
          

                             POVO FELIZ!          
 

 

 

 

 

Jamais devemos desistir de nossos sonhos e de nossas 

crenças, mas acima de tudo, devemos levantar a cada 

dia com a disposição de lutarmos para tornarmos 

nossas vidas cada vez mais prazerosas, e para que 

consigamos ser muito mais que somos, precisamos 

escolher melhor aqueles com quem compartilharemos 

nossos sonhos, pois muitas vezes somos traídos por 

aqueles que tanto acreditamos e que tanto nos 

entregamos, há tanta desgraça ao nosso redor, que 

muitas vezes sentimos vergonha de sermos quem 

somos, mas outros, nem pensam nisso... 
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Algum dia poderemos contemplar um povo feliz? 

Buscamos dia a dia, com nossas forças o melhor, 

Estamos a cada dia sonhando com um mundo melhor, 

Levantamos para enfrentar a realidade e tentar vencer 

Arregaçamos as mangas e nos colocamos na guerra 

Rompemos barreiras e a luta sempre existe com força 

Damos nossa vida para construirmos felicidade 

Onde podemos enxergar, colocamos nosso espírito! 

 

Através de nosso sentimento surge uma energia, 

De valor inestimável e somos corajosos e vibrantes 

Ali bem próximo nossos sonhos vibram com alegria  

O universo conspira contra nossos sentimentos! 

 

Ah! O universo das mentes impuras que não ajudam  

Dão de tudo para garantir um universo maior  

E sem dúvida com interesses, e o universo conspira, 

Letalmente contra a sobrevivência de muitos 

O existir passa para aqueles, a ser de forma desumana, 

Reina uma nuvem sombria e sofrem as vidas! 

 

Antes fosse a chuva uma forma para limpar tristezas 

Deixar vidas que sofrem com sorriso despertado 

E sentindo ao abrirem os olhos a beleza infinita 

Muito profunda saindo da alma para os lábios 

Indo para os olhos de vidas que se encantarão 

Reinará uma cintilante forma de harmonia do sentir! 

 



Apressar cada pensar e atravessar a ponte da dúvida, 

Estar com sonhos e ideais acima de toda realidade, 

Levantar o sentimento acima da realidade e gritar 

Temos o universo a ser conquistado e não sofrer, 

O viver é acima de tudo o maior sentido da realidade 

Nada deve tornar o existir abaixo do mínimo! 

 

Acontecem realizações diversas que nos tornam tristes 

Fomos sem dúvida feitos para sermos felizes, 

Fomos educados para sermos o que aprendemos 

O estar na exata formula do universo encantado 

Não nos permite ser aquilo que sonhamos 

Somos obrigados a conquistar o que queremos 

O existir é uma batalha constante sem vitória! 

 

Além de nossos olhos nossos espíritos enxergam, 

Ganham minuto a minuto a realidade de uma forma  

Na sua essência constrói sua realidade e continua 

Através da estrada da existência como verdade 

Leva sentimentos que perpetuam ou esvaziam 

Da essência da vida a normalidade é real 

O existir é a luz da realidade que diz, será? 

 

 

 

 

 

 



A vida será uma fonte inesgotável de prazeres? 

Isto jamais poderá ser provado, pois viver é lutar, 

Razões para que isto seja inverdade, alguns terão, 

Temos que sentir a maioria dizendo de seu sofrer 

O tempo conspira contra aqueles que lutam sempre 

Nada impede que existir seja de luta e perdas! 

 

Ali no exato momento do resultado de uma busca 

Levanta-se um espírito que procura respostas 

Buscou incessantemente o resultado positivo 

Expressou da melhor forma sua espiritualidade 

Reagiu aos inúmeros instantes de fraqueza 

Tornou o universo palco para suas lutas 

O tempo sentiu na vida o direito de obter sucesso! 

 

Ainda que a terra não faça acontecer a vida, 

Lá em algum lugar do horizonte estará a natureza 

Carinhosamente a espera de mãos que plantem, 

Espíritos que construam no universo vazio 

Simplesmente aquilo que poderá resultar 

Totalmente nos sonhos que se realizarão 

E assim vidas serão felizes e jamais entristecidas! 

 

Assim poderá sentir quem quer que seja tudo, 

Levar da alma a energia que provará o desejo e ir 

Com a força de um guerreiro através do tempo 

Encontrar seus sonhos realizados sempre com a luz 

Uma forma sem medidas, mas com a eterna razão real! 



