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Nasceu dia 04 de fevereiro de 1967
Município de Tamatanduba na cidade do Eusébio.
Graduado pela universidade Paulista com sede em Fortaleza no curso Processo gerenciais.
Graduado em gestão de transporte pela ULT universidade de líder do transporte.
Técnico em química do cotidiano pela UECE universidade do estado do Ceará
Sempre tive o Dom de escrever quando adolescente já fazia poesias.
Decidi que as pessoas deveria ter conhecimento desse meu Dom a seis anos atrás quando
liderava uma equipe comecei a escrever pensamentos motivadores no grupo de WhatsApp
percebi que os pensamentos que escrevia deixava as pessoas mais leve e motivadas, passei um
ano com essa equipe onde gerou um livro só de pensamentos escrito Durante o ano.
Nesta ocasião uma das minhas lideradas, de nome Evilene me aconselhou a publicar estes
pensamentos no Facebook da ir para frente tudo que eu escrevia era publicado no Facebook.
Além dos pensamentos também comecei a resgatar o Dom de fazer poesias que estava
adormecido não parei mas. E isso já me rendeu como escritor algumas participação em
antologias com a antologia essência Poética, Universo da poetisa, Vl prêmio literário escritor
Marcelo, sonho de todos.
Atualmente além de escrever e sou supervisor de operação no transporte público na cidade de
Fortaleza no estado do Ceará.
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A algumas pessoas passaram pela minha vidas e algumas delas
entraram em sintonia com minha energia, se fosse citar nomes de
todos provavelmente esqueceria de algumas. Porém algumas
delas foram essenciais na minha formação o senhor França e a

senhora Ângela me estenderam a mãos no momento da minha
vida crucial um adolescente carente querendo estudar
imensamente grato aos dois.
Estas obra dedico a minha mãe Rosa Eufrasio que
involuntariamente me chamava espilicute expressão usada para
crianças que queria saber de tudo.
Minhas esposa Socorro Lopes. minha filha Roseane Lopes aos
meus irmãos amigos e seguidores das minhas redes sócias aos
poetas e poetisas que diretamente ou indiretamente me
motivaram em especial a poetisa Glória Zancatte. Beijos e
abraços nos corações de cada um que contribui positivamente na
minhavida.
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A poesia nos convida para mergulhar no mundo dos sentimentos
e este livro está recheados de sentimento de positividade. Cada

uma delas foram escrita com muito amor e carinho. Espero de
coração que ao ler minhas poesias você consiga captar a energia
positiva do poeta pensador Eufrasio capacida imensamente grato
a todos.

VAMOS EVOLUIR

Vamos juntos evoluir e fazer fluir o amor que está em mim e também em você. Vamos amar
mais a vida, sem ódio sem torturar a si mesmo e aos outros.

Vamos fazer fluir os nossos pensamentos que invadem nossas mentes e manipula as nossas
ações, que a vezes não estão alinhadas em direção do bem.

Vamos fazer fluir as nossas palavras que saem das nossas bocas carregadas de emoções que
deveriam ter sido recicladas antes de ser pronunciadas.

Vamos fazer fluir nossas amizades com sorrisos, abraços, apertos de mãos,muita compreensão e
perdão para que as mesmas não sejam esfaceladas com facilidade.

Vamos fazer fluir e juntos evoluir para um dimensão luminosa onde o amor e a paz são as
únicas ferramentas que estão credenciadas e autorizadas pelo Senhor das nossas vidas.
Francisco Eufrasio da Silva
18 / 02 / 2018

OLHA PARA ME

Eu só queria que você olhasse para mim
Para alimentar esse amor que sinto por você.
Te amo em segredo, sinto cheiro cheiroso com aroma de flores silvestre
O meu mundo é diferente do teu você é do sudeste e sou do nordeste.
Eu só queria que você olhasse para mim.
Para alimentar esse amor que sinto por você.
A minha vida teria mais sentido se você não fosse atriz de tever.
E se você viesse para o Nordeste me conhecer me beijar e juntos nos amar.
Eu só queria que você olhasse para mim.
Para alimentar esse amor que sinto por você.
Eu sei que impossível isso acontecer o amor que sinto por você nunca vai rolar os meus olhos
brilham quando vejo você na teve.
Eu só queria que você olhasse para mim.
Para alimentar esse amor que sinto por você.

HOJE EU QUERO TE TER
Eu hoje quero te ter não adianta se
esconder eu e você estamos afim.
Não adianta disfarçar o teu olhar te trai
Me chamando de amor todo dengoso e meu sorriso namora com o teu. E juntos se tocam
alucinantemente.
Eu hoje quero te ter não adianta se
esconder eu sei que você está afim.
O teu corpo exala um perfume sedutor e meu parece está combinado com teu
Se tocando como se estivesse em uma cama se acasalando e se tocando.

Eu hoje quero te ter não adianta se
esconder eu sei que você está afim.
Eu hoje quero te ter não adianta se
esconder eu sei que você está afim.
Vem ficar comigo
Eu não sou fitness eu só tomo whisky e cerveja picanha com batata frita, o meu dinheiro é bem
rasinho vem logo menina para perto de mim.
Eu sei você gosta de cabra estourado e desmantelado eu só compro a dinheiro não compro
fiado. A mulher que está do meu lado tem que ter respaldo
Hoje a noite é nossa Não quero saber quem você é para mim não importa eu olhei pra você e me
apaixonei seu for corno outra vez não tem problema eu já me acostumei já fui mais de dez
vezes.

AMIGO NÃO CHORA
Você é meu amigo
Pode contar comigo
Na alegria e na dor
Na hora que precisar no meu ombro pode chorar
ela lhe deixou, não merecia seu amor
Levante a cabeça procura outro amor ficar lamentando a dor é pior
Sua vida não acabou.
Vai passear, sorrir e cantar
Homem para de se lamentar.
A confiança acabou e resto também vai por água abaixo. Também vai procurar outro alguém
que possa lhe amar e lhe considerar. Hoje você perdeu amanhã você pode ganhar de uma coisa
eu sei se lamentar não vai adiantar.
Amigo você é do bem, não dê satisfação a ninguém deixe ela pra lá
Sempre que precisar pode me procurar para juntos conversarmos. E uma coisa eu garanto no
meu ombro você pode chora.
Amigo Obrigado pelo Conselho vou levantar a cabeça e seguir olhando para frente.

Isso que aconteceu comigo acontece com muita gente. Não vai adiantar eu chorar pois eu sei
que ela não vai voltar.

SAI DO TEU MUNDO E VEM PARA MEU

As loucuras dos loucos
Por poder.
Por dinheiro.
Por status.
Por mentiras.
Por corrupção.
Todos loucos desvairados indo em direção ao mundo fantasiado pela sua cabeça insana, não sei
para que.
Vai morrer nas trevas muito distante da luz. Será que vai valer a pena ser um capitalista do
mundo material.
Seja louco também pelo outro mundo
Da luz
Da paz
Da alegria
Da poesia
Da fé
Aceita todos que venerem com coração puro e aberto para pedir perdão e sair dessa escravidão.
Vem comigo eu te convido ser do bem e nunca fazer o mal a ninguém.
O meu mundo é poético onde o amor e citados em versos e a luz e distribuída gratuita e a paz e
a fé vai te transformar em algo bom. Todos te olharam com serenidade e respeito não importa se
e da direita ou da esquerda se é rico ou podre esse mundo do lado de cá é de vocês também
vamos ser criaturas do bem.

O MEU AMOR É DE VOCÊS

O meu amor, a minha luz, a minha energia,o meu sorriso a minha positividade são de vocês
família, poetisas, poetas, amigos reais e virtuais.
E se você se considera meu inimigo o meu amor também é seu.
Eu vou pregar sempre o amor não importa de que forma for. Escrevendo ou dizendo e fazendo
as pessoas sorrirem
Serei duro quando precisar só para ver a flor se desabrochar para o mundo.
Não vou te dá o peixe vou te ensinar como iscar o anzol, vou te ensinar aonde o peixe pode
estar, se estiver em água limpa perfeito mais se estiver no meio das pedras te ensinarei a colocar
e tirar o anzol para que a sua linha e sua vara não quebre.
Vou te fazer chorar alguns minutos só para ver você sorrindo mais, e a felicidade ser mais
constante depois do choro.
E aí você vem correndo e sorrindo com os braços abertos querendo celebrar junto comigo a sua
vitória.
Esta é a minha missão aqui na terra evoluir junto com vocês em direção ao amor, a paz fazendo
o bem sem olhar a quem. Perdoando e amando mesmo que para isso eu tenha que ver vocês
chorando.

Francisco Eufrasio da Silva
26/ 02 / 2018
PAIXÃO AVASSALADORA
A mega explosão de testosterona vem sobre minha mente me deixando cego. uma paixão
avassaladora tenta de todas as formas tirar minha sanidade mental.
Minha capacidade de raciocinar fica comprometida. Meus neurônios parecem brigar entre si,
buscando um entendimento lógico entre o sentir e o agir.
O meu coração é o que sofre mais, sofre movido pelo fogo da paixão e é iludido facilmente,
não consegue enxergar o buraco negro se formando logo a sua frente.
Minha emoção e minha razão conversam tentando alucinantemente um equilíbrio mas o acordo
não vem. O tesão e o coração que chantageou a razão e a emoção ganhou o primeiro round.
E agora quem irá me proteger dessa paixão avassaladora que invade o meu ser de forma
escumunal? me deixando vulnerável ao prazer carnal. Minha razão e minha emoção volta para
realidade e eu consigo me libertar.

Francisco Eufrasio da Silva
28 / 02 / 2018

EU E MINHAS FLORES
Hoje elas amanheceram lindas não resisti a tentação fui direto para perto, cada uma mais bela do
que a outra
Um beleza simples e natural logo ali no meu quintal.
Pareciam me chamar atenção, suas energias me sugaram e eu na minha insignificância humana
me curvo diante delas e me permito ser energizado.
Com suas cores vibrantes e com suas as pétalas dançando na minha frente conforme a
velocidade do vento me deixa emocionado e apaixonado.
Elas me envolver de tal forma que eu sinto a energia circulando entre eu e as minhas amadas
flores. E eu fico maravilhado com poder da energia da natureza.

E a nossa convivência é assim elas me cobram atenção de forma amorosa e sutil. Elas nascem e
morrem todos os dias e eu como tutor delas tenho a obrigação de todos os dias admira - las
e Celebrar a energia gratuita que elas me doam antes de morrer.
Francisco Eufrasio da Silva
02 / 03 / 2018

UMA NOITE DE AMOR
Você me olha e já parece saber que vai ser amada e acarinciada, vejo teus olhos brilharem e tua
respiração ofegante. Tua pele parece ser sugada pela minha.
Vem meus braços estão abertos para te acolher cheio de carinho e segundas intenções.
Vem com esse teu jeito sedutor e com essa pele macia, vem encontrar minha pele que está
carente da tua.
Vou cochicha no teus ouvidos palavras que vai te deixar inquieta minhas mãos vai passear no
teu

corpo todo. Te massageando para tirar tua tensão.
Minha boca vai passear nas tuas curvas de forma leve e delicada te afogando no mar de prazer.
E nós dois juntos iremos se jogar nessa água salgada.
Após mergulhamos nesta água salgada, nós juntos vamos celebrar esse momento de prazer.
Você é minha e eu sou teu amado e apaixonado.

Francisco Eufrasio da Silva
06 / 03 / 2018

NÃO SIGA ESTE CAMINHO
Olhe e finja que não ver
Não fale nada tudo pode ser usado contra você.
O que você acha ou pensa não interessa. Essa é lei da comunidade. Olho de lado vejo propinas
destruídas para os viciados em dinheiro de olhos fechados calados e coniventes a sociedade está
doente.

Todos acham que o poder lhe foi concedido mas se enganam.
O que me preocupa é a propaganda e marketing da violência que é feita de forma maquiavélica.
Pessoas do bem sendo contaminadas e manipuladas de forma explícita. Pessoas de índole
inquestionável do nada surtam e passam a contribuir com ações direta ou indireta compactuando
com esse mundo negro.
Que horror, que terror eu quero amor luz e paz vamos gente correr a traz do bem e de mais
ninguém.
Não se permita, diga sim ao amor e não ao terror.
Se afaste enquanto você ainda pode.
Você é pequeno, frágil, fácil de ser exterminado tirado de cena.
Aqui do outro lado é iluminado o caminho é sem espinhos não tem dinheiro, mas tem amor, paz
e o resto você consegue, ter uma vida pautada na positividade é um privilégio.
Este é o mundo da luz vem eu estou te esperando.

Francisco Eufrasio da Silva
10 / 03 /2018

AGORA VOU LHE FALAR
As flores, meu amor, e a poesia os meus versos poéticos embalam meu coração e minha mente
vou logo escrevendo com a alma, me sinto leve e contente o meu sorriso as flores e meu amor

são quem mais me expiram as letras e as palavras sai naturalmente a vezes com rima sem rima
também, algumas pessoas leem, compartilham isso é bom.
Escrevo tudo falo de amor, do mar, da lua, da escuridão procuro de alguma forma ajudar quem
tá precisando ouvir ou ler algo positivo.
Eu escrevo o real, eu também imagino esse mundo poético é fascinante me sinto bem
escrevendo isso é terapêutico restaura minha auto estima me faz lembrar de vocês meus
seguidores e leitores que quando interagem me motivam a continuar escrevendo com amor para
vocês. todos lerem e entenderem o que eu sinto o que eu imagino.

Francisco Eufrasio da Silva
11 / 03 / 2018

AS DOENÇAS DA MENTE

Os meus medos e minhas fobias são todos controlados são monstros indomáveis é bom ter
cuidado eles invadem sua mente e toma conta do teu psicólogo te deixando vulnerável.
Eles te manipulam e o seus pensamentos são desordenados e tuas ações descontroladas pode
acreditar não deixes seu medos lhe dominarem.
Eles se estalam em você e não que nem saber, se você não for esperto eles vão dominar você.
Não devemos alimentar e nem deixar que o mundo alimente pois se você vacilar vai ficar
doente.
Os medos e as fobias são doença da mente não perca seu tempo ouvindo e falando de horror
pois uma hora qualquer você pode pirar e a sociedade nunca vai te amparar.
Se alimente de positividade fale sempre de amor, higiene mental e um tratamento natural para
curar os medos que está dentro você querendo lhe possuir e lhe destruir.

Francisco Eufrasio da Silva
11 / 03 / 2018

COMIGO NÃO VAI ROLAR

Não me perturbe mulher, você sabe o homem como é. Nada com cobra e se agarra com jacaré.
Você vem de lá eu saio de cá só para não ter que rolar.
Eu sei que você vai me olhar e não vai acreditar, mais a vida é assim uma hora você que tem
que parar. Se não a mulher que você ama um dia você pode perder e ficar de cara para cima
vendo seu amor padecer.
Eu já tive mulher de todo jeito , porém não conseguia dormir direto, era aquela a tribulação e
minha vida cada dia se enterrava mais na escuridão.
Eu sou cara educado Alegre e sorridente vivo sempre contente porém não estou carente. E se
você me atacar juro que vou gritar, deixa eu ser teu amigo para da escuridão eu te tirar.
Hoje eu vivo em paz com meu amor e minhas poesias estamos sempre juntos, na alegria e na
tristeza no sorriso e na dor vai procurar outro amor e me deixa quieto por favor.

