa o que aconteça,
Jamais me esqueça.
Quero você, só você
Toda linda assim
Quando te beijo!
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O cachorro Romeu
A minha vida era completamente solitária.
Agora tenho um amigo animal,
Esse amigo é um cachorro,
Coloquei o nome de Romeu.
Encontrei o cachorro latindo,
Estava latindo do outro lado da rua.
Me levantei, ao ir ver de perto, vejo o cão.
Vi que foi atropelado.
Pobrezinho do cachorro!
Então, levei para casa e cuidei dele.
Ele, então, ficou bonzinho rápido
E passou a viver comigo.
O cão estava tão agradecido,
Que virou meu companheiro.
De dia, brincalhão
À noite, um cão raivoso,
Um cão que protege a casa.
E por isso à noite ele não late
É assim, o cachorro valente,
O cachorro Romeu.

16

Sou o sol e ela é a lua
Sou o sol amarelo, laranja e vermelho.
Tudo ao mesmo tempo,
Sou o sol que esquenta,
Sou o sol que ilumina.
Sou o sol tão vistoso,
Esquentando o meu amor.
Sou sol que ilumina,
Que ilumina o meu amor.
Quem pensa que o sol não ama,
Não me conhece de verdade,
Tu não sabes que eu a amo.
Sou o sol que ama a lua,
Mas na verdade, lua é uma pessoa,
Pessoa que eu amo.
Porque não sou o sol de verdade,
E, sim, alguém que ama
A donzela que é a minha lua
Assim como a lua e sol tem harmonia,
É assim que acontece com minha amada e eu.
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Coisas de pobre e de rico
Pobre é engraçado:
Fala que não tem nada
Mas quando dá uma enchente
Fala que perdeu tudo
Isso é o fim do mundo!
Rico também é engaçado:
Fala que tem dinheiro
Mas come coisa com terrível gosto.
E pra quê gastar tanto dinheiro
Para comer algo com gosto inusitado?
Rico e pobre não dá pra entender:
Um tem dinheiro e outro não tem,
Mas não tem sentido
Isso é ridículo!
Mas os dois são muito iguais
Pessoas sem sentido,
Nada está bom para os dois.
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Um dia não vai ter pobre ou rico,
Só terá um mundo melhor
Para viver e habitar
Sem diferença social
Entre pobre e rico.
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Os raios de sol
Conforme o sol surge no sobre o horizonte
Ao cantar do galo, cacarejando no amanhecer,
Ao dispensar o sono que me atormenta
Acordo com o raio de sol que vem sobre mim.
Os raios de sol que me acompanham.
Os raios de sol que me fazem suar
E quando vai embora é como se estivesse
deixando de viver.
Quando se vai deixa tudo escuro,
Quando volta aquece e ilumina,
Aquecendo o meu coração congelado.
Todo dia em que ele desaparecesse
Os raios de sol que iluminam todo o viver.
O viver da terra aquecida
Pelos os raios de sol.
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Sangue do trabalho
Sangue encobre meu corpo,
Sangue do trabalho.
Vejo meus calos e bolhas na mãos
Trabalhei no calor do sol
Pra garantir o pão do amanhã,
Mas sinto saudades da minha gente:
Do povo da Bahia.
Mas hoje suo até sangue,
Sangue ferve essa veia,
Veia de um trabalhador.
Mas tenho esperança,
Esperança de ver de novo a Bahia.
E pular o carnaval novamente,
Cantar de novo as velhas canções,
Canções de festa da bela Bahia.
Um dia, quem sabe novamente,
Eu não hei de suar esse sangue
E voltar para minha Bahia!
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O tempo do amor
Sinto que amo alguém,
Amo de paixão e obsessão,
Amor inocente, mas ardente.
Amor impossível!
Sinto amor distante,
Uma distância de anos.
Uma distância que não posso alcançar
Porque o tempo passa de repente.
Conforme o tempo chega para mim,
Passa para ela.
Um dia fui criança e hoje sou adolescente,
Ela já foi jovem e hoje é adulta.
A diferença de tempo é enorme,
Mas o tempo não pode apagar o meu amor.
E quando o tempo andar novamente,
Finalmente vou revelar o meu grande amor.
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Corujas da noite
Fui tentar dormir,
O silêncio não me deixava
Até que escutei uma coruja
Zunindo.
Ouço as corujas, mas só vejo a escuridão,
Não me levantei para olhar a coruja.
Só ouço o u u u sem fim,
Sou muito feliz com esse u u u
Vou fechando os meus olhos
Até que eu durmo
Com barulho sem fim da coruja.

