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Aos que dizem não ser poetas, 

pois estão MENTINDO!





“A leitura do mundo precede a leitura da palavra.”

Paulo Freire
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A LIVRE VERDADE
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Não diga que digo verdades

ABERTURA

Abre-se a mente
Abre-se o peito,
Mas a caixa do ego é hermética
E me faz sentir o sufoco da vaidade.

Abre-se um mar (diante de mim)
Abre-se um coração (para mim)
Porém o tudo escancarado
É o mesmo que estar sem opção de escolha.

A abertura do viver pleno
Me faz ter convicção
De que a plenitude nunca se abrirá
Diante de um ser confuso e frágil.

Fecha-se um caminho
Fecha-se outro
Começo a perceber que não tenho chaves
A vida me convida à ignorância.

Persisto!
Jamais estarei à mercê de certas aberturas
Mas dentro de mim também há um infinito.
E lá está a única porta.
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Meu destino: ser feliz dentro e fora de mim
Minha ilusão: ter tudo dentro e fora de mim.

Estou aberto a novas felicidades.
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Não diga que digo verdades

ALIMENTO

O caboclo caminha

É cedo

A manhã sorri

É cedo

O milho é magro

É tarde

O chão é sedento

É tempo

A vida é líquida

É noite

O olho seca

É manhã

A fome é tanta

É amanhã

O fogo batiza

É hoje

A festa é memória

É ontem
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RELATIVIDADE

Do galho ao chão
A folha seca é eterna
Entre um passo e outro
A distância é interminável
Do prato ao paladar
A minha fome é severa
Do copo à boca
A sede é insaciável

Sei que existe um só momento
No meu dia comprimido
Que me tira do efêmero
E me leva ao infinito

Entre a pose e o clique
Tenho um momento pra sempre
Da letra à melodia
O poema se eterniza
Quando dentro de um sonho
O universo em minha mente
Entre o remédio e o efeito
Nenhuma dor ameniza



17

Não diga que digo verdades

Se o tempo não tem idade
Alimento a esperança
De haver relatividade
No espaço de uma dança

Da lágrima ao sorriso
Não se mede a diferença
Do amor ao ódio
Cabe uma vida inteira
Durante aquela canção
O coração não se aguenta
E durante o pôr do sol
O tempo não tem fronteira

Essas 24 horas
Que não cabem nos meus dedos
Nunca são suficientes 
Pra eu resolver os meus medos.
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MEU DESEJO E MEDO

Ao contrário do que a maioria pensa
Eu prefiro a diversidade
De um mundo sem iguais

Um mundo de racionais
Onde todos têm voz 
Com timbres nunca repetidos

Meu desejo e medo unidos
Pra que todos tenham vez
Simultâneas e (ou) não

Essa é a real união
Com cores diferentes
Com ou sem cabelo

Sem modelo
Sem réguas
Sem balanças

Sem usanças
Sem espelhos
Sem telas
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Não diga que digo verdades

Nem sempre as flores são belas
Contudo o viver, como este poema,
É liberto!

Está certo!
Única regra:
Produzir felicidade!

Lutar pela igualdade!
Pra mim,
Pra ti,

Pra si,
Pra nós,
Pra alguém!

Amém!
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VERDADES MINIMALISTAS

A vida tem dessas coisas
Uma hora riso
Outra hora pranto

Em um momento as rosas
No outro eu preciso
Me recarregar com seu canto

Mas das ilusões enganosas
Que me tiram o piso
É que percebo o quanto

Essas horas penosas
Mostram o caráter liso
Que não usa manto

De minhas visões formosas
Do meu ser conciso
De algo em mim que é santo
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Não diga que digo verdades

MENSAGEM AO SER INDECISO

Não pense que sou poeta
Poetar é não ser poeta
A sutileza da vida está nas mãos de quem escreve
O segredo do viver está nos olhos de quem chora.

Não diga que digo verdades
Ser sincero não é ser verdadeiro
A força da verdade está na mente de quem mente
As mentiras estão nas mãos de quem se ilude.

Não fale que sou feliz
Propagar-me é ação de quem não me conhece
O efeito da propaganda está na boca de quem fala
A fama está nos lábios de quem sorri.

Não deixe que a paz seja derrotada
Estar bem é dádiva de viver
O bem está no coração de quem está em paz
O mal está na bondade de quem é perdedor. 

Não perca a sorte oferecida
Arriscar é querer ir além
A sorte está no caminhar de quem quer vencer
O azar está nos sapatos de quem não caminha.
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HOJE É SEXTA?

Espera um pouco
Hoje não é sexta?

