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Prefácio
Magnificamente refletido, esplendidamente construído e eloquentemente
narrado, é assim que o autor com imensa satisfação descreve o seu mais
recente trabalho, sempre agradecendo a Jesus por tudo. Reflexões é a soma
apurada dos universos que nos cercam (visíveis e invisíveis) que fazem parte
dessa vasta criação. Aqui, Parise nos mostra em relevo e grande graça
diferentes aspectos de uma criação eclética e contínua, onde a matéria física
se mistura à espiritual, revelando-nos que a morte física não é o fim da
existência, pois, a morte, assim como a vida, existem interligadas como um
elo, numa misteriosa e fantástica continuidade, mostrando-nos que a vida
portanto continua em todo nível dessa impressionante criação, dificultando
com isso o conhecimento generalizado, principal razão de muitos não
entenderem o motivo pelo qual agem, veem e são do jeito que são. Silvio
quer deixar bem claro aos leitores que elaborou essa obra não com o
propósito de julgar, mas sim, de compartilhar as suas experiências, visões e
comunicações obtidas geralmente quando está orando ou simplesmente
meditando, para assim, alegremente revelar aos que infelizmente ainda
desconhecem a profunda, porém magnífica realidade que, tudo que esse incrível
Ser criou e cria – entidade que chamamos de Deus –, existe perfeitamente
conectado, independente da área ou grupo que se encontrem (espiritual ou
material). Esse fato foi revelado e imediatamente compreendido pelo poeta
em diferentes etapas e formas de comunicação, sendo que essa, ele mesmo
chama de janela das dimensões, qual, ocorre geralmente quando ele menos
espera, às vezes em forma telepática um poema inteiro repentinamente surge
em sua mente, obrigando-lhe a correr depressa e pegar o bloco ou caderno
juntamente com a caneta, que tem colocado em pontos estratégicos do
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modesto apartamento onde vive. Outras vezes, a comunicação acontece
através de visões – como se fosse uma televisão ou a tela de um computador,
ou até mesmo uma janela que de repente se abre em minha frente e um filme
de algo que aconteceu no passado, está acontecendo no atual presente ou,
que irá se realizar no futuro rapidamente é mostrado. Vale à pena mencionar
que o escritor também recebe comunicação na forma auditiva, embora
aconteça de uma maneira menos frequente dos outros métodos anteriormente
citado. E, como a vida espiritual está incondicionalmente interligada à material,
o autor faz questão de cuidadosamente descrever tudo aquilo que os seus
olhos físicos veem, juntamente com a sua percepção, revelando-nos o grande
amor que tem pela natureza, quando, apaixonadamente nos relata seus sons,
relevo e cores, trazendo-nos à tona o esplendor dos universos que nos cercam,
enquanto ao mesmo tempo, alegremente cria uma obra poética de teor e
beleza rara.
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Quando paramos para refletir sobre a existência de Deus e toda a sua
criação logo notamos que existe uma Fonte que facilmente atravessa qualquer
dimensão. Por essa razão acredito que tudo está interligado por esse Ser, daí
poder notar que a lógica do passado, presente ou futuro perde a sua razão,
dando lugar a uma outra percepção, a realidade do momento, do agora, do
hoje, que as coisas acontecem em frações de milésimos de segundos e só
serão observadas muito tempo depois... Conclusão: o presente está
estacionado no instante, porque ele é o momento e eternamente existe no
tempo das dimensões.

Todo escritor precisa de um bom dicionário para poder desenvolver seu
trabalho. E eu agradeço a Deus, ao Houaiss, assim como a Aurélio e toda a
sua equipe de excelentes pesquisadores pela imensa ajuda que recebi, pois,
reconheço a importância dessas obras para todo aquele que realmente ama e
se interessa pela belíssima, jovial e romântica língua portuguesa.
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Quando paro e reflito na realidade das coisas
que os nossos sistemas nos têm ensinado,
realmente fico horrorizado, assim como chocado,
por de fato entender, portanto, saber que
todos esses ensinamentos estão errado.
Porque nós vivemos em um universo
multidimensional e repleto de seres
benevolentes mas também do mal e,
onde a consciência juntamente com o conhecimento
vai muito além do que vemos
e, totalmente compreendemos ou sentimos.
Pois, os governos sabem que por muito tempo
o nosso planeta tem sido visitado
mas, para não criarem pânico na população
nem verem esse sistema corrupto cair,
continuam mentido, contanto negando
sobre a existência de seres não humanos
que continuamente nos visitam sem fingir.
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E, ouvi dizer que até acordos já foram assinado
entre eles e as super potências
que, assim aproveitaram da sapiência
desses seres cujo conhecimento
através de novas tecnologias nos têm passado.
Acontece, que não acredito
que tudo isso tenha sido de graça,
porque sei que para tudo existe um preço
e, segundo as minhas análises sinto
que o pagamento tem sido feito
através de experiências e pesquisas
incluindo, tristemente dizer, até rapto.
Pois, até a própria Bíblia nos conta
exatamente isso que acabei de escrever
daí, saber que essas coisas
há muito que vem ocorrendo...
Agora, quanto às mentiras, sei por fatos
porque desde criança que vi ovnis
como também, extraterrestres em minha vida.
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Flor
Oh! Flor radiante!
Embeleza-me com o teu semblante
para, que assim,
verdadeiramente possa sorrir
admirando por fim,
o colorido que tens sem fingir.
Porque sei que és bela!
Como também cheirosa
Portanto, perfuma-me ó rosa
Soltando no ar o aroma
Que em exuberância existe em ti.
Para assim o mundo reconhecer
que foste criada por uma razão,
e o amor então crescer
nesses que vivem sem o saber
por não entender que a flor
é o símbolo do amor
desse Ser que amavelmente tudo criou
com nexo e uma incrível paixão.
Contanto, quando você vir uma flor
seja lá onde estiver,
admire como realmente é linda a natureza
e, não se esqueça de agradecer
quem de fato a criou.
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Vida vazia
Muitos dizem que podem existir sem amor,
coisa essa para mim tão triste...
Porque já deveriam saber
que a felicidade realmente existe!
Em vez de abraçar na tolice a solidão
que, em si é tão nua, fria e sem compaixão,
simplesmente nos roubando da meiguice,
deixando-nos rudes, e a viver uma vida
completamente sem razão.
Contanto, vazia em seu todo!
Sem nexo, felicidade e nem vigor,
aumentando assim a depressão
que até agora reside
nesse corpo solitário e triste
que, diariamente padece
afogado em traumas, molhado em lágrimas,
desanimado devido as dores.
E assim, sem amigos, amores ou familiares
que possam lhe animar de verdade,
implora à Deus por caridade
e, cansado de ver tanto sofrimento e maldade
pede fervorosamente sem vaidade
para, desse mundo sem lealdade
nem muito menos piedade,
simplesmente deixar de existir.
Porque, realmente está esgotado de sofrer
vivendo uma vida completamente vazia
sem saúde, dinheiro, e nem muito menos um fim.
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Aparências
Fico horrorizado em ver
certos títulos livremente dado
a pessoas cujo semblante acho
simplesmente não condizer.
Mas fico feliz por ver
que tudo na realidade é aparência
pois, conheço seres cuja sapiência
vai muito além do que aparentam ser.
E sabem de uma coisa?
São seres modestos e sem títulos
cuja aparência totalmente engana
aqueles que julgam o que é aparente
contanto, nunca constante
o que verdadeiramente na realidade são.
Porque, realmente acredito que o atributo
é sem contestação um dom divino.
Daí, descordar desses títulos absurdos
que muitas vezes são até comprado,
portanto, pelo menos para mim, sem nenhuma validade
por não condizer com aquilo que a pessoa
obviamente é de fato.
Por isso não dou importância às aparências
pois entendo que realmente nos enganam,
preferindo olhar para o suor de cada rosto
juntamente com os frutos produzidos
e, se forem consistente
como, também benevolente
então, livremente e discretamente
com respeito e ternura o admirarei.
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Palavra
Deus um dia falou: crescei e multiplicai!
E agora, meditando nessa Palavra gloriosa,
vejo que Ele é absolutamente fiel.
Pois, olhem para o número de humanos existente
como também, os outros tipos de animais
nesse magnífico planeta até hoje coexistindo?
Estamos até com sérios problemas de contar,
tão grande é o número que alegremente
se multiplica constantemente por todo lugar.
Por isso acredito nessa Palavra santa
poderosa, histórica e verdadeira
e, agradeço-lhe todos os dias por sua promessa,
seu Amor, Saber e Proteção.
Porque diariamente, sinceramente observo
essa Palavra bendita se manifestar
expondo diante de várias mentes e míopes olhos
promessas feitas e, algumas até mesmo milenar.
Vindas de um Deus nem sempre popular
mas, que confesso amar, seguir e louvar
por saber que é real, absoluto e caridoso,
indiferente ao preço que sei irei pagar
porque decidi lhe obedecer e segui-lo.
E, como Ele e a sua Palavra são único,
da mesma forma como é trino,
confio Nela, por ver e entender que Jesus
através de sua Palavra tudo criou,
segredo que ficou com o Altíssimo,
mistério de magnífica profundidade
sapiência, grandeza e teor.
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Ápice

