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Dedicatória

 Humildemente fé mais fé que me salvou de mim mesmo

repondo-me no conceito universos e natureza espiritual,

inspiração de poder criar o novo.

letra, palavra e arte.

Entrando no desconhecido para criar o original.
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Alma voadora!

Melodia permanente!

Livre arbitro, o perdão ou a destruição!

Que estranho sentimento!

Medos e momentos!

Condição!

Nascer de novo!

Escrevendo AAAAmor!

DOM; é viver!

Mensagem interior!

Sentir!

Estranho pertencer!

Preciso encontrar!

Criança, apenas criança!

Partida!

Silêncio poesia!

&lt;Viagem&gt;

&lt;Amor verdadeiro&gt;

Versos Desditos!

Quem eu sou?
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 Escolhido.

Não compreendo como deixei de compreender 

estre criar, no aprender sem complicar, 

que seja esta a plena verdade 

acrescentar a máxima inspiração. 

  

Ser eu mesmo, no mesmo poder ser, 

aquele não que recebemos 

é pleno no ensino do viver, 

acrescentar é momento, sem tormento no viver. 

  

Tudo no que poderemos ser 

temos de aprender a morrer em vida, 

essa mesma vida que nos vai ensinar renascer 

viver não custa, o que custa é aprender a viver. 

  

Que se diga sem ser razão, 

o sentimento em coração purificada 

forma a alma luz, 

cada espírito um eterno iluminado. 

  

Seja feliz, lute para ser um abençoado, 

escolhido no BEM do iluminado.
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 Aventureiro.

Aventureiro sem teto nem rumo 

feliz no ser felicidade, 

é ser criar e libertar 

vento, chuva, frio e sorriso. 

  

Em nada o aventureiro perde a sua esperança, 

ser criança, adolescência ou adulto 

um misto do tudo, no completado do nada 

o teu rumo é a eterna estrada. 

  

Morada sem morada 

amizade sem amizade, 

entras no novo sais das regras, 

não há imposição que te imponha. 

  

O corte da tua verdade, 

para poderes ser inteiro 

tens de ser o aventureiro em plena totalidade.
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 Perdão a evolução de fé. 

Entro no dia pertenço há coragem, 

é difícil no ser, a realidade tenho que continuar a viver 

cumprir a missão que Deus me propôs, 

como evolução de uma total revolução. 

  

Reconversão das reconversões 

bastantes expiações e contas a pagar, 

há vida Deus e a mim mesmo 

tinha de me curar em alma e espírito. 

  

Soltar-me de erros e feridas na alma 

que me aprisionavam a correntes de magoa e ódio, 

No hoje sinto a liberdade da fé 

Peço perdão aos que magoei. 

  

Os que me magoaram perdoados estão. 

  

Digo-o, sinto-o de alma e coração, 

Deus ensinou-me o perdão 

e sinceramente o perdão 

é a única luz que limpa alma e coração. 

  

Quando o homem aprender a ser perdão, 

O mundo será uma eterna comunidade 

luz, paz amor, caridade e compaixão, 

baseada no perdão, amor e compreensão..
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 Simplicidade em fantasia.

 Versos falam interior 

falam alma e coração, 

o acreditar, a vastidão 

descrita pelo crer. 

  

A semente em verdade, 

respira luz 

inspira felicidade, 

em tons de liberdade. 

  

Aqui nos encontramos com nós mesmos, 

sentindo as ondas do mar 

iodo da fantasia, 

inspirando o sonho, o sorriso da nova moradia. 

  

Simplicidade, luz, paz, amor e poesia.
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 Amor total.

Quero ser, apenas pertencer, 

vida no descrever 

amando para crescer, 

plantar é vida, colher é merecer. 

  

Reconversão por inteiro, 

é falar alma 

viajando num coração verdadeiro, 

humildade é a paz no ser inteiro. 

  

Falando em interior 

a essência comparece, 

no ser amanhã 

viver no hoje é o merece. 

  

Criando a determinação 

a inspiração é original, 

criar o novo 

é criar a obra como amor total. 
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 Infância amor.

Entro no viver 

estou a aprender a conhecer, 

sonho, realidade? 

  

Sim infância foste a minha conclusão, 

liberdade, dor e ensino 

mas nunca te poderei recriminar. 

  

Infância tu que tanto me ensinaste a amar. 

  

Ser silêncio em paciência, 

evolução em interior. 

  

Infância só me lembro de ti como amor, 

sem magoas 

mas sim como eterna primavera flor. 

  

Obrigado infância AMOR.
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 Amor sem julgamento.

Passageiro da noite peregrino do dia, escrito no nada expulso da sociedade.   O frio, fome, e nada
são a tua companhia, em cada amanhecer, em cada novo dia chega o anoitecer, debaixo da ponte
tens que te abrigar, que o novo amanhã pode sim ou não chegar.   Peregrino da estrada, mendigo
da sociedade que te julga por tudo e nada, não sabendo a tua história, magoa ou dor pura falta de
dignidade e amor.   Esta sociedade deteriorada que luta, compete por objetivos vazios, inspirados
na falsidade, onde falta tudo especialmente a lei da compaixão e caridade.   Os últimos da terra são
os primeiros quando chegarmos ao além espiritual, não se podem esconder os erros ou hipocrisias
toda a verdade realmente é verdade.   Tu que me rejeitas hoje num amanhã qualquer vais ter que
mendigar a tua própria caridade.   Peregrino verdadeiro da mendigação, não tenhas medo do frio
ou solidão, continua em amor preenchido na alma e coração.   Deus é soberano o caminho único
amor e salvação, sem impor qualquer condição apenas ser amor sem julgamento, para todos os
que veem e vão.
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 Passagem. 

Passagem que me inspiras no verso, 

viagem que me regressas na criação, 

é letra, magia sem contradição 

escrever há alma, elevando o coração. 

  

Distinto sem o saber, 

Porquê esse pergunta? 

  

Chama pela letra 

que a palavra acaba por chegar, 

compondo a serenata, 

opera da poesia. 

  

Escrita com desenho 

pintada na felicidade, 

em cada amor 

formando cada pura amizade. 

  

Cor tinteiro, alma distinta verdade.
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 Colheita abençoada.

Que tristeza sem ser triste, 

ser sorriso é sentir que a vida existe, 

Rumo em compreensão 

viaja no amor, entrega iluminação. 

  

Sorria, aprenda a sorrir 

na verdade do existir, 

viver a vida 

sendo inteiro e transparente. 

  

O sorriso mostra verdade 

quando a face é sincera, 

superamos dificuldades sem sentir a dor 

Quando no ar, respiramos a realidade amor. 

  

Primavera anjo flor, 

plantada em divino jardim, 

a pura humildade amizade 

entrega empenho no hoje plantada. 

  

Para a sua semente iluminar 

a colheita do amanhã abençoada.
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 Outro amanhã. 

Que o vento me limpe a alma 

que a luz me ensine a vibrar como coração, 

sem malvadez 

nem mal na tentação. 

  

Apenas espírito livre 

reconvertendo meus monstros interiores, 

em cordeiros da bondade. 

  

Nem sempre poderei ser a palavra certa. 

Sou humano estou a aprender! 

  

Mas que em cada atitude minha 

a minha consciência mo recorde, 

que nunca serei ninguém para julgar alguém, 

  

Nunca conseguirei estar no bem, certo como um todo 

mas sentido onde erro ou poderei errar, 

posso reconverter e destruir esse erro 

para criar outro amanhã. 