Francisco Eufrasio da Silva
13 / 03 / 2018

POESIAS
Poesias minhas.
Eu sou poesia.
Eu sou alegria.
Eu sou poeta pensador.
A poesia é arte, amor, fantasias da mente e do coração.
Poesia é dedicação.
Eu sou feliz.
A poesia é luz para poeta e para leitor.
Relaxo minha mente quando escrevo.
Poeta do bem eu nunca ouvi falar que algum poeta fez o mal a alguém.
Seres iluminados guerreiro do Bem só falam de amor em provas em versos com rimas ou sem
rimas.
E assim nós expressamos nossos sentimentos, nossas angústias, guiados pela mente e pelo
coração seguimos poetizando. Viva a poesia viva os poetas vamos continuar escrevendo
poesias para os nossos leitores e seguidores que com a sua sensibilidade poética ler, curte,
comentam e compartilham as nossas poesias.
Poesias,poesias.
Poesias minhas
Poesia.

Francisco Eufrasio da Silva
14 /03/2018

SÉTIMO SENTIDO
O meu sétimo sentido falar de você como se ele fosse íntimo . Me induzindo a uma
aproximação porém não tem como é só uma viajem da minha imaginação, será?
Mais é tão intenso que acho que é real sinto sua presença ao meu lado e isso é bom minha
energia celebra a sua presença.
As minhas intuições viram profecias concretas e isso me assusta é como se eu adivinhasse as
coisas que iria acontecer.
Sinto vibrações negativas de longe, isso é bom. pois preparo meu psicólogo e minha mente para
fazer a abordagem correta para esfacelar a carga de energia Ruim.
As pessoas saem de perto de mim leve Alegre e sorrindo parecendo descontaminada da energia
ruim que portava.
E em alguns momentos compartilho isso com as pessoas mais próximas e elas acreditam
piamente no meu sétimo sentido. É real ou imaginação me fale agora meu caro leitor. O que
devo fazer?
Eu sempre relaxo a mente e deixo acontecer.
E você o que me aconselha a fazer?

Francisco Eufrasio da Silva
16 / 03 /2018

VOU TE ENSINAR
Meu filho eu vou te ensinar.
Deixa eu abrir tua mente e penetrar na tua alma e te mostrar que o caminho da luz está contigo.
Basta você deixar de olhar para o mundo e olhar para dentro de si mesmo.
Eu vou te guiar e te proteger, seguirei cada passo teu filho meu. Te ensinarei tudo que meu
conhecimento me permitir minhas experiências minhas vitórias.
Se permita a caminhar junto com as pessoas que vos ama. O mundo é volátil, volúvel,
inconstante sem credibilidade nenhuma.
Seja esperto o mundo é como areia movediça te engana e te suga e quando você vê já está
enterrado e o aprendizado não aconteceu.
Eu vou te ensinar o caminho do amor da poesia da flor. vou te ensinar a ficar esperto de olhos
bem abertos, para você nunca vacilar. Vem para perto de mim caminhar sozinho é burrice.

Francisco Eufrasio da Silva
18 / 03 / 2018

PALAVRAS DE BAIXO ESCALÃO
Palavras ditas
Que contaminam
Que doem
Que machucam
Que oprimem
Palavras proferidas
Sem pensar
Sem considerar
Eu vou me policiar
Palavras
Não voltam
Não edificam
Não são bonitas
Palavras do mau, se negativas são todas iguais.
Não acrescentam
Deixam as pessoas doentes
Só contamina você e o outro por dentro.
Palavras saem da boca elas não voltam mais meu rapaz.
Serve para mim e também para você se quiser viver bem com amor e união evite os palavrões.
Eles podem te levar a desunião, a solidão e agora peço perdão, se um dia as minhas palavras
geraram sentimentos negativos em você,isso não pode acontecer.
Palavras negativas são mesmo um terror até na brincadeira não tem valor tá ligado meu
brodther vamos nos comportar com sabedoria e amor vamos fica atentos no que vamos falar
Se for do bem vamos celebrar se for negativa vamos deixar de pronunciar.
Palavras
Ditas
Proferidas
Palavras negativas
Devem ser esquecidas.
Francisco Eufrasio
22 / 03 / 2018

FUI BUSCAR ENERGIA NO MAR
Fui até o mar restaurar minha energia,
Trocar a velha por uma nova.
Senti aquela brisa leve e suave parecendo um Exorcista trocando a minha energia antiga por
outra pura e descontaminada. E o vento me energiza com sua brisa penetrando nos meu poros
e a energia do vento faz uma viagem na minha corrente sanguínea.
Caminho alguns metros na areia e os meus pés parecem ansiosos para serem banhados pela
água do mar. Os meus pés ao tocarem na água salgada sinto uma vibração um descarga de
energia subindo de baixo para cima em direção a minha mente que festeja a segunda carga
de energia.
Neste momento meus olhos são seduzidos pelas ondas que dançam numa sincronia poética
que me permitem enxergar mais uma tonelada de energia vindo em direção a mim numa fúria
natural e no final uma pequena mariola banha meus pés porém a energia recebida é tão
intensa como sua forma inicial. E os meus ouvidos grita alucinadamente, eu também quero ser
um canal de entrada de energias, eu obedeço os meus ouvidos fecho os meus olhos e
concentro no som das ondas e do vento. Neste momento os triângulo energético dos sentidos
está completo e passo a meditar com o som das ondas quebrando e vento espalhado e as
ondas se transformando e se fragmentando em pequenas em função do vento. Me sinto
energizado completamente pela natureza aqui representada pelo Mar. Estou pronto para mas
um mês de batalha contra a negatividade.
Francisco Eufrasio da Silva
25 / 03 /2018

ORAÇÃO DO PORTA PENSADOR

Meu pai amado rei de toda glória ordene para os seu anjos.
Que meu coração esteja sempre inundado de amor e que minhas palavras sejam de sabedoria
divina e que os meus pensamentos estejam sintonizado e direcionados a luz e que minha
boca proclame palavras de paz,amor,fraternidade e conversão . Que meus inimigos ao me
olharem não me vejam e que seus pensamentos negativos sejam dizimados e que a luz possa
brotar em vossos corações lhe transformando em pessoas melhores.
Pai amado e querido tira do coração da humanidade o egocentrismo, a vaidade, a ambição, a
avareza. Derrama sobre todos a luz do divino Espírito Santo guiando e tramando os corações
que parecem serem feitos de pedra.
Que a sensibilidade de enxergar sua presença Seja restaurada para que possamos identificar as
ações do inimigo. Pai nos permita a olhar para nós mesmos e para os outros com o coração
transbordando de amor.
Me faz lembrar de ti na alegria ,na tristeza, e na dor.
Pai querido e amado protege nossas famílias, cada passo na ida e na volta nos protegendo e
nos guiando no caminho de luz nos alimentado de toda a energia divina que merecemos.
Francisco Eufrasio da Silva
25 / 03 / 2018

MÃE NATUREZA

Águas que cai.
Que rola.
Que alimenta.
Que brotam de dentro das pedras.
Fantástico.
Maravilhoso.
Milhões de partículas de energia do teu lado, te alimentado e restaurando suas energias. Às
gosta de vida parece nos alertar, para pararmos e nos conscientizar que devemos celebrar as
pequenas coisas positivas.
Os meus olhos celebram
E os meu ouvidos também
Serra da pacatuba
Fonte das Andreas
A natureza é bela
É também Poesia
É amor
Natureza é simples
A natureza chora
Vamos preservar
Amar e Administrar os recursos naturais com sabedoria.

Vamos deixar de olhar para umbigo.
O mãe natureza vai te agradecer.
Feliz aquele que te escuta que te ama.
E que vive Vive em harmonia com você.
Mãe Natureza.
Francisco Eufrasio da Silva
28/03/2018

MINHA AFRODITE

O meu sorriso encontro o teu sorriso.
O meu olhar foi hipnotizado com sua beleza.
Os meus pensamentos vão encontrar onde você estiver, não interessa a hora ou onde você vai
está o meu pensamento vai te encontrar.
Eu sou o amor e a luz é isso que me conduz para perto de você.
Se estou dormindo o sonho com certeza vai acontecer.
É uma loucura o amor que sinto por você.
Os meus sentimentos por te flutuam
Parecem viajar no infinito do teu olhar.
As vezes me sinto sedento de você.
O teu cheiro o teu perfume a suavidade da sua pele alimentam essa minha sede.
E o meu amor por te aumenta somos só nós dois neste mundo colorido e fantasiado de
cumplicidade numa extrema nostalgia vinda não sei de onde.
Parece ser um amor sobrenatural se formos apaixonados em outras vidas não sei. Mas é gostoso
amar você minha Afrodite.
Linda e toda bonita me conquistou me chama de amor e fico assim me derretendo por você.

Francisco Eufrasio da Silva

01/04/2018

FOI BOM TE CONHECER
Ao caminhar na estrada da vida te encontrei te olhei e me apaixonei.
A vida é assim nos preparam surpresas e você meu amor foi um presente na minha vida.
Olho-te, contemplo celebrou tua presença.
A vezes fico me perguntando se mereço tanta felicidade quero que você saiba da importância
de ter te conhecido.
Hoje agradeço e celebro tua presença.
E os momentos que passo junto com você me embriago com cheiro do teu perfume me fazendo
sentir vivo. Com disposição para buscar um verdadeiro amor. Sinto minha felicidade circular
dentro de me, avisando que você é uma pessoa especial.

Francisco Eufrasio da Silva
04/04/2018

VOCÊ SABE QUEM SOU ?
Olho para você meu filho
E vejo o teu coração chorando
Teu psicólogo tenso.
Teu olhos me passa um falsa energia oriunda da tua alma.
Um monstro dentro de você tenta te devorá. Junte todas suas ferramentas de guerra e vá para
cima deles e aprisiona este maligno na solitária.
Para que sua vida se estabilize.
Chegou a hora de sair do mundo escuro e procurar caminhar em direção a luz.
Chegou a hora do combate, o mau deve ser neutralizado e aprisionado.
Você está no comando.
O mundo é mazelado e você deve está com sua mente livre dos pensamentos negativos. Minha
luz e minha positividade já está do teu lado intercedendo positivamente na tua vida.
Eu te vejo por dentro sei dos teus passos, dos teus pensamentos das tuas ações.

Eu não te abandonei foi o mundo que te afastou de me. Me busca eu estou do teu lado te
conduzindo para um caminho iluminado.

Francisco Eufrasio da Silva
04/04/2018

VAMOS BUSCAR O AMOR
Sozinho no silêncio da minha mente
Meus pensamento voam como águia de olhos aberto mapeando estrategicamente minha massa
cefálica.
Fechando as pequenas aberturas que se abrem do nada para os pensamentos negativos, eu não
permito travo todos pelo lado fora da minha caixa craniana.
Sou eu que determino por onde os meus pensamentos devem caminhar.
Em terra sólida limpa e clara.
Sou tentado diariamente, pois santo eu não sou, só tento difundir o amor na minhas poesias.
Com alegria escrevo para vocês.
Conselho em forma de poesia, todos os meus pensamentos vão te achar e juntos Vamos celebrar
a paz, a luz e o amor nos versos do poeta pensador.
Alimentos minha mente com coisa positivas e as minhas palavras são todas proferidas com
amor.

Nada de dor ou clamou. Nada de reclamar ou desdenhar vamos juntos nos amar.
Francisco Eufrasio da Silva
07 / 04 / 2018

MANDE A TRISTEZA EMBORA
Cho sai daqui vai para lá
Me deixa
Sorrir
Sonhar
Amar
Cantar
Eu sou alegria
É o que busco constantemente.
Eu vou buscar.
No meu quarto, na rua em qualquer lugar, tristeza você não vai me achar.

Não vou entrar nesta escuridão
Você levas as pessoas para chão
Depressão, pânico, tudo isso é ruim tristeza sai de perto me
Eu quero é brincar olhar para uma criança e sorrir junto com ela. Mesmo que o motivo do riso
seja fútil.
Sorrir por dentro e por fora.
Vamos juntos sorrir agora. Manda o mau humor é embora.
Tristeza você não é nada
Eu não vou caminhar nesta estrada
Vou seguir em direção a alegria
Pois eu sei que a tristeza não paga as minhas dívidas, eu só quero alegria.
Levanta cabeça e sorria.

Francisco Eufrasio da Silva
15 / 04 / 2018

EU VOU VOAR PARA TEUS BRAÇOS
Eu vou voar, voar
Para teus braços
Vou te abraçar
Vou te tocar
Vou te chamar de meu amor
Na tristeza e na dor.
Vou olhar dentro dos olhos.
E certificar se a pureza da tua energia está cem por cento energizada.

Se precisar da minha energia ela vai restaurar a sua. Não tenha dúvida.
Vou te da Beijo ardentes por dentro e por fora.
Vou deslizar minha mãos no teu corpo para que os poros da sua pele sinta o pode da minha
energia entrando dentro de te para se acasalar com sua energia.
Vou beijar teu coração para que eu possa sentir o calor da tua emoção.
Vou beija e sussurrar palavras de carinho no teu ouvido para que a tua mente entre em sintonia
com teu coração e juntos faça um pacto de me amar até eternidade.

Francisco Eufrasio da Silva
19 / 04 /2018

A MUDANÇA ESTÁ EM VOCÊ

Sonhei que eu não era eu
Que todo mundo queria me transformar em fantoche conforme suas vontades.
Isso me deixou agoniado e apavorado.
O sonho acabou voltei a realidade
Eu sou real.
Sou do bem, não sou do mau

A suas vontades não é minha
O sistema não me manipula.
Vou te fazer enxergar a diferença
Entre vontade e necessidade.
E quando eu voltar quero te encontrar
Menos egoísta.
Suas carências flora de forma desordenadas.
Sua mente está em erupção e suas palavras saem sem conexão.
Eu voltarei
Para te aplaudir e te mostrar
Que o sistema é bruto.
O lixo é escuro.
Se reciclar, é se amar.

Francisco Eufrasio da Silva
22 / 04 / 2018

ELA ME ABANDONOU E AGORA VOLTOU
Ela voltou e se ajoelhou.
Me pediu perdão e chorou
Me prometendo juras de amor
Sem fim afirmando que foi burrice
Sai de perto de mim.

Me pedido perdão,
apelado para meu coração.
Que é de manteiga e ela sabe
disso.
Ela sente que o amor que sinto por ela ainda vive dentro de mim .
Ela se arrependeu e agora voltou
veio procurar seu antigo amor.
E agora o que devo fazer.
Eu ainda morro de amor.
Ela que meu perdão está vivendo triste na solidão.

Poeta : Francisco Eufrasio da Silva
23 / 04 / 2018

A FELICIDADE
A minha felicidade está aqui, você pode ver no meu sorriso. Na minha energia, nas flores do
jardim enfim a felicidade está perto de me. E isso é maravilhoso.
Ficou buscando tudo que é de positividade que me acontece diariamente. Celebro e glorifico a
minha percepção pois ela feita com coração.