Para se atingir o ápice
nessa tumultuada vida sem ferir ou sofrer,
temos que verdadeiramente aprender
à viver a arte de amar
e assim prosseguirmos amando sempre!
Porque, somente desse jeito
é que realmente conseguiremos
existirmos no apogeu
nessa paixão que você e eu
sentimos e para nós escolhemos.
Pois, para se viver no ápice
seja lá em que área for,
primeiramente temos de ser real,
como também leal,
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porque o que colheremos no futuro
depende completamente do presente,
pois tudo nessa vida é interligado
portanto, tanto o presente como o passado
estão diretamente conectado com o sucesso,
assim como com o fracasso
que, obviamente ditará a tristeza ou felicidade
em tudo que fizemos ou ficou por criar.
Contanto, ser justo relatar que o ápice
não depende somente do esforço
que rigorosamente fazemos para no topo chegar
mas sim, das decisões que tomamos
porque, se erramos, então, fracassaremos.
Mas por outro lado...
Se o que escolhermos para nós for correto
então, com certeza atingiremos o ápice!
Que em poucas palavras significa êxito,
consequência do esforço, assim como,
das inúmeras decisões tomadas
e, que graças a Deus deram certo.
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Universos
Vejo o sol em plena atividade,
escuto o som da chuva caindo,
sinto o vento beijar-me com vontade
nesses universos de diferentes prazeres
que, por isso muitas vezes,
torna-se até difícil explicar
como nos sentimos de verdade.
Porque, quando paro e profundamente medito
sobre a realidade desses universos
que magicamente nos cercam,
me impressiono com a sapiência
desse Ser cuja arte e dedicação
criou essa criação com amor e vontade.
Pois parem e minuciosamente olhem
para tudo que está em nossa volta
e, logo verão a grandeza
dessa magnífica e rica natureza
embelezando e dedicadamente sustentando
essa criação maravilhosa, além de ser vigorosa.
Daí, no bom sentido me excitar!
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Verdadeiramente passando longas horas
observando de fato, algumas vezes,
a espetacular beleza de cada aurora,
como também do anoitecer,
onde as estrelas refletem
juntamente com o nosso satélite ( a lua ),
uma luz completamente branda
para, amavelmente nos iluminar.
Apesar de agora sabermos que
as estrelas que vemos no céu não mais existem,
aumentando o relevo, teor e complexidade
existente nesses universos.
Porque, os meus olhos veem objetos
que fisicamente já existiram
portanto, nesse caso são apenas marcas
ou, melhor dizendo: hologramas,
adicionando assim inúmeras questões
diretamente relacionada há uma realidade pouco entendida
universos que em mim originam
incríveis visões para, por mim,
cuidadosamente serem analisadas
como, também emoções,
nessa vida já muito bem desfrutada.
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Doçura

Provo dessa já famosa doçura
em cada dentada que dou,
nessas deliciosas frutas
cuja cor me encanta
como, também assusta!
Por saber da existência oculta
devido a evolução científica
que, de fato até muda as cores
juntamente com os sabores
do açúcar existente em cada fruta.
Porque hoje, acredito que tudo que se come
realmente já foi modificado
devido aos incríveis avanços vistos
na ciência que, por isso,
está cada vez mais exata.
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Pois, quase semanalmente alguém descobre
uma nova fórmula para combater
ou, melhor dizendo, transformar
e, até mesmo em alguns casos eliminar.
Criando assim, um mapeamento fantástico
no gene de qualquer ser,
seja esse animal, vegetal ou mineral,
área conhecida por nós como genoma.
Portanto, agora, o ser humano é capaz
de criar, mudar ou, de simplesmente matar
o que outrora fôra produzido,
graças ao novo conhecimento
que, sinceramente, tem evoluído rapidamente
e com isso, vem trazendo uma nova realidade
para o mundo que, como expectador,
realmente admirado assiste
esse impressionante avanço tecnológico
mesmo que intimamente saiba
que, nem tudo que está sendo criado
será para o nosso próprio bem,
ném muito menos do nosso gosto.
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Elementos
Água, fogo, terra e ar
embora juntos formarem elementos complexos,
são na realidade responsáveis
pela criação de esquisitas formas de vida
independente de crenças até hoje muito discutida.
Talvez, devido a curiosidade
ou, quem sabe... simplesmente por não entenderem
que em cada elemento criado
por esse Deus super sábio,
além de ser verdadeiramente amável,
contém uma inteligência que
obedece cuidadosamente o seu comando.
E, se seguirem esse raciocínio
usando obviamente a razão,
logo verão e, rapidamente compreenderão
quão profundo e vasto foi e é esta criação.
Porque, observem esse lindo quadro
e, se analisarem cautelosamente
então, cedo ou tarde com certeza concluirão que,
os elementos foram criados para ajudarem
na reciprocidade dessa vasta criação.
Que, acreditem ou não, existe interligada
numa formação de elementos fabulosa,
aumentando assim as diferentes formas de vida
e, nesse processo, formando uma sopa excelente
qual, amamenta e fortalece
às mais variadas formas de espécie
que, exatamente como nós
naturalmente aqui habitam,
engrandecendo com isso o significado
desses preciosos elementos em nossa história.
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Artista
Arte, dimensão, cores
linhas, detalhes, retrato
que aos poucos vejo sendo formado
nessa gigante tela cuja aquarela
com a ajuda da tinta e do pincel,
lentamente começa a ser desenhada
como, também pintada,
de acordo com o gosto e a imaginação
do artista que pacientemente lhe faz
usando toda a sua paixão.
Pois, somente assim consegue criar
quadros realmente fantástico!
Que, logo serão ao mundo mostrado,
como, cuidadosamente analisado
em galerias de arte famosa
que claramente vejo,
estarem cada vez mais moderna
como também rica e bela!
E, tudo graças ao artista
porque, dedicadamente faz e traz
a sua obra verdadeiramente artística,
para a sociedade apreciar
e, aqueles que podem e querem comprar.
Seja um simples e pequeno quadro
pintado em preto e branco, contanto abstrato,
ou, um enorme como esse
cujo tamanho toma quase toda a parede,
colorido e paisagístico em estilo,
de excelente qualidade e grande beldade.
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Evolução
Sinto que estamos atingindo
mais um ciclo precioso
em prol da nossa própria evolução.
Para, então, passarmos obviamente
por uma transformação profunda!
Metamorfose que acontece
através de ciclos perenes,
progresso que evolui naturalmente
e, não só em nossas mentes.
Porque faz parte de uma natureza
para nós ainda totalmente obscura
pois, somente agora é que a ciência
devido ao seu adiantamento,
há cada descoberta que fazem
vem aos poucos nos revelando,
tanto à respeito da complexidade desse crescimento
como, também sobre a intimidade
de toda a nossa composição
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em relação ao que nos cerca,
porque na realidade tudo existe interligado.
Pelo menos, é o que até agora conhecemos
devido às experiências que fizeram
e, em nosso caso tivemos
qual, nitidamente prova que essa evolução vem ocorrendo
principalmente nessa última década!
Evolução que assim, transformará tudo enfim,
deixando-nos mais práticos,capaz e
mentalmente pronto para enfrentar
de fato uma outra realidade
porque nos levará à conhecer na totalidade
apesar dos imensos desafios...
Pois, saberemos de onde viemos
e, quem na verdade realmente somos.
Mudando completamente o ensinamento que recebemos,
enquanto ao mesmo tempo lidamos com essa nova realidade
e com isso, eliminando os enganos até hoje repetidos
qual, atribuo à ignorância que infelizmente
até esse presente momento muitos vivem
por não entenderem que a evolução em todos os sentidos
é, sem caso para dúvidas uma grande realidade.
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Deus

De uma maneira mágica e magnífica!
Deus criou a vida e tudo que nos cerca...
e, por meio das belas dimensões de aquarela
observa-nos através de uma janela
essa interligação perfeita
cujo propósito e meta
é a nossa total absorção.
Porque Ele é um Ser amável,
e está sempre pronto para nos oferecer
sua graça, perdão e paixão
pois é um Deus que realmente nos ama!
Portanto, de fato nunca engana,
como tantos outros deuses...
Que, em vez de proteção e amor,
têm possessão e sede em nos aniquilar.
Mas o Senhor não é assim!
Por isso morreu por mim,
para, que aqui eu viva uma vida
completamente saudável e livre por fim.

28

Por essa razão eu te amo, ó querido Altíssimo!
Ser totalmente iluminado,
repleto de pureza e verdadeiramente sábio,
Criador de tudo e Pai daqueles
que livremente lhe veneram e o aceitaram,
não por causa da proteção que recebem
mas, devido a aliança que têm com Ele.
Porque Deus é absoluto e verdadeiro
e, se você ainda não o conhece
então, sugiro que comece a fazer preces
que, na realidade são petições,
estudem a sua Palavra e
usando a força existente no coração à Ele se entregue
e, verás em breve na tua própria vida
uma transformação radical, porém divina
porque vem Dele, esse magnífico Deus celestial.
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Células
Ontem, escutei uma reportagem
que, realmente me deixou fascinado
pois, fiquei agora sabendo
que em nosso corpo esquisito,
frágil mas, francamente belo!
Habitam mais de cem trilhões de células
quais, dois milhões delas
se renovam há cada instante
contanto, reciclam-se continuamente.
E, a razão disso acontecer está na renovação
que o nosso corpo precisa
para, então, poder viver uma vida
forte, saudável e de longa duração.
Porque as células quando são sadia
elas trabalham em prol do nosso bem-estar,
somente quando infelizmente elas ficam doente
é, que realmente nos incomodam.
Pois, obviamente surgem as doenças
e com isso muito aborrecimento, pranto e dores
devido aos problemas que rapidamente se multiplicam.
Células que assim vivem o seu ciclo
exatamente como nós,
numa reciprocidade complexa
mas, definitivamente necessária.
Porque sem esses ciclos a vida não continuaria,
como, também não existiria vida se faltassem as células
pois, elas evidentemente contribuem e são
parte interligada dessa incrível e vasta criação.
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Natureza em descanso