  

Energia do bem, luz e do que é certo.
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 Sorriso de Deus.

Escrevo em tinta o luar em brilhar, 

ser caneta no escrever sorrir 

sempre em alma interior, 

pinto luz sinto amor. 

  

Quero ser o universo 

humilde estrela sem regresso, 

entro em mim mesmo 

espero por Deus, sinto a fé, 

no todo realizar. 

  

Sou vida vida viver 

sinto liberdade, liberdade quero ser, 

uso o sorriso a quem o merecer. 

  

Amor sorriso é total viver 

em fé a Deus pertencer.
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 Reino com condição.

Entra na alma 

limpa o coração, 

consome a esperança 

na luz, amor e perdão. 

  

Fala a ti mesmo.a 

sempre em condição, 

perdoares-te a ti mesma 

por toda e mais uma razão. 

  

Entra no amor 

vem sentir a luz do perdão, 

Deus como caminho 

Jesus como solução. 

  

Salvemo-nos pai 

dos erros de nós mesmos, 

ensinando-nos a superar a dor 

encontrando o reino, luz, paz, amor.
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 Menina pobre.

 A menina em prosa 

veio para prosar. 

  

Ser vida, viver no encantar, 

aqui chega o tempo, 

sem o tempo nunca chegar. 

  

É a menina, primavera inovar, 

sem chegada, 

A menina não pode voltar a comparecer. 

  

Ser vida, 

é a sigla do seu viver. 

  

Que comece o bailado, 

entrando em interior. 

  

Menina luz, 

vestida de amor, 

  

Não interessa o contexto, 

mas sim a realidade, 

menina pobre, 

crescida em tristeza e sem mocidade. 

  

Que entre a verdade seguinte, 

acrescento no virar. 

  

Menina pobre, 

em tudo és sorriso no morar. 

  

Assim termina esta caminhada, 

sentindo o brincar. 
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Menina podre, 

a menina que já perdeu o chorar, 

agora, o que importa é aprender a sorrir, 

ser energia. 

  

Mar, ondas, ir e vir, 

se diz sem ficar. 

  

Menina pobre, 

apenas aprende a amar. 

  

A verdade da vida, 

é nada pedir, 

encontrando em Deus, 

todo o não esperar: 
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 Momento sinceridade.

 Que é a verdade, 

sem estar a mentir 

no hoje é agora, 

no amanhã é depois. 

  

Bem vinda a Primavera 

onde poderemos morar nós dois, 

sempre em realidade 

pleno sentimento. 

  

Nem verdade nem mentira, 

quando aprendemos a amar a sinceridade do momento!
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 Viver morrer!

 Não quero nem saber, esta forma estranha de viver, 

sou nascer sobre o morrer, 

que satirico envolver. 

Morrer, nascer,morrer, 

viver,morrer,viver!

Página 25/133



Antologia de mcegonha

 Que estranho sofrer.

 Que pintado sofrer, 

esperando viver, 

quero recomeçar, minhas expiações pagar, 

ser eu mesmo, nesta estranha forma de amar.
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 Nada pedir ou esperar!

Não tem como ser, 

poder ser paz, sem aprender a viver. 

Viajo sombra, irradiando luz, 

espero pela onda, mar que me conduz. 

Sim sou alma, espírito iluminado. 

No tudo dar, 

sem nada pedir ou esperar.
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 Amor verdadeiro.

Encontro a pequena porta, 

só onde a luz pode entrar. 

Paro para refletir, se estou na maneira certa de amar. 

Por ti procuro! 

Um dia te vou encontrar, 

coração limpido 

alma repleta de cor. 

falando o verdadeiro amor.
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 Um tudo amor.

 Quero estar no escrever, 

viver no pertinente 

apenas crescer! 

Ser lua, sol, ou luar. 

Escrevo para Deus, 

para os universos e sua paz, 

sorrindo sem dor. 

Sou tudo, mas tudo. 

Um tudo formado de amor!
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 Que puro olhar.

 Estranhos olhos,sentido olhar, 

caminho para a esperança 

no poder criar. 

Ser criança. 

é esse olhar. 

Inocente na profundidade, 

nua na pureza, sempre no sonhar. 

Criança! 

Que puro olhar. 

És puro amor, no ensinar, ensinar. 

puro amor na inocência de amar. 

Criança! 

Que puro olhar.
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 Quem ama não traí!

 Que frases te vou entregar,sentindo interior 

verdade no sorrir para não chorar! 

Que frases te vou entregar? 

O mais puro sentimento, que sinto na hora de te amar. 

A dor chegou e passou. 

mas tudo ensinou. 

Que a verdade é amor. 

A mentira falsidade. 

Quem ama não traí, 

porque ama no pleno amor em realidade.
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 Sorriso amor!

 A dor deixa semente, 

quando se forma dor permanente. 

Haja esperança, no recuperar o sorriso de criança! 

Superando a dor, 

formando o eterno sorriso amor!
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 Dor verdadeira.

Que seja o teu chegar! 

Acabei de te sentir, 

mais uma dor para ensinar, 

compartilhar, superar! 

Aqui tenho de te aguentar. 

Chegaste por inteira. 

A dor ensina amor, 

quando é absolutamente verdadeira!
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 ALMA.

 Essa escuridão em noite, 

esse olhar em madrugada, 

é o sentimento, numa alma desesperada. 

Força de amor, 

num mar de onda agitada, 

Muralhas de areia, agua a bater, 

é a fé, tentando a reconversão. 

No ser luz realidade, 

alma de Deus, 

coração puro em momentos de felicidade. 

É a velha alma sem idade, 

tentando disfrutar a sua felicidade!
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 Momento.

Ondes estás ? 

Aqui! 

Que horas são ? 

Agora. 

Como te chamas ? 

Momento. 

Momento o real motivo da vida!
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 Amar es ser poesía.

 Que el poema sea un poeta, 

la verdad. 

el alma innovadora, 

escrito en los colores del cielo. 

¡Es frescura interior! 

Palabra amor, formando cada letra, 

vistiendo poesía, 

escrito ahora, 

ser feliz mañana. 

el amor es poesia 

día noche, 

noche dia. 

Amar es ser poesía.
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 Consciente viver!

Verdade é viver, crescer para aprender, 

acreditar. 

Voar em fé! 

Ser feliz é o que importa, 

sempre em tom, pontual no sorrir. 

Porta que se abre, 

no sempre ir e vir, 

chega em momento 

no ser felicidade, 

luz permanente, pertencente a uma evolução crescente. 

É ser amor, verdade, 

sempre em interior consciente. 

Humanidade, tentemos ser paz, 

no ontem, hoje e sempre!
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 Sentimento sorrido!

Sentir é poder disfrutar de toda a evolução! 

Ser paz, em amor sem condição, 

Amar. 

No nunca, sem nada pedir ou esperar. 

Chorar, quando temos que chorar, 

sorrir, no sentir a felicidade chegar! 

São momentos, 

entre o ir e o abalar. 

Tente sempre ser sorriso, 

ser paz, antes de poder chorar. 

O olhar é lindo, 

sendo olhar de amor, 

juntando alma e coração, 

no poder completar. 

Amor no simples olhar.
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 Coração e alma!

Coração e alma! 