Tá com cara de sexta-feira
Jeito de sexta
Cheiro de sexta
Cor de sexta
Som de sexta

O cachorro do vizinho nem latiu pra mim hoje
Até tolerei ouvir reclamação
Tive até tempo de ver meu Instagram

Até compartilhei meme
Até dei uma curtida 
Até almocei peixe hoje
Até dei risada hoje

Meu chefe não pediu pra fazer hora extra
Saí até mais cedo do trabalho
Até agora tô cheirosinho
O rapaz animado até passou com o som do carro
A gata da vizinha até saiu pra namorar
Só não é sexta...
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Mas parece…
Agora, só de raiva, vou tomar uma cerveja!
Alguém topa?
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VERDADES QUADRADAS
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Não diga que digo verdades

O QUADRADO DA AMIZADE

“Não esquenta, logo passa”
Me disse o amigo da onça
E aqui estou até hoje
Preso nesta geringonça.

“Mas a vida é assim mesmo”,
Disse o cidadão de bem
Que jamais evoluiu
Pra conseguir ir além.

“Coisas boas acontecem
Quando têm que acontecer”
Ora! Deixe de conversa
Meu destino eu vou fazer.

Perguntou “fazer o quê, né?”
Quando eu mais necessitava
Desde então eu me pergunto
E a amizade, onde é que estava?
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QUATRO QUADRAS PRO SEU TEMPO

É verdade quando dizem
Que o nosso tempo não para
É ligeiro, corre tanto
Faz da vida joia rara.

As pessoas correm muito
Dependentes do relógio
E na busca por mais tempo
Mergulham num sortilégio.

Deixo aqui a minha dica
Que não é tão complicada
Use o freio, dê uma pausa,
Uma desacelerada.

Seu tempo é tão precioso
Que não pode ser medido
Faça dele seu sucesso
Antes de o já ter perdido.



29
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O GRANDE PODER DAS QUADRAS

Hoje eu uso a poesia
Como forma de protesto
Arremesso umas verdades
Contra tudo que detesto.

A palavra tem poder
Tem a força de uma onda
Ela me dá mais coragem
Não há fato que se esconda.

Com ela falo o que eu penso
Penso o que tem que ser dito
Transformo ideias em textos
Quando vejo, já está escrito.

Minha língua é poderosa
Pode te abrir uma estrada
Mas diante da injustiça
Fere mais que uma pedrada.
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A QUADRA É A SOLUÇÃO

Encontrei a solução
Para aquele teu problema
Pegue toda a confusão
E a transforme num poema.

Tudo fica bem mais fácil
Quando usamos poesia
O nó se desfaz mais rápido
Deixando a vida sadia.

Sempre haverá uma saída
Para a situação aflita
Não se desespere à toa
A poesia facilita.

Tenha sempre na mochila
Seu caderno e uma caneta
Pois há muito o que escrever
Quando entramos numa treta.
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AS QUADRAS TÊM SUA BELEZA

Essas notícias recentes
Só me dão uma certeza:
Temos que botar limites 
Entre saúde e beleza.

Entra ano, passa ano
E a coisa fica mais feia
As pessoas preocupadas
Com a opinião alheia.

Mulheres, jovens sofrendo
Com o padrão definido
Por uma sociedade
Que não sabe o que é bonito.

Esqueça os estereótipos 
Não transforme isso em tristeza
Crie seu próprio padrão
Tenha sua própria beleza.
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E ESTE QUADRADO ERRADO?

Há tanto erro neste mundo
Que meu coração fraqueja
Um erro aqui, outro ali
Erro em tudo que se veja.

Não é fácil pro sujeito
Se deparar com um erro
Sem pensar que ele próprio
É senhor do seu desterro.

Nossa lida nesta vida
Segue um rumo literal
Nossos sentidos nos guiam
Neste mundo surreal.

Por isso quero pedir
A você que me está lendo
Passe a vida errando muito
E viva sempre aprendendo.

Abandone essa mania
De deixar sua guarda baixa
Não persista nesse erro
De pensar dentro da caixa.
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ESTAS QUADRAS VÃO PRA MARTE

Hoje o homem está buscando
Um refúgio, uma saída
Pois nosso planeta Terra
Não garante mais a vida.

Depois de já feito o estrago
Eles dizem não ter jeito
Querem sair desta Terra
E em Marte tirar proveito. 

Por um lado, isso me encanta
Mas por outro, isso me assusta:
Desbravar o espaço é lindo,
Mas quanto é que isso me custa?

O Poeta e sua arte
E a ciência Astronomia
Planejam levar a Marte
A primeira poesia.
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QUE NUNCA ME FALTEM QUADRAS

Em tempos de muita agrura
Temos de nos preparar
Repor nossas energias
Pra cultura não faltar.

Que nunca me falte a arte
Pra resolver um dilema
Que eu possa degustar sempre
De um bom e belo poema.

Que o cinema esteja sempre
Presente no meu domingo
E que o teatro traduza
Meus conflitos como um amigo.