Aos prantos vidas choram perdas inconquistáveis, 

Lá dentro do espírito cala sonhos e desejos infantis 

Dão as lágrimas aos lenços que não podem fazer nada 

Infelizmente secam a essência que da alma exala 

Rasga o coração e destrona a alegria possível sonhada! 

 

Apressa-se o existir através das realizações e corre  

Levando aquilo que sonho parece combustível  

E fica a vida  mais pensando que realizando 

Xi! Não é possível transpor a barreira da realidade! 

 

Alguém diz que escolher melhor qualquer coisa 

Leva oportunidades serem mais promissoras e são! 

Em algum lugar os escolhidos sentimentos viverão 

X ou y serão incógnitas resolvidas através do tempo 

Assim a vida que peregrina na estrada sobreviverá 

Nada poderá atravessar seus sonhos e ideais 

De onde puder deixar suas tristezas para sorrir 

Restará apenas um tempo de felicidade e sorrirá 

Enfim a vida sorrirá o sabor da realização sonhada! 

 

Além do imaginário poderá deixar nos rastros 

Lá bem atráz do tempo vivido, dores e tristezas, 

Invadindo o espaço das conquistas positivas 

Construindo definitivamente seu castelo 

E jamais pensando voltar no tempo ou pensamento! 

 

 



Ainda que possa a realidade conseguir iludir vidas 

Lá dentro da alma, uma fonte de energia sobreviverá, 

Mandará ao espírito a chama de luz para a caminhada 

E o ser tornará cada segundo um pedaço de chão 

Indo nesta estrada na direção de sua felicidade 

Dando de si para o mais promissor dos sonhos 

A realidade que se encontra um pouco mais adiante! 

 

 

Através da história, o homem consegue manter-se vivo 

Leva para cada momento do futuro uma realidade viva 

Mostra ao universo a grandeza de suas realizações 

Espera tornar mais e mais iluminada sua estrada 

Reina com a coroa das pedras mais preciosas 

Indiscutivelmente elas são as partículas da sabedoria 

Não permite existir algo que supere sua força e beleza 

Assim o ser permanece na sua eterna fonte de vida! 

 

Através da estrada do tempo, sua peregrinação vibra, 

Leva o tempo que for, mas extrema sua condição, 

Mistura formulas para encontrar a felicidade 

Invade sentimentos e corações de outras vidas 

Reconhece sua fragilidade e procura se fortalecer. 

 

 

 

 

 



Ainda que pareça impossível, vidas são torturadas, 

Lá dentro da realidade impossível, a forme e a dor, 

Ostentam o trono da riqueza do presente de vidas 

Importa sempre entender para conseguir sobreviver 

Salve-se quem puder e o sentimento chama-se fome, 

Isto sem dizer que a dor ainda permite lágrimas  

O prazer de viver para muitos se chama sobrevivência! 

 

Alguém dirá aos quatro cantos, amanhã será melhor, 

Lá dentro do sentimento daqueles sofredores, será? 

Vai e vem o sentimento que perdura na calçada 

Ali através do olhar sem segurança  perdido caminho 

Ruas e lugares onde nem se pensa chegar mas seguem, 

O estar lá tanto faz, mas é preciso chegar com tempo! 

 

Ainda que possa imaginar o inimaginável o real dói 

Muito mais quando a natureza castiga, e tudo conspira, 

Algo poderia ser tão profundo quanto a injustiça? 

Realmente nem se consegue distinguir estes valores 

Indo e vindo na correnteza do rio vida lastimável 

Leva-se tempo para acreditar na virada da sorte 

De onde surgirá aquele que salvará a humanidade? 

O que parece é que a humanidade sucumbirá um dia! 

 

 

 

 

 



Ali, bem ali nos olhos dos sobreviventes acontece, 

Muito menos que se espera, pois tudo não exalta, 

A mais profunda forma real dos sonhos que chegam 

Um a um na cotidiana forma de vida sem sentido 

Ruas que são cheias de vidas aparentemente prontas 

Isto sem dizer do que acontece com elas em casa. 

 

As que nem casa possui são obrigadas a sobreviver, 

Muito se fala no ajudar, e ficam moribundas vidas, 

Irmãos que clamam por irmãos e a fome conduz, 

Raiva e òdio e a alma seduz com pesar espírito triste! 

 

 

Amanhã conduz espíritos ao estimulo de melhora, 

Nada se compara ao poder da mente para viver melhor 

Ainda que o sofrer persista, mais forte será a mente! 