Entra, na verdade, 

no ser evolução. 

Ama na luz, 

destribui amor então! 

Sempre na luz, nunca na escuridão. 

Ama inteira, de alma e coração!
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 Chegar há felicidade!

Palavras escritas em dor, 

formam sempre a sencibelidade interior, 

entregam magoas. 

Falam de amor, 

desesperado e sem caminho, 

é a dor, 

o momento do destino! 

Que seja temporario, 

este momento, aprendizado. 

Acreditar ser fé, 

é plantar a semente do superar. 

Seguir, em frente, 

sorrir ou chorar. 

Mas agora no diferente, 

tendo a felicidade sempre presente!
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 Estrela-cadente!

Estrela-cadente, rica no teu brilhar, 

és amor dos céus, 

encantando interior. 

Falas inteiro amor, 

cadência condecorada. 

Quando sentes o sorriso, 

logo sabes que estás a ser amada, 

mas quando a lagrima aparece. 

Estrela, sempre estrela, 

perdes o teu brilhar, junto do luar. 

Falta de carinho, 

de amor para te alimentar, 

no teu eterno iluminar!
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 Da tristeza Há felicidade!

Minha triste verdade, 

ainda não abalei, já sinto saudade. 

O tempo é a realidade. 

A estrada, a missão, 

no sermos mais bem, 

entregando o coração, a cada alma que dele precise. 

Sem condição, amar passa por doar o coração. 

Ao bem, luz ou textura. 

A pintira é arte, a poesia rainha, 

cada desenho cria o abstrato, 

mas cada letra, fala sentindo. 

Seja na forma de amor, ou alma dor, 

A poesia, como arte, 

fala sempre verdade. 

Seja ela na forma de triteza, ou felicidade!
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 O pecador!

Nunca te percas na tristeza.

Cair é realidade, levantar uma superação,

a verdade da vida, é a realidade. 

Passar pela escuridão,

no ter perdido a mocidade.

Decisões mal tomadas,

sem amparo de pai, nem mãe. 

Vir ao mundo nestas duras condições,

temos de nos formar numa arvore de superações. 

Que deixemos em dignidade,

o nosso legado a esta humanidade,

tão imperfeita e pecadora. 

Deus pai!

Perdoa-nos, pois não sabemos o que fazemos. 

Querida seja a realidade,

vestida de flores, e lindos jardins,

que sinto em interior. 

Meu Deus perdoa-me!

Apenas sou mais um pecador.
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 O momento!

 Sinceramente, quem poderei ser. 

Vida, para viver, 

persistência para aprender, 

vida, sem vida, 

não é viver. 

Junte a dor e o sorriso, 

criando o momento. 

A vida para ser vida, 

é aprendida no crescer. 

Inserida em cada momento, 

que, na prática, nos ensina a viver!
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 Paz, felicidade!

Verdade, não verdade!

Momentos, sim, em pura tempestade.

Chegou o aviso interior.

A alma clama luz,

o espírito produz amor.

Que seja em mar alto,

puro, selvagem.

Onde as ondas criem o novo,

as estrelas, anunciem a paz.

Se possível, em saúde como complemento.

Formar a realidade,

de no lugar da dor,

sentirmos alguns momentos!

De amor, paz e felicidade.
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 Mocidade!

Naquela igreja velhinha,

meu destino talismã,

aprendi a amar no hoje.

Porque posso não estar por cá amanhã!

Que seja o que tem de ser,

desde que seja interior,

sentimento em verdade.

Mais vale sorrir em felicidade,

que chorar, por perder a mocidade.
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 Condição amar?

Quero entrar,

sentar,

sentir o que sou.

No mar perdido,

em que onda posso nadar.

Para humildemente a ti chegar!

Sou, eu.

Apenas quero falar.

Sentir,

se é hora, momento de te amar,

sim, os teus olhos dizem dor,

mas o teu coração, fala de amor.

É hora de parar.

Sentir o mar,

e começamo-nos amar.

Diz o sol, a lua,

a ternura de voltar,

vencer, enfrentar fantasmas.

Voltar, voltar.

Na paz, da condição,

ser amar.

Obrigado velho mar!
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 Alma e coração!

Sem perceber, como é acontecer,

Vida, ou apenas aprender a viver!

Que me está a acontecer?

Olhos + olhos,

esse termo encantar,

é vc, no silêncio do não falar. 

Vou seguir estrada,

por não poder compartilhar,

cada sorriso ou estrela. 

Quando alma e coração,

se juntam, no aprender a amar!
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 Vida no presente!

Entrar na viagem,

o segredo da coragem. 

Sem ser cópia,

o original poder criar. 

Os loucos deformam o mundo,

mas realizam a obra.

Ser amor sem estar,

escrevendo a mensagem presente. 

É amor,

no poder de amar eternamente.

Dar amor,

mesmo sem estar presente.

É amar incondicionalmente!
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 Eterno namorar!

Caminho no estar,

é destino de aprender a caminhar!

Jeito, entre jeito,

o certo é arriscar.

Vida sem amor não é vida!

Mesmo sem o receber,

é preciso aprender a dar,

esse amor cultivado,

na forma de amar.

Dar amor é o eterno namorar!
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 Olhos de mar.

Olhos do mar!

Estranho o teu olhar,

entras em lua,

chama teu luar.

A verdade é paz,

a evolução continuar.

Ser amor,

serena capacidade de amar!

Entra no amor,

coração e alma,

no chamar.

Estranhos estes olhos de mar.
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 Interior o caminho.

Interior, o silêncio que fala amor.

Aparências são de cadências.

A verdade é o interior,

a raiz plantada, que diz realidade.

Você é interior.

O espírito ou alma,

clama interioridade,

paz, amor em verdade.

Só quem tem interior,

pode falar amor,

chegar há felicidade.

No ser a eterna verdade.

Interior, o recheio que preenche o amor!

A estrada que escreve liberdade,

você acreditando,

pode ser feliz de verdade!
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 Sonhador em flor!

Entra no meu peito,

lágrima encantada.

Mostra o teu olhar,

nessa montanha interior.

Em luz dás carinho,

no silêncio.

Vem para mim primavera,

eterna flor do sonhador!

Sim, em qualquer contexto, 

prevalece sempre o amor,

verdade do espírito sonhador!
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 Amor inteiro!

Simples a verdade,

no criar a luz.

Verdade o espírito,

a alma que conduz,

digamos sem parâmetros.

Novo dia a nascer!

Momento.

É hora de aprender a viver!

Que estranho este recomeçar,

vida, no sempre viajar.

Contigo simples.

Contigo quero estar,

ser sonho vida.

Viver.

O único acrescentar.

Amor,

apenas contigo, 

me quero encontrar!
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 Olhos dizem olhos.

Entro pintando o pintado,

escrevo, o interior amado,

sem esquecer o parecer,

vida + vida,

ensina o aprender a viver. 

Ser paz, 

é parte da arte,

do superar, crescer.

Venha o sonho, letra e criar.

Amor é o tudo,

plena primavera que nos ensina a acreditar. 

Os olhos dizem choro,

em cada momento de chorar,

mas também sorriem amor.

Chegado o momento verdade de amar!
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 Realidade da vida.

Tristeza fingida,

personalidade falsa,

embutida em mentiras,

destrói corações,

aprisiona almas. 

A falsa verdade,

é sempre pior, que a maior das mentiras.