Acordei !!! oba tô vivo,banho, café,poesias trabalho,pensamentos, filha, jardim todos perto de
mim.
Sou feliz assim a vida sorrir para me
Tenho paz, amor,compreensão.O perdão está impregnado no coração.
Francisco Eufrasio da Silva
25/04/2018

O MUNDO É ASSIM

Seja belo por dentro e por fora.
O mundo vai tentar te derrubar
Fazer você chorar, te humilhar,
te pisotear, mais seus valores e virtudes ninguém lhe rouba...
O mundo é assim constituído de pessoas do mau e pessoas do bem,
Caminhe junto com os sábios que você será visto como um sábio.
Caminhe justo com os hipócritas levianos, e maquiavélicos, que você será visto como tal. Será
julgado e condenado sem direito a defesa, seu valores serão jogado no lixo.
Somos criados e educados no sistema,
onde o certo e errado e o errado e certo.
Seu eu brigo por ética e Honestidade é errado. Mais se eu brigo no ringue disputando milhões
sou aplaudido.
O mundo é engraçado tira toda sua roupa e lhe deixa pelado. Lhe veste com seda e cetim isso é
ruim.
Diga para o mundo que você não está afim.

Francisco Eufrasio da Silva
27 /04/2018

LIGADOS E APAIXONADOS
Eternos namorados.
Olho além
Consigo te ver internamente.
Sou um avatar ?
Sei lá.
Eu consigo...
Não sei como acontece,
meus pensamentos estão conectados com os seus.
Tuas ações parecem reprise das minhas.
Quando eu quero te impressionar,
digo algo que naquele momento
era teu pensamento, que
parecia ser inviolável.
É o poder do amor.
Eu tenho e você também tem.
É impressionante como você e eu conseguimos dá intensidade nesta sintonia. Você parece
adivinhar meu pensamentos.
Somos dois seres ligados na sintonia do amor.
Nas nossas mentes apaixonadas delírios de amor eterno, são selados e
Lacrado com as nossas energias que se fundem em uma só. Com se fosse um núcleo de uma
célula mãe.
O amor nos presenteou e a vida segue como fosse uma epifania.
E é a assim o nosso amor uma festa de positividade.
Eu e você em nome do amor fazemos acontecer durante o dia, a noite e também no amanhecer.
Eu e você vamos permanece ligado e sintonizado na programação do amor.

Francisco Eufrasio da Silva

28/04/2018
EU VOU ACALMAR TEU CORAÇÃO
Eu vou acalmar teu coração.
Não precisa chorar...
Eu vou te acalmar.
Eu vou inundar teu coração com as minhas poesias de amor.
Quando tiveres triste sem motivo para sorrir leia meu pensamentos motivadores.
Quando alguém te fizer chorar...
Mim chama eu proclamarei versos poéticos nos seus ouvidos, para acalentar teu coração
ferido.
Não te preocupa a tua melancolia vai passar. E juntos Vamos se tocar, se abraça, se beijar.
E se mesmo assim teu coração não se acalmar.
Eu vou derramar em você uma tonelada de positividade.
Minha energia vai entrar dentro de ti
E eu garanto teu coração vai volta a sorrir. E juntos, o teu coração e meu vão se acasalar numa
lua de mel sem fim.
Teu coração vai voltar a ser cheio de alegria, vai sorrir para me.
e você jamais vai sair de perto de mim outra vez.

Francisco Eufrasio da Silva
29/04/2018

A ENERGIA DO AMOR
O amor é alegria
Eu proclamo isso
todo dia..
O amor é sonhar se deleitar
e se apaixonar.
O amor não tem cor
Nem raça,
Com ele estamos sempre
Em estado de graça
A distância não impede
Um grande amor acontecer
Seja aqui, ali ou acolá
O amor vai sempre te encontrar.
O amor nos ensina a perdoar, a caminhar.
O amor tem poder de transformar.
Escuridão em luz.
É esse amor que me conduz.

Francisco Eufrasio da Silva
30 / 04 / 2018

EU VOU ACALMA TEU CORAÇÃO
Eu vou acalmar teu coração.
Não precisa chorar...
Eu vou te acalmar.
Eu vou inundar teu coração com as minhas poesias de amor.
Quando tiveres triste sem motivo para sorrir leia meu pensamentos motivadores.
Eu vou acalmar teu coração.
Não precisa chorar...
Eu vou te acalmar.
Quando alguém te fizer chorar...
Me chama eu proclamarei versos poéticos nos seus ouvidos, para acalentar teu coração ferido.
Eu vou acalmar teu coração.
Não precisa chorar...
Eu vou te acalmar.
Não te preocupa a tua melancolia vai passar. E juntos Vamos se tocar, se abraça, se beijar.
E se mesmo assim teu coração não se acalmar.
Eu vou derramar em você uma tonelada de positividade.
Eu vou acalmar teu coração.
Não precisa chorar...
Eu vou te acalmar.
Minha energia vai entrar dentro de ti
E eu garanto teu coração vai volta a sorrir. E juntos, o teu coração e meu vão se acasalar numa
lua de mel sem fim.

Teu coração vai voltar a ser cheio de alegria, vai sorrir para me.
e você jamais vai sair de perto de mim outra vez.
Eu vou acalmar teu coração.
Não precisa chorar...
Eu vou te acalmar.
A VIDA E ASSIM
A vida é assim não é boa nem para mim nem para você.
Mas se baixar a cabeça o sistema vai atropelar você.
Seja guerreiro do Bem não do mal
A final somos todos iguais.
Não adianta espernear é para frente que devemos andar.
Vamos seguir nossa meta
Com paz e amor no coração.
Quem sabe um dia a conscientização vai contaminar o povão.
Xô tristeza vai pra lá.
Eu não vou deixar o sistema me contaminar.
Mais minha parcela eu quero dar.
Quem sabe um dia, a vida pode melhorar.
Eu sou o poeta pensador
Devo contribuir com muito amor.
Para que o povo possa ler e entender
Que amor deve prevalecer.
A paz é fundamental sem ela vira carnaval.
Sim, precisamos mudar. Para o bem e não para o mal
O amor deve prevalecer entre eu e você. que somos responsáveis para fazer as coisas
acontecerem

Francisco Eufrasio da Silva
01 / 05 / 2018

VEM LOGO PARA PERTO DE MIM
Te quero aqui.
Você não vem ?
E eu sofro nesta
Solidão sem fim.

Quero você comigo.
Tua presença me faz bem.
Quando estou do teu lado.
Não consigo enxergar ninguém.

Parase ser só nós dois.
Neste universo sem fim.
Não fuja de perto de mim.
Vem meu amor eu estou afim.
Eu quero está do teu lado.
Pareço está hipnotizado.
Você me enfeitiçou e fugiu.
Agora eu quero que você volte pra mim.
Olhe nos meus olhos e diga que não está afim.

Sinto saudade do teu cheiro cheiroso
do teu beijo gostoso.
Do teus Abraços apertados.
Dos nossos corpos colados.
Te quero aqui, vem logo pra cá
Para perto de mim.
Você não vê que eu estou afim.
Francisco Eufrasio da Silva
03 / 05 / 2018
VOU TE FAZER SORRIR

Meu sorriso vai tirar,
a tristeza do teu coração.
E juntos vão olhar um para outro,
e trocar juras de amor eterno.
Vou te ensinar a
mandar a tristeza embora.
O poder é seu, a luz está aí
Vamos começar a sorrir.
A minha energia vai pisotear e
Esmagar a tua tristeza.
Vai mandar ela embora.
Vou te faz sorrir agora.
Meu coração celebrar
o retorno do teu sorriso,
da tua energia.
Do brilho dos teus olhos,

que reacenderam.
E isso bom.
Agora eu te olho e te vejo.
a tua energia está restaurada...
Minha princesa esta curada.
O poeta pensador, que só transmite amor.
Te fez sorrir novamente.

Francisco Eufrasio da Silva
04 / 05 / 2018

ELA ME DEIXOU
Você nunca me amor só me fez sofrer.
Nunca ligou para o meu
bem querer.
Me escorraçou me abandonou
Mim mandou procurar
um outro amor.
Meu coração chorava por dentro.
Eu era um adolescente inocente.
Foi um tempo ruim.
Achava que aquele amor
Nunca ia sair de dentro mim.
Eu não tinha noção do
do poder coraçao.
Ela se aproveitou, fingindo
Ser meu amor.

Partiu e nunca mais voltou.
Levantei a cabeça dei volta
Por cima.
Arranjei outro alguém.
que me ama e me que bem.
Me chama de amor e de paixão
Agora eu sai da solidão.
Ela foi quem perdeu
Deu sopa outra veio e pegou
Hoje eu estou ao lado de um verdadeiro amor.
que me ama e me que bem.
E ela coitada vive vagando na vida sem ninguém.
Francisco Eufrasio da Silva 07 / 05 / 2018

FILHO ARREPENDIDO
Oh mãe querida que me acolheu e me deu abrigo.
Hoje a minha consciência pesou.
Me lembro dos dias que eu deveria ter te chamado de meu amor.
Amanhã é teu dia, me descupa por favor.
Aqui é seu filho desnaturado que te tem muito amor.
De hoje para frente nunca mais eu vou me calar.
Vou chamar a senhora de amor.
Me Desculpas se isso demorou.
E hoje a minha consciência é só agonia.
Eu fui muito inconsequente.
Agora estou carente.

Precisando da senhora todo dia, toda hora.
Graças a Deus que a senhora ainda não morreu.
Eu sou seu filho arrependido e também ferido, vou ter que me conscientizar.
Para voltar a lhe amar.
O amor está em meu peito e isso me despertou agora.
Eu quero o perdão da senhora.
Quero ficar ao teu lado, te chamar de meu amor.
Você é minha rainha, minha bela, minha flor.
Perdoa esse filho desnaturado por favor.
Meu filho!!!! Para mim você é belo.
Eu sou a sua mãe e lhe tenho muito amor.
Venha para perto de mim por favor.
Me tire dessa agonia.Que eu vou lhe Abraçar todos dias.
Você é meu filho amado.Por mi você já está pedoado, vem logo para perto de mim e fique
calado.Eu só sua mãe e você é meu filho amado.
Não se preocupe você já está perdoado.
Francisco Eufrasio da Silva 12 / 05 / 2018

AMIGO PODE DESABAFAR
Você é meu amigo
Pode contar comigo
Na alegria e na dor
Na hora precisar no meu ombro pode chorar
ela lhe deixou, não merecia seu amor
Levante a cabeça procura outro amor ficar lamentando a dor e pior
Sua vida não acabou.

Vai passear sorrir e cantar
Homem para de se lamentar.
A confiança acabou e resto também vai por água abaixo também vai procurar outro alguém que
possa lhe amar e lhe considerar. Hoje você perdeu amanhã você pode ganhar de uma coisa eu
sei se lamentar não vai adiantar.
Amigo você e do bem não de santificação a ninguém deixe ela pra lá
Sempre que precisa pode me procura para juntos conversa. E uma coisa e garanto no meu ombro
você pode chora.
Amigo Obrigado pelo Conselho vou levantar a cabeça e seguir olhando para frente.
Isso que aconteceu comigo acontece com muita gente. Não vai adiantar eu chorar pois eu sei
que ela não vai voltar.

CICLO DO ÓDIO
Somos frutos do ambiente
A onde passamos a maioria do tempo.
Tenha cuidado para não ser contaminado.
Em algumas situações é melhor ficar calado.
A vida mim ensinou
A falar menos e escutar mais.

Somos todos capaz de entender que
algo pode acontecer tanto comigo como com você.
Vamos propagar somente o positivo.
O mau nas nossas vidas não deve ter guarida.
Vamos compartilhar sempre energia do bem, para não ter que maltratar ninguém.
Caminhando assim você vai longe
E quando você deitar cabeça no travesseiro não vai interromper seu sono .
Sem pesadelo sem terror, a vida
só é completa com muito amor.
Esse é o conselho do poeta pensador.
Para vivermos a vida temos ser aluno e também professor.
Pois a vida só bate naquele que se achar que já é doutor. E não tem humildade de se calar para
poder escutar.

Francisco Eufrasio da Silva
14 / 05 / 2018

AS FLORES E EU

As flores brancas e também as amarelas.
Olho e vejo uma energia especial nelas.
A branca me transmite paz no espírito e no coração.

Já as amarelas me faz refletir sobre motivação.
Hoje pela manhã ao ver as duas sorrindo para me, fique logo grato
Estava me sentindo pra baixo.
Ela falaram assim vem meu amor para perto de mim.
As minha flores e eu temos tudo a ver
Olho para elas logo paro de sofrer.
Ela me transmite paz e motivação e isso acalma meu coração.
A minha ligação entre eu e as flores do meu jardim.
É uma intimidade sem fim.
Eu cuido delas e elas cuidam de mim.
Me tirado toda a dor.
Essa é a parceria entre eu e minhas flores.

Francisco Eufrasio da Silva
15 / 05 / 2018

EU SOU VOCÊ
Sinto um vazio dentro mim
Uma carência profunda.

Uma tristeza sem rumo.
Vivo em busca de um amor completo.
A beleza física não me interessa.
Quero alguém que se apaixone
Pela minha áurea e pelo meu espírito pelo meus pensamentos.
Quero algum que me veja por dentro.
Me sinto tão carente.
A solidão e a tristeza são minhas parceiras de agonia.
Por fora eu sou brilho por dentro eu não me acho.
Procuro alguém que me namore por dentro.
Convivo com isso diariamente não me sinto contente.
Quero um amor ardente que me contamine por dentro e por fora.
Eu acredito na força do amor e vou bendizer agora.
Vem amor real eu quero ser amada
E não usada.
Quero ser sua flor sua vida sua alma perdida. Vem amor me curar desse clamou.
Que causa solidão, tristeza e dor.

Francisco Eufrasio da Silva
15 /05 /2018

CADÊ O AMOR

Vem que vou te ensinar arte de amar
Você não precisa falar.
Vai me escutar, com muita atenção.
Vou abrir sua mente e o seu coração.
Agora preste atenção.
Se ame e comece a namorar com você
Mesmo.
O amor deve migrar da sua auma para seu coração.
E a principal ferramenta é o perdão.
O seu coração, a sua áurea e o espírito são todos bonitos.
Eu acredito no amor. Mais para ele se estalar, algo novo deve acontecer dentro você.
Celebrar e não desdenhar é o primeiro passo para tua vida já começa a melhorar.
Eu garanto que o amor vai começar a surgir.
E sem você esperar a sua vida vai se transformar.
O amor vai chegar em você, vai se impregnar.
Você vai me procurar e nós dois juntos Vamos celebrar a vida e também o amor que vai
renascer de você.