Que a música esteja sempre
Presente na minha estrada
Com tudo isso em minha vida
Não me faltará mais nada.
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MEXA-SE COMO UMA QUADRA

Precisamos ir pra rua
Ao menos pra respirar
Sentir os seis dos sentidos
Só assim pra não pirar.

De que adianta opinar
Sobre um assunto qualquer
Sem se mexer um milímetro
Nem mesmo ficar de pé?

Os desafios existem
Isso nunca vai mudar
Cabe a você enfrentá-los
E é seu direito falhar.

Não passe todo o seu tempo
Vivendo sob uma capa
Pois a vida te convida
A vencer mais uma etapa.
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UMA QUADRA PRO CINEMA

Tu aí com teu conflito
Eu aqui com meu problema
Mas nada disso me importa
Numa sala de cinema.

É lá que eu entro num mundo
Repleto de fantasia
Onde eu sou um personagem
Redescobrindo a magia.

Numa sala de cinema
Sou vilão, sou feiticeiro
Tenho poderes mutantes
Sou herói e sou guerreiro.

Me convida pro cinema
E eu aceito sem demora
Que tal no fim de semana?
Nada disso, “vamo” agora!
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UMA QUADRA PRO SUCESSO

Ser feliz é uma questão
De saber investigar
Os pequeninos detalhes
As chances que a vida dá.

Estar bem é condição
De cuidado com sua alma
De mantê-la limpa e pura
De nutrir sua própria calma.

Ter amigos é saber
Que sempre haverá alguém
Com quem se pode contar
Quando as coisas não vão bem.

Ter sucesso é ter amigos
Estar bem e ser feliz
É seguir vivendo a vida
Como um eterno aprendiz.
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UMA QUADRA PRO AMANHÃ

Viver um futuro agora
É um paradoxo atual
De uma gente distraída
Que não vive e passa mal.

O presente nos surpreende
A cada instante uma era
Respirar, andar, parar
Cada ciclo uma quimera.

E é por isso que hoje é tudo
Ontem foi a inspiração
E amanhã não quero o mal
Ferindo a evolução.

A História é uma escola
E o passado nos ensina
A não cometer mais erros
Nesta vida Severina.
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SEU OLHAR TRANSMITE A QUADRA

Tente enxergar nosso mundo
Com seus olhos de criança
Sempre será fácil ver
A bela flor da esperança.

Olhe o próximo com afeto
Com vontade de ajudar
Seu olhar transmite um texto
Seus olhos podem falar.

Dois olhares se conversam
Expressam suas emoções
Mostram forças e fraquezas
Sentimentos e aflições.

É pelo olhar das pessoas
Que se pode descobrir
Se elas têm boa intenção
Ou se querem te ferir.
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DA QUADRA À DEMOCRACIA

A legal democracia
Não tolera a violência
Quem não concorda com isso
Não conhece a consequência.

O tesouro democrático
É um prêmio bem conquistado
Por um povo que cansou
De ser tão desrespeitado.

Não tem preço a liberdade
O respeito é valioso
Quem não protege este lema
Desconhece o perigoso.

Nossa luta continua
Nossa arma é o debate
Somos contra a ignorância
Contra quem xinga e quem bate.
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UMA QUADRA PRA VITÓRIA

A vitória é um presente
Que temos após a luta
O agir não tem fronteiras
Só certeza absoluta.

O fracasso não perdoa
É tão rígido e cruel
Não enxerga as diferenças
Não as escreve em papel.

Entre o medo e a coragem
De enfrentar qualquer problema
Existe o ser delicado
Que vacila ante um dilema.

A vida é uma grande guerra
Com suas batalhas sádicas
Com recorrentes derrotas
E vitórias esporádicas.
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QUADRA PARA ALGUNS INSETOS

O poder da ignorância
É tão forte quanto escroto
Fez as baratas saírem
Das profundezas do esgoto.

Hoje não há mais receio
Em espalhar coisas sujas
Os insetos mais nojentos
Assumem cascas imundas.

Já está muito insuportável
O mau cheiro destes trastes
Que perderam a vergonha
E espalham seus disparates.

Mas de uma coisa estou certo:
Para a dedetização
Sem venenos nem nocivos
Haverá a Educação.
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ESTA MENSAGEM É UMA QUADRA

Leiam, consumam cultura,
Meus queridos estudantes,
Não permitam que lhes prendam
No lar dos ignorantes.

Abram seus olhos, queridos,
A censura é um zumbi
Que pensa que está pensando
Quando nem deve existir.

Viva esta diversidade
De ideias e pensamentos 
E saiba que no futuro
Cada um tem seu momento.

Mantenha seu pensamento
Passarinho livre e solto
Que voa, aprende a viver
E se vê do chão resolto.
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ESTA QUADRA É COMO O ÍNDIO

Índio é forte, índio é brabo! 
“Índio, tu é um brucutu!” 
Brucutu então é índio? 
Índio, então aqui é tu! 
 