No orvalho dessa manhã molhada
pela chuva que insiste em cair,
maravilhado observo
um pássaro lindo e solitário
trepado num galho calmamente a dormir.
E, no conforto desse simples apartamento
feliz e completamente sossegado,
bebo um café quente e sempre aromático
enquanto, através da janela vejo
a natureza em seu teor e relevo
carinhosamente irrigar esse vasto campo.
De perfume, fulgor e encanto
que, hoje, acariciado pela água e uma leve brisa,
parece-me ter tirado o dia
exatamente como eu
para, nessa terra de destaque e graça
serenamente descansar.
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Folhas

Achei realmente super interessante
o título dessa Antologia
por saber que em breve
suas páginas estarão repleta
de palavras cuja beleza
valerá a pena ler
como, também comentar.
E, embora todo título tenha a sua validade,
aos poucos cada folha conhecerá a realidade
do escritor que por vontade
quiser as suas idéias aqui contar.
Preenchendo assim, as folhas que estavam em branco
e de fato, alegremente esperando
os autores com a tinta
assim como imaginação,
as folhas desse livro em branco até então,
verdadeiramente cada linha
carinhosamente e sem agonias
enchê-las de belas palavras
para, em harmonia e grande graça
absorvê-las com emoção.
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Sementes

Sementes que se espalham
nesse mundo fecundo e vasto
que, com o tempo dará
frutos que muitos já
sinceramente narrando, estão farto!
Pois em vez de ajudar produzirem
o amor e a paz, para, assim viverem livres,
procuram sempre cultivar o ódio
semente que causa separação e desgostos
para tantos que aqui vivem
lutando contra esse sentimento
que, generalizando é tão desfavorável.
Por isso vos peço: ó sementes erradas...
Procurem criar sempre o bem
nesse mundo que ainda muitos têm felicidade
e portanto, tranquilidade para oferecer
às sementes que aqui queiram crescer
completamente saudáveis, para,
livres de traumas, complexos ou vaidade
feliz e sem maldade esse mundo vencer.
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Moléculas

Analisando o ser humano no nível molecular
observo totalmente entusiasmado
a incrível integração de fato
existente em cada molécula,
átomo, que em si é,
o que realmente todos nós somos.
Portanto, quando analiso à fundo
o que verdadeiramente nos forma,
finalmente entendo as palavras
que Jesus sapiamente falou
quando nos comparou com um grão de areia.
Criação que até me entonteia
devido a vasta diversificação
cujo saber, poder e interligação
fascina-me tentar entender
para, então compreender toda a sua dimensão.
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Quantum
A maior descoberta até o presente momendo
na magnífica área espacial
foi o descobrimento do quantum,
porque em si, transformou totalmente
teses e fórmulas que até recentemente
estudávamos pois pensávamos
serem certa, contanto real.
Acontece que o quantum nos mostrou
que o universo é muito mais complexo
do que realmente nós acreditávamos.
Por isso, estou completamente fascinado
com essa nova descoberta
pois, ela nos mostra com certeza
devido aos imensos avanços tecnológicos,
uma realidade cujos olhos não podem ver
portanto, somente a mente por compreender
é, que aos poucos conclui
por causa da complexidade
que essa força tem e gera de verdade
em realção ao próprio universo
que, através dele move-se
tornando-se leve, frágil e totalmente maleável.
Porque, apesar de não vermos
devido ao fato da matéria ser negra,
mas, apesar disso estamos ciente
que os universos estão se expandindo
e, sabem quem está lhes movendo
cono, também lentamente vos puxando?
É esse incrível porém magnífico quantum,
força que, apesar de nosso espanto,
na comunidade científica passa à ter sentido.
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Comunicação
Na relevância das palavras medito,
em sua formação maravilhosa existo
para, assim poder criar por fim
uma sábia e sólida comunicação
entre o físico e o espírito,
universo que vejo, portanto afirmo,
existir em perfeita união.
Porque é importante aprendermos
um idioma na totalidade
para, durante a comunicação podermos
nos exprimir com teor e beldade.
Principalmente no mundo de hoje,
onde a tecnologia em todo lugar
rapidamente se desenvolve,
exigindo estudo, competência e conhecimento
para obtermos a comunicação
em diferentes formas e padrão.
Que, francamente sinto
à passos largos estar se modernizando,
para assim, aperfeiçoados por fim,
a comunicação alegremente exercer
com sapiência, amor e querer
portanto, realmente livre
da ignorância que só oprime
quando nos falta o saber.
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Criação
Manhã fria e chuvosa,
natureza cuja beleza
reflete o saber e grandeza
de quem com todo o seu Amor
querer, poder e tremenda imaginação
alegremente tudo criou.
Para assim, essa criação de esplendor
do seu lugar calmamente observar
orientando-nos e nos ajudando sempre
na formação durante a duração
que aqui, todos terão de passar.
Pois, esse é o preço da invenção
que esse Ser incrivelmente criou
caso contrário, teríamos sido destruído
devido a desobediência para com o Altíssimo!
Porque, desde o início dessa criação
que o humano feito um bobo se rebeliou.
Para quê? E, o por que?
Triste me pergunto...
Pois, já deveríamos saber
e, totalmente compreender que,
Deus nos criou não porque precisa de nós
pois, se pararmos para analisar
a importância que temos em relação
à essa vasta e diversificada criação
então, logo reconheceremos que o seu Amor é imenso!
Porque, vejam quanto trabalho
de fato temos lhe dado
por vivermos vidas em vão?
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Um Artista especialista
Letras cuidadosamente desenhadas,
pedaços de papel espalhados no chão.
Quadro extraordinariamente pintado
e, pendurado numa parede de cor branca.
Diagonalmente à outra tela já quase pronta,
revelando-me com todo esplendor
a natureza e amor desse artista,
ao mundo completamente desconhecido
mas, que no percurso de sua vida tem criado
uma enorme coleção de quadros
belos e minuciosamente pintados à óleo
valorizando assim essa magnífica arte,
feita por um artista realmente simples
que, inclusive nunca esteve nesse tipo de escola
mas, que verdadeiramente é um grande desenhista
além de ser um incrível especialista como pintor.
Pois, tudo que produz é maravilhoso!
Incluindo obviamente as cores que dá,
porque de fato sabe escolher,
dando relevo, teor e prazer
para quem seus quadros costumam analisar
para, então, por ventura comprar.
Por isso, abertamente admiro
esse modesto e quase desconhecido artista
que, sem márgens para dúvidas é um grande especialista
dessa arte linda e artística
qual, francamente admiro
pois, sou fã de quem pinta
indiferente à fama que possa
com o tempo, devido aos seus feitos conquistar.
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Tecnologia
Sentado na cadeira totalmente confortável
e, de frente ao meu computador,
desfruto da tecnologia com prazer e alegria
porque quero aprender e assim transmitir
aos que infelizmente ainda desconhecem
o que realmente essa tecnologia
nos oferece com sabedoria
imensa interligação e valor.
Pois, vejo de fato abismado
essa revolução tecnológica
que, modificou tudo que outrora
todo esse mundo entendia
e, portanto fazia,
tecnologia que transformou sem ironia
até mesmo a própria comunicação.
Porque agora, a datilografia deixou de ser usada,
dando lugar a digitação
onde máquinas e gente totalmente conectada
comunicam-se ao mesmo tempo
aumentando assim a dinâmica da comunicação
como, também da palavra,
tanto oralmente falada, como digitada.
Tecnologia que, cada vez mais se aperfeiçoa,
tornando-se no processo mais rápida
como, também bem mais prática,
melhorando contanto o estilo de vida.
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Pois, até mesmo um simples brinquedo
juntamente com o famoso carro
tornaram-se objetos comunicativo
e, totalmente preciso,graças realmente a tecnologia
que, como se fosse uma magia,
une, filma e relata tudo que vemos e dizemos
enquanto ao mesmo tempo
porque tudo que existe está interligado,
devido aos satélites antecipadamente nos avisa,
como no caso do sistema GPS,
os lugares onde pretendemos chegar.
Tecnologia que à cada dia se modifica,
transformando no processo padrões de vida
da mesma forma que tem mudado comportamentos...
Por isso, ser justo realçar nesse momento
o seu valor em todos os sentidos.
Enquanto ao mesmo tempo devemos olhar adiante
e, pelo menos num curto instante parar para refletir
se realmente valerá a pena existir
num mundo totalmente conectado
onde, tudo verdadeiramente é observado
deixando-nos assim prisioneiros
da tecnologia que hoje tanto se fala
mas, que pelo menos ao meu ver, em pouco tempo,
provavelmente as máquinas irão nos substituir.
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Ritmo da Vida
Crianças que brincam e correm,
homem no ponto de ônibus parado,
carros que velozmente nas ruas passam
seguindo o ritmo da vida
que, na realidade nunca para!
Nem mesmo quando já estamos mortos.
Porque a vida mesmo sendo esquisita
e, realmente super complexa,
ela não se acaba quando o nosso coração para,
muito pelo contrário...
Pois, a existëncia não consiste apenas na forma física,
aliás, toda religião atesta isso,
por essa razão não tenham medo da morte,
porque ela representa apenas um ciclo
físico e espiritual completamente unido.
E, até os médios há muito tempo afirmam
juntamente com o próprio Jesus Cristo
que a vida espiritual é eterna
portanto, repleta de ritmo
ou seja; de bastante movimento
causado por todo tipo de espécie
que, alegremente à Deus agradecem.
Não só por estarem vivo
mas, também pelo ritmo que continuamente
em grupos ou simplesmente sozinho fazem,
criando assim uma coreografia de beleza e profundidade
para essa realidade que aqui descrevo
pois, estou apaixonado por seu relevo,
quadro de formação eclético,
como também complexo
mas, que exprime a sapiência e o poder
desse Ser que constantemente cria e tudo criou.
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Conhecimento