23

A morte
Parece que meu tempo está acabando...
Estou entre esse mundo e o céu!
Todos estão chorando no quarto do hospital
Por causa de meus últimos suspiros.
Minha alma sente que não valia nada
Parece que fui inútil nessa vida...
Mas agora é tarde!
Meu coração cada minuto bate menos
Estou com medo.
Minha alma sente que chegou a hora...
Nesse momento vejo a morte de frente
Chegou a hora.
Todos me olham com olhos
cheios de lágrimas.
Meu coração parou...
Agora vou para um lugar melhor,
Fico triste pela minha família,
Que chora no leito da minha morte:
Adeus meus familiares.
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O coração do amor
Meu coração bate como não houvesse amanhã.
Meu coração aperta como se não viesse amanhã.
Meu coração espera por ti,
Você é a razão única do meu coração.
Amada do meu coração,
Venha aos meus braços
E acalme esse velho coração
Que ainda bate por ti.
Tanto tempo que te espero
Que esqueci de viver.
Ao invés de aproveitar a vida
Fiquei esperando por ti.
Agora nos minutos finais da vida
Ainda espero por ti.
Só assim o meu coração
Terá um motivo de querer
Continuar a bater:
Esse coração que espera por ti.
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A rosa e eu
Tenho um belo jardim...
Nesse jardim tem flores lindas,
As mais lindas flores que vi
Que cuido com minha vida.
Existe em meio a essas lindas flores,
Uma em especial,
É a mais linda que já vi
A qual é uma grande dedicação.
Essa flor não é uma margarida,
Nem tão pouco um cravo,
Nem mesmo um girassol,
É a bela rosa do meu jardim.
Essa rosa é única
E com ela que eu me sinto feliz,
Sento no meu jardim e fico a observá-la,
Sem piscar num só momento,
É o amor de uma rosa com um homem.
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Não permito nenhuma abelha se aproximar.
Não deixo nenhum animal arrancar.
Nenhum romântico pode pegar,
Essa rosa é só minha.
Sou só eu e a rosa??
Ela que me compreende com sua beleza,
Melhor que qualquer ser humano,
Rosa do meu coração e do meu jardim:
Só eu e minha rosa!
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As folhas secas

As folhas secas caem no chão.
Por que justo caem no meu quintal?
Por que as folhas secas não caem no vizinho?
Por quem caem no meu quintal?

Às vezes me pergunto quem plantou a árvore.
Essa árvore tão grande e ao mesmo tempo tão
velha.
Quanto tempo ela está aí caindo no meu quintal?

Me pergunto, será que ela faz de propósito?
Será que ela me escuta resmungar?
Será que gosto dessa árvore?
Por isso não a derrubo,
Por isso não consigo.

28

Passando alguns dias minha árvore cai.
Ao invés de ficar feliz, fiquei triste.
Nunca mais ela vai derrubar aquelas folhas
E sinto falta dela,
Mas plantarei outra para que no futuro
Essa pequenina árvore cresça e jogue suas folhas
secas nesse mesmo quintal.

Aquelas folhas secas
Que caíam nesse quintal...
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Amor de amigo
Amor de amigo é todo inocente
Mas quando cresce, até se arrepende.
Ao estar tão perto, nós estamos tão longe:
Um amor impossível.
Sentir amor é a dor da tristeza,
De amar o que é impossível.
Amor que nunca surgirá de sua parte,
Até ranger a dor de meu coração.
Tu descobriste o que sinto por ti
E escutei teu coração bater com emoção.
O amor nasceu ali
Um amor que plantei sem perceber.
O amor que ali nascestes
E que viveras por toda a vida,
Vida de amor que plantei e florescestes.
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Sonhos invejáveis
Sonhos dos sonhos, sonharei...
Do mar, um céu ou apenas um rei,
Um governo, um país ou continente
Logo isso, sonharei.
Todos queriam ter os meus sonhos,
Mas sonhos como este, apenas eu tenho.
Tenho guardado com muito carinho,
Lembrar deles causam sorrisos.
Crianças, anjos e um só manto
Que encobre a beleza desse sonho,
Tão lindo, glorioso, muito formoso.
Sonhos dos sonhos que sonharei,
Com belezas dos sonhos,
Com belezas dos olhos,
Que olham para mim.
Guerra, sofrimentos, lágrima sem fim
Não existe nesse mundo maravilhoso.
O mundo que só eu posso entrar
O mundo dos sonhos.

31

Medo do amor
Eu naveguei pra longe do teu amor,
Naveguei pra onde não podia me achar,
Naveguei com meu medo
Pra fugir da família.
Queria voltar pro teus braços
Mas o que me dava medo
É o que estava em seu ventre
Por isso não podia voltar.
Esse ser vivo que esperava
9 meses
Para conhecer
Não podia acreditar no fruto do meu amor.
Até que o meu barco bateu em uma rocha.
Rocha que tinha aos meus olhos a forma
Aos meus olhos a forma de um bebê.
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Então, quando consegui pisar em terra firme
Ao me levantar, percebi que todos precisavam de
mim.
É que quando o bebê nascesse eu saberia o que
fazer.
Voltei e ela encontrei
E quando meu bebê nasceu
Estava eu feliz ao lado dos meus amores.
Sabia que ali estaria feliz.
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Amor inseparável