A hipocrisia,

vestida de falsidade,

é a maior traição,

Quando a vida nos mostra

a verdadeira verdade!
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 Apenas viver!

As passagens são profundas,

as prioridades, vinculadas,

sempre em continuação.

Rumo, ou orientação,

pouco interessa o que dizer! 

Amor, chama,

poder de viver.

Assim acontece,

em qualquer acontecer. 

Quando a única estrada que sobra,

é apenas o viver!
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 Superação!

Destino conturbado,

verdade no continuado,

assim espero.

Seguidamente!

O único caminho é seguir,

em frente.

Desespero sem combinação.

A realidade é vida,

esperança,

a luz que alimenta o coração,

no continuar.

Rumo ao destino,

rumo há superação.

Seguir em frente,

a única condição.

Página 58/133



Antologia de mcegonha

 Quando chega o momento!

Toda a composição,

entra no estado compor,

sem medo,

em descrição,

deixe evoluir o amor.

Sempre como voz do coração.

O coração ama,

ensina a amar.

Em qualquer orquestra sem falar.

A alma compõe,

em puro sentimento.

A verdade aparece,

quando o amor cria o momento.

Verdade, como verdadeiro sentimento!
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 Espada azul, o anjo!

  

Anjo azul,

da espada justiceira,

ati dirijo-me,

como humilde pecador! 

Anjo azul,

do teu nome, São Miguel Arcanjo.

Anjo das causas renascidas,

em ti deposito a minha fé. 

A minha melhor arma,

companheira, ensino e professora.

Verdade de uma realidade.

São Miguel Arcanjo,

ensina-nos o caminho do amor e paz.

Voando na tua espada cintilante. 

Haja luz, para esta verdade,

chamada humanidade! 

Gratidão, São Miguel Arcanjo,

anjo da mais alta divindade!
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 Alma criança!

A verdade que mo digas,

rastos de saudade,

entre o amor, e a eterna verdade.

Que seja em pura realidade.

Aconteça o que acontecer,

o caminho do amanhã,

é aprender a viver. 

No ser sentimento,

coração é a luz,

a alma a esperança. 

Ser feliz,

é ser a eterna criança.
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 Semente plantada.

Felicidade do outrora,

ensinas sentimento cultivado,

filho da primavera,

em cada coração plantado. 

É amor,

pura semente,

na espera de ser amado!
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 Palavra silvestre!

Poderei estar,

no sempre que chegar.

Feridas abertas e sangue,

são curadas pelo vínculo de empatia.

Amor tudo cura,

quando no coração,

há verdade,

na alma evolução.

A dor ensina,

o tempo perdoa.

Perdão não é confiar.

Todas as pedras silvestres,

 teem o seu jeito de amar!

Afinal tudo se resume a uma palavra silvestre,

caminhando no bem,

plantando o amor pedestre.

Página 63/133



Antologia de mcegonha

 Verdades!

A verdade está,

em cada pedra ou flor.

Pintada na arte,

declamada no coração.

Descrita na alma. 

No sempre,

pincelada de amor,

germinando sorriso,

esquecendo a dor!

É a verdade do criador.
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 Criança inteira!

Criança em sorriso,

barriga cheia,

olhar lavado.

Infância completa,

no anjo iluminado.

 

Que assim seja,

esta profecia,

de criança anjo.

Amado em primazia. 

Sorrindo,

de barriga cheia.

Nunca chorando de alma vazia!
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 Apenas sentimento!

A verdade de mim mesmo,

pertencer ao infinito,

de no sem limites acontecer.

Sou sonho em plena vida,

realidade no mais profundo viver.

Acreditar é esperança,

que forma a eterna criança. 

Amor o sentimento,

que ensina a alma,

a amar cada momento.

Todos, algum dia nos chamamos  sentimento!
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 Composição!

Tudo é composto,

vindo do coração,

entro no teu olhar.

Sinto o caminhar,

na junção das nossas almas. 

Quando juntas,

se encontram no momento para amar.
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 A verdade, amor é liberdade!

Pertenço ao anoitecer,

sendo amor,

no beijar os teus lábios

em cada amanhecer. 

Vida!

Apenas quero viver.

Paz no mundo,

apenas a esse mundo quero pertencer. 

Que os teus olhos digam felicidade,

em coração puro,

alma no amar de verdade.

Que seja felicidade. 

Amar é libertar,

amor é liberdade!
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 A MUDANÇA DO MUNDO COMEÇA NO INTERIOR DA GENTE

A realidade é que não consigo mudar o mundo,

mas mudando-me a mim mesmo,

consigo realizar a minha maior evolução!

Espiritual, luz e paz. 

Assim formo-me em cada novo dia,

num ser humano muito melhor. 

Nunca poderemos mudar o mundo,

mas sempre nos poderemos mudar a nós mesmos.

Humildemente, rumo ao nosso melhor (EU).
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 Predestinada, que energia?

Que chegue a viagem,

de a minha casa poder voltar.

Não quero choros,

apenas sorrisos de missão cumprida. 

Estou na terra,

sou passageiro desta evolução continuada. 

Uns chamam-lhe vida,

outros, existência.

O certo é um curto espaço de permanência.

Chegamos do pó,

ao pó vamos voltar. 

Que seja determinante,

a paz de dever cumprido.

Assim, perante o tudo,

somos apenas uma semente do nada,

criada por DEUS

como energia predestinada!
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 Ajuda acreditada!

Nunca te entregues sem luta.

Acredita, em todo teu acreditar.

Nunca desistas de ti mesma,

sem tentares uma última tentativa,

baseada na fé e esperança.

No mais profundo de ti mesma,

desistir não é opção. 

Ajudando-te a ti mesma,

estás a salvar-te de ti própria. 

Quando todos pararam de te ajudar,

ajuda-te a ti mesma,

e todos os céus te ajudarão a vencer essa luta. 
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 Ser vida no viver!

Tudo é vida,

quando a alma aprende a viver.

Realidade é sonho,

na mais alta capacidade de sonhar.

Viver não é existir,

mas sim ser plena capacidade de amar!

Amor está inserido no eterno sonhar!
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 Sentimento pintado...

A paz é o objetivo,

a luz, o caminho,

para em verdade ensinar.

O que é o verdadeiro amor,

total clarividência de amar.

Flores em primavera,

cores pintadas em arte. 

Pincel, pincelar.

Amor é o puro sentimento,

que se compreende no silêncio,

sem precisar falar. 

Eterno destino,

de em amor.

Pintar, pintar!
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 Semente interior!

Planto a semente,

no meu melhor interior.

Sonho é verdade,

quando essa semente fala amor. 

Encanta no pleno encantar,

de nada mais precisamos.

De plantar a semente,

que nos ensine a amar!....
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 Verdade, amor!::

Pincel, pincelar. Amor é o puro sentimento, que se compreende no silêncio, sem precisar falar...  
Que se compreenda o dizer, verdade é o coração amar. Que chegue o momento, de cada alma se
apaixonar. Do nada compreender, não preciso falar.   Este tinteiro chamado arte, que tudo tem para
dizer. Na letra se escreve amor, na alma se diz sentimento.   Não é magia, mas a verdade do puro
momento.   O coração volta a acreditar, quando o seu espírito, o ensina em cada novo superar.  
Viver é a esperança!.. No continuar, continuar, sem nada precisar falar...   Vida é uma primavera
em flor, onde se fala apenas amor!..   Que seja você felicidade, a eterna flor, campos de liberdade,
inseridos, na verdade, amor, amor, amor!:::
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 Almas no bem!