Francisco Eufrasio da Silva
16 /05 / 2018

VEM SORRIR COMIGO
Vem sorrir comigo
Vejo tua tristeza chorando
sem vida.
Vou te falar do poder do sorriso.
É uma magia louca.
Quando sorriso sai do coração e vem direto para boca.
Partículas de amor se espalham no ambiente,
deixando todos contentes.
É uma reação faraônica, começam todos a sorrirem juntos.
É uma energia que não tem fim.
Vem sorrir perto de mim.
Meu amor, minha flor Não deixe o rancor te dominar.
Vem sorrir comigo, para de desdenhar.
O sorriso tem o poder do amor.
Te renova por dentro e por fora.
Eu acredito nisso, vou lhe falar agora. Vamos sorrir juntos e mandar a tristeza embora.
O sorriso é assim faz bem para você e para me.
Desdenhar perto de mim eu não vou aceitar.
O poder do meu sorriso vai te transformar.
Francisco Eufrasio da Silva
18 /05 / 2018

EU E O SOL

Eu não sei quem sou
será que sou,
poeta ou escritor
Ou então supervisor
A gramática me persegue
Não sou formado em letras
Não escrevo perfeito
Porém o sentimento flora
Eu vou olhar o pôr do sol agora.
Preciso melhorar nesta tal caligrafia
Que me persegue todos os dias.
É os artigos e também as interjeições. É aquela confusão.
O Sol me convidou para uma serenata de amor.
Fizemos uma parceria nesta bela melodia.
Você faz para lua e eu faço para meu amor que foi embora e nunca mais voltou.
O sol está triste porque a lua lhe abandonou.
Não que saber mais do seu amor.
O sol e o poeta pensador tentando resgatar os seus verdadeiros amores.
Vamos fazer uma serenata, comprar um buquê de flores para darmos
para os nossos dois amores.
Quem sabe elas vão chorar e pedir para voltar.
Francisco Eufrasio da Silva
19 / 05 /2018

A MINHA MENTE É JOVEM

Vejo o tempo passar
Não vou me preocupar
Eu só vejo alegria
Sei que vou um dia
Isso não me preocupa
A minha mente é nova e sadia
Minha alma meu espírito
não tá nem aí para a idade.
O que envelhece é as células
E os pensamentos arcaico,
de uma mente doente e carente de afeto e de amor.
O amor é a minha luz
Ele me conduz em direção a juventude.
Esse sim vai me dá vida eterna e completa.
Sem me preocupar com que vão falar
Vou sonhar, amar, sorrir, cantar e orar.
Jogar, dançar, poetisar,brincar, filmar, fotografar e amar muito a minha vida..
Francisco Eufrasio da Silva
20 / 05 / 2018

FALSO AMOR

A vida me ensinou
A amar, acreditar
Nas pessoas.
Ficou triste quando
Olho vejo pessoas nadando
Numa piscina de espinhos.
Cuidado com falso amor !!!
Olho vejo alegria por fora,
Tristeza por dentro.
Neurônios dessincronizados dentro de ,
um caixa craniana em colapsos.
Cuidado com falso amor !!!
Um falsa liberdade
Rotulada, com se fosse uma
Felicidade real, parece insano.
O desequilíbrio é notório.
Cuidado com falso amor !!!
Será que vai acordar,
se libertar parar e refletir ?
Será que vai conseguir sair,
de dentro desse buraco negro.
Cuidado com falso amor !!!
Ele te manipula e te conduzir
para dentro de um mundo
Louco e escuro, sem luz te ludibriando e te cegando, te algemado numa cama de prego.
Cuidado com falso amor !!!
Francisco Eufrasio da Silva
23 / 05 /2018

UMA NOITE DE AMOR
O calor do teu corpo invade minha alma me deixando louco. Tento me libertar mas sou atraído
pelo pode do fogo da sua sedução. Você me seduz com seu beijo molhado seu lábios carnudos
me faz delirar. E eu continuo deitado a mercê dos seus carinhos. Seu corpo e o meio se
conectam numa dança sedutora e os nossos poros se abraçam e se a careciam afogados no
suor dos nossos corpos. Suas palavras entram pelos meus tímpanos me provocando um
choque vibratório no meu sistema nervoso, deixando eu sem por cento aprisionado neste ato
amoroso. Estou agora leve e andando sobre as nuvens junto com meu amor de mão dadas,
depois de uma noite de amor. E esta sensação de liberdade que nos envaidem deixando nos
corpos saciados. Eu adormeço ao seu lado de forma mas independente do que antes.
Francisco Eufrasio da Silva
24 /05 / 2018

CADÊ A INSPIRAÇÃO

Me deu um branco na mente.
Vou tentar poetizar mesmo
com essa carência.
As palavras saindo sem nexo
Os versos estão incompletos.
Tenho que me fixar em um tema mais a inspiração não vem.
Vou escrevendo o que me convém.
Vou falar da Luz da Flor do Amor.
não consigo a minha mente apagou.
As palavras vão saindo e eu vou escrevendo não sei como vai ficar essa onda de não ter o que
falar.
Não sei se isso vai dar uma poesia mas eu vou publicar. Se alguém ler e gostar já me valeu a
pena.
Já sei o branco da minha mente é excesso de luz e de amor que Brota da minha alma para
compartilhar com os meus leitores.
Agora inspiração voltou.
O Amor e a luz vai iluminar o caminho de vocês que vai ler essa poesia e vai sentir a minha
agonia por falta de inspiração. Vou encerrar essa poesia desejando a vocês um abraço na alma
e um beijo no coração.
Francisco Eufrasio da Silva
25 / 05 / 2018

REVER OS AMIGOS

A amizade é luz
Ela nos conduz
Nos alimenta, com
Compreensão
Solidariedade
Respeito
Perdão
Gratidão
A amizade é amor...
É paz...
É união ...
Os meus amigos,
estão guardados no meu coração.
É bom rever os amigos
Sorrir, abraçar, Celebrar.
A amizade nos faz bem,
isso não é segredo para ninguém.
Eu sou feliz
Eu tenho paz e amigos.
Isso é suficiente para
espantar minha solidão.
Amigos(a ) foi bom tê-lo perto de mim.
Amigos vamos sorrir e se abraçar.
Eu vou lhe visitar e juntos Vamos celebrar a importância da amizade.
Que dever ser sempre preservada.
Francisco Eufrasio da Silva
26 /05 /2018

A ENERGIA DO AMOR

Do meu coração brota alegria
Fiz minha oração do dia.
Entrei em sintonia com
o pai o filho e espírito santo.
Dentro do templo eu celebrava
Orava mas também observava.
A energia que eu senti
Não me abalou pois Jesus
e paz e amor.
Alguém já me falou que tudo é do pai
Não é nada meu e nem teu.
Os nossos corações devem brotar
Amor.
Assim Jesus Cristo falou.
Luz.
Vamos em busca de luz
Ele é a verdade o caminho e a vida.
Eu sou seu seguidor.
Vivo a vida pautada no amor.
A força do amor vai nos dominar
E nos transformar em seres de Luz.
Para nos conduzir além do horizonte
A onde o amor é eterno.
Francisco Eufrasio da Silva
27 / 05 / 2018

A NATUREZA ME AMA

O mar chorou,
a onda dançou
O vento derrubou
A flor do jardim do,
meu amo..
Eu pedi
A natureza
Não me castigue
Seu amor por me
e nítido .
A lua sorrir para me
O sol enciumado
Neste momento. ..
Eu fico calado ...
As estrelas me olham
Os planetas choram
Eu não tenho culpa
Universo me ama.
Eu e a natureza
Eternos apaixonados
Isso é divino...
Fui consagrado contemplado.
Com um amor sem fim.
Francisco Eufrasio da Silva
28 / 05 / 2018

TEU CHEIR

Sinto teu cheiro de longe entrando nas minhas narinas, junto com o oxigênio, me deixando
revigorado e alimentado com a energia do teu amor.
Nossas almas se encontram e juntas se acasalaram e fizeram uma jura de amor eterno. E hoje
o teu cheiro me lembrou, vou fazer uma poesia de amor.
A tua áurea abraça a minha áurea e o nosso namoro internamente é constante. Nossos
pensamentos se acasalam numa cumplicidade divina.
Os braços do teu perfume me envolve como se fosseum polvo. A essência invade minha alma
me deixando alucinado, e cada vez mas apaixonado.
Sou escravo do teu cheiro minha amada e apaixonada Maria do socorro. E isso alimenta as
nossas energias nos permitindo celebrar diariamente a nossa história de amor.

EU E A FILOSOFIA DIVINA
Hoje a minha sintonia com a outra dimensão foi intensa.
Busquei e recebi uma tonelada
de luz.
Isto me restalura e me conduz para caminhar de mãos dadas com o amor divino. Me sinto em
perfeita harmonia com a mãe natureza.
Ela sorrir para me.
E eu Abraço, olho e cheiro, sinto o perfume das flores me encanto com o barulho das águas
correntes.
Estou energizado, dos meu poros brotam luzes perfumadas, da minha mente sai pensamentos
solidários, da minha boca palavras de amor.
Para fechar o meu dia fui para templo fazer uma oração. Pedi perdão e também agradecer e
dizer que nesta vida eu só vou deixar de falar de amor quando eu morrer, a minha energia vai
direto para você.
Francisco Eufrasio da Silva
31 / 05 /2018

CACHORRO O MELHOR AMIGO DO HOMEM
Vou escrever de um ser
Muito especial.
Ele é fiel
Não te abandona
Sempre motivado
Seu carrinho é total
Ele conhece
Teu cheiro
Celebrar tua chegada
Te recebe sempre sorrindo
A vezes você rejeita,
despreza, enxota, briga.
Um minuto depois ele
Volta já te perdoou
Sorrir e te beija
E um amor sem fim.
E não tem igual
É uma constância de carinho
De afeto e ternura.
Meus avós me falavam
É melhor um cachorro amigo,
do que um amigo cachorro.
E em alguns momentos de
Reflexão mental comprovo a veracidade desse provérbio.
E vejo a importância que é conviver diariamente, observando e aprendendo
Com os animais em especial os cachorros.

Francisco Eufrasio da Silva
01 / 06 /2018

O PODER DO CARINHO
Não precisa muito
É só me dar carinho
afeto e atenção.
Isso já é suficiente para
Saciar o meu coração.
Sou carinhoso e dengoso
Quando rececebo um carinho
Eu fico majestoso.
Ficou feliz com carinho, sem
ele fico doente e também carente.
Aprendi que a atenção é
Primordial e o carinho
é essencial.
Para caminharmos de
mãos dadas nesta vida
sofrida.
Com os amigos o carrinho
deve ser dobrado, com a
família o carrinhos tem que
ser triplicado. O carinho
no meu entendimento é sagrado.
O carinho é parceiro do amor.
Vamos ser carinhosos por favor.
O carrinho nos faz bem não faz mau
a ninguém. O carrinho tem a força do Bem.
Francisco Eufrasio da Silva
02 / 06 / 2018

A primeira namorada
A primeira namorada
Não sei explicar eu olho para você
e começo a sonhar , tento te analisar.
Você é meiga e gentil me trata tão
bem, eu sou um adolescente carente.
Tentando encontrar o meu primeiro Amor.
Teus olhos me falam o que você não tem coragem de dizer para me, será que você vai ser o
meu primeiro amor.
Será que o destino escreveu uma história, nos envolvendo.
Fico internamente inquieto, tentando decifrar este enigma que sai pela sua retina em busca
dos meus olhos.
Somos dois adolescentes tentando se comunicar internamente.
Não fuja de mim. Deixa eu namorar o que você tem de mais belo.
A sua beleza interna está me paquerando.
Sou escravo dos teus olhos, eles me atraem e me conduziu para dentro do teu coração. E eu
consigo enxergar o amor brotar dentro você. Eu olho dentro da sua retina e eu consigo ver as
partículas de amor querendo me abraçar.
Francisco Eufrasio da Silva
06 / 06 / 2018

EU E ELA SINTONIZADOS
Eu estava dormindo sonhei e acordei. Quando acordei ela estava do meu lado sussurrando
palavras de amor em meu ouvido.
Minha mente viajou porque na noite anterior Eu resmunguei desenhei quase chorei sentindo a
falta dela e agora ela está aqui para me fazer sorrir.
Adivinhou meus pensamentos eu estava carente, e ela logo notou percebeu que seu amor
precisava de um cafuné de um carinho extra. Ela veio está aqui agora.
As nossas áureas, as nossas almas, os nossos pensamentos não permitem que as nossas
estruturas físicas tenha domínio sobre eles. é uma sintonia Sobrenatural um amor paranormal.
Assim é o nosso amor.
Não existe nada igual, você me sintoniza e eu lhe sintonizado numa frequência amorosa. Eu e
você fazendo o nosso amor acontecer.
Francisco Eufrasio da Silva
08 / 06 / 2018

NAMORO, PAIXÃO E O

O namoro é um conjunto de sentimentos administrado por duas pessoas inteligentes sem
gerar conflitos. Esteja sempre preparado para administrar com AMOR tanto os sentimentos
negativos como os positivos.
É uma conquista diária em busca de um equilíbrio social, espiritual e mental.
Pessoas e o ambiente influenciam de de forma direta e indireta.
Turbilhões de sentimentos sai do coração transformando um simples namoro em uma paixão
avassaladora.
Requer uma sabedoria extrema para administrar tantos sentimentos , desordenados sem uma
direção definida.
O namoro, a paixão e o amor
se bem administrados se transformam em um amor sólido e verdadeiro te transformando por
inteiro. Em uma cumplicidade amorosa tão intensa que me respalda a dizer que eu AMO VOCÊ.
Francisco capacidade
14 / 06 / 2018

Homenagem ao dias dos namorados
Eu e minha namorada
Minha na namorada e eu
Caminhamos juntos numa sintonia social onde a paz e o amor temperam nosso dia a dia numa
democracia mútua.
Eu e minha namorada
Minha namorada e eu
Vejo o amor pulsar da sua retina lubrificada pelas lágrimas da emoção de ter me em sua vida
compartilhando o sentimento mais nobre da terra que é o amor.
Eu minha namorada
Minha namorada e eu
Nossos sorrisos e nossas energias alimentam diariamente de forma direta e indireta com jesto
e ações a nossa relação de cumplicidade amorosa.
Eu e minha namorada
Minha namorada e eu
parecemos estar sempre juntos, numa sensibilidade cósmica que conspira diariamente a favor
do nosso amor.
Eu e minha namorada
Minha namorada e eu
O tempo passa e meu amor por ela se estabiliza e se solidifica
Me garantindo que o amor é sim o bem mais precioso e se compartilhado com a pessoa certa
pode ser para resto da vida
Eu e minha namorada
Minha namorada e eu
Francisco Eufrasio da Silva

Time do amor
A união vai ser goleiro.
O carinho e o perdão joga na frente,
esses dois é goleador não pode deixar de fazer o gol. a compreensão e o respeito nas laterais
ajudando o carinho na hora de fazer o gol.
No meio do campo tem que ser reforçado é fundamental um armador para articular um boa
jogada vou escala a inteligência e o saber ouvir.
Para fazer a diferença na hora de decidir.
Os zagueiros do time do amor vai ser a confiança, o sorriso, a paciência e o coração. Um defesa
reforçada.
Todos unidos fazendo seu papel.
O time do amor é menestrel.
Os adversários mais difícil de encarar é o tempo, a rotina, e o mundo. Esses são perigosos e
traiçoeiros. Mais o time do amor tá bem escalado, tá no esquema quatro, quatro dois indo
para frente atropelando os adversários.
O técnico do time do amor deve ser um cara estrategista, pensador e organizador e também
um observador. Ser sábio na hora da dor e Celebrar as vitórias com muito amor . Só tem uma
pessoa capaz de fazer esse time crecer.Eu não tenho duvida eu vou escalar você.
Francisco Eufrasio da Silva
15 / 06/2018

VEM AO MEU ENCONTRO

Vem para cá...
Quero te olhar ...
Te pegar..
Te sentir ...
Te fazer sorrir...
Fico triste
Quando estou
Perto de ti
Separado apenas
Por uma cortina
De fumaça tóxica
Que sai do teu psicólogo.
Vem sorrir comigo.
Eu estou do teu lado
sorrindo e apaixonado.
A lua me ama.
O vento me refresca.
A Água me banha.
O sol me aquece.
E isso é maravilhoso
Vem fazer sua parte
Preenche o espaço
do teu jardim.
As flores gritam por
Por você...
Não espera o outro
dia nacer...
Faça seu jardim florescer.