Amor entre eu e você
Ninguém pode separar
Não quero te largar,
Não quero deixar de te amar
Somente você, mais ninguém.
Amores vão e vêm
Mas você só fica ao meu lado
Jamais me abandona.
Amor
Mais ninguém vive sem ti
Amor secante e vibrante
Amor sem ninguém.
Amor sem igual
Amor como o sol
Que não vivo sem você
Amor, entre eu e você.
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O Pânico Silêncio
O silêncio me deixa em pânico
não quero ficar sozinho
vou atrás dos meus amigos
pra me fazerem companhias.
Cadê os meus amigos?
Todos sumiram de uma vez...
Vou atrás da minha família,
Mas cadê a minha família?
Vou voltar para casa
Para ficar sozinho
Escuto o silêncio se aproximar
Vou ficar sozinho.
Mas quando entro em minha casa
Todos estão lá pra me parabenizar,
Meu aniversário é já
E agora não estou sozinho.
Silêncio nunca mais!
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Medo do mundo
Hoje pensei em sair à noite,
Pensei ir me divertir,
Mas o meu medo me fez desistir:
E medo da morte.
Medo desse mundo infeliz,
Políticos sem vergonhas
Que só pensam em si mesmo
E esquecem desse povo temido.
Tenho medo dos bandidos.
Bandidos que roubam e matam
têm sangue frio
E tem cheiro de morte.
Tenho medos dos policiais também,
Que ajudam aos bandidos,
Sem se importar do mau que está cometendo
Para ganhar simples trocados que significam a
vida.
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Então, enquanto isso acontecer
Ninguém sai à rua à noite,
Por medo desses insignificantes,
Por isso vou dormir, assim quem sabe,
Menos vão morrer.
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Saudades do meu Brasil

Brasil é o país do verde,
Um país guerreiro.
Não vivo mais lá, mas queria poder voltar
Com saudades de lá morar.
Brasil de gingado sem igual,
Estou com saudade de um sorriso brasileiro.
Só por aqui vejo choro dos ingleses
Sem amor e o carinho dos brasileiros.
Para o Brasil quero voltar
Para poder voltar a sorrir,
Dançar e cantar com o povo brasileiro
Meu povo guerreiro.
Povo que venceu escravidão,
Que se livrou na colonização,
E acabou com preconceito:
Meu Brasil e o povo brasileiro!
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Viva ao Brasil
Da dança verde e do canto,
Do povo mais feliz,
Feliz desse mundo
Brasil!
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Praia e o meu amor

Já vi a praia de perto,
Praia de Santos,
As ondas do mar indo e voltando
Como meu amor e eu,
Posso comparar meu amor,
Compará-las às ondas do mar.
As ondas do mar e ela me atraem.
O mar misterioso como ela...
Peço ao mar que me leve com você,
Mas me traga de volta
Para os braços do meu amor.
Mar, não me afogue,
Porque preciso voltar ao meu amor,
Porque preciso voltar ao meu amor,
Não me leves para o fundo do mar, se não voltarei
para superfície
Para rever o meu verdadeiro e grande amor.
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Dor que é a vida

Estou preso na corrente da dor.
Corrente de dor e tristeza.
Corrente, caos e tristeza
Carregando lembranças terríveis.
Terror e morte me perseguem.
A morte que não me alcança,
Me mate! Eu grito à ela,
E ela nada me responde.
Morte me traz o carrasco da dor da minha vida.
Estou aqui a esperar
E a morte não está a me levar.
Me leve! E morte continua a me ignorar.
Ela se despede levando o fim com ela.
O fim de uma vida
me deixa nessa agonia
Agonia chamada vida.
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Passagem do tempo

O tempo é invisível.
O tempo é misterioso.
O tempo tão misterioso que não vemos.
É tão passageiro quanto o vento
Que passa entre portas e janelas.
Quando ele vem arde o fogo da esperança.
Ilumina passagem de um tempo
Amassa toda a verdade da realidade.
Quando ele vai suga toda alma viva
Alma ferida
A tristeza de um tempo perdido.
O fim é viver a lembrança.
A vaga de uma esperança
Do tempo que levou aquilo que se chama amor.
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Sangue do deserto

Ao suavizar a presença das areias
A passagem do deserto solitário
As miragens daqueles que não te olham
O deserto tem sangue quente.
O último sorriso do deserto salgado
O último suspiro de quem amou
Oh! Deserto sombrio.
Sangue que ferve em meio a areia
Sangue das areias dos desertos
A solidão fria e solitária de um deserto.
Todo o deserto para em meu coração gelado
O deserto de um mesmo ser
O verdadeiro deserto da vida.
Sangue do deserto
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Vozes do além

O silêncio ronda todo meu ser.
Silêncio mortal e infiel.
Som gelado de um defunto.
Oh! Vozes do além!
O vento sopra entre as árvores.
O vento passa por aquele corpo frio.
Vozes do além.
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Amor transforma
O amor é um sentimento que a mim existe.
Há dias que esta emoção que toma conta de mim.
Sem limites, sem razão, sem permissão
Apenas a emoção que me consome.
Abri os olhos e lembrei do amor, transforma
Amanheci e com este sentimento tudo parece ser
perfeito.
As guerras parecem não existir.
As brigas parecem parar através de meu olhar.
Flores que nunca reparei,
Passei a cheirá-las.
Um sorriso ardente que transmito a cada pessoa
que por mim passa.
O amor que me provoca a sair cantando
Sentimento que quando me atinge, me faz feliz.
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Amor me consumiu e me fez olhar a vida com
outros olhos.
Que bom se fosse para sempre
Este sentimento dure até segundos finais.
Amor transforma a realidade
Amor é vida!
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De rebelde a responsável

Fui uma pessoa rebelde,
Para mim não haviam responsabilidades reais.
A vida era curtir
O resto não me importava.