A luz ilumina,

a verdade inspira.

Corações, almas, em cor!

Venha o bem,

na verdade, de criar.

Cada amor que venha para ficar.
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 Nem quero pensar!..

Nem quero pensar,

ser flor,

campo silvestre.

Amor veste coração,

a cor completa o céu,

em pinceladas de azul! 

Nem quero pensar,

Quando se sente, Jesus a chegar.

Tudo muda,

nem quero pensar,

Quando ao filho do pai,

me tiver de apresentar. 

Aleluia no sentir,

fé no completar.

Minha missão é servir,

nunca ser servido. 

Nem quero pensar,

quando ao filho do pai,

me tiver de apresentar.

Chegou a minha hora de partir,

em viagem muito curta. 

Jesus, minha porta de entrada.

Deus, o meu universo no existir,

o meu criador, eterna criação.

Pai e filho, filho e pai,

nem quero pensar,

que há minha casa vou voltar. 

Sempre em gratidão,

com Deus pai,

como referência.

Jesus no coração. 

Nem quero pensar,

sentir a esperança,
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foi minha eterna missão.

Deus pai,

Jesus, eterna gratidão!
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 Quero o que não quero!

Quero o que não quero,

ser o não ser,

minha proposta é viver!

Sem condições a apresentar,

gentilmente, 

peço ao meu coração,

para aprender a amar.

Prantos, destinos e lugares,

amanhecer, em sol,

anoitecer em luar.

A minha proposta

continua a ser,

viver para amar.
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 Esse teu olhar!..

Que me digas o que tem que ser,

estou aqui,

acabo de aparecer.

Nem, sim, nem não,

que seja um interior, alma

reconvertido ao bem,

iluminando na luz,

escrevendo em textura.

Verdade no coração,

descrita em plena arte.

Sim, o teu rosto,

Diz-me para me apaixonar. 

Que simples a beleza,

esplêndida, vida do teu olhar,

que bela cor,

que por ti me fez apaixonar. 

Que simples esse teu olhar,

sempre fala de amor,

cada vez que sinto,

a intensidade de ficar.

Perto do teu olhar! 

Obrigado vida,

por ti me completar. 

Nesse apenas,

teu olhar!...
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 Árvore-da-vida!..

Sofrer é aprender,

dor é crescer.

Na maturidade total,

cada árvore sozinha,

aprende a superar toda a tempestade.

Ficando cada vez mais forte,

contra os ventos, sul ou norte,

este ou oeste.

A árvore sozinha,

contínua a sobreviver.

A cada intempérie,

em tom de verdade.

A árvore sozinha de tanto lutar,

um dia a felicidade vai encontrar. 

Na forma de paz,

se vai continuar a iluminar

ou superar.

Até a sua missão completar!..
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 Amor, luz e pão!..

Deixa chegar,

se for criança manda entrar,

como simplicidade inocente.

Esta luz decorrente.

Coração puro,

corre agua límpida.

Pura beleza,

flor em criação.

Que cada criança,

tenha mesa, 

comida, amor e pão.

Liberdade,

inocência, verdade no coração!..

Cada criança nasce para ser feliz,

nunca ser escravidão.

Que nunca falte há criança,

a liberdade, amor, luz e pão!..
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 Fé!..

Escreve no escrever,

pinta no pintar.

Ama no tudo,

sempre no limite do nada.

És o agora, descrito no sempre,

amor sem jaula,

na ponta da caneta.

Pintando liberdade,

voando, na verdade.

Fé, é ser Deus em realidade!..
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 Eterno estudo!...

Em criança o sonhei,

na esperança o encontro,

no espiritual me completo.

Ciência, filosofia, biologia e estudo.

Tudo aprendo nada sei.

Tudo tenho para aprender.

Sentindo Jesus,

é a verdade do viver.

Que seja Deus a designar,

a conjugação do tudo,

espiritual não sendo religião,

é um eterno estudo.
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 Fada do mar!....

Minha chuva molhada,

minha fada encantada,

em ti me acolho em interior.

Falamos de estrelas,

mar, lua ou sol,

o que tiver de ser!..

Vindo em sorriso,

é o ensino do viver.

Apenas contigo quero estar,

minha fada do mar.

Assim poderei encontrar,

a paz,

eterna verdade de amar,

minha fada do mar!....
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 Que seja vida!!!

Hoje acordei pensando em sorrir,

tempestades superadas, 

que me ensinaram a acreditar.

A vida é a eterna incerteza, revolta,

que nunca se sabe o que pode vir.

É bela e solta, linda, peculiar.

Obrigado vida,

por no teu amor,

me inserires, ensinando-me a amar!..

Que bela é a vida,

quando aprendemos a acreditar.!!!

Vida é amor, no apenas amar!...
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 Analfabeto!...

Nasci na poesia,

na poesia me realizo.

Não sou poeta,

nem nunca,

poeta poderei ser. 

Sou analfabeto,

nem sei escrever! 
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 Alma elevada!

Que a flor viaje na cor,

que o céu sinta as estrelas,

que a luz ilumine os desamparados.

Que seja amor,

em cada atitude,

em favor dos mais necessitados. 

Poema, letra ou poesia.

Amor é a única verdade,

plena de cada novo dia.

Que cada coração sinta,

o mais pleno sentir. 

Elevando a alma.

No tudo dar, 

sem nada pedir! 
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 Chegada interior!

Amanhecer,

preencher a alma interior,

sim, eleva a paz,

descrita em realidade.

A luz liberta,

a cor completa,

cada coração em liberdade. 

Que não façam do amor,

uma aparência,

mas sim uma eterna verdade!
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 Nunca poderei pensar!!

Nunca poderei pensar,

como chego,

ou como poderei chegar.

Algum dia vou poder ajoelhar,

junto do pai, chegar ao filho. 

Nunca poderei pensar,

que sou apenas um humilde pecador.

Imperfeito no escrever,

e todo resto mais. 

Nunca poderei pensar,

Avanço na idade em gratidão.

A minha missão começa a estar cumprida,

a minha casa vou ter de regressar! 

Nunca poderei pensar,

como a Deus pai 

os meus pecados poderei confessar.

Como eterno pecador,

a mim mesmo peço perdão.

A jesus entrego a minha confissão! 

O filho do criador,

a fé, a luz, o perdão.

Em Jesus,

somos alma e coração.

Realizando a nossa missão!! 

Nunca poderei pensar,

em Jesus,

 estão os que, veem e vão. 

Nunca poderei pensar,

que tenho de assumir as minhas culpas.

Para o filho do pai,

Me poder perdoar. 

Nunca poderei pensar!!! 
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A verdade é?

Só o filho do pai,

tem o poder de criar. 

Amar e perdoar. 

  

Nunca poderei pensar!!!

Que apenas em Jesus,

quero estar. 
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 Escolhas!!!

Meu silêncio persistente,

verdade do meu interior.

A dor ensina,

a vida conduz,

esse premente aprender. 

A escolha do caminho,

o traço no destino! 

A verdade final está sempre,

na escolha certa,

difícil de encontrar. 

O único caminho valido,

é sempre,

Fé, amor, luz, paz e perdão,

inserindo-nos no bem. 