Hoje, agora...
Sai da ir..
Vem para cá...
Quero te olhar ...
Te pegar..
Te sentir ...
Te fazer sorrir..
Francisco Eufrasio da Silva
18 / 06 /2018

O TEU BEIJO TEM PODER

Teu beijo é suculento e gostoso, me deixa alucinado e bobo.
Ele me excita e me faz sentir o calor da tua alma.
Quando nos beijamos nossas alma aproveitam para se abraçarem e se acariciarem na mesma
intensidade do nosso amor.
Quando nos beijamos o tempo para girar, os movimentos de rotação e translação ficam
congelado pois a terras se curva aos dois seres apaixonados.
Quando nos beijamos nossas energias são trocadas e restauradas de imediato uma
preenchendo a carência da outra e ambas se deliciam com poder do nosso Beijo.
Quando nos beijamos nossas perguntas e respostas são todas respondidas e compreendidas
sem pronunciarmos uma só palavra. Isso é simplesmente amor.
Francisco Eufrasio da Silva
21 / 06 /2018

FAMÍLIA E AMIGOS EM SINTONIA

Os meus amigos é que nem uma família.
Convivemos Unidos e com amor.
O perdão, a compreensão e a gratidão nos conduzi em direção a luz.
O meu coração é de vocês aprendemos a respeitar a diferença de cada um. Em momentos
assim eu enxergo a positividade.
Eu não poderia ficar calado.
Vocês são meus amigos me cinto Feliz ao lado de vocês.
Do Conselho, grito , ensino também. uma hora sou pai na outra sou filho em outra sou irmão.
É uma família sim, vamos espantar a solidão.
Vamos celebrar essa nossa sintonia
Que nos fortalece todos os dias.
Um beijo no coração vamos transformar essa poesia em uma canção.
A amizade é assim florida e apaixonada.
Quando estamos juntos eu me sinto amado e admirado.
Eu também amo vocês não importa o que venha acontecer o meu perdão vai sempre
prevalecer.
Francisco Eufrasio da Silva
24 / 06 / 2018

ELAS ME CHAMARAM

Do nada sou contemplado e atraído pelas as energias positivas impregnadas na natureza. Elas
me arrastam e me conduziu para dentro de um ciclo que só eu consigo enxergar.
Em especial as flores, elas gritam e eu escuto com atenção.
Meus ouvidos escutam meu coração
E se deliciam com essa paixão.
As flores me chamam e eu vou cheio de amor.
E eu curto e compartilho esse amor com vocês. Porque sei que em algum lugar no planeta
alguém através de me vai ser contemplado com essa energia.
Alguém vai ler e bendizer. Vai se inspirar e escrever , um jardim dentro dela vai florescer.
A minha parte sempre eu vou fazer.
As flores são seres de luz que decoram nossas vidas e assim eu digo, busque as energias das
flores, basta olhar com atenção com amor e vigor pois foi Deus do ceu quem plantou.
Francisco Eufrasio da Silva
25 / 06 / 2018

EU ESPEREI MAS ELA NÃO VEIO

Estou aqui te esperando
Mais você não chegou.
Não acreditou no meu amor.
Você não chegou e o meu coração chorou , dos meus olhos caem lágrimas de tristeza.
Fui iludido pensei que você me queria.
Brincou e pisoteou em cima daquele que te deu carinho e que te chamou de amor.
Jogou na lama meus sentimentos
Agora estou carente em busca de novo amor.
Você é responsável pela minha solidão. Deixou um vazio no meu coração.
Fico sem entender porque você não me quis.
Disse não para o meu coração.
O meu perdão você não vai ter.
Vou parar de sofrer , vou em husca de outro amor.

Francisco Eufrasio da Silva
27 /06 / 2018

PENSAMENTOS E SENTIMENTOS

Pensamentos e sentimentos giram na minha mente.
Os teus olhos me a careciam tua boca convida meus lábios e os meus lábios aceita o convite e
timidamente Beija - lhe a face como se tivesse em contato com os teus lábios carnudos que
parece está carente de um beijo intenso.
Teus cabelo longo e perfumado deixam os meus dedos em delírios. A pele do seu pescoço
deixam meus dedos flutuar em cima dos teu poros que estão em erupção. Cabelo e pescoço
disputam que vai suga mais desse carinho milimetricamente calculado.
As tuas retinas verde clara namora com as minhas retinas, e os nossos olhares se tocam como
se tivéssemos entre quatro paredes junto como os nossos corpos cedentos de carinhos.
Os sentimentos invadem nossos psicológico e nos faz sentir renovado.
Estamos vivo e isso é maravilhoso navegar em pensamentos e sentimentos Positivos,
alimentam
nossos cérebros.
Vou sentir, pensar, poetizar não depende de você. A minha mente vai me inspira e eu vou
escrever
E a poesia vai sair da mente e se acasalar com papel em branco.
Poeta : Eufrasio capacidade
30 / 06 / 2018

SOMOS SÓ NÓS DOIS
O teu beijo tem sabor de mel.
Teu sorriso tem magia.
Teu olhar tem um brilho intenso.
Tua energia é limpa e cristalina.
Tua áurea é colorida como arco-íris.
Teu jeito simples me fascina.
Tuas ações em direção ao próximo, são todas iluminadas.
Tu és uma representante real do amor.
Tu és uma flor que desabrochou.
Tu és e será sempre meu amor.
Eu olho pra ti e meus olhos brilham.
Eu caminho do teu lado sem cupa.
Só eu e você compartilhando o amor.
Poeta : Eufrasio capacidade
01 / 07 / 2018

DEMONSTRA QUE ME AMA
Quero escutar o teu coração, direcionar tuas emoções, para dentro do meu coração. para que
eu não tenha dúvida do amor que diz sentir por me.
Quero olhar dentro dos teus olhos e enxergar a pureza da tua alma. Ouvir palavras mansas e
carinhosa brotando da sua boca como se fosse flores.
Me chama de amor e me dá o carinho necessário para que os meus. pensamento sejam todos
teus.
O meu amor vai se solidificar. E você minha vida, serás amada por me e pelos seus sentimentos
internos.
Poeta : Eufrasio capacidade

ME SINTO MERGULHADO NA SOLIDÃO
Que falta me faz teus carinhos.
Que falta me faz um xodó.
Que falta eu sinto de você.
Que agonia, me sinto mergulhado na solidão.
Que falta eu sinto de um dengo que falta me faz um olhar sinuoso .
Eu só quero um pouquinho de atenção. Que agonia me sinto mergulhado na solidão.
Estou com frio vem me aquecer
Deixa o calor do teu corpo encontrar esta matéria fria.
Que agonia, me sinto mergulhado na solidão.
Você não ver, que eu estou carente
Parecendo uma criança abandonada mendigando um sorriso.
Que agonia, me sinto mergulhado na solidão.
Vem logo te quero aqui perto de mim eu não deveria estar mendigando e implorando um
carinho teu. Que agonia, me sinto mergulhado na solidão.
Poeta : Eufrasio capacidade
05 / 07 / 2018

EU ENCONTREI O MEU AMOR

Eu vou voar.
Eu vou sonhar.
Eu vou te procurar.
E quando eu te encontrar.
Vou te ignorar.
Agora sou eu que não te quero.
O meu coração já se apaixonou de novo, encontrei um verdadeiro amor.
Os meus sonhos são compartilhados
Os nossos sorrisos são trocados.
Nossos Abraços são intensos e caloroso.
Somos dois seres apaixonados.
Os nossos Beijos e carinhos são mútuos.
Os nossos Beijos tem sabor de mel.
Os nossos sorrisos são amáveis e serenos.
O amor nos encontrou e agora estou com coração sossegado e aliviado.
Amando e sendo amado.
Não sou mais aquele coitado.
Que mendigava o seu amor, que você um dia esnobou.
Encontrei minha flor
Que me quer bem e me tem amor.

Nunca me rejeitou, me dá sempre atenção essa é sim a dona do meu coraçãos
Poeta : Eufrasio capacidade
06 / 07 / 2018

ROSE MINHA FLOR

Do meu jardim brotou uma flor.
Suas pétalas suaves e delicadas.
Seu brilho é intenso e majestoso.
Sua presença passa serenidade.
Fruto de um jardineiro apaixonado,
que se relacionou com a flor Mãe.
13 de julho nasceu minha flor, enfeitando o jardim da minha vida.
Filha amada e querida tu esses tudo na minha vida. Celebro a tua existência
Parabéns para você, Feliz aniversário.
Minhas flores, meu jardim, minha filha,
flor do nilo. Rara e preciosa como a aurora boreal . Assim é você amor meu.
Poeta : Eufrasio capacidade
13 / 07 / 2018

METAMORFOSE
Olho para você e vejo um jardim florescer dentro da tua alma.
Flores antes muchas agora recebem energia oriunda da tua alta estima.
Vejos essas flores celebrando e desabrochando, suas pétalas numa parceria com o seu sorriso,
me falam em segredo essa linda metamorfose.
Eu sou um observador do amor, da flor e da luz, são eles que me conduzem para perto de ti.
Me fazendo sentir os teus próprios sentimentos.
Viajo em meus pensamentos e chego a uma conclusão, e te falo do fundo do coração isso está
parecendo ser amor minha flor.
A tua energia está em sintonia com a minha. As flores do teu jardim imploram a minha
presença, eu fico angustiado querendo contribuir positivamente nesta metamorfose.
Poeta : Eufrasio capacidade
15 / 07 / 2018

RAP DO POETA PENSADOR

Porque tanta discriminação vamos aprender conviver como irmãos.
O meu papo é reto
Esse é o rap do poeta pensador.
Na favela tem sim cidadão além do mais são todos filho de Deus.
Vamos parar de dar ibope para o cão.
Porque tanta discriminação vamos aprender conviver como irmãos.
Vamos olhar positivamente porém não somos carentes.
Deus está aí mais também está aqui.
Me protegendo e me guiando na positividade. Por isso eu falo não posso ficar calado.
Porque tanta discriminação vamos aprender conviver como irmãos.
Somos todos irmão vamos da um basta em tanta discriminação.
Não deixa o dinheiro corroer o teu coração.
Olhar para cá e tentar não enxergar energia ruim sei lá.
para de jugar chegou a hora de nos respeitar.
Porque tanta discriminação vamos aprender conviver como irmãos.
Vamos nos aproximar ser amigo e conviver como cidadão .
Vamos aprender exercer a gratidão
A final todos temos que nos conscientizar a violência não pode nos afastar.

Porque tanta discriminação vamos aprender conviver como irmãos.
Poeta : Eufrasio capacidade
17 / 07 / 2018

A MINHA CABEÇA É FEITA
Na minha mente ninguém vai entrar
E tenho direito de discordar
Não vou permitir a sociedade me manipular.
Eu sou uma vítima desse sistema
Opressor e manipulador.
Esse é mais um rap do Eufrasio pensador.
Moro na periferia com muita alegria
Mas a mente não está vazia.
Se liga aí meu brother eu sou um amante da poesia.
Sou poeta e também pensador
Faço meus versos com muito amor.
Eu sou uma vítima desse sistema
Opressor e manipulador.

Esse é mais um rap do Eufrasio pensador.
Não vou aceitar vocês me manipular,
Pode acreditar.
na minha mente vocês não vão entrar.
O meu pensamento e reto e concreto.
Vão procurar outro porque comigo não vai dar certo.
Eu sou uma vitima desse sistema
Opressor e manipulador.
Esse é mais um rap do Eufrasio pensador.
A minha formação e pautada no amor.
Não venha me oferecer veneno por favor.
Eu vou te escutar por educação
Deixa o meu povo protestar meu irmão.
Eu sou uma vítima desse sistema
Opressor e manipulador.
Esse é mais um rap do Eufrasio pensador.

Poeta : Eufrasio capacidade

19 / 07 /2018
SE DEIXE LEVAR

Na minha mente ninguém vai entrar
Eu tenho direito de discordar.
Não vou permitir a sociedade me manipular.
Eu sou uma vítima desse sistema
Opressor e manipulador.
Esse é mais um rap do poeta pensador.
Moro na periferia com muita alegria
Mas a minha mente não está vazia.
Se liga aí meu brother eu sou um amante da poesia.
Sou poeta e também pensador
Faço meus versos com muito amor.
Eu sou uma vítima desse sistema
Opressor e manipulador.
Esse é mais um rap do poeta pensador.
Não vou aceitar vocês me manipular,
Pode acreditar.
na minha mente vocês não vão entrar.

O meu pensamento e reto e concreto.
Vão procurar outro porque comigo não vai dar certo.
Eu sou uma vítima desse sistema
Opressor e manipulador.
Esse é mais um rap do poeta pensador.
A minha formação e pautada no amor.
Não venha me oferecer veneno por favor.
Eu vou te ouvir por educação
Deixa o meu povo protestar meu irmão.
Eu sou uma vítima desse sistema
Opressor e manipulador.
Esse é mais um rap do poeta pensador.
Poeta : Eufrasio capacidade
19 / 07 /2018

DEMANDA DO CORAÇÃO

O meu coração bate acelerado quando eu te vejo.
jogo em você toneladas de energias oriunda do meu coração que existe em querer te sentir.
Meus pensamentos querem em todo momentos te beijar, te acariciar te sentir te tocar. Basta
um sorriso seu para deixa o meu coração em festa.
Fico tentando disfarçar mas o meu corpo me entrega. Não sei se sou percebido mas eu não me
importo
Estou só atendendo uma demanda do meu coração.
Eu te olho e te desejo, eu quero você
Pra me. O amor nos achou não precisa entender nem tão pouco compreender
eu desejo você e pronto.
Você me achou e agora aqui estou
Um poeta sonhador compartilhando amor.
Se você quiser vem e diz que sim
Te quero perto de me.
Poeta: Eufrasio capacidade
22 / 07 / 20 18

O SORRISO DA PAIXÃO

O poder do beijo, do carinho, da flor o amor nos aproximou e agora aqui estou sem poder
concretizar meus pensamentos. Quero sentir teu cheiro te fazer um carinho.
Ficar perto de você e não te beijar é tão frustrante.
Pelo menos posso te olhar e rouba das tuas retinas o brilho dos teus olhos que me olham com
afeto.
Estou em sintonia com seu coração e com seus sentimentos. Essa troca de energias alimenta o
meu coração de esperança e aliviar minha ansiedade.
E um sentimento louco meu desejo é beija tua boca. Te abraçar apertado sentir tua respiração
no meu ouvido
Cheira teu pescoço e acariciar teus cabelos.
Eu te achei e quero você para me não vou sossegar a minha energia vai me levar para dentro
do seu coração e essa paixão vai sorrir para nós dois.
Poeta: Eufrasio capacidade
22 / 07 / 2018

O AMOR É POESIA

Eu sou um amante da poesia eu vivo a vida com muita alegria. Você é minha lua meu sol meu
jardim encantado eu sou um eterno apaixonado.
A poesia me ensinou o caminho do amor, da lua, das estrelas, do mar. É tão bom sonhar, te
amar, te namorar o sorriso e uma arte milenar.
Nos meus versos e os meus sentimentos sorrir para o leitor. espero que você se apaixone pelos
os meus versos minha flor minha brisa do amanhecer deixa eu te querer.
Deixa eu sonhar e imaginar e profetizar.
Eu vou prever que a minha vida é você,
vamos fazer acontecer. Vamos nos amar e não chorar.
Alimenta minha alma e minha vida com a simplicidade do teu sorriso.
o meu coração dançará a valsa da alegria e junto com teu coração.