Falei mal das pessoas,
Briguei com vários amigos e colegas.
Fui contra a qualquer ação de mudança,
Discuti com minha família que jamais valorizei.

Nesta vida fui conhecendo tudo de novo que
surgisse,
Até conhecer ela, aquela que me apaixonei.
Apesar da paixão responsabilidade zero
Namorava, mas não mudava.

A vida projeta mudanças de verdade na hora
certa, no momento exato.
Minha amada estava grávida.
Para mim, não ia mudar e até não aceitava,
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Até o dia do bebê nascer,
Ao segurar minha filha nos braços
E ver seus sorrisinhos.
Ali mudei porque ao segurar algo tão pequeno
Percebi que para mim só existia uma missão:
Fazer o meu bebê ser feliz.
Os filhos nos transformam.

48

Sorriso iluminado

Todo sol da manhã tardia a janela
Da escuridão que até lá espera.
Que viva em minha alma
Que leva meu coração à reação.
Ao levantar, a raiva me assombra,
Passa o tempo a calma me ataca.
Viver neste coração carente
Bate coração.
Do sorriso que me prende,
Da amiga que eu amo,
Do sorriso iluminado,
Do coração apaixonado.
Sorriso que encanta,
Sorriso sobre humano,
Sorriso de Afrodite,
Sorriso da amiga.
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Trabalho carrasco

Trabalho é causa da vida.
Quem quer viver trabalha.
Trabalhar é causa do ódio humano,
Ódio do patrão horroroso.
Quem mente é aquele que o pague,
Odioso pagador das alegrias,
Horroroso sustentador das tristezas.
Respire o mesmo ar dos de cima,
Largue e morra na vida,
Odioso patrão da vida.
Patrão carrasco do dia.
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A vitória

Lutar é preciso na vida:
ao longo do século,
ao momento de cada década,
a cada ano,
por dia.
A diferença durante anos entre pessoas,
A fragilidade vista e criada por outros,
fez com quem que houvesse lutas perante
igualdade.
Luta que nunca para, que jamais cessa.
Por que não entender que somos iguais?
Por que não perceber que os lados juntos e
igualitário é melhor?
Com tantas coisas contra, já venceram barreiras,
Já se consagraram em cada passo de cada
conquista,
Já provaram que podem fazer e dar conta do que
são responsáveis,
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Se o mundo cresce é por que estão ajudando a
sociedade:
Essa são as mulheres!
Aprendi ao observar que são guerreiras,
E merecem suas conquistas,
Não porque são mulheres, é por que são
vencedoras!
Feliz dia das mulheres!
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Por que não morri?

Estou infeliz, infeliz demais!
Sem ninguém ao meu lado,
Sem um amor,
Sem ser amado.
Estou sozinho num mundo cruel.
Estou num mundo que está se acabando.
Estou sem forças, estou sem nada.
E daí se o mundo se acabar?
Parece um egoísmo meu,
Mas se todos se preocupassem, tudo estaria
diferente.
Quem sabe o outro mundo é melhor...
Estou sentando esperando a morte chegar,
Chegar para me levar com ela.
Não me deixe nesse mundo
Se vieres até aqui, me leve!
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A morte parece não me escutar
E me diz: sua hora não é agora.
Por que tenho que sofrer mais?
Estou morrendo, morrendo,
Morrendo...
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O mundo em guerra

Bandidos estão dominando.
Eles estão matando sem piedade.
A polícia está mais atrapalhando do que ajudando.
Estou com medo de sair de casa.
Cadê a paz do mundo?
No meu tempo podia eu deixar tudo aberto,
Que nada era levado,
Mas hoje, tudo tem que estar à sete chaves,
Mesmo assim, ainda sou roubado.
Não posso nem apanhar o jornal,
O jornal deixado na minha propriedade
Mas e agora o que será de nós?
Ouço tudo...
Um segundo depois vem os choros de desespero.
Os choros de desespero de mães
Que olham seus filhos morrerem.
Morrem sem poder viver
E poder superar expectativas e serem felizes.
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Agora rezo para essa violência acabar,
Antes da população se acabar,
Se acabar por morte ou por depressão,
Assim caia última lágrima.
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A velha sociedade secante

Ao longo banco de madeira eu sento,
No velho lugar observo a areia do sertão.
Oh! Que desgraça que sai dos meus olhos!
A tristeza do meu povo indo embora...
Choro ao ver um povo sem esperança,
Povo que chega e perde a esperança,
Perde esperança na vida insana da cidade grande.
Preconceito de quem jamais sofreu com a fome e
a seca.
A vida numa sociedade triste,
A vida sem viver naquele lugar,
Viver com povo seco.
Quero minha terra que tem esperança,
Não quero essa velha sociedade,
Sociedade secante de esperança.
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Secas dos corações