Que o resto das escolhas,

 são falsas aparências,

levando-nos, ao abismo e destruição.

Todo ele inserido no mal,

Destruindo sonhos,

almas e coração! 

Uma escolha feita longe da luz e bem,

É sempre a escolha errada... 
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 Mar, onda ou luar!

A vida continua,

depois da onda do mar bater,

Viaja o ondular,

sempre em ondas de ondulamento.

O mar é um mistério,

que cria a paz, ou a dor.

Depende do momento.

Que se diga em evolução,

estagnar no passado é prisão.

Seguir em frente, libertação. 

Luz, paz, amor

usufruindo nas dunas do mar.

Amor fala silêncio,

O coração ama sem falar. 

Obrigado pela felicidade,

onda, mar ou velho luar! 
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 "Um dia"

Todas as feridas acordadas,

entram no sono do despertar.

Acreditar para viver,

sentir para amar! 

Continuar, continuar. 

Em, evoluindo a disciplina,

sendo o ser,

sem pertencer ao não ser.

A vida é a composição do criar,

o amor, a verdade do salvar. 

Que seja a alma hoje,

espírito amanhã,

pleno de paz. 

Inserido na sinceridade,

Chegado o tempo da luz.

Pronto para ser felicidade. 

Nada começa aqui,

nada acaba aqui. 

Uma questão de mera cortesia,

arte, poesia em tempo real. 

Acontece a simplicidade de podermos ser o igual!

Em real realidade,

um dia podermos ser felicidade. 
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 Luz em poesia!

Eu sou a luz,

que o ilumina!

Criando poesia,

Seja manhã,

noite ou dia..

O meu amor é a poesia! 
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 Viver é amar!

Estrelas noite,

brilhar emoção.

Fala a alma,

diz o coração.

Que seja para decidir,

tempo fora, tempestade que está para vir!

Que chegue no vier,

humilde no chegar.

Amor é vida.

Viver é amar! 
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 A verdade de um beijo!

Quero beijar

o beijo verdadeiro.

Dado por um coração inteiro!

Que chegue na primavera,

verão ou outono, 

inverno que seja.

O destino anunciado!

Beijo verdadeiro,

a verdade do beijo beijado.

Alma, coração anunciado.

Poesia do verso inteiro,

na verdade, do beijo verdadeiro! 
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 Roubo infância!

Brincadeira a que pertenço,

sentimento sem condição.

Chego no viajar,

peregrino sem nome!

Estrela cintilante,

noite e dia, no contagiar.

Beijo solto, adquirido no beijar.

Que entre o vento sem porta,

a chuva sem janela.

Fui moço, pequena criança,

o beijo que roubei dela.

A melhor recordação da minha infância!
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 Arte, pintura!

Verdade! A parte do inteiro, mundo verdadeiro. Sempre em sinceridade, em cada novo dia,
seremos muito mais verdade. Que entre o ponteiro, régua ou esquadro. A pintura tem de ser
sempre, fresca, honesta. Simples, completa, incrementada na arte! Seja em estrela, ou rio agrura.
Um sentimento é luz, que nos ilumina a alma, em purificação pura! Todo o sentir, é arte pintura!
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 Eterno viver!

Tudo pertence, sem pertencer.

Amor é vida,

acreditar no continuar a viver!

Que venha,

o ser ou não ser.

A verdade,

é mesmo continuar a viver!

O amor a todos tem que pertencer.

Vida, vida, o meu sonho é viver!

Ante, ou depois do morrer,

o eterno continua a viver. 
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 Passagem!

Passagem,

o barco velejando.

A vida continua,

o coração a bater.

Viver é vida,

entregue na paz do viver!

A nada pertenço,

no nada quero permanecer.

Que seja!

Chegando em viagem,

O amor é a minha única paragem. 
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 Criança que não tem volta!

A vida é a surpresa,

o amor o caminho.

A verdade é a verdade,

que sempre deve prevalecer!

Mesmo no maior dos nossos erros,

devemos assumir por completo,

esse erro,

encontrar o perdão,

no cara a cara do perdoado!

Assumir, destruir o erro,

juntar o que resta,

recuperar a dignidade!

Levantar a cabeça e seguir em frente!

Não podemos voltar a ser mocidade,

mas quando aceitamos,

nos perdoamos a nós mesmos.

Voltamos há criança Anjo,

Que um dia fomos!

Nunca poderemos a voltar a ser essa criança,

nesta mesma vida, mas sim numa outra vida,

encontraremos o que fomos no outrora,

para isso temos de nos perdoar,

e começar um novo caminho no AGORA! 
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 A verdade do caminho!

Meu pecado pecador,

liberta o meu caminhar!

Que a dor, chegue e ensine,

o que vem para ensinar.

A luz ilumina,

a escuridão apaga.

Que se compadeça, a verdade na compaixão!

Caridade é amor, que enaltece o coração.

Haja paz e respeito,

para os que veem e vão.

A verdade do caminho é o perdão! 
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 Sem tempo nem idade!

A minha verdade, cria a criatividade! Ser ou não ser, tudo importa no viver. Que se trespasse o
poder de libertar. Fazer da vida amor! Do coração eternidade. Da alma, criar o amor eterno em
verdade. Acreditar, é ser criança, mocidade, sem tempo, nem idade!     
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 Mundo das poesias!

Quero começar, quero aprender,

o que é o sonho, vida ou viver!

Quero compreender.

Noções do coração,

sofrimento da alma,

em tons de escrita, seu escrever!

Tenho de sofrer para aprender.

Que venha esse sofrer.

Descrito em cores, estrela diamante.

Todos um dia temos de ser aquele amante,

amando em verdade.

Felizmente, a evolução chegou em liberdade,

no criar, novo criativo!

Amor é luz,

peregrino amante o motivo.

A solitude mostra a estrada,

no poder começar de novo,

sem julgamentos ou utopias.

Mundo do sonho,

realidade das poesias! 
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 Eu sou!

Eu sou!

A energia que vos pede união.

O amor que vos oferece reconciliação!

A fé que vos pede persistência.

Eu sou.

O universo que veio do nada.

A vida que vos dá vida.

O pão, a agua que vos mantém vivos!

Eu sou.

O que vos pede desentorpecimento,

sem interacionismos de fanatismos.

Eu sou!

O todo, de todos sermos um.

A jornada de todo o começo.

O caminho da verdade, peregrino!

Eu sou!

A luz que vos salvou.

A lealdade que nunca vos pode faltar,

nas horas mais difíceis!

Eu sou!

O filho do homem.

O espírito alma da cura,

a fé inabalável,

como um todo!

Todos somos um.

Eu sou!

O perdão para os pecadores

em genuíno arrependimento.

O alimento para os que manteem a fé em mim.

Eu sou!

A fé na própria fé.

Filho do pai,

e da mãe Maria.

Página 106/133



Antologia de mcegonha

Eu sou!

Apenas a salvação,

o Messias da liberdade!

Jesus!

Todos os que vierem a mim,

em mim encontrarão.

A paz, amor e redenção!

Eu sou,

a salvação!

Eu sou!!!!!

Página 107/133



Antologia de mcegonha

 Seguir em frente!

Que tudo aconteça,

quando tiver de acontecer.

Amor é vida,

vida é amor no pleno viver!

Que chegue o entregar,

a chave da porta no abrir.