Poeta : Eufrsio capacidade
23 / 07 / 2018

CORAÇÃO ENCANTADO

Hoje meu coração sorriu não te viu, mas te sentiu. pulou de alegria.
Minha mente foi inundada de pensamentos de amor.
Estes pensamentos que me invadiram a mente você estava presente.
O meu sorriso te achou agora aqui estou a sonhar com teu amor.
O carrinho já é uma realidade isso me deixa sossegado e meu coração apaixonado. Vou em
busca do teu amor minha rainha minha flor.
Eu sou assim vem para perto de me olha no meus olhos e fala o que o meu coração quer ouvir.
Quando esse dia chega o meu coração vai celebrar vai sorrir e cantar.
Poeta : Eufrasio capacidade

N0 SILÊNCIO DO MEU QUARTO

Eu estou carente cedendo de um amor aconchegado. Daqueles carregado de adrenalina. Onde
as faicas da energia do tesão se acasalam com as gotas de suor que queima a epiderme.
Olho para as paredes do quarto imagino a sua presença me fazendo sorrir me abraçando e me
beijando e se acasalando com meu corpo sedento de amor.
Fecho os meus olhos e imagino teus lábios dançando sobre minha pele me dando cheiros e
Beijos me deixando imobilizado preso no mundo do carinho.
Devolver de imediato e duplicado os carinhos que recebo. E nessa telepatia entre eu e ela
nosso corpos se acasalam de forma mágica numa sintonia amorosa jamais vista.
Volta a realidade e me vejo só com meus pensamentos dimensional.
Eu e meu quarto entrando em sintonia com tua energia.

Poeta : Eufrasio capacidade

VIAJAREMOS JUNTO MEU AMOR·
Na primeira oportunidade que tivermos te levarei as nuvens junto comigo. De mentes
relaxadas deitaremos sobres as nuvens.
Voaremos mais alto para abraçarmos as estrelas e a lua para que elas se rendam a sua beleza.
Não te levarei Até sol não quero ter uma crise de ciúmes.
O sol é belo e majestoso, carinhoso e dengoso parece comigo, somos irmão gêmeos. E você
meu amor ao piscar os olhos e quando abrir pode se confundir. Pois terá em tua frente dois
seres carinhosos, dengosos, e majestosos.
Roubarei um estrela do firmamento e te presentearei para que a luz dessa estrela esteja
sempre te iluminado. Para que eu possa enxergar sua beleza de onde eu estiver.

Deceremos de mãos dadas e juntos celebraremos essa viagem que será feita por nós dois.
Sairemos do mundo encantado e voltaremos para o mundo real.
Poeta: Eufrasio capacidade

A FLOR ME OLHOU

Hoje ela me abraçou e me Beijo
E agora aqui estou a sonhar com seu amor. O teu cheiro me invadiu por dentro alimentando a
minha carência.Momentos eternizados em meus pensamentos. A flor desabrochou
E eu admirado beijei - lhe as pétalas eu sou a gota d'água que caiu no seu jardim, fiquei feliz a
flor sorrio para me.
Jardim mal cuidado as flores não nascem. Eu olhei e fiz o jardim nascer
As flores surgiram e vieram me abraçar.
Senti o teu perfume envolvendo minha alma.

Eu sou um privilegiado troquei energia com a minha flor. Meu coração pulou de alegria e eu
feliz aqui estou em busca do teu amor minha flor.
Deixa eu cuidar desse jardim, vou fazer ele Florescer. Eu sou um jardineiro apaixonado por
flores raras, eu domino a técnica de plantar e de cura flores feridas.
Poeta : Eufrasio capacidade

A ENERGIA DA SAUDADE

Minha mente relaxou
e a inspiração voltou
Vou falar da energia
e do amor. Estou com saudade da minha flor.
A energia está dentro
de você isso eu posso

Ver.
Não adianta se esconder,
o amor vai florescer estou
Também morrendo de saudades
de você. O teu cheiro impregnou
em mim. Assim como o perfume das
flores do meu jardim.
A energia do amor é assim
mesmo você estando longe
de mim eu vou lhe sentir e
para matar a saudade de você
Escrevi essa poesia para quando você ler sorrir.
E a energia do teu sorriso vai vim em minha direção e quando ele me encontra.
O meu olhar vai condizir o mesmo para dentro dos meus pensamentos. Para matar a Saudade
e aliviar o sofrimento.
Poeta : Eufrasio capacidade

ESSA É UMA FORMA BURRA DE PROTESTAR

Essa é uma forma burra protestar
A população sem o transporte não pode ficar.
Crianças e idosos naquela agonia na beira da via. E vocês brigando por poder, fazendo a
população sofrer.
Eu olho e não consigo enxergar
O objetivo do protesto.

Essa é uma forma burra protestar
A população sem o transporte não pode ficar.
Eu tenho que falar vamos se educar e aprender a protestar. As pessoas devem enxergar e
aprovar. E junto com você fazer acontecer. Aí sim eu vou te parabenizar pela forma correta de
protestar. Com o povo do teu lado o seu objetivo vai ser alcançado. Se liga aí meu irmão.
Essa é uma forma burra protestar
A população sem o transporte não pode ficar.
Me dá agonia em ver, abrigar por poder.
Fico triste vendo as pessoas sofrerem e outras morrerem, as drogas e a corrupção vai te levar
para o caixão, se liga ai meu irmão.
Essa é uma forma burra protestar
A população sem o transporte não pode ficar.
Poeta : Eufrasio capacidade

MINHAS FLORES E O MEU AMOR

Do me coração brotam flores
Do meus pensamentos brotam imagens e sentimentos. A imagem do teu rosto não sai da
minha mente. Você me faz bem meu amor.
A energia do amor nos achou e impregnou em nos corações, você sempre será minha
protegida minha piveta amada e querida. Eu sou a luz da tua vida.

Caminharei junto com você te dando carinho e amor te guiando sempre no caminho da luz te
protegendo do escuro.
Te tratarei como eu trato as minhas flores do meu jardim com paciência carinho e atenção.
Serás sempre amada e cortejada pelo teu poeta pensador um amante da luz e do amor. Feliz
agora aqui estou.
Porta: Eufrasio capacidade

CONTAGEM REGRESSIVA

Cada minuto longe de ti é uma eternidade: me sinto como um barco a deriva no meio do
oceano sem rumo sem leme, sem vento, parado e estagnado no marasmo da solidão.
Quando eu te vejo meus olhos dilatam as pupilas para que eu possa enxergar a luz que brota
da tua áurea. Nesta imensidão de luz eu mergulho de forma carinhosa e respeitosa.
Eu consigo lhe enxergar, mas você

Não ver o clarão da minha energia.
Isso vai mudar pode esperar, a minha positividade já te contaminou.
E quando esse dia chegar você vai me chamar, olhar dentro dos meus olhos e as nossas
energia vão se fundir em uma só.
E na suavidade dos teus carinhos e dos teus Beijos retornarei do alto mar para te abraçar.
Sairei do marasmo da solidão e descansarei nos teu braços. Escutei as batidas do teu coração
explodindo de emoção por ter me aconchegado no calor do teu corpo.
Poeta : Eufrasio capacidade

A ENERGIA DAS FLOR E DO AMOR

Hoje eu acordei emanado com luz do amor. Olhei para o meus jardim e as flores sorriram para
me. Fui abraçado e acariciado por cada uma delas. minhas flores, elas deliraram de alegria com
minha presença e eu um mero mortal me curvo perante a energia das minhas flores e do pode
do amor.
Sou um poeta sonhador faço meu versos com muito amor.

Meus sentimentos são concreto, e eu não deleto.
Ficou aguardando bem quieto.
Eu vou pregar o amor seja ande for com vocês ou sozinho. Como minhas flores eu vou me
energizar.
Eu sou o poeta do bem.
Quero fazer parte da sua vida também.
O amor me ensinou a compreender e a ter paciência, isso fortalece as energias que circulam
entre eu e você. Se você se apaixonar por me eu vou agradecer, celebrar, e cantar, a poesia
está no ar.
O amor nos achou eu vou te ensinar a filosofia do amor. A nossa história já começou vamos
juntos celebrar a magia da flor. Você vai se apaixonar pelo poeta pensado. E eu vou te mostrar
a energia do amor e junto vamos viver até Deus separar eu e você.
Poeta : Eufrasio Capacidade

O PODER DA LUZ

A luz vai brotar do seu coração tenha fé isso não é ilusão. O perdão é pavio dessa luz que te
conduz em direção a luz..
Aprender a amar e celebrar as pequenas coisas positivas da vida é sublime. Isso te afasta das
pequenas coisas negras sem luz que circulam ao seu redor mendigando uma brecha para
entrar e se instalar em você.

Aprender a sorrir é uma terapia simple. O sorriso te leva direto para dentro da luz. Adrenalina
e tão forte que expulsa a negatividade de imediato. Teu coração momentaneamente deleta
rancor, amarguras, tua áurea é energizada.
Simplifique seus momentos na escuridão prolongue seus momentos na luz eles acenderam os
pavios das luzes internas, tua essência do bem vai celebrar sorrir e cantar.
A energia vai lhe transformar e eu vou celebrar intensamente o poder da luz.
Poeta: Eufrasio Capacidade

O MEU AMOR É VOCÊ

Eu sou teu anjo protetor meu amor.
Eu sou a luz que ilumina a tua tristeza nos dia de solidão e melancolia.
Eu sou a água que refresca teu corpo na hora do teu banho.
Eu sou o vento que em alguns momentos a brisa fria vai fazer teus poros arrepiarem, e ai você

vai lembrar das palavras suaves e delicadas que pronuncie baixinho em seus ouvidos.
Eu sou a luz, a flor porém sem dor, quero te falar de amor. Você não precisa falar nada, fica
calada deixa eu olhar para você.
Para eu tentar entender o porquê desse amor.
Eu estou em você, vou te fazer sorrir ao amanhecer.
Nunca vou te fazer chorar , prefiro te em encantar com meus poemas de amor.
Para que você possa ler e entender que o amor da minha vida é você.
Poeta : Eufrasio capacidade
14/08/2018

ELA NÃO ME DEIXOU

O meu coração chorou de amor
Agora aqui estou mergulhado na solidão. Carente de atenção ela nem veio e já foi embora da
imaginação.
Deixou destroçado o meu coração.

E agora que irei fazer sem você meu
Amor. Eu estava sonhando e imaginando em telha em meus braços.
Vou deixar você na minha mente para não ficar carente. Vou continuar a me inspirar em você
para poder fazer belas poesias de amor.
A imaginação voltou lembrei que você não me deixou foi só um sonho de terror. Quero você
meu amor na poesia e na flor, em meus versos você vai sempre está e juntos com os meus
pensamentos você vai conversar.
Poeta: Eufrasio capacidade

PARABÉNS PRA VOCÊ

Eu vou te presentear com uma poesia de amor. Você é minha lua meu sol meu mar me deixa
sonhar viajar no mundo da imaginação quero você.
Para me isso é bom, não é ruim !!!.

Estamos conectados dormido e acordado. Uma energia conspira em nossa direção. somos dois
seres envolvidos na mesma emoção.
Emoção que alimenta a minha saudade quando estou longe de você.
Olho para meu jardim e vejo a aflor que batizei com teu nome. Eu me alegro e o meu coração
começa a sorrir por dentro, você vai está sempre em meus
pensamentos.
Hoje o sol brilho com mais intensidade e o aniversário de uma pessoa amada e querida. O
vento vai levar meus pensamentos de presente para você e quando ele chegar ate você vai te
abraçar e te falar de amor, de luz, e positividade e vai dizer baixinho esse é o presente do
Eufrasio capacidade.
Poeta : Eufrasio capacidade

EM BUSCA DA QUALIDADE

Busco qualidade a onde eu vou
Se é para servir aqui estou.

Me chamo de capacidade o poeta pensador.
A minha missão é transmitir amor.
Caminho sempre na positividade
E em tudo o que eu faço, os meus clientes devem enxergar qualidade.
Sou um poeta sonhador mais a minha meta é transmitir amor seja onde for.
O sacrifício ele vai existir
Porém eu não vou desistir
Alguém tem chegar e outros tem que partir.
Para a qualidade acontecer e o cliente sorrir e agradecer pelo serviço que vou oferecer.
A vida é uma mutação constante as mudanças é abundante.
Seja inteligente para de desenhar se não vai ficar doente.
Depois você vai me agradecer por ter jogado água fria em você.
Eu sou assim eu não vou desistir quero ver você sorrir.
Celebrar e cantar a música que iremos dançar.
Para celebrar o prestamento do servico que iremos ofertar.
Poeta: Eufrasio Capacidade

JOGO DA SEDUÇÃO

Ela me seduzi com seu jeito meigo de olhar. Isso me encanta parece a brisa do vento
acariciando minha face no final da tarde de um por sol vermelho alaranjado.
Ela sorrir e eu fico paralisado tentando decifrar o que se passa por trás dos seus pensamentos.
Mas para mim não importa o seu sorriso acalma meu coração e aumenta a minha paixão.
Eu me deixei ser seduzido, isso alimenta sua alta estima feminina que é tão leve como as
nuvens do céu que flutuam no ar obedecendo a lei natural da gravidade terrena.
E nesse jogo de sedução quem ganha é o amor que nos arrastou para perto um do outro.
Nos fazendo momentaneamente apaixonados pela poesia, pela flor que desabrochou e nos
convidou para viver o amor.
Poeta : Eufrasio Capacidade

VOCÊ É MINHA RAINHA
estou com Saudades da minha piveta.
estou com saudades do beijo gostoso.
Do cheiro cheiroso, do Abraço carinhoso.
estou com saudade do sorriso alegre.
estou com saudades de você minha flor.
Você é minha rainha e eu sou seu rei.
Serás cortejada como uma rainha carente de atenção, afeto e carinho.
Buscarei um esteja para te presentear.
Pedirei ao vento que sopre em seus ouvidos a brisa da madrugada.
Abraçar teu corpo para você sentir o calor do meu corpo e juntos pediremos ao vento para não
sopra a brisa fria.
Poeta: Eufrasio capacidade

NOSSOS SENTIMENTOS ESTÃO NAMORAND

Na serenidade do teu sorriso eu vejo brotar múltiplos sentimentos, que vem em minha direção
feito um vulcão em erupção. Se juntam com os meus sentimentos e os dois começam a se
acasalar.
Ambos dançam agarrados e grudados feito papel em cola.
Eles se beijam e se acariciam numa frenética alucinação. Enchendo os nossos corações de
emoção.
Nós ficamos a mercê dos nossos sentimentos. Não temos mais o controle das nossas ações.
Uma tsunami de sensações toma conta de nós, nos deixando importantes.
Não interferimos deixamos eles a vontade, pois sabemos que os nossos sentimentos e quem
nos conduz para felicidade momentânea.
Sabemos que a felicidade e o amor necessita desses pequenos momentos
de sentimentos para se alimentar e nos transformar em seres felizes.