Índio precisa da terra 
Índio quer mais do que lei 
A floresta chora fogo 
Índio não entende “tá OK?” 
 
Índio, não falo tua língua 
Índio, eu só falo “Brasil” 
Fala, fala, fala, índio!  
Índio não sabe, não viu! 
 
No dia que o homem branco 
Perceber o quanto errou 
Índio vai tá aqui chorando 
Porque índio te avisou!
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A QUADRA É UMA BOA ARMA

Uma luta já me espera
Lá fora o caos desafia
Me sinto forte e completo
Sob a forte luz do dia.

Meu inimigo é valente
Parece ser invencível
Traz como arma a ignorância
E ainda se mostra imbatível.

Diante dele o que se faz
Se trago a arte como arma?
Vou à luta sem temer
Frágil diante de tal carma.

Bem, paz, amor, caridade,
Humanismo e compaixão
Se estas forem minhas armas
Nada terá sido em vão.
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A QUADRA DE QUEM INSISTE

Apesar de ser pesado
O viver é essência viva
Que corre nestes meus versos
E te estimula e incentiva.

É fácil viver feliz
É fácil ser um poeta
Difícil mesmo é ser corpo
Se a alma não está completa.

Nossa vida é como um rio
Cuja trajetória é cega
Mas sempre existe um caminho
Pelo qual ao mar se chega.

Nunca pense em desistir
A esperança sempre existe
Alimente essa tua força
Pois é fraco quem desiste.
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MINHA QUADRA É UM LIVRO ABERTO

Minha vida é um livro aberto
Que te convida à leitura
Tem horror, ficção, romance,
Drama, comédia e aventura.

Quem quiser me conhecer
Traga-me um belo poema
Convide-me pra um café
Ou uma sessão de cinema.

As relações pessoais
Que nutro e preservo tanto
São sempre envoltas de arte
E recheadas de encanto.

Vivo e poetizo a vida
Deste fato eu estou certo
A cada página lida
Minha vida é um livro aberto.
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UMA QUADRA PARA OS LIVROS

Os livros são meus amigos
Amigos pra toda hora
Quer saber o que eu estou lendo?
Tenho um livro aqui, agora.

Eu digo convicto e certo
Que ler é libertador
Lendo temos repertório
Contra qualquer ditador.

Somente a Literatura
Te dá poder de clareza
Em meio à modernidade
Que não sabe o que é beleza.

Todo aquele que aprecia
Um bom livro e uma caneca
Numa tarde preguiçosa
Nunca vai ficar careca.
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A QUADRA DA ALMA QUIETA

Não me canso de cantar
Meu amor à poesia
Minha fé em nossa cultura
E seu poder de euforia.

Ser feliz é ser poeta
Ser poeta é ser feliz
Também faz parte a tristeza
Isso todo mundo diz.

O silêncio é poesia
Assim como a escuridão
O som, a luz, quando eufóricos
Feitos de paz, também são.

Não me canso de cantar
Este instinto de poeta
Necessário ao ser humano
Faz a minha alma completa. 
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UMA QUADRA CONTRA O MAL

O mal existe há um bom tempo
Coisa simples de saber
Posto que é escuridão
Tão cedo não irá acender.

Mas pra tudo dá-se um jeito
É tão simples resolver!
Deixe o que é ruim de lado
Deixe a harmonia nascer.

Certa vez disse o poeta
“Aproveite este seu dia!
Fuja pro campo, pro mato,
Largue a tal da urbania”.

No momento em que a maldade
Der lugar à harmonia
Haverá mais que sucesso
Existirá poesia.
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UMA QUADRA CONTRA O ÓLEO

Tem óleo na minha praia!
Tem óleo pra todo lado!
Tem bicho morrendo envolto
Em todo esse óleo afogado!

Essa praga apareceu
Sei lá de onde que isso veio
Inutilizou meu mar
Deixou tudo muito feio.

Mas essa peste não vai
Destruir nossa beleza
Que se esconde além da orla,
Pois é forte a Natureza!

Meu Nordeste está lutando
Todos juntos num enlaço
Tirando com muito garra
Todo esse óleo no braço.
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UMA QUADRA PRO SORRISO

Tudo se resolve fácil
Se há um sorriso no rosto
As coisas fluem melhor
Tudo intensifica o gosto.

Tenha sempre fácil, à mão
Um sorriso, um gesto bom
Especialistas afirmam
Que sorrir é mais que um dom.

Seja feliz um momento
Sorria por dois segundos
Nenhum mal dura pra sempre
Em nenhum dos vários mundos.

Esta vã realidade
Precisa do teu sorriso
Só é tão rica a alegria
Porque sorrir é preciso.
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UMA QUADRA E UM BOM CAFÉ

Uma tarde, um bom café
Tudo vai se consertar
O viver não é amargo
Pra quem sabe apreciar.