A água do mundo não flui.
A água da vida só seca,
Há os corações nordestinos também.
Os corações nordestinos secam como os lagos
sem água,
Suas esperanças são levadas como as areias de
um deserto,
O desespero chega em meu coração, que seca em
revoltas.
Esse mundo de egoísmo,
Essa vida de desprezo,
Só vê na TV a seca dos nordestinos.
A secas dos corações,
Dos corações dos nordestinos,
Que morrem e levam contigo a esperança do povo
brasileiro.
Seca dos corações.
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Não quero

No mundo egoísta, eu vivo.
Na vida falsa, vivo.
Não quero mais nada,
Só quero viver minha vida.
Ladrões nas ruas, vejo todos os dias.
Todos os dias, vejo políticos corruptos.
O tremor da raiva do sangue do povo,
Não quero ver mais.
A natureza murcha o mundo,
O mundo está como coração despedaçado,
As lágrimas caem como as pétalas das flores que
caem da mão,
Caem da mão da vida,
Da vida que não quero mais viver,
Não quero, não quero mais nada.
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Família

A família espera no porto da vida.
Os parentes que trazem alegrias
Tios, tias, primos e primas,
Reunindo uma grande festa.
Família é o único coração.
Família ajuda, escuta e convive
Com esperança de renovação.
Família é o mundo de alegria e o amor.
Amor de família é para sempre.
Amor de família,
Amor verdadeiro e sólido é só de família.
Família e família.
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As mãos.

As mãos que me abraçam.
As mãos que me abençoam.
As mãos que me acolhem.
Mãos geladas que esfriam o meu rosto.
Mãos secas que não apertam.
As mãos da vida, que vão embora
Que jamais haverá, mãos com esperança.
Mãos que abraçam o mundo.
Mãos que tocam a vida da terra.
Mãos que hoje soltaram a vida humana.
As mãos, que nunca mais voltaram.
As mãos mais belas que já me abraçaram.
O doce mundo
São as queridas mãos.
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As cores do dia

O dia color, color de colorido.
Os raios de sol amarelo colorido.
O céu azul, azul de colorido.
As nuvens brancas de colorido.
O mundo colorido, colorido de amor.
A visão apaga aos poucos as cores da vida.
Os meus olhos enxergam em outros olhos.
O mundo sem cor, mundo escuro.
Esse é meu novo mundo:
A visão totalmente dos meus olhos,
Agora escuro é para tudo na vida,
A vida sem o color, color colorido,
As cores da vida.
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Chuva
Lá fora cai água,
Aqui dentro cai o silêncio.
A chuva que não vai embora,
Cai chuva, chuva, apenas chuva.
Chuva cai como o tempo na vida,
Passa tão rápido...
O trovão impiedoso,
Passa tão perto...
E levou o susto, sem razão.
Chuva, pare! Dê um tempo.
Chuva cai, apenas cai, somente cai,
Chuva, chuva e chuva.
A grama suspira com delírios,
Delírios da chuva que cai.
Chuva que limpa o meu ser,
Chuva limpa todo o meu ser.
Chuva, chuva apenas chuva.
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Liberta-me

Quero me libertar das correntes da vida,
Estou preso a sociedade egoísta,
Vivo num círculo sem fim,
Viva no mundo que tem seu fim.
Me dê liberdade das correntes da vida!
Livre, quero apenas ser livre.
Liberdade que comece por dentro de mim.
Ser feliz, é ser livre.
Preso dentro da vida fácil e difícil
De viver dentro da prisão do meu corpo.
Me liberta desse mundo!
Me liberta antes que fique louco!
Liberta-me!!
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Loira maravilha
Olho para aquela loira,
Não consigo evitar de olhá-la.
Será paixão, estou apaixonado?
Não consigo parar de pensar nela.
O rosto de um anjo,
Um cabelo de mel,
Um sorriso iluminado
E eu fico encantado.
Ando me perguntando como cabe tanta beleza...
Me aproximo dela, mas logo recuo,
Ela olha para mim e se senta ao meu lado.
E ali surge um grande amor,
Amor sem ou com fim?
Só o tempo explicará.
Me vejo feliz ao seu lado,
Me vejo tão apaixonado,
Sempre dando um beijo diferente.
Sem menor desgosto de mim,
Amor como esse não tem fim.
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Devastação carioca

Os turbilhões estouram lá fora,
Barulhos, gritos, terror total.
A guerra que começa todos os dias,
A guerra que mata os inocentes.
Oh! O fim da guerra não tem data.
O fim da segurança não tem fim,
O final da morte, o final da vida.
O Rio de Janeiro jamais será o mesmo.
Oh! Rio de Janeiro que me deixou para trás,
Rio de janeiro que me dá medo de viver.
Enquanto Rio de Janeiro sofre, os outros riem.
Aqueles que roubam sem armas,
Que mentem sem vergonha,
Oh! Rio dos amores.
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Razão de viver

A razão não encontra mais comigo.
Minha vida não tem a razão,
Meu espírito não tem razão.
Ser humano não quer razão.
Sou ser sem solução,
A vida sem sentido,
A vida sem caminho.
Vida não é como uma rosa,
Não se tornou flor linda.
Vida é como limão,
Limão azedo até seu fim.
Oh! Vida sem sentido!
Oh! Razão sem razão!
Oh! Vida profunda!
Onde está a razão?
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As forças