Vamos progredir no conhecimento científico
portanto, não apenas no filosófico,
repleto de desejos mas nunca sólido,
devido há muitos dos sonhos serem vagos
por isso, diria válido somente para as teses
que nas universidades se multiplicam de fato.
Daí estar no rol daqueles que acreditam
que devemos investir profundamente no conhecimento,
criando no processo novas tecnologias
para, então sábio, livre e rico,
podermos finalmente conhecer outros universos,
viajando confortavelmente em objetos
rápidos, seguros e complexos
que, devido aos enormes investimentos na ciência criamos.
Para, obviamente visitar,
conhecer e, contanto se interligar
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com esses seres que há muito nos visitam,
alguns, confesso, serem mesmo esquisito
mas, por causa do conhecimento que têm,
acredito terem sido criado antes de nós.
Por essa razão e devido ao conhecimento adquirido,
viajam sem limites através desses cosmos
realmente, repleto de vida inteligente
embora sejam bem diferente da gente...
Apesar de crer, que adoram o mesmo Ser
Criador de tudo e de todos!
Provedor de todo conhecimento
que, sinto se continuarmos pesquisando
como, também acreditando e investindo,
com o tempo certamente que iremos
chegar ao nível desses extraterrestres
e, felizes devido ao conhecimento obtido
verdadeiramente daqui um dia sairemos
para, totalmente livre e sereno,
esses universos magníficos por fim conhecermos.
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Evolução
Estou impressionado e ao mesmo tempo maravilhado
com as invenções tecnológicas de agora
pois, realmente estão revolucionando
um século que, sinceramente, estou convencido
que irá proporcionar diversas surpresas agradáveis.
Porque hoje, desde cedo as crianças são expostas
literalmente há várias áreas tecnológicas
portanto, não como antigamente...
Onde, infelizmente não tinham oportunidades
devido a tecnologia não existir de verdade.
Agora, o pensamento tornou-se convencional
e, tudo que realmente se faz
é prático, rápido, e voltado para todos!
Contanto, não apenas para um público,
como foram muitas das invenções de outrora...
Deixando a grande maioria de fora
por causa do preço, somente à desejar...
Mas hoje, devido a evolução tecnológica,
as coisas que são criadas para o uso doméstico
são inteligentes, leves, duráveis e bem mais barata
e, além disso tudo, elas têm uma grande vantafem,
pois a sua criação é multifuncional!
Daí estar animado com essa grande evolução
tecnologicamente se falando,
por saber sem enganos que contribuem
imensamente no nosso cotidiano
porque, enquanto estou escrevendo
conversando ou simplesmente meditando,
a máquina que comprei está também trabalhando
e, mesmo antes de terminar o que estou fazendo
rápida, silenciosa e sem erros,
as páginas de um livro inteiro
à minha espera pronta estará.
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Impressão
Me impressiona observar a natureza
com seus ciclos constantes
que, para mim simplesmente revelam
saber, beleza e poder que, claramente atesta,
realmente ser movida por um Ser
que tudo criou e constantemente cria
como a Bíblia eloquentemente confessa,
devido o seu prazer e incondicional amor.
Essa é a informação que tenho
e, inabalável convicção,
após observar e profundamente meditar
sobre a sua Palavra e as coisas que me cercam
por isso, tenho a intuição de estar certo.
Porque, a impressão que tenho
à respeito dessa imensa e complexa criação
sempre foi, pois, escuto, vejo e entendo
que tudo existe interligado,
exatamente como, hoje de fato temos
a internet conectada com a gente
juntamente com os inúmeros aparelhos nela interligado.
Formando assim um quadro fantástico!
mas, que para mim simplesmente é
uma pequena demonstração do que esse Ser
de seu apogeu onde reside o Saber,
uma vasta e bela criação aqui criou
para, então, com a sua própria evolução,
podermos relatar com satisfação
essa inequívoca impressão
criada pela noção de tudo que sinto
contanto, experimento e vejo
nesse paraíso de incrível relevo
e, magnífico colorido e teor.
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Estação
Ah! O inverno finalmente chegou...
Trazendo com ele muito frio, vento e neve
para, juntamente à lareira tranquilamente
agasalhados nesse lar de amor sempre,
essa belíssima estação alegremente observar.
Inverno que sabemos logo passará,
porque faz parte de um ciclo
realmente, perfeitamente organizado
e, portanto contido,
nesse magnífico ato chamado vida!
Pois, quando calmamente paro
e, minuciosamente analiso cada estação,
fico feliz e agradecido por ver
como também, perfeitamente entender
quão incrível e organizado é cada estação.
Para, nesse majestoso quadro
embebecido com a sua beleza
assim como fabulosa grandeza,
o vinho apaixonadamente saborear.
Porque agora, o inverno caprichosamente nos assola
com o seu frio bem peculiar,
trazendo-nos a neve, muita chuva e fortes ventos
típicos dessa estação que, quando finalmente passa,
deixa-nos a lembrança de seu poder e graça
juntamente com os destroços
causado por esses ventos bravos e loucos
mas, que fazem parte de uma estação
super bela e verdadeiramente mágica.
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Natureza

P
A
R
I
S
E

Tempo impetuoso,
com chuvas, raios e trovões,
árvores bailando
devido a força dos ventos
que, pelo menos para mim,
demonstra uma Natureza viva!
Forte, determinada e repleta de emoção.
Por isso devemos ter cuidado
em realmente nunca feri-la!
Porque, esse é o nosso habitat
e, se de repente a Natureza ficar doente
ou, simplesmente se cansar de nós,
perderemos não só o nosso lar
mas, também as nossas existências
que, às vezes geralmente
quando perco a paciência
me indago realmente abismado...
Será que vale mesmo à pena esse caminho continuarmos?
Pois, estamos destruindo tudo e
há qualquer instante a Natureza poderá se vingar,
colocando assim um fim
nesse paraíso que sempre foi o nosso lar.
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A Cegueira

Observo como é complexo
o problema da cegueira
principalmente, quando nascemos
sem o auxílio de nenhum mecanismo
como, por exemplo, óculos ou lentes de contato
para, podermos de fato enxergar.
Portanto, quando paro para analisar
como todo o nosso corpo internamente funciona,
vejo sem nenhum espanto, apenas curiosidade,
porque nem tudo pode ser visto como uma fatalidade,
devido a realidade orgânica existente
na matéria que constitui toda gente
no sentido de como fomos gerado.
Pois, examinem-me como um exemplo,
nasci num mundo realmente vendo
mas, devido a ascendência genealógica,
com o passar do tempo fiquei com sérios problemas visuais
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por causa do glaucoma que
na realidade é uma doença dos olhos
de origem hereditária, como tudo enfim...
Daí, hoje, ter decidido escrever
sobre essa doença que há muito me inflige,
dificultando imensamente o meu viver.
Mas mesmo assim, apesar dos pesares...
Vivo com dignidade e sabedoria
porque, aprendi de minha querida mãe a filosofia
que o segredo para todo sucesso está em como nos vemos,
e não na condição em que no presente momento nos encontramos
pois, nessa vida tudo se transforma
portanto, radicalmente muda,
trazendo sempre um ensinamento
quando de fato estamos preparados
para aceitar a mudança sem lamentos.
Como, no meu caso a cegueira
que, caprichosamente sem me ter pedido licença
a luz dos meus preciosos olhos aos poucos tirar.