A amargura é só detalhe
Que poucos podem entender
Faz da doçura um bom prêmio
Pra quem podê-la vencer.

As agruras desta vida
São severas e cruéis
Mas se tenho um bom café 
As derroto em meus papéis.

Um bom dia, uma caneca
Minha força vem à tona
O meu despertar é um muro
Tão cedo não desmorona.
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O CENÁRIO DESTA QUADRA

Desenho um sol radiante
Numa folha de papel
E logo abaixo eu escrevo
Alguns versos de cordel.

Acrescento um chão batido
Representando um torrão
Vermelho como a piçarra
Que é presente no sertão.

Logo ao fundo eu represento
Três grandes mandacarus
Vistosos e resistentes
Acima um céu de urubus.

Pra completar o cenário,
Uma casa tão distante
Tão simplória e solitária
E ao seu lado um ser errante.
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ESTA QUADRA É SÓ PARA ELA

Ela é tudo em que me vejo
Quando em seus braços estou
Não me vejo em outros lábios
Desde que o mundo mudou.

Era uma vez antes dela
Uma história triste à beça
Depois de tê-la presente
Não há mais mal que me impeça.

Não há mais nada que seja
Impossível de alcançar
Ela me trouxe esta força
Que me faz até cantar.

Dessa forma sou feliz
Feliz por estar com ela
Rindo, dançando e cantando
Repetindo “a vida é bela!”
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ESTA QUADRA É MEU SUCESSO

Uma vez, meu chefe disse
Que eu preciso me esforçar
Se eu quiser evoluir
E um alto cargo alcançar.

Olhei pra ele e sorri
Recitei uns versos meus
Ele sorriu e falou
Que a poesia é dom de Deus.

Uma vez um adversário
Ousou me desafiar
Pôs-se como um obstáculo
Não me deixava avançar.

Mostrei-lhe um dos meus poemas
E ele então se amoleceu
Entregou-se à poesia
E hoje é um grande amigo meu.
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UMA QUADRA PRO CANTOR

Inspire-se no cantor
Que de dia é um poço fundo
Engolindo as amarguras
E à noite as vomita ao mundo.

Canta as coisas desta vida
Como quem conhece bem
Sabe que os ouvintes gostam
De se verem em mais alguém.

É inspiração pros fãs
Que o têm como um exemplo
Veem em seu canto um refúgio
Nele adentram como a um templo.

Ei, cantor, cante a minha música!
Aquela que me faz bem
Que fala de poesia
E que me traz paz também.
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UM CORDEL PRA POESIA

Um poema é um presente
Que poucos podem te dar
Só aquele mais sensível
Vai conseguir te agradar
Com sentimento no peito
Mais um poema bem feito
Teu coração vai ganhar

Presenciar poesia
É simplesmente viver
Respirar aquele ar puro
Sorrir quando o sol nascer
É olhar pra uma criança
E nela ver esperança
De um novo bem renascer

Nunca seria possível
Um mundo sem poesia
Seria deveras chato
Muito sem graça seria
Tédio, ócio, só problemas
Uma vida de dilemas
Em meio à burocracia
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Que nunca me falte a arte
Que não me falte o poema
Que eu use sempre poesia
Pra resolver um problema
Quando a rima me completa
Me sinto como um poeta
Dono de força suprema

Se você se encanta todo 
Ao ver uma borboleta
Se você se sente livre
Quando anda de bicicleta
Sente a alegria bater
Se o grande amor vem te ver,
Parabéns, você é poeta!
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UM CORDEL PRO MEU NORDESTE

O lugar onde eu nasci
É rico em humanidade
Tem clima de paraíso
E muita diversidade
Lá tem música da boa
Um forró que não destoa
E um povo muito arretado
Gente de bom coração
Que sabe o que é ser irmão
Um amor multiplicado.

Com certeza tu já sabe
Tô falando do Nordeste
Lugar de gente do bem
Lugar de cabra da peste
Lá tem sol o ano inteiro
Um recanto brasileiro
Que a ser feliz me convida
Lá encontro o que eu preciso
Verdadeiro paraíso
Pra recarregar a vida.
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Do Maranhão ao Sergipe
De Pernambuco à Bahia
Só vejo belas paisagens
Que em Alagoas já via
Do Piauí ao Ceará
Belo cenário haverá
Até o Rio Grande do Norte
Na Paraíba também
Sempre encontrarei alguém
Compartilhando sua sorte.

Digo “Amém!” ao meu Nordeste
Povo mais que inteligente
Povo de voz poderosa
Povo mais que consciente
Região batalhadora
De gente trabalhadora
Da nossa grande nação
Nordestino, tu és forte!
Constrói tua própria sorte
Seja símbolo de união!
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Por isso que sou feliz
Feliz por ser Nordestino
Tenho sangue de guerreiro
Tenho alma de menino
Vivo a vida me orgulhando
Vivo sempre me gabando
De ser fruto desta terra
Cuscuz e baião de dois
Rede e sombra pra depois
Dançar forró pé de serra!
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UM CORDEL PRA INTERNET

Essa internet é uma benção
Nela há muita aprendizagem
Porém lá tem muita gente
Dizendo muita bobagem 
Tem gente que sabe usar
E outros pra atrapalhar
Antes de ler a postagem.