Por mais que pense, não consigo,
Por mais que tente, não posso,
Por mais que queira, sou fraco,
Onde está minha força?
As forças saem deste corpo.
Forças que penso, só penso...
Força que todos têm.
Fico fraco completamente,
Cadê as forças do teu interior?
Força não se vá, não vá!
Força que levanta!
Apenas forças do pensamento,
Não deixe de ficar forte!
Não deixe de ser você!
As forças que vão dentro de mim:
As forças.
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Fogo ardente
Lá longe, lá vem fumaça.
O calor segue sempre aquela fumaça,
Lá longe e o fogo.
Fogo que queima tudo o que aparece,
Aquele fogo ardente sem coração,
Aquele fogo devastador e destruidor,
Pare fogo, não queimes mais,
Pare fogo!
Fogo que não se apaga,
Fogo que não obedece,
Fogo sem compaixão,
Fogo consumidor.
Logo vem a doce chuva e abaixa o fogo.
Fogo que diminui e desaparece,
Fogo que teme a chuva gelada.
Vai, fogo ardente, vá que ninguém o quer...
Fogo vai, mas sempre volta.
O fogo ardente
Do meu coração!
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Ponto infinito
Olho para o céu cheio de estrela,
Olho para o céu e vejo a lua,
Olho para o infinito do universo,
No universo não vejo nada.
O que há de ver no ponto do infinito?
O infinito vazio e escuro,
Aquele infinito sem nada para ver,
Infinito terrível de se olhar.
No céu sem estrelas,
No céu sem lua,
No infinito o velho ponto insignificante,
No infinito dos seres humanos.
Meu infinito que guardo em mim,
Esse ponto no infinito
Ponto vazio e escuro.
O infinito da alma,
Aquele ponto no infinito.
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Portugal

Meu coração fez uma grande viagem.
Meu coração foi a Portugal.
As flores cantam a me ver,
Aves voam mais alto do que posso ver.
Oh! Portugal país de minha paixão!
Exalto por esperar minha portuguesinha,
Venha e me abrace, Portugal!
Brasil e Portugal eterna relação.
Às vezes és Brasil, às vezes é Portugal.
Oh! Portuguesinha que mora nas portas,
Nas portas do meu coração.
Oh! Querida portuguesinha,
Portuguesinha, oh! Portuguesinha!
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Sentindo o amor

Amor é consequência de uma longa paixão.
Amor é a sensação do meu coração.
Uma ferida que doí, mas me atinge.
Que frio que faz, mas esquenta meu coração.
Sou eu o seu amor,
Estar ao seu lado,
Viver apaixonado sem sentir a fúria do mundo,
Nada me atinge, quando estou do seu lado.
Feridas, dores, mas nada me importa.
Choro, alegria, mas nada me importa.
Estou intenso, faminto de seu amor,
Apesar disso o amor tem sentido.
É o seu sentido.
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A tristeza de ser fiel

A súbita lágrima me avança,
A sombra que cobre o meu ser,
A infelicidade que chora em silêncio,
A alma que se corrompe por inteiro.
O sorriso não bate nesse peito,
O orgulhoso não existe quando sou eu,
As pessoas não são como quero.
Bate coração que chora sem motivo,
Lágrimas que caem em desespero,
O meu rosto se encharca com sonhos perdidos.
Aonde estou? Quem sou?
A vida indica apenas um,
Um ser que jamais pode ser feliz.
A fidelidade quebrou em três,
Três partes da minha alma,
A tristeza de ser fiel.
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Pássaros da janela
Ao ouvir a melodia do amanhecer,
Ao sentir a melodia do meu ser,
Torno-me um pássaro e voei até a janela,
Pássaros da janela.
Sou um sabiá, sou bem bem-te-vi,
Sou coleirinha, sou beija flor,
Sou todos os pássaros que cantam,
Os cantos do sussurro dos pássaros.
O ar é a minha liberdade,
Asas abertas que levantam o meu ser,
As nuvens estão aos meus pés.
Penso em voltar a sentir o ser humano,
Humano não é feliz, é o inferno.
A vida acaba solitária,
Sou apenas o pássaro da vida,
Que em sonhos voa entre janelas,
Pássaros da janela.
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Escola Sylvia Bauer

Escola adorada,
Onde aprendi a gostar de estudar,
Escola do Jardim Aeroporto,
Escola de sorriso.
Dos professores competentes,
De todas as matérias,
Da Língua Portuguesa todos lembram-se,
Elizabeth.
Quando pensam Matemática lembram Marivane e
Odila, também.
Não apenas do rigor das mestras de Matemática,
mas do carinho e a competência do ensinar.
Ao olhar para Inglês lembrar da inteligência da
Camila.
Ao dizer de História lá vem Wilson e Cassia,
também.
Pronunciar Briófitas e gimnospermas impossível
não dizer, Aline, querida.
Ao fazer cálculos de empresas já se pensa no
Roberto.