49

S
I
L
V
I
O
P
A
R
I
S
E
R
E
F
L
E
X
Õ
E
S

Concepções
A grande razão da dificuldade
que as pessoas na realidade
têm em verdadeiramente criar,
está nos hábitos que formou
e, com profunda paixão abraçou
sem parar para nesses costumes meditar.
Daí, ser difícil para muitos
de realmente porem um fim
em tudo que gostam ou acreditam
devido as concepções que eles mesmos
criaram em seus íntimos,
tudo graças ao receio que
com essa mentalidade vem
pois, dos julgamentos têm pavor.
Acontece, que ninguém deve pensar assim!
Porque essa é a receita para o fracasso
contanto, para o seu próprio fim.
Escrevo isso, porque em minha vida vi
e, portanto constatei que,
as concepções saudáveis
geram bons frutos em sua totalidade,
pois são criações prazerosas
como, aquele livro que, após se ler,
verdadeiramente nos inspirará,
da mesma maneira que nos iluminará
devido a sua beleza, conteúdo e forma.
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Estrela
Vejo inúmeros pássaros
juntos e felizes tomando banho
refrescando-se do calor gerado pelo sol.
Estrela que nos aquece,
enquanto ao mesmo tempo nos ilumina,
evitando assim que vivêssemos
eternamente no frio, como também na escuridão.
Por isso até as aves te apreciam,
ao mesmo tempo que alegremente
molham as suas penas super coloridas
aproveitando o calor que essa Estrela
gratuitamente nos dá sempre.
Porque, evidentemente todos reconhecem
a importância que o sol tem
na formação e sustentação de tantas espécies
como, por outro lado, na sua própria destruição.
Portanto, nesse dia ensolarado aproveito
para caminhar,fotografar e cantar,
parando de vez em quando para descansar e
essa magnífica natureza observar.
Pois, exatamente como os pássaros gosto
de agradecer ao Criador e demonstrar
o meu contentamento pela vida.
Nesse caso, pela luz e calor emitido por essa Estrela
cujo poder, beleza e grandeza
francamente me deixa perplexo
por ver, como também entender,
o valor e magnitude dessa criação
porque, sem essa Estrela provavelmente
poucas seriam as vidas que aqui propagariam
devido o breu e o intenso frio
que, por ventura assolaria esse planeta de fato.
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Cores
As cores existem por um fim
e, como exemplo temos o arco-íris,
mágico mas verdadeiramente sempre belo.
E, embora o vejamos apenas por um determinado tempo,
as suas lindas cores nos revelam
a importância que cada uma tem
nessa criação sábia e artística!
Realmente uma obra prima
quando, calmamente observamos
o relevo da magnífica imaginação de quem
como, se exatamente estivesse
pintando um grande quadro
minuciosamente tuido criou.
Porque, quando paro para analisar as cores
contida em cada criação,
além de ficar perplexo por sua beleza e nexo
observo com admiração o detalhe existente
em cada uma de sua invenção.
Daí, ser um eterno apaixonado pelas cores
que, constantemente vejo em abundância
espalhada realmente por todo lado
e, até mesmo no espaço,
nesse cosmo complexo porém fantástico
por ser simplesmente belo!
Quando, pacientemente lhe analisamos.
Pois, é somente aí quando notamos
a beldade das cores inteligentemente usada
para colorir essa imensa criação cuja graça
reflete o retrato de quem à produz.
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Grupos
O bem e o mal existem
nesse mundo totalmente interligado
embora no final terminarem separado.
Contanto, qual é o lado que pretende seguir?
Porque, sabemos que, quando daqui partirmos,
continuaremos vivendo em grupos
mas, dessa vez completamente separado...
Pois, realmente, continuaremos existindo
numa dimensão cujo grupo
depende do destino que escolhemos
quando, por um certo tempo vivemos aqui.
Portanto, temos que tomar cuidado
em relação às coisas que fazemos
pois, sabemos que existem vários grupos
mas, nem todos nos levará ao Altíssimo.
Por isso, desde cedo escolhi
permanecer nos grupos que fazem somente o bem
porque, sei que aqui a gente só colhe
o que realmente se plantou.
Daí, hoje, verdadeiramente poder sorrir
e com satisfação diariamente colher
os frutos das excelentes sementes que plantei,
obviamente com grande sacrifício
mas, que agora usufruo desse investimento que criei.
Porque de fato sempre quis
nessa enorme escola rapidamente aprender
para, feliz e totalmente absorvido
no grupo do amor e do bem crescer,
trazendo luz, sorriso e saber
aos que ainda infelizmente desconhecem
a real vida que esse grupo alegremente conduz.
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Toda Arte será julgada
Na arte de escrever alegre estou
escrevendo em linhas geralmente tortas,
colorindo letras nunca morta,
dando vigor às palavras
porque, artista é sempre assim,
constrói do nada a arte
para, uma vez terminada
o mundo conhecer e, então poder julgá-la.
Enaltecendo ou, literalmente destruindo
a arte juntamente com a reputação
do artista que tanto preserva
por realmente ambas amar.
Criando assim uma bruta realidade
que, todo escritor, goste ou não,
precisa urgentemente entender que,
tudo que ele ou ela criou
cedo ou tarde será analisado
e, portanto julgado,
alimentando a sua própria satisfação
ou, simplesmente repúdio de fato.
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Literatura
De palavra em palavra criamos
algo para se poder ler
para, então, uma vez concluído,
o verso poder fazer sentido,
dignificando assim a Literatura.
Muitas vezes obscura
devido ao lixo que muitos escrevem,
talvez por serem breve
ou, simplesmente por lhe faltar
realmente o conhecimento
super importante para que a Literatura se torne
verdadeiramente nobre
porque, causou curiosidade,
despertando com isso importantes leitores.
Alguns, até de fato Doutores
que apreciam a boa leitura
por verem nela um canal para o ensinamento
infelizmente, cada vez mais difícil ,
principalmente nos dias de hoje...
Pois, apesar de parecer fácil
devido aos avanços tecnológicos,
tudo custa dinheiro, e não é barato...
Mas mesmo assim continuo construindo
diariamente sentenças à finco,
porque me dediquei a Literatura
pois, amo-a com grande ternura
e, enquanto poder escrever
com amor e prazer publicarei
independente de quem queira ler
por entender que, a Literatura só tem valor
quando feita com fulgor!
Porque aí, sim, definitivamente será um esplendor.
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Aparição
Deitado sozinho em meu quarto
aproveitando a liberdade e a paz
recebi momentaneamente uma visitação surpresa,
espírito cujo poder e beleza
me fez refletir no paradoxo e grandeza
existente nessa criação.
Que, como entendo existe
paralelamente à essa dimensão
e, possuem diferentes formas,
embora tenham sido criado pelo mesmo Criador
cuja união, sapiência e amor
está constantemente presente de fato.
Porque vi e, automaticamente recebi
telepaticamente é claro,
esse ensinamento, qual, rapidamente entendi
como tudo é incrivelmente organizado.
Aparição que na realidade não me surpreendeu,
apenas me deixou maravilhado
por entender que tudo existe interligado
numa simetria verdadeiramente perfeita!
Que, por sinal é fruto de sua bela natureza
movendo-se através de seu comando,
nunca abusivo e absolutamente correto.
Essa aparição me serviu para finalmente entender
que isso realmente sempre existiu,
acreditando que eles nos aparecem
não somente por serem mensageiros
desse Deus soberano e verdadeiro
mas, também para entendermos
a profundeza existente na conexão
entre o físico e o espírito
dessa magnífica e complexa criação.
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A Beleza
Muitos enaltecem a beleza
por acharem que a aparência externa
é o que determina a beldade de um ser,
fator esse que veemente descordo,
por entender que a real beleza
sempre foi e será a interna.
E sabem o por quê?
Porque em nosso interior habita um ser
ou, melhor dizendo: um espírito!
Esse é o verdadeiro homem e,
um dia será julgado
quando, daqui partir, é claro.
Portanto, vos sugiro que parem de se importar
com a aparência que todos têm
pois, ela não é real e nem determina
a beleza interior que realmente dita
aqueles que de fato são bonito.
E, embora para muitos parecerem esquisito,
geralmente são esses feios
e para o mundo desprezado
que, realmente são lindos e para Deus têm valor.
Porque a aparência externa nos cega,
tirando-nos a capacidade de podermos ver
a beleza real que existe em nosso interior.
Portanto, nunca julguem alguém por sua aparência
nem mesmo um livro por sua capa
pois, a beleza externa engana,
por isso, considero-a opaca,
porque rouba por completo a graça
existente na beleza interior.
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Através...
Através da grandeza do brilho
de uma belíssima estrela,
naquela inesquecível e mágica noite
onde até reis e magos guiaste
através de impressionantes visões e sonhos
um casal de inabalável fé tocaste.
Para que assim, uma Virgem pudesse conceber
de uma forma totalmente sobrenatural,
e a semente do bem que combateria o mal
livremente implantado nela,
amorosamente, como também silenciosamente,
realmente viesse crescer,
realizando-se assim, através de Ti,
verdadeiramente profecías milenares.
Mas, tudo não parou aí!
Nasceste, cresceste e realizaste
milagres até hoje comentados
e, como se isso não fosse bastante,
naquela maldita cruz como Rei morreste,
ressuscitando dentre os mortos no terceiro dia!
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Dando-nos com isso esperança e alegria
deixando-nor realmente abismado
quando da cruz bradou essa incrível sentença:
Pai, em suas mãos entrego o meu Espírito!
Está consumado! Criando naquele exato momento
uma nova aliança com os seus filhos
antes de subir para a Glória
obviamente, já totalmente em festa após isso.
Porque lembraste de nós, ó Jesus Cristo...
Apesar de tudo aquilo que passaste
e, através do teu poder, como também querer,
do Céu enviaste o teu Espírito
para, os que aqui andam aflitos
e, verdadeiramente te amam, confiam e glorificam.
Porque reconhecem que não és só filho,
nem muito menos uma vítima das circunstâncias
mas, sim, um Deus soberano, único e vivo!
Que tudo fará para na Glória você chegar
pois, sinceramente te ama e quer te ver
habitando no melhor lugar de todos os universos,
por ser o único em que viverás
através Dele ( Jesus Cristo )
em plena paz e segurança,
como, também terás uma existência eterna
e completamente santa.
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Estrada
Somos cercados por diferentes universos
que, em si formam um conjunto de caminhos
daí, alguns se perderem quando escolhem andar sozinho
enquanto outros, seguem multidões de loucos
fato esse que, francamente nunca entendi.
Por isso, livremente entendi seguir
a Luz que me faz constantemente sorrir,
além de me guiar, assim como iluminar
os becos que sei, sozinho terei que passar
para, então, iluminado e protegido
vencer qualquer forma de perigo.
E, apesar dos vários labirintos
realmente aqui existente,
na estreita estrada que nos leva
há termos uma vida eterna,
confiante e totalmente paciente
nela alegremente caminho
por saber que não ando sozinho
pois, sei que Deus está sempre presente.
Daí não ter medo, nem muito menos receio
dos problemas que nessa vida sempre surgem
porque, prefiro ser obediente à sua Palavra
e seguir essa longa e árdua estrada
por entender que tudo passa...
E, apesar dos inúmeros conflitos
humilhações, insultos e debochada,
serei eu que finalmente
após atravessar essa estrada
eternamente irei sorrir
pela grande vitória alcançada.