 

Além do que a dor permite o sentimento produz efeito, 

Não satisfaz, mas clareia o sentir e eleva o espírito, 

Dando energias necessárias para sua respiração ideal 

Rir para sumir com a triste conduta da realidade 

E ser para poder construir caminhos melhores e viver! 

 

 

 

 

 

 



Alguma coisa poderá ser melhor que o costumeiro 

Não se deve permitir a constância dos sentidos  

Girar sempre o universo encantado da exterioridade 

Escalar caminhos ingrimes das montanhas da vida 

Lá bem no alto da escalada se verá verdades lindas 

Através do esforço se conseguirá manter sobrevivente! 

 

Apressar as conquistas para desfrutar das vitórias 

Não se sabe da medida de tempo para frente 

Impormos condições ainda que não realizáveis 

Basta sentir no intimo a coragem de querer ser 

A mais promissora das vontades seduz o ser a ser 

Liberto de tudo que o faz amargo e profundamente só! 

 

Alcançar os valores que possam unir vidas na alegria 

Não temer as forças que contrárias dispõe de poder  

Ir à direção de todos que possam unir ao ideal 

Viver para construir valores para o bem comum 

Através da sincera fonte dos sentimentos puros 

Lá de dentro do coração deixar a energia do bem 

Destacar sobre o mal e formar o exército do amor 

Onde haverá a paz para os espíritos tão sofridos! 

 

Além do imaginário uma realidade poderá transformar 

Na intima sensação de vida dos homens tudo  

Naturalmente construindo um novo tempo de paz! 

 

 



Aos que conseguem permitir o sentimento do amor 

Não desanimar jamais ante as forças que destroem, 

Salvar cotidianamente todas as vidas que sofrem 

Estabelecer meios para conduzir sentimentos 

Levar desejos aos reais caminhos do sucesso 

Mostrar com luz o estado de razão que está esquecido 

O mundo que precisa existir está lá mesmo sendo aqui! 

 

Alvo dos mais tristes destinos sonhos de vidas  

Não se consegue contar, mas elas vão a abismos, 

Tomam a forma de aparição dos destroços e sofrem 

Encontram o precipício e pensam em destruição 

Nada está próximo que possa mudar sentimentos 

O pior do real conduz o ser ao desejo da morte 

Reina o desconforto e persiste o não querer mais viver! 

 

Ali bem próximo da consciência da vida está o saber 

Não deveria permitir tanta lucidez ao despreparo 

Tornar-se presa fácil da desgraça tão comum 

E poderia estar estabelecido no seu interior equilíbrio,  

Razão para estar na primeira fila do espetáculo maior 

O espetáculo chamado prazer de ser a vida que é! 

 

 

 

 

 

 



Através do vento a natureza expressa sua vontade, 

Naturalmente conduz seu prazer e seu òdio 

Toma a direção que quiser e pode  destruir 

Ou pode acariciar corpos trazendo uma brisa 

Natureza é o estado de vida mais encantador 

Implanta sua arte nas formas mais diversas e seduz 

O homem permite-se encantar com tanta maravilha! 

 

Apreciar o universo na sua infinitude e conhecer astros 

Remar em pequenos barcos em rios mansos e belos 

Alcançar montanhas altas e ver o infinito sedutor 

Conhecer florestas e entender as vidas dos lugares 

Encontrar formas construídas por culturas diferentes 

Levar sempre a imagem mais rica dos lugares 

Yanomanis, e tantas tribos indígenas sobrevivem! 

 

Ali no seio da vida dos tão antigos permitindo viver 

Razões nem tanto importantes para a cultura milenar 

Impondo valores tão diferentes o branco conduziu 

O seu universo como rolo compressor sobre vidas 

Simplesmente para conquistar mais que precisava 

Tomando mais que riqueza, a alma das vidas sadias, 

O mundo evoluído destruiu vidas que eram felizes!  

 

 

 

 

 



Além do mais simples sentido que a vida permite 

Rompem-se do nada os mais diversos sentidos  

Libertam-se dos males e dos bens valores grandiosos 

Invadem os íntimos sentimentos e os transformam 

Naturalmente conduzem, os sentidos aos caminhos 

Direcionados à força que consegue conduzir espíritos 

O homem progride ou estaciona descendo a rampa! 

 

Ali no mais próximo dos estágios existenciais 

Reina uma força de luz ou uma escura forma de vida 

Mais que possa parecer acontecem energias vigorantes 

A vida seduzida pelo efeito da realidade consegue ir 

Na direção de sua real capacidade de transformação 

Dando o direcionamento para o espírito que seduzido 

Ostenta a condição de possuir a fonte de toda energia. 