75

Olhando o mapa geográfico de Ana Luiza não
engano.
Ao interpretar a sociedade e rever visões de
Meire.
Pensar e refletir para rever o mundo não se pode
esquecer de Marco André, o torcedor ilustre do
Sport Recife.
Pensar numa redação e não ver as explicações de
Ana Rita é quase inviável.
Ver atualidades e não pensar em Miguel é
impossível.
Ao ver Física, Lucas doido, e sábio Marcus
Vinicius, não podia esquecer.
Lembrar dos eventuais que participaram da
minha construção.
Tem que falar de Griziela, por que não?
Falar de Liciane é preciso com razão!
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A direção participativa aparece aqui no meu
poema com merecida razão.
Dos coordenadores prestativos Aliocha e André,
também.
Da diretora Maria do Carmo e da Vice Patrícia, não
poderiam faltar.
Da faxineira Marta, só bem poderia falar.
Sylvia Bauer de amor, estará em meu coração.
Obrigado a todos da querida Sylvia Bauer
Pela minha formação.
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Definição de Kelly
Se tive uma razão para sorrir,
Se tive uma razão para sonhar,
Se tive esperança de amar,
Só tive graças a você.
Resumir toda alegria do mundo,
Resumir todo amor do mundo,
Resumir minha esperança de viver,
No dia que na sua vida entrei.
Não consigo pensar em minha vida
Sem estar com você.
Não conseguiria me manter feliz
Se não fosse teu irmão do coração.
E nesse poema que escrevi
Com todo o coração,
Resumo o meu coração
Em um sentimento
Que defino com um nome:
Kelly, minha irmã do coração.
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Amar? Esqueça!
Amor floresce do coração do apaixonado,
Nasce para nunca morrer de solidão,
Vive cada amanhecer só para vê-la,
A noite cai, rasga o teu peito de amor.
Acreditar que formosa amada está lá,
Amor calado que criou raiz sem perceber,
Sentir o teu coração bater sem ser pra mim,
Viver e ter coragem e poder dizer que a amo.
Engano que fere e me põe a escrever,
Se ao menos as almas se unissem,
Se ao menos olha para mim.
Besteira se ao menos acredita-se.
Oh! Chama que queima este corpo,
Boca ardente que se rompe em palavra.
Amada que jamais poderei amar,
Amor do lado esquerdo do peito,
Amor será queima do que será para sempre.
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Infidelidade de amar
Fiel alma que foge de mim,
Fiel coração que me trai ao enganar,
Erro que não pode ser aprendido.
Amor é ingênuo de uma parte só,
Flores que guardo ao lembrar de ti,
Os doces cabelos que queria tocar.
O medo que toma conta de mim,
Infiel peso da morte que carrego,
Morte que me traz um amor sem igual,
Amor que é longe e que está perto.
Cada toque do relógio que assusta,
Breve suicídio do coração ao motivo da dor,
Breve a serenidade budista da alma,
Sempre visto sem um simples selinho.
Selinho da vida que não aquece,
Selinho que não aquece, mas que dá esperança,
Amada, não será amor.
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Relógio valioso
Relógio toca me dando o horário,
Assim que olho não me atraso.
Meu relógio que me ajuda,
Relógio mais lindo do mundo.
Relógio mostra tudo que me ajuda,
Às vezes o relógio não mostra nada,
Por que não tem mais nada para fazer,
Esse relógio é o melhor do mundo.
Às vezes fico triste quando fico sem ele,
Sem ele quem ou o que eu seria?
E como viveria?
O meu relógio preciso ,
Para mim vale mais que qualquer ouro.
Relógio que faz tic tac,
Para mim é música para os meus ouvidos,
Por isso gosto tanto dele,
Relógio mais lindo do mundo!
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Amor à professora
Eu ainda lembro dela,
A mais bela das professoras,
A mais bela das educadoras,
Aquela por qual me apaixonei
Perdidamente.
Era um amor impossível,
Ela parecia gostar de mim,
Eu gostava ainda mais dela,
Queria beijá-la.
Num dia de chuva,
Ela me deu uma carona
E antes de descer eu não me
Segurei e, a beijei.
Ela estava calada,
Não disse um A.
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No outro dia ela me contou
Que já era comprometida.
Meu mundo caiu
Mas até hoje,
Aos 30 anos eu amava
Perdidamente,
Ardentemente.
Nunca esquecerei dela,
Porque sempre eu amei,
Mas vou me matar,
Porque não quero mais pensar
Nela, porque dói,
Mas minhas palavras finais são:
Eu a amo aquela professora
E sempre terei ela nesse coração!
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Povo engano

O povo inocente, alegre e contente,
Enquanto ladrões roubam a gente,
O povo vira palhaço
Como são bobos fieis!
Fácil demais mentir,
Mais fácil ainda acreditar,
Não vote em um bom ator,
E sim, num bom governador.
A vida de palhaço de um povo
Enganado, roubado, assaltado
Mais nada definir,
Em um dicionário,
Em uma única palavra
Defino mais um político
Deus nos ajude são bandidos!
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A arte de ensinar