Dor.

O não compreender,

que vem para ensinar.

Obrigado poesia,

por o que me ensinas a compreender!

Sobreviver,

seguir em frente.

É a vida,

o continuar a viver! 
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 Cultivo de AMOR!

Me chama uma última vez!

No até já do poder ser,

vida sem esquecer o viver!

Sim, não,

tem mesmo de acontecer.

Libertar-te,

para em liberdade poder viver!

Que seja o que tiver de ser.

Estou aqui no querer!

Sorriso, olho ou olhar,

a minha alma sente o teu chamar!

Estranha vida.

Estranho jeito de amar. 

Quando o coração chora,

a alma começa a clamar!

Ser vida é o eterno ir e voltar! 

Amor só existe,

depois de o aprendermos a cultivar!
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 Continuando criança!

Apenas tu induzes,

o crescer para aprender!

Alma na luz,

pretexto para viver.

Que interior?

Beleza?

Sem respostas, pode acontecer.

Matar os monstros,

reaprender a viver,

desde o acreditar!

Fé, o mar que nunca pode acabar.

Plantar a esperança,

no sim da criança!

Forma a fórmula indicada,

delicada, mas persistente!

No ser,

amor criança permanente! 
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 Guitarra toca!

 Sinto a guitarra, tocando em suas cordas! Melodias do outrora, saudações no agora, sentindo a
verdade. Tocando a guitarra, formo a minha liberdade! A paz do tempo, é a alma sempre iluminada.
Pagando os seus erros, bailando nos seus sorrisos, de evolução determinada! Guitarra toca,
coração sente! A alma veste o amor permanente. Cada vez que a guitarra toca, o, humildemente!
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 Alma voadora!

Quero viajar nessa brincadeira,

ser alma feliz e verdadeira!

Alma inteira.

Presente no sempre,

integrada no agora.

Sou mundo,

apenas realidade!

Quero o baile,

dançar com a mocidade,

ser criança, sem tempo nem idade.

A eterna esperança, eternidade!

Que chegue em sentimento,

a postura do momento. 

Amar liberdade.

Amar, na verdade, do tempo,

sempre inserido na viagem do vento. 

AMOR é o encontrar o sentimento!
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 Melodia permanente!

 Minha luz é fé, meu caminho acreditar, num amanhã melhor! Continuando no sempre, cresço no
permanente. AMOR! Sempre o algo diferente, dedicado em sintonia.   A alma é a luz, o coração, a
poesia! Vamos em paz, compor a eterna melodia.   Criar o novo, amar a poesia!!!
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 Livre arbitro, o perdão ou a destruição!

Que compreendas quem és,

em espírito ou espiritualidade!

Postura fé de verdade,

sem fanatismos, nem julgamentos.

Poderes ser tu mesma.o,

nos meandros do teu interior,

juntando culturas, mentes abertas!

Alma, coração, como um todo.

A amplitude é vasta,

a fé única, mas diversificada.

Sendo humilde e honesta,

a verdadeira fé é para unir,

educar, simplificar, amar!

No tudo dar,

sem nada pedir ou esperar.

Doar em perdão,

simplificar em humildade!

A verdade no ser amor,

pelos mais pobres e desprotegidos! 

Aprende a compreender, amar,

ANTES DE CULPAR OU JULGAR???? 

Hoje sou eu a precisar,

amanhã podes ser tu!

Se me desprezas no hoje, ACEITO,

sigo em frente! 

Para no amanhã qualquer,

tu estares na minha posição,

eu não te julgar, mas sim PERDOAR!

Dar-te a oportunidade,

 que tu não me deste.

COMPREENDER A TUA SITUAÇÃO,

respeitar o teu livre arbitro! 
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Para que se for vontade tua,

eu ajudar-te a salvar de ti mesmo,

Ajudar-te!

Nunca julgar-te!
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 Que estranho sentimento!

Sinto o luar,

cadente a estrela,

luz o caminhar!

Solto o vento, designado no teu olhar!

Lindo o luar.

Chega em tempo,

anuncia amar,

Perto de tudo, incluindo o mar,

Que venhas para ficar.

Sorriso ou chorar!

Amor que venhas para inovar,

tempo sem tempo!

Descrito no agora,

o sol brilha,

a lua chora.

Que felicidade onde o meu amor mora!
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 Medos e momentos!

Naquele dia compreendi,

sem compreender!

Que para ser luz, preciso aprender a viver!

Paz requer continuidade,

fé, intenso acreditar!

Que venha a viagem,

estou pronto para viajar!

Compor o verso,

declamar a poesia.

Na restante tinta da caneta,

escrever amor + AMOR!

Palavra sem sentido,

quando não é sentida. 

Viver sem sentimento,

é puro vazio, conteúdo!

Amor é a planta, luz, momento,

Que eleva a alma,

purifica o pensamento. 

Coragem de amar ser vida!

É entrar no novo,

fazendo acontecer o momento!
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 Condição!

Quero encontrar a paz interior,

tenho de caminhar!

Encontrar amor.

De tanto procurar,

tenho de descansar,

para poder voltar! 

Seguir em frente, continuar,

a paz que tanto procuro.

Em mim mesmo, me tenho de encontrar.

Alma interior,

coração silêncio!

Que diz tanto, sem nada dizer,

a verdade no compreender.

Solitude não é solidão,

como amor é libertar! 

Para sermos paz temos de nos perdoar,

inverter, recomeçar!

No estado prontidão,

de no mais profundo espiritual,

conseguir fazer a reconversão!

Do mal para o bem,

da escuridão para a luz,

da verdade para a iluminação! 

Haja alma, amor em cada coração!

Humilde é a condição.
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 Nascer de novo!

Todo o homem que não nascer de novo,

nunca poderá pertencer ao divino!

Deus, Jesus, Maria.

Nenhum homem tem o poder de se inovar,

por si só.

Nascer de novo é um resgate de Deus!

Resgatando o espírito morto,

do homem no seu todo|

Nascer de novo é vincular o homem,

a um novo caminho, total e contrario

ao caminho pecador,

que o homem caminhou até então.

Nascer de novo é uma conjugação de

regeneração e fé,

que só Deus tem o poder de incutir

no espírito do homem!

Nascer de novo é limpar o coração,

receber o verdadeiro espírito santo,

no espírito do homem!

Nascer de novo é ser libertado do pecado

da matéria, ingressando no divino como um todo!

Nascer de novo é um dom de Deus,

quando o homem reconhece, acredita

sem poder visualizar,

o mais poderoso imutável!

Que é o poder de Deus!

Nascer de novo vem do nada,

liberta o espírito morto,

dando-lhe vida mediante uma fé inabalável!

No Deus único, DEUS!

Deus dá a cada espírito morto no pecado,

a ressurreição de nascer de novo.
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Num caminho de princípios opostos,

aos que esse espírito vivenciou,

como vida no pecado!

Nascer de novo é morrer no pecado

e nascer para DEUS!
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 Escrevendo AAAAmor!

Escrita maior,

pensando interior!

Nada digo por dizer,

falar sem falar.

Amor não é amor,

sem a rosa espinho,

ensinar a amar!

No confronto, certo confrontar!

Que seja dignidade,

coração verdadeiro no condizer.

Fala, fala alma!

Formando, límpida voz de silêncio!

Que seja primavera, perto do verão,

amando liberdade,

completando o coração!