60

Pesquisa
Contemplando nessa magnífica imensidão
que é o nosso interior na realidade,
me deparo com fascínio e curiosidade
aos inúmeros labirintos que
internamente temos, quais, sinto,
precisarmos pesquisar de verdade.
Para, então, tentar melhor me compreender,
assim como os outros...
Estudando e cautelosamente analisando
os seres que me cercam e convivo.
Para, nessa pesquisa livre de conceitos
o nosso interior finalmente conhecermos,
ficando através dessa investigação
completamente redimido da ignorância
que, até esse devido momento
infelizmente, tanto mal nos infligiu
por ainda nos faltar o conhecimento.
Mas, é só pesquisando que se aprende
a complexidade dessa criação
porque, tudo que foi criado podemos
após estudarmos claramente entender
pois, ao meu ver o que falta é vontade
principalmente, quando essa parte do governo,
porque toda pesquisa exige muito dinheiro
mas, as descobertas que obteremos dela
cobrirão imensamente os investimentos
como, também os sacrifícios
que muitos pesquisadores fazem
em prol da ciência e suas descobertas,
sem esquecer de mencionar a fama
que, obviamente terão de verdade.

61

S
I
L
V
I
O
P
A
R
I
S
E
R
E
F
L
E
X
Õ
E
S

Terra: palco de muitas vidas
Meditando nesse caso
em meu quarto sozinho mas na paz,
confesso que, finalmente entendi
as múltiplas reencarnações que aqui
realmente, acontece de verdade.
E, nessa realidade de repente,
sem menos esperar em minha mente veio
um quadro instantaneamente
como, se estivesse vendo um filme
nele, uma mulher jovem, loura e bela
sozinha na rua calmamente andava.
Mas, o que mais me admirou
foi o caso dela parar para olhar
longamente cada vitrine de loja
sem de fato, pelo menos em uma delas entrar.
Observando-a, e mantendo uma certa distância
dessa linda moça calado fiquei
embora, continuasse intrigado
quanto a área e época pois, para mim se parecia
com a cidade de Paris de aproximadamente três séculos atrás.
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Então, nesse incrível momento,
repentinamente escutei uma suave voz que me falou:
essa belíssima mulher que acabara de ver
de fato foi você numa reencarnação anterior.
Fiquei impressionado com o que escutei,
assim como com o que vi
mas, feliz por saber que na Terra
realmente representamos inúmeras vidas
como, se todos estivessem num imenso palco
representando por querer esse fato de várias reencarnações.
Porque, na realidade não morremos
quando o nosso espírito deixa o nosso corpo,
apenas nos reunimos nesse vasto lugar
onde as reais escolhas e nascimentos ocorrem
para, assim, totalmente livres em nossas escolhas
podermos por um determinado tempo escolher
papeis, portanto vidas,
que brevemente em todos os universos representaremos
incluindo obviamente a Terra
palco de muitas vidas
que, aqui se encontram e desencontram por um fim.
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O Poeta
O Poeta costumamente rir,
lê muito e, de vez em quando chora
pois, também é humano
portanto, não está livre da dor nem do pranto
que tanto vê por toda História.
Mas, geralmente prefere existir amando
contanto, divulgando palavras doces
que, em si são o reflexo
de seu semblante complexo
para o padrão que, infelizmente,
tantos vivem no hoje.
Mas o Poeta apesar dos pesares...
Procura sempre viver uma existência livre
por isso, geralmente o encontramos
sozinho embebecido em versos
escrevendo ou, simplesmente cantando
embora, esteja sempre alerto
para os universos que o cercam,
incluindo a natureza que tanto ama.
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Daí, ser um verdadeiro apaixonado
ou, melhor dizendo: romântico!
Constatamos isso muitas vezes nos cânticos
vindo dos seus poemas líricos
que, quando analisado à fundo
observamos a perfeição de sua construção.
Os poemas são assim porque vieram do coração
contanto, do âmago de seu ser,
concluí isso, após minuciosamente ler
cada narração de fato,
verificando um amor infiltrado
que, na realidade torna-se em sua marca
já eloquentemente bem registrada.
Principalmente em seus versos de amor,
porque geram curiosidade, paixão e sabor
e, não somente ao seu leitor
mas, aos que veem no Poeta
indiferente do que atestam as letras
o seu real valor.
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A morte é uma ilusão
Existe inúmeras pessoas que pensam
que a morte é verdadeiramente o fim
dessa existência física que
por um certo período de tempo temos aqui.
Acontece, que os diferentes casos que ocorrem
quase diariamente nesse mundo,
atestam exatamente o contrário.
E, muitos até têm sido arrebatado,
visitando lugares onde nunca anteriormente frequentaram,
e, como se isso não bastasse,
já foram feito vários documentários
de pessoas que foram visitados
portanto viram, como também até conversaram
ou, simplesmente escutaram recados
de amigos, familiares, contanto, entes queridos
que há muitos anos já se passaram...
E, até mesmo livros sagrados claramente atestam
que a morte não é o fim,
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afirmando que ela é o fim de um ciclo
qual, no outro lado terá um novo começo.
Daí, ficar maravilhado
assim como entusiasmado com essa realidade,
por isso concluí que, a morte é uma ilusão,
no sentido de como entendemos essa transformação
que, realmente acontece com toda essa criação.
Portanto não tenham medo
e, vivam suas vidas naturalmente,
em paz e amando sempre Deus,
porque Ele não somente é a Fonte
para todo conhecimento, como também é o Ser
que faz mudo falar, surdo escutar e cego ver,
vencendo inclusive até mesmo a própria morte!
Contanto, lembrem-se sempre disso:
a morte é uma ilusão queridos,
porque, é exatamente no outro lado
que verdadeiramente ela ocorre.
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Dança de poder
Fiquei impressionado ao observar
e, contanto constatar,
que essa dança de poder
tão visível nos dias de hoje,
entre nações que se julgam sábias e fortes,
totalmente educada, como, também civilizada,
onde várias vezes julgam-se vítimas
desse mata-mata que somente Deus pode.
Acontece que, quando realmente paramos e,
cuidadosamente lhes analisamos,
verificamos que essa dança de poder
diversas vezes ocorre pelo simples fato
da cúpula não se sentir mais segura.
Principalmente, quando vemos no rosto
dessa já bem sofrida sociedade
um inconformismo generalizado
nas ruas outrora seguras e,
onde de fato reinava a felicidade.
Acontece, que agora a situação mudou
e, francamente não importa mais onde vou
pois, presencio roubos, violências e tumultos
infelizmente, em qualquer lugar onde esteja.
Por isso não concordo com a dança de poder
que, na realidade só maltrata,
tirando o brio e a graça de uma sociedade
cada vez mais doente, rude e pobre
devido ao sistema que diariamente
rejeitam-lhes cuspindo-lhes na cara.
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Vida
Acho simplesmente fascinante a vida!
Por ver que cada um tem um ato,
drama cujos fatos variam,
incluindo até o próprio tempo
que viveremos nesse grande palco
qual, muitos chamam de teatro tumultuoso
porque nem sempre é sereno.
Mas mesmo assim e, apesar dos pesares...
Aqui nascemos, crescemos e daqui passaremos,
infelizmente nem sempre fazendo
o que o nosso Criador de fato desejou.
Por isso surgem os dilemas
hoje, bem mais frequentes,
devido a desobediência que sempre
trouxe terríveis consequências,
aumentando o drama nessa existência
que, diariamente vemos,
muitas vezes até sem paciência.
Vida, paradoxo contínuo,
comparada inúmeras vezes à uma peça teatral,
onde as verdades e as inverdades se misturam
causando verdadeiros absurdos
para essa existência complexa, além de eclética
que, por diversas vezes me faz parar
e, profundamente meditar na hipótese
disso tudo ser apenas um trote
ou seja: um grande sonho de ninar.
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Música: uma forma de comunicação
O que realmente é a música?
A música é uma forma eloquente de comunicação
qual, acredito ser universal.
Por isso me animo quando escrevo
variadas formas de composição
que, por diversas vezes surgem em minha mente
quando, francamente não esperava.
Daí, verdadeiramente acreditar que,
por a música ser uma forma de comunicação universal,
autores que, por um certo período de tempo
nesse lindo planeta viveram
e, obras no campo das artes fizeram
mas, que, de acordo com a maneira que entendo,
na realidade, mesmo agora vivendo
no outro lado, ainda com muito gosto fazem.
Tenho como argumento inúmeros trabalhos
realizados através de médios
e, em sua totalidade psicografados
ou, como mencionei anteriormente,
em nossas mentes livremente são enviados.
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Narro isso devido ao fato
disso comigo também ocorrer
pois, muitas vezes tenho de correr
para escrever nos blocos e cadernos
que se encontram espalhados em vários cantos
desse simples mas receptivo apartamento.
Faço isso para não perder os poemas
que rapidamente vêm em minha mente
como, se alguém realmente ditasse
ou simplesmente, diretamente enviasse
sua poesia para o poeta, escritor e autor
embora, ela algumas vezes, já venha assinada
como nos casos psicográficos
onde, usando o médio o autor assina
a obra que enviou, sendo às vezes uma réplica
daquilo que, ele ou ela, um dia criou
quando aqui viveram por um determinado tempo.
Por isso, acredito que a música
é uma forma de comunicação universal,
da mesma maneira que é expressiva
porque, transforma para o bem vidas
que, mesmo sem totalmente entender
vivem continuamente interligado
através dessa comunicação complexa e vasta,
porém bela e, de um magnífico e profundo saber.
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Reencarnação
É super importante refletir na realidade
que a reencarnação acontece de verdade
e, realmente em diferentes formas.
Infelizmente, isso é um assunto pouco estudado
como, também mencionado, devido ao fato
de poucos serem aqueles que
verdadeiramente lhe experimentaram.
Mas, essa experiência também aconteceu comigo
daí, francamente poder escrever
e, descrever para vocês o porquê que hoje,
acredito que a reencarnação não é um mito
como outrora, devido às interpretações errôneas
vindas de denominações religiosas duvidosas
que se concentram mais no dinheiro
do que propiamente no ensino,
juntamente com às inúmeras prosas
que, no fundo não passam de fofocas,
por isso pensava que a reencarnação
era pura lorota, contanto, nunca ter existido.
Agora, após profundamente meditar
e cuidadosamente analisar
esse arrebatamento que tive ( OBE ),
pois lembro-me, como se tudo ocorreu nesse instante
e, louvo a Deus, assim como agradeço
porque reconheço que a sua Palavra
além de ser verdadeira, é santa, fiel e sábia.
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Recordo-me que em minha cama
deitado e tranquilo estava
pois, tinha acabado de orar e meditar
como, costumo fazer toda noite antes de dormir
e, no sossego do meu lar calmamente adormecer.
Para, logo depois na mesma madrugada ver
o meu espírito sair do meu corpo
e, numa velocidade relâmpago viajar pelo cosmo
em direção à esse esplêndido lugar
qual, a religião chama e ensina de Céu
mas, que claramente vi ser um enorme planeta
repleto de seres, magia e riqueza
cujo esplendor e grandeza
vai além de qualquer imaginação.
Pois bem, exatamente nesse lugar
por um certo período de tempo me encontrei,
e até vi a minha eterna querida mamãe
que, daqui partiu já faz algum tempo...
De joelhos nesse imenso jardim
completamente destraída colhendo enormes flores,
que por si, ao terem seus talos quebrados
imediatamente no mesmo instante
outro rapidamente crescia e o substituía,
sempre dançando ao suave som de várias arpas
cujas notas musicais lentamente se espalhavam
devido a calma brisa que ali soprava constante,
Paraíso cuja paisagem realmente me fascinava.
E dali, subitamente me transportei para uma outra área
desse magnífico e enorme planeta,
foi quando de uma certa distância vi
uma esquisita máquina de forma retangular
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onde, um ancião de barba e cabelo branco e longo
vestido numa túnica também de cor branca
chamar sinalizando com as suas mãos uma criança
que, calada por si mesma entrou nessa máquina
para, logo em seguida uma branda voz
telepaticamente me falar que aquele ser
embora para mim se parecesse com um humano
ou, melhor dizendo, com um menino,
é de fato um espírito que dali iria viajar
exatamente como Deus comandou
e portanto lhe fôra dito.
Confesso que fiquei impressionado,
da mesma maneira que maravilhado
porque, finalmente compreendi
que a reencarnação ocorre simultânea
indiferente ao que na Terra se acredita.
Para, logo após esse incrível quadro observar,
o meu espírito rapidamente ao meu corpo retornar
e, depois de muito pensar, orar e meditar,
como também, por diversos ângulos analisar
sozinho no meu quarto em minha cama deitado,
verifiquei que realmente nunca perdi
a lembrança de todas as coisas que vi,
chegando a conclusão que não perdemos a razão
quando somos escolhidos para subir
e, nesse plano abismado observar
o que Deus decidiu nos mostrar
enquanto aqui, concentrado estamos
estudando nessa imensa escola,
vida, cuja saga vale a pena se narrar.
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Reflexos
Deitado na cama em meu quarto
onde, por longas horas costumo meditar,
momentaneamente abro os meus olhos e vejo
reflexos de luzes que sinto
estarem aqui para me guardar.
E, na segurança dessa proteção
feliz sossegadamente adormeço,
acordando-me bem cedo
com os raios do sol que teimam
pela brecha da cortina que tenho
em minha janela livremente entrar.
Para assim, refletir na parede
realmente toda branca,
a luz dessa estrela nunca branda
pois, constantemente cria plasma
cuja conotação francamente varia.
Porque, da mesma maneira que nos aquece
ilumina e ajuda na germinação,
pode muito bem também destruir
vidas que assim, provavelmente,
passariam em poucos minutos,
causando um enorme reflexo
devido a explosão que ocorreria por certo,
principalmente se vista do escuro ( cosmo ).
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Visitações
Quando paro e analiso o imenso espaço
desses vastos e lindos cosmos,
concluo sem nenhuma dúvida,
devido aos mais de mil planetas até agora descoberto
que, certamente não estamos sós nesses universos
ao meu ver repletos de vida
completamente inteligente
e, que urgentemente precisamos conhecer
para, então, -podermos realmente avaliar
de fato a nossa procedência.
Porque, na realidade nunca entendi,
talvez devido à visitações que recebi
quando ainda criança, que,
verdadeiramente mudaram o meu ser
como, também todo o meu entendimento,
principalmente, quando cresci e vi
o que até hoje os sistemas nos têm ensinado.
Pois, misturam mitos e criam histórias
totalmente ilusórias para tentarem explicar
visitações até hoje ocorridas
mas, pelo menos na mídia, pouco relatada
e pessimamente narrada, porque,
obviamente são controlada
por órgãos estatais e, a razão que dão
por detrás dos bastidores políticos para isso é:
não quererem criar pânico na população.
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Infelizmente, na sua maioria ignorante
quanto ao fato que não vivemos sós nem um instante,
porque somos constantemente observados
como, minuciosamente analisado
por seres que foram criado
exatamente pelo mesmo Deus que cremos
centenas, milhares, milhões, ou, até mesmo
bilhões de anos antes mesmo de termos sido gerado.
Seres que viajam e andam em dimensão
pela simples razão de serem dimensionais,
pois residem em universos paralelos
vindos de galáxias distantes
em relação a localização de nosso planeta,
porque vivem em universos multidimensionais.
Mas, eu sei que alguns desses seres
há muito tempo que habitam aqui
e, já até com humanos se casaram
enquanto, em outros casos raptaram
contanto, criando uma raça híbrida
portanto, bem semelhante à nós.
Qual, diariamente passeiam
pois, realmente já se integraram
ao nosso jeito de viver,
embora sejam diferentes
não em sua configuração
mas, por serem heterogêneo em espécie.
E, como nem todos estão preparado
para essa incrível realidade,
os governos desse mundo já sabem
mas, devido esse fato abafam
a verdadeira História da humanidade.
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VERSOS,
PENSAMENTOS
&
POETRIX