Ao momento de ser transmissor
Passar aquele chamado conhecimento,
Daquela arte de ensinar
Ensinar não é vontade, e sim, vocação.
Ensinar é arte de ensinar,
Fazer e tornar outro cidadão
De conquistar à partir do seu próprio
conhecimento,
Sempre com amor ao se ensinar.
A relação harmoniza amor e conhecer,
Do amor e carinho da bela profissão,
Do conquistar o aluno,
E ter a arte de ensinar.
Na maneira de ensinar,
Mesmo no modelo,
Os dois andam juntos
Nos caminhos de ensinar.
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Loucos ou originais?
Ser original, é ser especial.
Todos sempre te olham com outros olhos,
Sempre com visões de que você é louco,
Pensaram que você perdeu a razão.
Um olhar escrúpulo e sem noção,
Sim, podemos ser loucos!
Loucos em originalidades,
Loucura motivadora e que conquista.
Esquecer dos anti-originais,
Que não tem a visão para o mundo diferente,
São pessoas que sempre são presas à rotina,
Sem amor e sem razão diferente.
Ser original é ter o mundo melhor
E os poucos “loucos” é quem fazem o mundo
andar
Com as ideias mirabolantes e sensacionais.
É a loucura mais racional que a própria razão
Que a própria sociedade desconhece,
Seremos originais.
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Vida de batalha

Não acho minhas pernas,
Minhas pernas foram amputadas,
Por causa de um acidente infeliz
Como posso vencer sem elas.
Quando saio na rua escuto provocações
De gente que não entende pessoas deficientes,
Como eu,
Vencendo todas as barreiras dessa vida,
Sou casado e muito feliz.
Hoje mesmo sem minhas pernas
Garanto que sou mais feliz do que quando as
tinha.
Apesar de ter sido gozado na rua estou feliz,
Com mulher, filhos e um bom emprego.
Mas quando volto a pensar de novo nessa vida,
Choro, pelas lutas e batalhas pela que eu passei
Embora sozinho, mas sempre com Deus.
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Versos

88

Tua beleza

Flores são mais bonitas, mas não são tão lindas
quanto à lua.
A lua é linda, mas não tão linda quanto às estrelas.
As estrelas não são tão lindas quanto você,
Pois seus olhos brilham mais que estrelas do céu.
Teu sorriso mais linda que beleza da lua,
Tua beleza é mais perfeita que os campos floridos.
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Erros da vida

Há dias que erramos, há dias que acertamos, mas a
vida nos fortalece em todos os momentos, mas ver
que no cotidiano você fazer o melhor para o próximo,
mas o que fica é opressão, é falta de respeito e sobra é
desespero da inutilidade das forças e das tentativas
que restaram.
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Tentando entender o amor

O amor não é sentimento qualquer que podemos
esquecer,
o amor não é sentimento que se possa controlar,
amor pode ser intenso.
Há anos, poetas e poetas tentam definir o amor
mas o amor não pode ser definido,
por mais belas palavras que mundo dos poetas e
poesias possam escrever
o sentimento do amor só pode ser sentido...
amor... amor... amor
o sentimento mais maravilhoso criado
permitindo que duas almas em dois corpos possam se
complementar
porque o amor é assim: complemento de duas vidas
que se encontram e se tornam apenas uma.
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Paixão da minha vida

Desde que abri meus olhos e encerrei meus sonhos
nada parece ser o mesmo, a vida, o canto dos
pássaros, o ventos, o trabalho.
Você afetou tudo, até meus sentidos, fazendo tudo
parecer perfeito num único dia,
Mas passo cada segundo do dia me perguntando por
que hoje percebi que estava apaixonado por você, me
perguntando se foi essa noite nos sonhos, ou foi desde
de o dia que abri minha porta e te vi pela primeira vez
pelo destino daquele lugar.
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Sonhos de uma paixão

Sonhar com você esta noite me fez perceber que não é
um bem material, uma beleza ou numa perfeição que
ligara uma verdadeira felicidade e paixão, mas sim,
um gesto, um olhar, uma palavra para despertar o
fogo do amor e penetrar na mente, nos meus sonhos e
minha vista com seu simples jeito de ser.
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Amor verdadeiro

Quando me apaixonei por você não me importava
como era sua beleza por fora, mas sim a tua enorme
beleza que está por dentro.
Como resumir você? Sua beleza interior apenas em
uma palavra: perfeição e que através dos meus olhos,
eu perceba que você é mais que um rostinho bonito.
Você é a maior estrela que cruzou meu caminho, mais
bela rosa que surgiu no meu jardim, mais linda pessoa
que cruzou meu caminho.
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Força que você me dá

Quando olha pra mim você tira toda tristeza de mim,
quando me abraça, me dá forças que nem sabia que
tinha. Quando me dá um beijo no rosto, me cria uma
visão de esperança, quando você me deixar entrar na
sua vida, você me dará uma rica felicidade e força de
vida.
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Seu doce olhar

Quando vejo você passar meu coração se alegra, você
mexe com meu coração.
Você, com simples olhar me encanta.
Um doce simples olhar me faz sonhar com você e
durante dia, meu motivo de ser feliz é você!
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Tudo mudou

Desde de o dia que te conheci minhas manhãs são
mais bonitas, o meu dia é mais claro, meu sorriso mais
alegre e minha felicidade mais constante, tudo porque
eu te amo!
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Fim...
www.edfross.com
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