Poeta: Eufrasio capacidade

A PRIMAVERA CHEGOU

A primavera estação das flores
Das cores quente e frias irradiando energia. As pétalas das flores dançam com a brisa do vento.
Estação do amor, das flores saem o perfume da sedução.
Borboletas e beija - flores disputam
Qual das flores tem o mel mais doce.
E as abelhas enciumada lança um desafio quero ver quem vai tira néctar com mais qualidade.
A primeira chegou mas os humanos não dão valor. Passam pelas flores sem notar a energia
que está no ar.
Carregado de negatividade esquecem da energia da flor que é puro amor.
A primavera vera chegou é a estação do amor não duvide do poder da flor.
Se você ainda não se tocou aproveita para ler a poesia do poeta pensador.
Poeta : Eufrasio capacidade

FUGINDO DA CONTAMINAÇÃO

Meus pensamentos voam como águia me sinto levitando em busca do paraíso. Colorido e
enfeitado de flores
Perfumadas com a essência da sabedoria.
Me sinto privilegiado e encantado com os momentos que a vida me concede diariamente.
Celebro todos os momentos positivos os negativos eu reciclo.
Sentimentos são gerados alguns me dão oportunidade de ser melhor amanhã. E outros deixo
passar pelos buracos da peneira porque são improdutivos.
Assim eu vivo livre, em busca da energia mãe.
Que me fortalecerá das mazelas dos seres humanos que existe em viverem na mediocridade
do cotidiano.
Continuo flutuando em meus pensamento para fugir dos raios negros que vem em minha
direção feito canhão carregado de pólvora tóxica.
Poeta : Eufrasio capacidade.

O AMOR É FRAGMENTOS DE POSITIVIDADE

O amor é fragmentos de positividade
Se eu não estou enganado amor é felicidade.
A flor desabrochou para mim é amor.
Você me escutou também é uma ação de amor.
Você me escutou e me compreendeu isso também é amor.
Você me acariciou, sorriu mais não falou isso também é amor.
Você me olha com ternura e paixão isso me tira da solidão.
O amor é paixão é paz. O mar
é brisa fria, é vento. O amor é fragmentos de positividade.
É erupção da paixão te carregando para emoção e esquecendo da razão.
Amo é fragmentos de positividade
É Sinceridade, caminhar na honestidade. Amor também e caridade solidariedade o amor e
tudo então.
O amor tem o poder de transformar.
De evoluir e transferir a positividade para outro e não se preocupar se vai retornar. O
importante e caminhar
Em direção do amor sempre.
Poeta : Eufrasio capacidade

MINHA TODA MINHA

Minha, toda minha olha para mim sorrindo para que eu possa mergulhar no teu sorriso.
Me deixa olhar dentro das tuas retinas e enxergar tua alma sorrindo de alegria.
Deixa tua energia namorar com minha energia e juntas fazerem uma declaração de amor para
os nossos corações.
Deixa que eu mostrar o caminho que devemos seguir.
Minha, toda minha deixa as minhas mãos navegar sobre teu corpo cedendo de prazer na hora
que estou com você.
Somos dois apaixonado pela vida.
Viver no amor é o que devemos fazer
Nossas energias vai se fortalecer.
Deixa a vida nos levar e juntos vamos caminhar na área da praia no final de tarde.
Vou te mostrar o por do sol. Vou te ensinar a pegar a energia do mar.
Deixa eu te amar e te fazer feliz minha amada e apreciada rainha dos meus pensamentos e dos
meus sentimentos.
Poeta : Eufrasio capacidade

EU SOU ASSIM

Eu não sou bonito, mas sou charmoso, carinhoso sorridente e dengoso. Dos meu olhos brotam
sedução. Da minha boca sai palavras de carinho e afeto.
Sou homem simples gosto de poesia das flores do oceano e também do mar. Fico triste
quando as pessoas falam sem pensar. Não adianta me julgar eu não vou mudar.
Para me conhecer de verdade não é tão fácil como parece.
Eu sou criterioso nos meus processos.
O meu sorriso e de graça a minha energia também eu sou uma pessoa do bem.
A humanidade está carentes de atenção de amor. o sorriso do poeta pensador é de vocês.
Porém eu não sou, eu só escrevo poesias de amor é assim que sou.
Vivo a vida pautado na positividade
Eu sou um eterno apaixonado pela vida pelo próximo pela natureza pelo universo. Eu sou um
homem quase completo. Os meus deito está ai mais eu prefiro sorrir.
Poeta : Eufrasio capacidade

A FELICIDADE É CONSTITUÍDA DE MOMENTOS
A Felicidade é constituída de momentos
A felicidade está aqui acolá em qualquer lugar basta olhar para encontrar.
O sol nasceu a flor desabrochou é tão bom ficar perto do meu amor.
Eu sou feliz pois tenho alegria no olhar, eu vou gritar e celebrar a felicidade é fácil de achar.
Hoje aproveite para ver o mar. A felicidade a lhe estava a me esperar.
Ela a brisa e as ondas sorriram para me, e eu maravilhado fiquei calado e abracei a felicidade.
Vivo a vida a celebrar, a felicidade está aqui, ali e acolá, basta procurar.
Eu tenho amor na minha mente.
Deleto o rancor me liberto da amargura. Tenho ciência que isso me faz mau e que me afasta da
felicidade, e dos pequenos momentos que devem ser celebrados.
Esteja preparado para ver a felicidade na sua frente.
Não deixe a negatividade cegar sua mente. Porque a felicidade e constituída de momentos.
Poeta: Eufrasio capacidade

O BEIJA – FLOR E A PRIMAVERA
Eu queria ser um beija flor para me entregar de corpo e alma a estação do amor e da flor. Vou
gritar bem alto a primavera chegou. Eu agora sou um beija flor.
Vou voar pelos bosque floridos e perfumado. Pela essência da primavera,
banhado pelo orvalho da noite fria que me arrepia. Por isso eu sou admiro primavera durante
o dia.
A noite eu combino com sol para fazer as flores renascem e desabrocharem e com o bico
cedendo de prazer saiu beijando as flores até a noite aparecer.
Eu e a primavera fazemos um par perfeito.
Eu Beijo as flores com muito jeito e cuidado, fico incomodado com a abelha tá do lado.
Fico indignado com os namorados
Que arranca as flores para dizerem que estão apaixonados.
Quero a primavera só para me por isso me transformei em um beija - flor.
Agora eu vou chamar o poeta pensador para encerrar essa poesia com amor e alegria, e juntos
fazermos acontecer, A primavera vai contagiar você.
Poeta: Eufrasio capacidade

A PRIMAVERA ME ENFEITIÇOU
A primavera me enfeitiçou
A quem me dera ter o poder de transformação.
Eu não pensaria duas vezes em deixar a primeira durante o ano todo.
Mas quem sou eu para mudar criação
Cada estação tem seu valor.
Basta ter sensibilidade para observar a obra do criador.
Eu sou um amantes das flores das cores e da energia que a primavera nos dá sem cobrar.
Disso eu posso reclamar eu sou um observador das flores em qualquer lugar.
A flor lembra amor, e isso tá guardado no meu coração e quando chega a primeira verá a
minha inspiração vem junto com ela. Para fazer poesia com muita alegria para meu leitor ler e
entender que a primavera vai atrair você.
Poeta : Eufrasio capacidade

MEU PRIMEIRO BEIJO
Meu primeiro beijo
Hoje eu voltei ao lugar onde eu recebi o primeiro beijo teu impressionante o que aconteceu
com meu coração acelerou e aquela emoção de satisfação tomou conta do meu coração.
Era num final de tarde logo ficou escuro. Eu sentia sua respiração
Teu coração quase colado no meu disputavam o sentimento do bem querer.
Dois jovens descobrindo o amor.
E aquele beijo Selou a nossa união.
Até hoje carrego você no meu coração o meu subconsciente me fez lembrar de você do meu
primeiro bem querer.
Os anos passaram, você foi embora e hoje a saudade apertou lembrei do meu primeiro amor.
Não importa a onde eu estou ou onde você está. A lembrança do primeiro beijo nunca irei de
apagar.
Poeta : Eufrasio capacidade

A PRIMAVERA CHEGOU
A primavera chegou
A primavera estação das flores
Das cores quente e frias irradiando energia. As pétalas das flores dançam com a brisa do vento.
Estação do amor, das flores saem o perfume da sedução.
Borboletas e beija - flores disputam
Qual das flores tem o mel mais doce.
E as abelhas enciumada lança um desafio quero ver quem vai tirar néctar com mais
qualidade.
A primeira chegou mas os humanos não dão valor. Passam pelas flores sem notar a energia
que está no ar.
Carregado de negatividade esquecem da energia da flor que é puro amor.
A primavera chegou é a estação do amor não duvide do porde da flor.
Se você ainda não se tocou aproveita para ler a poesia do poeta pensador.
Poeta : Eufrasio capacidade

ENCONTREI O DIVINO ESPÍRITO SANTO
Hoje eu fui em busca da luz divina.
Fiz todos os rituais liturgicamente
Corretos. Orei , cantei, celebrei o espírito santo me olhou e mim falou quando terminar a missa
vá lá fora e me ache.
Fiquei sem entender o porque mas seguir o comando da luz maior.
Terminou a missa e eu fui direto para fora da Igreja.
Fique a pensar o que divino queria me falar ou me mostra e comecei a olhar
Para céu azul anil. Baixe a cabeça e ao meu lado estava o jardim da igreja tão pouco admirado
pelos fiéis que ali estavam.
Me encontrei de novo com divino espírito santo ele estava do meu lado em forma de amor e
de flor. Fique arrepiado e emocionado. me pergunto porque o devino Espírito Santo teria me
dado esse privilégio.
Tirei a conclusão que a luz divina do espírito santo está nas coisas mais simples que estão ao
nosso redor e na maioria das vezes não temos sensibilidade de enxergar a luz maior que nos
direciona para caminho do amor divino. Amém ...
Poeta : Eufrasio capacidade

EU AMO MEU JARDIM

Hoje eu acordei olhei para meu jardim florido senti o perfume das flores me abraçando e
beijando como se eu fosse o sol que lhe deu a luz para viver.
Fechei os meus olhos me concentrei no aroma da essência do perfume das minhas flores
deixei que as minhas narina sugar aquele oxigênio aromatizado com perfume das minhas
flores.
Elas aproveitam áurea expelida pela estação primavera para me cortejar com suas pétalas
leve e flutuante, dançam para mim como se fosse uma dançarina da dança do ventre.
Dos meus olhos caem lágrimas de felicidade fico feito um bobo, contemplando as minhas
flores e agradecendo a estação mais amada das estações.
A primavera faz florir o meu jardim
Estação das cores e dos amores me da inspiração para escrever poesia me tira da agonia do
cotidiano. Eu e meu jardim vamos continuar nos amando.
Poeta : Eufrasio capacidade

É BOM TER VOCÊ NA MINHA VIDA

É bom te ter meu bem querer.
Os meus pensamentos são direcionados para você. Minha flor do Nilo graciosa e delicada
como brisa do vento.
É bom te olhar por dentro e por fora, tu esses duplamente bela. Minha flor amarela. Eu amo
teu interior porque ele é tão belo que até você a vezes duvida dessa beleza.
É bom ver em você este teu lado humano e sentimental. Sendo solidária e amável com aqueles
que um dia ti fizeram sofrer.
É bom escutar as batidas do teu coração me dizendo que o amor está em evidência. Isso me
deixa Alegre e contente. Pois eu sei que você me escolheu para ser seu amado e namorado.
É bom viver a vida do teu lado te abraçando e te amando, te beijando e acariciando. Somos
diferentes porém vivemos contentes. Sem se preocupar com os obstáculos da vida .Você e
minha amada e querida.
Poeta: Eufrasio capacidade

FOI CULPA DO DESTINO

Ela despertar em mim o prazer de viver e eu fico amercer dos sentimentos que carrego em
meu coração.
Vivo essa eterna paixão sem temor nenhum.
Somos cumprisse um do outro,
vivemos numa fantasia amorosa onde eu e ela somos dois fantoches na mão do destino
que nos uniu.
Ah destino louco me permitiu que eu beijasse na sua boca para saborear o mel que brota do
teu sorriso.
Ah destino amigo, me deu de presente o meu amor. Agora aqui estou feliz e apaixonado pela
minha piveta linda.

EU ESCREVO PARA VOCÊS

Eu escrevo com a mente e também com coração faço meu leitores viajarem e se
teletransportar para dentro da poesia. Que alegria isso me dar. Tô dando a oportunidade para
eles sonharem.
Os meus sonhos e meus pensamentos coloco no papel. A inspiração jora com uma cachoeira
em movimento no meio da natureza. Espalhando gotigulas de vidas deixando o entorno
brilhando com a intensidade da energia.
Eu vou colocar o amor na sua mente tirando dela as mazelas da negativida
Minha energia está do teu lado.
Eu sou só um poeta sonhador gosto de fazer poesia de amor.
Se é real ou imaginação adoro provocar o meu leitor. Pode crer as minhas inspiração vão
mexer com você.

Ela me amor me abraçou e agora aqui estou morrendo de amor.
Poeta : Eufrasio Capacidade

FUI ME ACONSELHAR COM O MAR
Quero conversar com você meu amigo Mar. Sei que você morre de amores pela sua rainha
Iemanjá.
Então vi me aconselhar pedi sua ajuda para minha a rainha eu encantar.
Não precisa muito poeta pensador
Seja leve, manso, bravo, dance, cante e encante. Minha ondas são como danças a minha brisa
é leve e serena.
As gaivotas são minhas parceiras de serenata o vento me ajuda distribuir energias os corais é a
minha primavera interna. Os tubarões são quem faz a segurança da minha rainha do mar.

Eu vivo apaixonado a sonhar a levitar
Passo isso para os humanos meditarem e se conscientizarem que o amor está em qualquer
lugar basta fechar os olhos e sonhar.
Grato amigo Mar somos parecido na arte de amar. Pensei que estava ficando louco por só falar
de amor.
Me sinto fortalecido e aconselhado.
Obrigado amigo Mar.
Poeta: Eufrasio capacidade

O MEU AMO ACHOU O CAMINHO DA LUZ

Vejo ela sorrindo Feliz e contente. Eu fico maravilhado e apaixonado.
Consigo ver a paz dentro dela, iluminando sua áurea. É tão forte que suas retinas brilham
como se fossem uma estrelas.