78

Disciplina
Aproveitando as delícias que essa vida nos oferece,
sigo no amor e me abro para as preces
pois, para vivermos na exuberância da paz
por tantos realmente tão desejada...
Precisamos primeiramente entender que
a disciplina faz parte dessa árdua estrada.
Porque, verdadeiramente nos levará
se dela obviamente não nos desviarmos,
ao ápice desse magnífico lugar
repleto de amor familiar,
muita luz, saber, poder e gozo
sem falar no sossego eterno.

xxxxxxx

Tristeza, saudade, pranto
mágoas, dores, argumentos...
Sentimentos que vejo constantemente
que, para mim são frutos de mentes
realmente, completamente doente.
Porque, para que viver em conflitos?
Principalmente, quando são criados por nós mesmos?
Portanto, vos sugiro que abracem a paz
aí sim, a vida fará muito mais sentido.

xxxxxxx
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A pior coisa que pode acontecer com qualquer pessoa é a perda
da razão, pois sem ela nos tornamos prisioneiros de nós mesmos.

xxxxxxx

Pássaros em diferentes árvores cantando,
crianças brincando numa verde grama dentre flores,
verão que cada vez mais nos mostra
sua incrível beleza
nesse paraíso de seres e cores.

xxxxxxx

Analisando o conceito da felicidade observei que, ela realmente existe por
toda criação. E, se alguém ainda tem dúvida disso, então, aconselho para
analisarem os pássaros, porque além de cantarem quando estão só,
cantam também em grupo. E, como é tão lindo observá-los...

xxxxxxx

Certo dia, alguém me perguntou o por quê, que gosto tanto das
plantas e, em especial das flores. Respondi sorrindo: porque
elas se comunicam e me transmitem a energia que
preciso para prosseguir a minha existência sempre amando.

80

xxxxxxx

S
I
L
V
I
O

Todos nós temos uma cruz para carregar. A questão está em como cada
ser, apesar da dor, pranto e incômodo, essa cruz carregará.
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A comida sempre foi e eternamente será um dos
ingredientes para a felicidade.

xxxxxxx

Quando as palavras que pensamos, lemos ou simplesmente falamos,
perdem em nossa mente o seu sentido, então, é porque infelizmente
ou felizmente, chegamos nessa vida aqui ao seu fim.

xxxxxxx

O amor, é o que existe de mais bonito em qualquer relacionamento,
e a grande razão disto não ser uma mera teoria, é o fato de quando
a paixão acaba, automaticamente deixamos também de confiar.
Daí acreditar ser justo se falar que, o amor é uma espécie
de íma em nossas vidas pois, quando esse tão digno sentimento
termina, vejo que a separação surge por certo.
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xxxxxxx

A perseverança juntamente com a disciplina são a chave para o sucesso.

xxxxxxx

Eu posso não ter tudo que quero, mas tenho tudo que necessito para viver.

xxxxxxx

Mudanças
Tempestades sonantes,
temperaturas oscilantes,
delitos constantes,
são sinais de um tempo
que começa a sentir
a chegada de um novo ciclo!
Para assim, uma nova estação
realmente poder entrar
trazendo-nos com isso mudanças,
ciclos que sempre existirão.