Pra postar alguma coisa
É bom já se preparar
Alguns podem se ofender
Outros vão compartilhar
Mas nada ali é à toa
A internet é muito boa
Quando a gente sabe usar.

Saiba usar a internet
Use com moderação
Não se esqueça do real
A internet é ficção
Trate com prioridade
A nossa realidade
Tenha sempre o pé no chão. 
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Fuja do tal algoritmo
Que te engana e manipula
Pegando todos seus dados
No seu perfil perambula
Tenha sempre consciência
Que você é a inteligência
Você é que escreve essa bula.

Minha opinião é essa
Não adianta desdizer
Alguns vão falar besteira
E eu não vou nem responder
Nessas redes sociais
Não sejamos animais
Faça o bom senso valer!
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 UM CORDEL PRAS FAKE NEWS

É verdade que tem gente
Ignorando a verdade
Dando valor pra mentira
Em troca de novidade
Tudo por uma curtida
Gerando contrapartida
Na nossa realidade.

Hoje chamam fake news
O que outrora era fofoca
Um escuta, o outro aumenta
Gerando uma maçaroca
Qualquer um ali se mete
Nessa tal de internet
Que chega a gente sufoca.

Esse povo tem mania
De querer compartilhar
Uma “notícia”, um boato
Antes de investigar
E quando vê, não tem jeito
Pois o estrago já tá feito
Não dá mais pra consertar.
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Quando chega a eleição
A coisa fica mais feia
Boatos são espalhados
Formando uma grande teia
E só os ignorantes
Compartilham sem ler antes
Alimentando a cadeia.

É lamentável saber
Que isso tudo só acontece
Porque existe a má intenção
De quem mentira oferece
Com intenção de provocar
Alarmar, chocar, enganar
A quem fácil se enfurece.

Eu deixo aqui uma dica
A você que compartilha
Pondere as informações
Saia dessa sua “ilha”
O mundo é conexão
Uns entendem, outros não
Não provoque essa guerrilha.

Pois tudo o que não queremos
É um povo dividido
Cheio de ódio e tristeza
Alarmado e iludido
A arma é a Educação
Que dá Verdade e Razão
A quem se sente oprimido.
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UM CORDEL PRA MINHA SAMPA

Uma cidade tão bela
Cheia de arte e cultura
Tudo aqui é gigantesco
Tem vida, amor e loucura
Um lugar bom de ficar
Pra viver, pra passear
Tudo aqui transborda vida
Existe aqui muito amor
Muito lazer, muita cor
Nesta São Paulo querida

Querem tirar sua cor
Mas isso ninguém consegue
Pois quando há algo de errado
É que a “perifa” se ergue
Aqui o grafite é arte
Deve sempre fazer parte
Dessa vida tão corrida
O poeta já rimou
“Sampa, tu me conquistou!”
Eita, São Paulo querida!
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Todo o mundo está aqui
Do Japa ao Italiano
Abriga o Brasil inteiro
Nordestino é paulistano
Estresse, chuva e garoa
Mesmo assim São Paulo é boa
Todo tipo de comida
A pizza aqui é gostosa
A noite é bem mais charmosa
Minha São Paulo é querida.
 

Do Mercadão ao Ibira
Da Sé à Pinacoteca
Vilas, museus, ciclofaixas
Parques e bibliotecas
De shoppings a monumentos
Metrô, trem, busão, tormentos
Praça, rua ou avenida
Da Paulista ao Planetário
Um feliz aniversário,
Minha São Paulo querida.
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UM CORDEL PARA A MULHER

Bondade, delicadeza
Beleza, força e coragem
Talento, dedicação
Tudo numa personagem
Que ela grite, fale alto
Que lute em cima do salto
Ela pode o que quiser
Que chore, que se contorça
Quem dera eu tivesse a força
Que já nasce com a mulher.

Mulher de amor e talento
Mas muito subestimada
Injustiça, preconceito
Por muitos, desrespeitada,
Todos te devem valor
Pois você é fonte de amor
Para o que der e vier
Quem dera eu tivesse a sorte
Ser um ser assim tão forte
Como é você, mulher.
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Sem negar as diferenças
É preciso admitir
Que é grande a necessidade
De uma igualdade surgir
Entre a mulher e o homem
As distinções todas somem
Quando o respeito se quer
Diferentes, mas iguais
Somos todos animais 
Sou um homem, sou mulher.