Suas angústias e melancolias são esfaceladas pela tonelada de energia positiva que gira ao seu
entorno formando um campo magnético protegendo lhe da escuridão.
Sua pele parece brilhar é como se os seus poros fosse feixes de luz, iluminando seu caminho
em busca da filosofia do amor. Eu o poeta pensador cérebro cantando a oração de São
Francisco.
Meu coração transborda de alegria a minha mente sorria, os meus olhos contemplam o brilho
que sai da retina dos seus olhos que vêem ao meu encontro para me abraçar é agradecer.
Isso me emociona e me deixa deveras Feliz, vendo minha amada abraçando a filosofia do seu
amado. Dizendo não para escuridão que diariamente nos tenta nos afastar da Luz.
Poeta : Eufrasio capacidade
29/09/2018

MINHA RAZÃO FOI NOCAUTEADA

Me sinto longe de você não sei que vou fazer não tenho o controle dos meus pensamentos e
nem dos meus sentimentos. Eles cobram dê me sua presença.
Fico à deriva no meio do mar a sonhar não sei quando vou estar do seu lado.
Esse é um amor complicado.
Meu coração canaliza o que a minha mente pensa deixando que todos os sentimentos se
instalem de mala e cuia.
Transformar o meu coração em um hotel de cinco estrelas.
Minha pobre razão fica angustiada sem saber o que fazer. Fica fragilizada e vulnerável,
perdendo o controle do coração e da mente que domina completamente uma razão carente.
Nesta briga de sentimentos só tem uma coisa a fazer. Transformar tudo em poesia para que
vocês possam ler e sentir o prazer de viajar junto comigo nas minhas inspirações poéticas.
Poeta : Eufrssio capacidade

MEU CORAÇÃO É LIMPO
Eu vivo a vida a sonhar a cantar
Sem me estressar com as coisas negativas do mundo imundo, que existe a destruir a essência
da humanidade. Sou caridoso dou atenção, juntos com amor agora aqui estou a te falar. vamos
poetisa. Sorrir escrever com coração e com a mente seremos mais contentes e felizes, olhar
para positivo também. Eu te quero bem meu leitor querido e amado não será condenado por
mim.
Minhas angústias e meu lixo são todos reciclados e peneirados em peneiras de orifícios
planejados por mim. Para não correr o risco da minha positividade ser contaminada.
Gratidão, serenidade e perdão estão no meu coração borbulhando com um vulcão. Essa é
poesia de amor para o meu leitor que me faz sorrir e que me faz chorar. Eu poeta pensador
sempre vou lhe perdoar e lhe amar. Vamos juntos poetizar e cantar, aprender celebrar e parar
de desdenhar.
Poeta : Eufrasio capacidade
04 / 10 / 2018

A SAUDADE FOI CURADA
Saudade das flores, do cheiro do meu amor que está perto, mas parece estar longe.
Os meus olhos não te veem meu benquerer... Saudade de você!
Fico buscando no subconsciente as lembranças de você. Lembrei do teu cheiro, da delicadeza
do teu sorriso e da serenidade do olhar... É tão bom sonhar!
Isso me acalma, relaxa minha alma.
Eu sou alimentado pelas lembranças
Que não sai da minha mente, fico contente
Começo escrever poesia para essa gente.
Ah! Meu amor... A saudade vou sempre ter
Para curar basta lembrar de você
E aguardar um dia você aparecer nos meus pensamentos, e de repente vou escrever uma
poesia para essa gente.
Poeta: Eufrasio capacidade

HOJE TOCOU A NOSSA MÙSICA

Hoje tocou a nossa música, lembrei-me do dia que estava a teu lado te olhando de forma
sedutora, mas naquele momento nem me olhaste.
Fiz uma brincadeira para atrair tua atenção, consegui ver teu coração.
Você sorriu ,nossos sorrisos se encontraram e juntos determinam e selam nossa história de
amor.
Suas retinas dilataram e se encontraram com as minhas. Meu coração me disse que seria
você a ocupar o espaço dentro dele.
Eu, embriagado com a essência do teu perfume me senti um bobo encantado com teu
sorriso.
Naquele momento decidiu que você faria parte da minha vida.

Direitos Reservados: Eufrasio Capacidade

EU PROCURO SER COMO UMA CRIANÇA

Eu procuro ser como uma criança cheia de encanto e feliz...
Quero que o encanto e o meu sorriso nunca percam a serenidade.
Para que as pessoas ao me ver sorrindo celebrem
Eu procuro ser como uma criança cheia de encanto e feliz.
Não deixo meu coração se contaminar com sentimentos que o façam chorar.
Eu procuro ser como uma criança cheia de encanto e feliz.
Minha alegria é constante.
Do nada começo a sorrir
Sem preocupar-me se vou incomodar.
Eu procuro ser como uma criança cheia de encanto e feliz.
Nunca vou deixar crescer esta criança que vive em mim.
Simples assim.
Eu procuro ser como uma criança cheia de encanto e feliz.
Vou viajar na imaginação,criar minhas histórias.
Olhar o mundo e permanecer com o coração puro.
Direitos Reservados: Eufrasio Capacidade

O MUNDO DA CRIANÇA

Diariamente fico pulando entre os dois mundos, um é belo sereno e tranquilo, sem falsidade
sem maldade,
sem corrupção, o mundo infantil não tem solidão. Olhamos um para outro sem maldade, sem
discriminação e sem preconceito.
O mundo dos adultos e pesado e carregado, contaminado parece estar tudo errado. Sem
humildade, sem perdão à maldade está nos corações
Dá-me uma tristeza em ver tudo isso...
Que bom que posso-me descontaminar no mundo infantil! Ser criança é o que deveríamos ser.
Sempre sorrindo e sem maldade, visito esse mundo para ser curado.
Sou um adulto criança... Olho e tento enxergar o amor. Sem maldade no coração, vou
distribuindo perdão.
Seja para quem for, no mundo dos adultos, sou professor e a minha disciplina é o Amor.
Direitos reservados : Eufrasio Capacidade

A PAZ NÃO SE COMPRA

Olho e vejo uma amargura se instalando... Não vejo a paz chegando, só os corações se
fechando.
Pessoas vibrando e celebrando o mal que está se instalando.
Todos só falam de paz... Não vejo ninguém praticando, estão todos se enganando e achando
que a paz é comprada, que alguém vai dar-te a paz.
Sai dessa meu rapaz!
Não queira ver a paz no outro, se dentro de você um rio de lama preta está contaminado e
prestes a pegar fogo. Não seja tolo, o salvador da humanidade já foi crucificado. Sai dessa meu
rapaz.
Liberta-se dessa hipocrisia! A paz não é uma utopia, ela é real.
Vamos parar de dar ibope para o mal! Não se iludam os carentes, a paz não se dá de
presente. A paz é pregada com amor e não com terror. Seja inteligente, vamos dizer não para
essa gente que acha que a paz pode ser comprada. Se liga aí meu rapaz! A paz é você quem
faz.
Direitos reservados : Eufrasio Capacidade

A MADRUGADA FRIA

Onde está você meu amor? Eu grito e você não me responde. Fico vagando no mundo da
saudade. Só me restam as lembranças dos momentos que passamos juntos na calada da
madrugada.
Ainda lembro aquele vento frio nos tocando e nossos corpos colados,grudados e suados
sugando o calor um do outro. E o calor de nossos corpos parecia mais apaixonado que nós.
A madrugada fria me dizia, esta
mulher é a tua escolhida.
Teus braços me envolveram e o calor do teu corpo tomou conta do meu corpo, que se
curva diante à tua energia.
Fui capturado pelo calor do teu corpo a me envolver,deixando-me vulnerável e
viciado.
Me sinto um fantoche dependente das tuas curvas.
A madrugada se foi e o dia chegou, e a minha mente aterrorizou-se. Que bom que ainda
permaneço junto de ti meu amor, olhando o sol nascer e os nossos corpos a se libertar
desta madrugada fria.

Direitos Reservados:Eufrasio Capacidade.

A TELEPATIA DO AMOR

Não consigo tirar você dos meus pensamentos.
Estou aprisionado às suas lembranças,
Que invadem a mente, deixando-me sem controle do meu estado, psicológico.
As lembranças vêm como um turbilhão.
O meu psicológico entrou em parceria com a sua energia.
Você só precisa pensar em mim para que o fenômeno aconteça.
A força dos nossos pensamentos se unem, consigo vê-la ao meu lado sorrindo para mim.
Isto é sobrenatural, tento encontrar uma explicação mas não consigo
Diante deste fenômeno paranormal, fecho meus olhos e começamos a namorar
telepaticamente.
Consigo ver seu sorriso manso, e você perguntando o porque estou olhando, e eu como
sempre respondo:
Estou admirando sua beleza.
Consigo ver suas mãos deslizando em meu peito.
Sinto-me assustado. Como podem duas pessoas namorarem telepaticamente?
13 / 10 / 2018

PREFIRO-TE VER SORRINDO
Prefiro te ver sorrindo
Não me olhe assim, parece que está com raiva de mim.
Vem para perto de mim, faz um carinho, e mostra para meu coração que o nosso amor é
concreto.
Entristece-me te ver assim sem sorrir
Causa-me uma náusea de desamor, não deixe tuas bobagens me contaminarem.
O meu amor é teu, e de mais ninguém.
Deixa teu sorriso sorrir para meu sorriso. Não permita que tuas retinas se escondam das
minhas retinas... Olha nos meus olhos, e fala o que o teu coração está sentindo.
Prefiro te ver sorrir que desenhar, vem para perto de mim...
Deixa meu amor te encontrar, entrar para dentro de ti, e fazer-te sonhar.
Poeta : Eufrasio capacidade
13 / 10 / 2018

NOSSOS CORPOS SE AMARAM
Que calor, quanto intensidade!
Somos só nós dois entre quatro paredes cor de creme, parece o deserto do Saara. O calor
invade nossos corpos... Nosso suor quente, desce como cachoeira.
Nossos corpos parecem duas caldeiras em fusão, alimentados pelo calor que brota do
ambiente quente e excitante, nos deixando alucinados e apaixonados.
Em nossos poros o suor banha nossos cabelos, e eu e você delirar de prazer.
Deixando tudo acontecer naturalmente, pois quando estamos apaixonados, tudo é celebrado e
nada é criticado.
Nossos corpos colados como lutadores de MMA, sem nos importarmos com as regras, se
envolvem um no outro freneticamente, onde não há vencedor, pois o nocaute é simultâneo.
O calor continua, entro embaixo do chuveiro e o calor imediatamente em um golpe fatal
aquece água fria, e meu corpo é novamente sugado pelo calor do teu corpo, que implora a
presença do meu.A intensidade existente nos falam de amor.

Direitos Reservados: Eufrasio Capacidade
Lei 9610/98
Fortaleza - CE 16/10/2018

LEMBREI-ME DE VOCÊ

Hoje voltei a praia onde nos encontramos.
Lembrei-me daquela noite escura, onde só a lua clareava o nosso amor.
Onde nós nos acariciamos, o vento soprava uma brisa fria,como se estivesse com ciúmes de
você.
Nossos corpos colados ignoravam a brisa fria, e uniam-se em cumplicidade e amor como
Romeu e Julieta,selando naquele momento juramentos de amor eterno.
Naquele momento em teus olhos haviam fagulhas de sedução, seu puro e angelical, me
abraçou,tomando meus sentimentos.
Somos dois apaixonados que vivem a vida intensamente.
Somos dois apaixonados pelos momentos que a vida nos deu.
E aqui me encontro registrando nossa história de amor.

Direitos Reservados:Eufrasio Capacidade
Lei:9.610/98
Fortaleza-CE
17/10/2018

DIA DO POETA

Sou poeta vivo a sonhar e a imaginar a arte de amar que brota da minha mente trazendo
uma tonelada de sentimentos que me tornam inquieto,transformando-os em versos.
Escrevo com muito amor,sinto-me feliz de ser chamado "O poeta pensador ".
Minhas poesias têm paixão,recheadas de reflexão.
Sou um poeta alegre e sorridente,sempre a escrever poesias .para todo tipo de pessoas..
Celebrar O dia do Poeta com todos vocês é para mim uma grande satisfação. Porém eu
digo:O essencial é ter amor no coração.
Aos poeta e poetisas desejo um dia especial.
Que continuemos a escrever para os admiradores da poesia que quando lêem ,transborda
nosso ser de alegria,nos fazendo perceber que devemos registrar a arte de amar.
Direitos Reservados:Eufrasio Capacidade
Fortaleza-CE
Lei. 9.610/98.

ONDE ESTÁ O AMOR DA HUMANIDADE

Onde está o amor Quando me encontro relaxando mentalmente, e vem alguns
questionamentos e sinto vontade parar de pensar.
Deparo-me com a falta de amor. Ninguém tem amor próprio.
O egoísmo está tão impregnado, que alguns seres se acham blindados.
O poder é exercido de forma leviana e maquiavélica, sem nenhum pudor.
Como podem existir pessoas com tanta falta de amor?
As causas sociais são abraçadas pelos menos favorecidos financeiramente mas ricos em
amor, onde a solidariedade e amor pela causa, na maioria das vezes é seu capital Inicial.
As pessoas estão sendo julgadas e condenadas pela neurolinguística que é usada de forma
inescrupulosa por aqueles que têm o monopólio da comunicação.
Este monopólio prega uma paz que não existe. O que será da humanidade Digam-me
:desembargadores,senadores, vereadores. O que será da humanidade sem amor?
O amor é a solução. Quando todos amarem-se uns aos outros e a si próprios, brotará em
seus corações luz, compreensão ,perdão. Estaremos todos sintonizados em amor divino.
Direitos Reservados:Eufrasio Capacidade

Fortaleza-CE
Lei. 9.610/98

A ESPERANÇA E O AMOR

A esperança e o amor me conduzem em direção a luz.
Sem eles sou um cego em meio a escuridão,Trago-os sempre guardados em meu
coração.
A esperança motiva-me a acreditar no mundo. Permite-me enxergar uma solução para os
problemas em questão.
Vivo emanado de esperança e amor.
Não tirem isso de mim, por favor. Sou o poeta pensador
Não vou chorar nem desdenhar.
Vou encontrar equilíbrio e me estabilizar.
Caminharei sempre em positividade.
Direitos Reservados:Eufrasio Capacidade
Lei:9.610/98
Fortaleza-CE

VOLTANDO A SER CRIANÇA

Fechei meus olhos,e comecei um processo de meditação, fui passando pelas fases de
relaxamento mental até atingir o REM.Neste exato momento, uma voz suave e serena me
perguntou:
Quer voltar a ser criança?
Não pensei duas vezes.Respondi:Sim Senhora!Estava ao lado da minha mãe sendo
beijado e acariciado.Flutuava de alegria .E como em um passe de mágica ,eu era criança
novamente.
Corri para o terreiro e comecei a brincar com meus irmãos. Estávamos todos alegres e
contentes. sem nos importarmos com o tempo.
Pulávamos corda,brincávamos de pega pega,esconde esconde,jogávamos bola...
A felicidade invadiu meu peito. Fiquei retardando o retorno ao mundo real.Houve uma luta
intensa entre o REM e o NREM, queriam um invadir o espaço do outro.

Direitos Reservados:Eufrasio Capacidade
Lei 9.610/98
Fortaleza-CE

NAMORO VIRTUAL

O meu amor viajou e agora aqui estou sentindo a falta dos beijos, dos Abraços. Estou dentro
quarto a noite passa e o sono me abandona me deixando elétrico.
Olho o celular e vejo a mensagem dela com palavras doce e delicada, paramento já saber da
minha carência.
As letras começam a se juntar e as palavras vão gerando sentimentos dentro de nos dois.
Começamos a namorar virtualmente, online. Ela parecia esta do meu lado me beijando e
abraçando - me. Seu olhar sedutor e o seu sorriso pareciam sai para fora da tela querendo me
possuir.
Suas ações me levam ao delírio seus dedos tocam na câmera do celular e de imediato a

imagem dela esta dentro meu meu celular fazendo - me celebrar o namoro virtual e esquecer
do namoro real.

Direitos reservados : Eufrasio capacidade
Lei 9610/98
Fortaleza – CE

ELA ESTÁ BRILHANDO

Eu estou encantado com meu amor, olho para ela e vejo luz que reluz meu olhar.
minhas retinas brilham de felicidade que invade - me a alma.
O meu coração bate no compasso do meu bem querer por ela. Se enche de alegria, ela
abraçou minha filosofia de amar todos os dias distribuído alegria.
Meus pensamentos são direcionados e focados na manutenção dessa energia
Para abastecer o amor de luz.
Ela vai brilhar e eu vou amar. Vou ter o maior prazer em ensinar a amar a positividade e
caminhar na luz,sem escuro.
Direitos reservados : Eufrasio capacidade

Lei 9610/98
Fortaleza - CE