 

 

Através da universalidade dos conseqüentes sentidos 

Algo maior ´perpetua na alma de uma vida sonhos 

Leva o individuo a buscar meios para se perpetuar 

Dá de si o universo encantado de sua crença 

Onde puder levará sua força para proteger seu espírito! 

 

Algumas arvores não conseguem respirar chega a serra  

Rasga o corpo do tronco como se fosse brincadeira 

Naturalmente sem apoio ela cai sobre a terra quente 

Isto conduz o encanto da floresta à sua morte 

Não achará no futuro o homem a preservação sonhada!  



 

A lágrima que desce o rosto de quem ama a natureza 

Relaciona o presente com o incerto sentido do futuro 

O choro permite a alma sentir-se solitária e perdida 

Lá de dentro do coração uma batida sonora acelera 

Dá a impressão de que se aproxima de um precipício 

O sentido é igual destruímos assim nossa própria vida! 

 

Aos pequenos passos o ser caminha na direção do nada 

Realmente a tecnologia e a sabedoria das vidas 

Torna dia a dia mais preciosa a oportunidade de ser 

Hoje e sempre uma constante forma de vida de luz 

Um a um o minuto que consegue se somar multiplica 

Razões para se acreditar na forma que busca o homem! 

 

Ai que chega a chuva e consegue destruir casebres 

Ronda cidades o desespero pois a estrutura inexiste 

Y será sempre uma incógnita sobre recursos aplicados. 

 

Através dos investimentos a cidade precisa evoluir 

Suas formas de criação e preservação precisam crescer 

De onde for necessário é somar inovações para  ser 

Reino para vidas que habitam cada lugar escolhido 

Uma a uma as vidas conseguirão levantar e sorrir 

Buscar a cada amanecer uma oportunidade de ser feliz 

Alguém precisa fazer acontecer o universo encantado 

Lá dentro de cada alma um suspiro precisa de conforto 

 



Através do intimo espetacular do sentir, 

Saem os sentimientos mais diversos na direção futura 

São valores que promovem a real necessidade do ser 

Iluminados ou não provocam sobrevivência 

Somam direitos e deveres e buscam os resultados. 

 

Alcansar os limites dos momentos propostos,  

Torna a vida direcionada à construir o máximo 

Isto sem poder medir a infinitude dos acontecimientos 

Lá em algum lugar do futuro o ser realizará 

Através de seu intimo a revolução do seu desejo! 

 

Avançar o sinal da medida certa para a sobrevivência 

Uma aparente forma não condizente com a calma, 

Glorificar os atos na direção de obtenção de respostas 

Unta a alma por ser assim a forma de viver 

Ser o máximo de sua energia para poder vencer  

Tomar para si o direito de construir dia a dia 

O verdadeiro mundo para poder viver seu sentimento,  

Bastar apenas levantar para seguir na vida, jamais. 

Apresentar-se onde for como guerreiro vencedor, 

Buscar na alma se preciso energia para lutar e vencer 

Assim uma vida caminha na direção do sucesso! 

 

Bailar na pista das buscas incesantes e continuar, 

A cada momento na direção do prazer maior 

Deixar dificultades esquecidas no tempo e seguir 

Um tempo para obter as riquezas deste universo! 



 

Beijar cada passaro no vôo de sua liberdade no céu, 

Arrancar as jaulas e libertar os animais no seu habitat 

Restabelecer nos rios a pureza das águas e vida,  

Botar para correr cortadores de arvores das florestas 

Obter para a justiça provas para incriminar bandidos 

Salvar para a humanidade as selvas do universo 

Abraçar as causas de preservação e salvar vidas! 

 

Bendito aquele que consegue desvencilhar-se já, 

E soltar-se sobre projetos que premiam a natureza, 

Naturalmente projetos preservando vidas, 

E não esconder da realidade as tristes fotografias 

Dar o retoque necessário, mas construir valores, 

Ir sempre à direção do maior e verdadeiro sentido, 

Tomar com a maior garra todos os defeitos e virá-los 

Os maiores sentidos restaurados para a humanidade!  

 

 

Bastará um suspiro e manter o corpo em pé, 

E ali com certeza uma vida como guerreira a postos 

Não permitirá que existam falhas ou propositadamente 

Jogadas mirabolantes para permitir ganhos individuais 

A maior riqueza deste universo a natureza e as vidas 

Mais e mais poderá se confortar com mais defesa 

Iluminadas vidas e fortes projetos para acontecerem 

Nas esferas mais necessitadas e a vida agradecerá! 

 