AMOR verdadeiro,

não tem tempo nem estação!

Página 121/133



Antologia de mcegonha

 DOM; é viver!

Todo o dia é dia,

sem o entender!

Que seja em verdade,

o que tiver de acontecer.

Morri algures sem perceber.

Sentindo agora,

no começar a compreender!

Vida é viver,

o que tiver de ser!

Sorrindo no pleno merecer,

viver é belo.

Em gratidão agradeço,

o DOM do meu viver!
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 Mensagem interior!

Mensagem no dizer,

leitura no escrever!

Portas, janelas,

o vento no seu entrar|

Convido a alma,

incluindo o coração.

Mensagem!

Falo de flores, pois então!

Que seja amor,

descrito em cada coração.

Primavera,

viajem de verão! 

Pode entrar,

o silêncio em verdade!

Paz, amor, luz e espiritualidade,

a minha mensagem de realidade!
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 Sentir!

As mágoas que passaram,

a verdade que ficou!

O sim que cresceu.

O sentimento que desapareceu!

Formam contingências na vida.

Uma vida fiel e conscienciosa! 

Marcada p/la dor.

Mas também ensina amor.

Sim, sentindo os erros de outrora,

mágoas do agora,

tudo tem de acontecer!

Na vida só há um caminho.

Continuar a viver! 

Ser mais luz!

Plantar!

Para num amanhã sem dor,

superado no agora.

Seguir em frente! 

Plantar, plantar,

no bem permanente.

Para no amanhã, colher uma semente diferente! 

Amor é ser um eterno estado consciente!
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 Estranho pertencer!

Tudo encontro,

na verdade, do encontrar!

Entro na alma,

Formo o silêncio de não querer falar.

Trabalho o coração,

num profundo, gritar, gritar!

Bem, luz,

que estranha forma de cultivar.

Sou o eu,

no eu posso ser!

Formando a vida,

no caminho que quero viver!

Apenas há luz de amor,

pertencer, pertencer! 

Que estranha forma de viver!

Este meu crescer, evoluir, aprender,

ao mundo que quero pertencer!
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 Preciso encontrar!

Preciso encontrar,

por mim mesmo,

o silêncio do falar!

Preciso encontrar,

a verdade do amor.

Sem nunca questionar!

Preciso encontrar!

O melhor de mim mesmo.

O mais que tenho para dar.

Preciso encontrar!

Tudo o que preciso ser,

implementado no viver.

Ser luz em post iluminado,

letra em verso abençoado!

Preciso encontrar!

A paz, o sorriso, o esplendor.

Preciso encontrar!

O viver na paz, AMOR!

Viajando na ternura,

formando luz sem dor.

Encontrei o amor!
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 Criança, apenas criança!

Que ninguém o diga,

premente no sentir,

verdade no confirmar!

Ser realidade no poder amar.

Chegando sem pedir,

em verdade interior!

Criança sorriso,

ampliando sem dor!

És a verdadeira criança amor.

Singela, simplificada.

Que seja,

criança iluminada!

Sentindo a criança formada,

plantas emoção!

Criança no todo,

compreendida em alma,

declamada em coração!

És o amor,

verdade da pura emoção!

Criança sentimento! 

AMOR, paz e realização!

Criança amor,

pois então!
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 Partida!

  Partida no chegar sem conhecer, no agora tu, vida é para aprenderes a viver! Não te formes dor,
pertencente ao eterno sofrer! Vida, é tua, e és tu que a tens de viver. Aconteça o que acontecer! A
ti mesma tens de pertencer! Seguir o destino, na verdade, que tens para aprender. A realidade é
continuares a crescer! No hoje sofres tu, no amanhã, a vida dá a volta! Quem sofrerá, é quem no
hoje te faz sofrer! A vida é uma eterna partida, onde todos temos de aprender a sobreviver!
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 Silêncio poesia!

Que me lembre, no bestial realizar! A letra é tempero, a palavra sicronografia! Simples humilda-te
em compreensão! Veste a alma, complementa o coração. Voltando há letra, evoluindo na palavra!
Formamos o composto poesia. Verdade da luz, amor de cada novo dia! Insano e comprovado!
Posso voar, em cada verso que escrevo! Sem nada dizer, apenas deixar a poesia falar!   É
liberdade, vontade de criar, verso da vida! A poesia apenas AMAR!
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 &lt;Viagem&gt;

  

Onde poderei estar? Junto da tua alma, que tanto tento esquecer! Mas o relembrar acontece em
cada amanhecer! Isto não é vida, nem perto do viver. Tenho que fazer acontecer, esquecer! Para
no todo poder sobreviver!   Que seja em gesto de fé, silêncio de atitude! Ser humilde e honesto, faz
parte da virtude. Vestindo a cor em viagem, o ser EU mesmo, é o total da minha bagagem!  
Obrigado Deus, por esta humilde viagem!
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 &lt;Amor verdadeiro&gt;

O amor verdadeiro, é luz por inteiro! Chega ao pobre e ao rico, sem nada pedir, sempre em
caminhar! No nunca, nada pedir ou esperar. Que apenas seja a verdade na hora de amar. Rico ou
pobre, pobre ou rico! Nunca percam a verdade do amor! A verdade uma vez perdida. Murcha e
morre como a flor!
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 Versos Desditos!

Nada, viver!<Primeiro verso.   

Principio e fim! Não dizes nada. Que poderei dizer. Sem começar. Fim começado! Lei imutável.
Começado o fim. De todo começar. Tudo o que começa. Tem fim! Doiro silvestre. Campo agreste!
Sem amor chegar. Do amor vieste. Que vida! Que canto me impuseste.   Chegas no agora! No
agora vieste. Começado! Mas não acabado. Esse amor inerte! Paz, no completado. Esta dor no
peito. Que teima em continuar! Verde, vermelha ou azul! Que seja a cor.   Do nada ter. Poderei
dizer. Sem princípio, meio e fim! Nada pode acontecer. MESMO QUE SEJA VIVER!!!   Sente
inteiro!<Segundo verso.   Chama de fogo! Queimando em qualquer lugar. Entras no peito como
brasa! Queimas como abrasador. Tempos sem tempos, na verdade. Dita desdita de amor. Por
favor. Afaga esta dor! Começada como sem igual. Mulher, homem ou criança! A vestimenta não
tem que parecer. Esta dor veio para ensinar a viver! Seja o que tem que ser. Na janela vamos
entrar! Por a porta o sair! Não caias? Sente o que está para vir!   Amanhã poesia<Terceiro verso.  
Manhã sem manhã não é dia! Falo de poesia. Sem ser poeta! Encho a escritura. Escravo de mim
mesmo! No teimar esta teimosia. Continua a ser verso. Mesmo não sendo poesia! A minha alma! O
meu peito. A minha eterna moradia! Que DEUS me deu certo dia! Sem ser poeta. Escrever poesia!
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 Quem eu sou?

Hoje acordei! Lembrando. Do chamado a que pertenço! Sem despedir. Qualquer dia. Chega a volta
do ir! Quando chegar. Cá estarei! Lembrar, lembrarei. Cusmo do pertencer! Vida é agora no viver.
Sou um renascido! No renascer. A Deus pertence o meu ser! A Deus continuo a pertencer. Antes
sempre! No agora ou depois do viver! Realidade no que tem de acontecer|... .

Página 133/133


