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Peregrino, levante-se!
Ao cair levante-se,
um golpe não e uma queda
não dobre os braços
porque jamais sentirás o abraço
de nosso irmão que morreu
com os braços abertos
por amor ao mundo.
Ao cair levante-se,
o Senhor quer um exercito de pé.
A vitória é nossa esperança
com um futuro de fé.
Não abaixem os braços
que vai chegando Jesus de Nazaré.
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Cantando com alegria
Caminhando cantando com alegria eu vou
em uma viagem de poesia.
Pensando em teu amor, mil poemas nasciam.
E mais me batia o coração.
Multiplicaram-se as centelhas vivas.
De minha humilde inspiração.

Natal
O natal chegou
nasceu um grande amor,
cantemos com alegria
cantemos com muita paixão
nasceu neste dia
nosso irmão O Salvador
Jesus de Nazaré.
Na terra de Jerusalém
uma estrela se acendeu
e todo o planeta,
de amor se vestiu.
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O poeta
Me cansei de estar sentado
E caminhei.
Me cansei de caminhar
E corri.
Me cansei de correr
E deitei.
Me cansei de estar deitado
E pensei.
Me cansei de pensar
E fui feliz.
Me cansei de ser feliz
Mas não me cansei
De viver, porque a vida
É uma poesia,
E eu sou este poeta.
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Semeando amor
Não caminhamos com homens
Fazemos por eles
Semeando paz e amor
Colhendo cultura e amigos
Levando mensagem
Em um conjunto de letras
Caminhamos porque somos peregrinos
Como as aves aprendemos a voar
E mergulhar nas profundas águas
Para perceber que nelas também há vida
E se tem alguma queda
Não perdemos a fé
Porque a fé mantém a alma vida
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Lágrimas de rosas
Cheia de amor e ternura, lágrimas de rosa.
Abençoadas são nos jardins dos milagres.
De joelho está meu coração agradecendo a Deus.
Pela mãe que me deu.
Neste mundo compreensivo onde o céu é azul,
és minha mãe milagrosa, minha sombra e minha luz,
Na fé e na esperança para carregar a minha cruz.
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Oportunidade
Dificuldades se apresentaram, problemas também.
Tudo ficou escuro ao meu redor.
Meus passos ficaram dormidos em tentações.
A sombra que me guia me abandonou.
A paciência se perdeu no limite da ignorância,
mas a esperança sempre ficou junto com a fé.
Deus acendeu mais uma vez minha luz,
para jamais voltar a cair
Sementes de amor
A paz é uma semente de amor,
para colher entre os seres vivos.
Conservando os animais, respeitando a natureza.
A beleza humana é um mar de sentimentos.
Não contaminemos sua riqueza,
Para não o encontrar a pobreza em nosso coração.
O humano é um animal de sentimento.
O maior sentimento é a vida.
Semeamos a paz !
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Batendo a 20
Teu olhar me atrai,
teu sorriso me provoca.
Que alegria louca, quando me amas,
me diverte e me faz sentir um guerreiro valente,
mordendo os dentes e te amando perdidamente.
Em sua gaiola de amor está meu coração
batendo a 20
Semente de Deus
Tua voz me chama para a consagração,
Estou preparado para receber sua benção.
Águas vivas que correm pelas montanhas,
Águias das alturas, está em chamas o meu coração.
O senhor encheu minha alma de ternura,
Para agradecer sempre o presente.
Por a vida neste mundo,
E por meu irmão o salvador.
Sou peregrino semeador de esperanças,
E a esperança que levo...
São as sementes que Deus me deu.
Amém.
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Não diga nada
Não posso ocultar o que sinto, se o coração
me acelera a cada momento. De meus lábios
brotam: Te quero, te quero... Não posso
evitar é o calendário do prazer onde todo
tempo é carnaval. Teus beijos me fazem
enlouquecer o ano inteiro estou no ar.
Conhecer-te me fez bem, minha alma voltou
a nascer, aquela solidão morreu.
Estou ao teu lado e estou no ar, tuas carícias
me fazem sonhar, viver com ternura me faz
delirar gritar eu não posso, prefiro te amar
mulher dos meus sonhos te amarei até o final.
Não diga nada, não precisa, o amor que
você sente se nota em teu sorriso humilde e
romântico, a vida te vestiu para este
romântico e sincero sonhador.
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Teu olhar
Teu olhar é um poema.
Ao teu lado me sinto
um romântico poeta.
Grito que te amo
aos quatro ventos
e me apaixono por
teu amor
com uma poesia...
Vinte e cinco horas pensando em você

Nós
Os ricos fazem amor
em colchão com lençol de seda,
nós fazemos na areia
olhando as estrelas.
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O amor está primeiro
Escuta meu coração que está cantando de felicidade
Uma canção chamada alegria
E disse, te amo poesia
Meus pensamentos são sinceros, puro e verdadeiro
Romântico de baixo desse céu
Te apresento meu amor
E a voz do coração disse te quero
Escuta por favor... o amor está primeiro

Como eu te amo
Teu amor de andorinha
Está batendo na minha porta.
Queria a resposta meu amor, estava esperando
Para que seja primavera todo ano
Tens que me amar como eu te amo.

18

Te amo
Te amo te adoro!
Tu és meu tesouro
Que vives em meu coração
Como uma estrela, te iluminas na minha mente
E viro louco sem teu amor
Por que te amo...perdidamente

Me dá
Me de seu amor quero teus beijos,
Me dá uma ilusão,
Um segundo para dizer-te o que sinto.
Palavras que nascem da alma
Com garantia do coração,
Não nascem duas vezes...
Escuta por favor!
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Felizes festas
Natal se veste
De amor, prosperidade
União e esperança
Os trompetes aos ventos
24 princesas no céu
Anunciam o nascimento do Rei
Todo o planeta está em festa
Nasceu Jesus de Nazaré
Na terra Santa, na terra de Jerusalém
Uma estrela se ilumina com ternura e prazer

20