Não é só um dia de março
Que vai me fazer lembrar
Daquela Mãe heroína
Da mulher que vai lutar
Moça, é teu o ano inteiro 
Sim, de janeiro a janeiro
Para ser o que quiser
Recatada ou atrevida
Para ser bem-sucedida
Apenas seja Mulher.
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UM CORDEL PRA CHUVA BOA

Ela traz felicidade
Pra as pessoas do sertão
Traz o milho amarelinho
Traz mandioca, arroz, feijão
O sertanejo sorri
Quando chove BEM ali
E refresca esse torrão.

Eu me lembro de um bom tempo
Quando eu tinha pouca idade
Tomava banho na chuva
Era uma felicidade!
É que a chuva lá pra gente
Deixa o plantador contente
Sinal de prosperidade!

E por isso é que eu lhe digo
Com muita convicção
Que tomar banho na chuva
É minha recordação
De uma infância bem feliz
É meu coração que diz
Amar muito o meu sertão.
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Chove, chuva; cresce a planta
Morre a sede e enche o rio, 
Chega fartura, bonança 
Cessa o fogo do pavio
A chuva é sinal de sorte
É vitória contra a morte
É como o mar pro navio.

Muita chuva na sua vida
Que ela possa te molhar
De paz, de amor, de dinheiro
Te fazendo prosperar
Tá chovendo? Comemore!
Lave a alma, e não demore
Não deixe a vida secar.
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UM CORDEL PRA TER MAIS MÚSICA

Vou falar de uma das artes
A que muito me fascina
Tem sons, ritmos, acordes
Poesia, batuque, rima
Tudo isso dentro de um espaço
Que cabe em alguns compassos
A música me domina!

Música é felicidade
Nutre a alma de emoção
Tão importante pra mim
Quanto o ar pro meu pulmão
Fazer do som poesia
Fazer do amor harmonia
É viver uma canção.

Não permita Deus que eu viva
A vida sem melodia
É como sentar no escuro
E esperar o fim do dia
Gosto de ouvir o que é bom
Quando bate aquele som
É música! É alegria!
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UM CORDEL PRO ÍNDIO HERÓI

Um verdadeiro guerreiro
Sua alma é pura, inata
Amigo dos animais
Protetor da nossa mata
Sua força é sua mão
Tem os pés firmes no chão
E preciosa inocência
Faro frágil para o mal
Forte, luta, afinal
Tem grande resiliência.

Esse nosso personagem
Tem trajetória sofrida
Dizimada a descendência
Quer respeito pela vida
Pela história injustiçado
O bom índio está cansado
De lutar pelo que é seu
Sua luta é pelo bem
Pelo amor daquele alguém
Que um dia o converteu.
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Sabedoria de mestre
Ciência Muiraquitã 
Pajelança, benzedura
Rituais pro deus Tupã
Quando dono desta terra
Nunca quis travar a guerra
Que lhe tirou sua taba
Hoje resta-lhe a esperança
De uma rápida mudança...
E essa luta que não acaba!

O Timbira do Gonçalves
A Iracema do Alencar
Os Caetés do Nordeste
O tupi na mata a errar
O guerreiro bravo e forte
Anambé filho do norte
Que na guerra pereceu
Guaranis, Ingaricós 
Tapuias e Caiapós
Tudo aqui lhes pertenceu.
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Meu bom índio, meu herói
Sei que o meu simples cordel
Não será suficiente
Pra exaltar o seu papel
Só existe mesmo um jeito
É nós termos mais respeito
Com o nosso bom guerreiro
Ele que nos recebeu
Mas muita gente esqueceu
Que ele estava aqui primeiro.
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O CORDEL DO PROFESSOR

Eu quero aqui registrar 
A minha satisfação
De ser mais que um professor
Ser amigo, ser irmão
Minha vida é fornecer
Conhecimento e saber
A uma nova geração.

Ser professor hoje em dia
Exige esforço e amor
Para formar profissões
Do cozinheiro ao doutor
O professor tem missão
Atuar com o coração
É uma vida sem torpor.

Minha missão é na escola
Um lugar de conhecer
Um mundo de coisas novas
Para ensinar e aprender
Lá tem ciência, cultura
Tem amor, raiva e ternura
Um bom lugar pra crescer.
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Os estudantes dependem
Da minha dedicação
Esperam do meu ofício
Sabedoria e paixão
Paixão pelo meu trabalho
Mesmo assim às vezes falho
Sempre rumo à evolução.

A vida dos meus alunos 
Nesses dias atuais
É repleta de dilemas
Conflitos sérios demais
Apesar da pouca idade
Eles buscam a verdade
Dos problemas sociais.

Os jovens buscam saber
Mas é longe o fim, contudo
Questionam, erram, aprendem
O jovem não fica mudo
E nunca estará calado
Com um professor do lado
Mostrando e ensinando tudo.

Ser professor hoje em dia
Num Brasil tão desigual
É um grande desafio
De luta individual
Tem que ser muito “cabeça”
Pra que o futuro aconteça
Apesar de todo o mal.
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Sempre existem empecilhos
Na rotina de um docente
Falta reconhecimento
Como um salário decente
O Professor é um soldado
Que mesmo sem estar armado
Pode proteger a gente.

Pois já dizia o Mandela
Dono de um saber profundo
“A educação é uma arma 
Pra mudarmos este mundo”
A arma mais poderosa
Necessária e valorosa
Pra tornar o ser fecundo.

É preciso resistir
Pra que este mundo evolua
Pra vencermos o inimigo
É preciso ir à rua
É lá que a luta acontece
Onde o povo, unido, cresce
Onde a vida continua.

Por isso que eu acredito
Que nós temos solução
É investirmos na escola
Investir em educação
Só por meio da leitura
Da ciência e da cultura
Salvaremos a nação.
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Conhecimento é tesouro
Que ninguém pode roubar
Essa é a única maneira
Que temos de preservar
Uma vida consciente
Uma mente independente
E um sonho pra alcançar.

Mando aqui minha mensagem
Para os jovens estudantes
Que precisam de um estímulo
Que nunca tiveram antes
Estudem, leiam, aprendam
Não permitam que lhes prendam
No lar dos ignorantes.

O futuro de vocês
Só depende desse esforço
Sei que vocês são capazes
Pro seu sucesso é que eu torço
Sou professor, sou amigo
Estarei sempre contigo
Com torcida e alvoroço.

O professor também sonha
Tem suas metas pessoais
Mas que são compartilhadas
E nunca é tarde demais
Dividi-las com alunos
E em momentos oportunos
Torná-las mais que reais.
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Os guerreiros professores
Sempre estão se renovando
O mundo é tecnológico
E nós nos reinventando
É preciso estar ligado
Nas redes conectado
Pra não ficarmos boiando.

Hoje em dia o celular
Passa a ser a ferramenta
Que no ensino e aprendizagem
Facilita e complementa
Esse tal de smartphone
Chegou que nem um ciclone
Iniciando a tormenta.

Tem professor que apoia
Outros não querem gostar
Mas uma coisa é certa
O futuro irá chegar
Não dá pra bater o pé
Remando contra a maré
Só vendo a vida passar.

Mas uma coisa não muda
Entra ano, passa ano
Professor também é gente
Professor é ser humano
Sente dor, chora e sorri
Problemas aqui e ali
Vez em quando um dia insano.
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O café, meu companheiro
Sempre presente em meu dia
É meu forte combustível
Sempre uma dose sadia
Na sala dos professores
Entre tristezas e amores
Nossa xícara esvazia.

Aprendendo e ensinando
Ensinando e aprendendo
O professor segue em frente
Vive sorrindo e sofrendo
Só nos resta a esperança
De uma tão breve mudança
O Brasil está querendo.

Sou professor e me orgulho
De exercer essa missão
Que me foi atribuída
Com confiança e paixão
Sei bem que fácil não é
Porém tenho muita fé
E o pé firme no chão.

Espero continuar
Firme e forte na docência
Doando o melhor de mim
Vivendo essa experiência
Sendo ou não o herói de alguém
Não ofendendo ninguém
Atuando em consciência.
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Me sinto muito feliz
Por me tornar professor
A maior das profissões
Maior até que o “doutor”
Professor é esperança
É luta, perseverança
É força contra o opressor!
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SONETO AO HOMEM PREGO

Deixo a filosofia me adentrar,
Controlar o meu ser fraco e iludido, 
Enfraquecer o tédio já vencido
Fazendo este meu corpo triunfar.

Não é fácil viver neste penar
De desvendar o medo não vivido,
E por mais que este eu queira decifrar
Não há ser que o deseje parecido.

Eu tento não cair neste deserto
Não me perder na vastidão do ego,
Pois sendo o homem egoísta e cego 

Demora a descobrir o rumo certo;
E nesta lida tanto assim me emprego
Deste martelo eu sou, na vida, o prego.
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SONETO AO DOM DA CONVERSA

Quando chegar o fim desta conversa
Quero ter aprendido o tal segredo
Olhar pra direção que há em seu dedo
E sentir que este mundo não tem pressa

Ao chegarmos ao fim deste debate
A vida será fácil de ser lida
E a grande trajetória me convida
A ser um vencedor nesse combate

Há ainda tantas coisas a pensar
Sobre os fatos do mundo e do universo
Quando nós terminarmos de falar

Que voltaremos todos num inverso
E então volto perdido até encontrar
Novamente você com quem converso.
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É isso...
mas tem mais!





Você já se encantou com o pôr do sol?
Você se sente livre ao andar de bicicleta?





Parabéns!
Você é poeta!





O Brasil está 
precisando
é de poesia!
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