xxxxxxx

82

As ironias dessa maravilhosa criação: Deus é um ser imutável, pena que a
teologia bitolada dos homens criou tanta confusão, pois Ele não muda e
nem existe nenhum ser superior a Deus. Nós, sim, é que mudamos, devido
ao fato de termos criado denominações e com isso, colocado uma cerca
rodeando às já fragmentadas idéias daquilo que decidimos acreditar.
Acontece que Deus criou tudo que existe e, assim sendo, ama a todos
igualmente, pedindo apenas em troca, nessa aliança fantástica e desigual –
por causa da sua natureza – que todos os seres que Ele criou lhe
obedeçam. Infelizmente, muitos ainda não entenderam essa tão chocante
verdade e, por isso, vivem em pesadelo, completamente distante desse
Amor perfeito, Fonte de toda Luz, Bênção e que, sem Ele ( Jesus ),
jamais obteremos a salvação.

xxxxxxx

Macieira que aos poucos cresce,
frutos coloridos espalhados no chão,
encobrindo assim as novas sementes
que, com o tempo em breve brotarão.

xxxxxxx

Quando paramos para escutar o nosso semelhante, não só aprendemos
com as suas análises, como também evitamos de cometer erros maiores.

xxxxxxx
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Cores que me fazem
parar alegremente para observar
os desenhos e relevos
dessa natureza que sinto
esse imenso mundo conquistar.

xxxxxxx

Ciclos
Ciclos que vêm e vão,
existências que nascem e morrem,
nessa vida eclética e complexa
mas, de fato necessária...
Como, por exemplo: o dia e a noite
que, apesar de serem incrivelmente interligados,
precisamente separam a escuridão da claridade
para, assim, nesse ciclo que um dia terá um fim,
os dias e as noites serem criados.

xxxxxxx

A felicidade depende de nossa própria receptividade para com as coisas,
porque, se pensarmos bem, então, logo veremos que, quando se é
realmente livre, as decisões que tomamos são exclusivamente nossas.

xxxxxxx
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Amor, beijo, desejo
paixão, amizade, sorriso
abraço, dança, compasso
quando, realmente se vive unido.

xxxxxxx

Mar, aurora, brisa
sal, onda, iodo
sol, sargaço, retrato
de uma ilha em pleno gozo.

xxxxxxx

Borboletas voando,
pássaros cantando,
espinhos no talo,
rosas coloridas
perfumadas e viçosas
cuja beleza, para mim é artística.

xxxxxxx

Estão falando de mim? Mas que maravilha!
Isso é o maior sinal que ainda não me esqueceram.
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xxxxxxx

Terra, sol, calor
perfume, chuva, cor
escuridão, frio, encanto
vento, tormento, escombros
no paradoxo de ciclos que formam a vida.

xxxxxxx

Acredito que os bons extraterrestres nunca escolherão viver conosco.
E sabem o por que? Porque eles constantemente nos visitam, daí saberem
que somos rudes, canibais e temos uma doente sede em diariamente
matar, contanto, em destruir. Enquanto eles – os pacíficos –, viajam,
pesquisam e colonizam pois, a sua sede está no conhecimento,
porque não são primitivos como nós.

xxxxxxx

Amor, louvor, bênçãos,
que na realidade todos precisam...
Mundo de paixões, uniões e sorrisos
quando o amor é verdadeiro, portanto recíproco.

xxxxxxx
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Quem não gosta de flores é indiferente à natureza,
contanto, desconhece o amor.

xxxxxxx

Inverno
Sol, riso, alegria
que ilumina o dia-a-dia
desse escuro, frio e longo inverno
para, assim, mais uma estação vivermos
e, contanto podermos
por um tempo observar a neve
que vem muitas vezes
sem nem nos avisar.

xxxxxxx

Bolas, triângulos, retângulos
penduradas na árvore de Natal,
meticulosamente dispersas,
colorindo e ao mesmo tempo celebrando
uma época cujo Deus
muitos celebram em grandes festas.

xxxxxxx
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Céu, paraíso eterno,
Terra, inferno contínuo,
Água, essencial na criação de vidas,
Fogo, transformação que purifica,
Ar, elemento que precisamos para respirar.

xxxxxxx

O amor é como a vida, só presta enquanto for sadio.

xxxxxxx

Folhas e frutos no chão caído,
vidas completamente dizimadas,
existências infelizmente perdidas...

xxxxxxx

Admiro imensamente o avanço tecnológico criado por seres
que realmente são um prodígio, como também, da mesma
maneira aprecio o amor vivido
por esses que se estimam de verdade.

xxxxxxx
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Sol que ilumina,
vegetação que rapidamente cresce
saudável e em tons alegres
com a finalidade de alimentar e abrigar
como, também embelezar
as vidas que dependem dele.

xxxxxxx

O maior perigo nessa vida são os vícios, pois,
eles bem cedo irão te arruinar.

xxxxxxx

Essa vida é repleta de encontros
como, também desencontros,
nessas eternas partidas...

xxxxxxx

Se o planeta está ficando super populado, então, que dizer dos universos?
Acredito que eles também devem estar repleto de seres,
pois, o amor não é complexo.
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xxxxxxx

O mundo hoje vive
realmente de cabeça para baixo
pois, infelizmente ama o que é errado.
Daí, não me surpreender,
desconhecerem por completo o saber
por abraçarem em suas vidas somente
o que claramente não tem valor.

xxxxxxx

A Língua
A língua é um órgão complexo
devido as suas variadas funções.
Pois, através dela sentimos sabores
como, também dissabores,
nesse eterno paradoxo
que, quando minuciosamente analisado,
verificamos que esse quadro
faz completamente nexo.
Porque, embora a língua esteja
dentro de nossa boca
e, protegida pelos dentes,
ela realmente é importante
tanto no paladar, como nos beijos
que, pelo menos no meu caso,
confesso serem constantes.
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xxxxxxx

Ame a todos, como à si mesmo,
e estarás em união com esse Deus vivo
que, exatamente isso nos ensinou
para assim, na paz e paixão por fim,
usufruamos essa existência em pleno sabor.

xxxxxxx
Sol que aquece,
chuva que sempre refresca
as areias desertas,
mundo cuja beleza
nunca é singular.

xxxxxxx

Cai chuva, molha essa terra seca
para assim a natureza
devido ao elemento água
livremente poder se mostrar.

xxxxxxx

O paladar é como o gosto, varia em cada pessoa.
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xxxxxxx

Diversidade
Na diversidade dessa feira aproveitei
para comprar o que necessitava
e assim, contente fiquei
quando a hora do almoço chegou,
por realmente ver a mesa farta.
Saboreando em seguida uma deliciosa peixada
para, então, nessa varanda vasta,
na rede que se encontra sempre armada,
perante inúmeras borboletas,
ao som de lindos pássaros e belas flores,
sossegadamente esse almoço descansar.

xxxxxxx

Acho incrível observar como o mundo realmente julga,
sem se preocupar em primeiro se autoanalisar...

xxxxxxx

Vivemos num universo eclético mas super dimensional e, embora
sejamos únicos em espécie, coexistimos em essência e gênero com
outros seres que, como nós, são frutos dessa complexa e vasta criação.

92

xxxxxxx

S
I
L
V
I
O

A felicidade é um sentimento que reside em nós,
porque ela é um dos frutos do amor.
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Areia, pedras, plantas e flores
paraíso de múltiplas cores
que vejo, passeio e me deleito,
templo sagrado que respeito
linda praia, meu doce lar.

xxxxxxx

Refletindo nas palavras Ser e Estar observei, que ambas são oriundas de
sentimento residentes no âmago de cada ser e, embora se pareçam
semelhante no gênero, portanto na espécie, quando examinamos mais
à fundo esse quadro, logo notamos que, a reação originada delas depende
da experiência pessoal de cada um. E nesse fascínio me entrego,
mergulhando profundamente no íntimo do meu ser, para, nessa análise
entender que tudo existe interligado, embora o resultado dependa do
estado em que nos encontramos, contanto, em que se estar.

xxxxxxx
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O amor é o mais sublime de todo sentimento, mas para vivê-lo,
precisamos condicionar sem apelos o estado de nossa alma.

xxxxxxx

De todos os fatos que aprendi nessa minha existência, o que mais
me marcou foi a realidade que, mais cedo ou tarde, todos
nós daqui partiremos de verdade, independente do que realmente
somos ou das aparências que inutilmente criamos, na ilusão
que podemos esse Deus enganar.

xxxxxxx

A palavra “ Homem ” não se mede pela força, nem tão pouco
por seu tamanho, mas sim, pela conduta de seus atos.

xxxxxxx

Quando paramos para refletir em qualquer realização,
logo notamos, que tudo começa com um sonho ou visão.

xxxxxxx

94

Ser adulto é ótimo! Mas ser criança é belo! Porque a
juventude prossegue livre sem se preocupar.

xxxxxxx

Vermelho, paixão, cor
impressões de uma vida,
sentimento que se mistura
tanto ao sofrimento, portanto à dor,
como ao esplendor de uma aventura.

xxxxxxx

Felicidade
Hoje, quero dizer
ao mundo inteiro que sou feliz
porque, finalmente aprendi
e, portanto vivo
um amor imenso e lindo!
Daí, me sentir nessa área realizado
devido o amor e a felicidade
gerado dessa união de verdade
que em si, formou um laço perfeito
qual, sabemos que durará
para além dessa realidade.

xxxxxxx
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O segredo da felicidade é a absorção contínua do amor.

xxxxxxx

Se você realmente não tem nada de bom para dizer, então, a melhor
coisa é ficar calado. Pois, o silêncio em si, em alguns casos, é a
melhor forma para uma resposta, além de ser sábio.

xxxxxxx

A inveja é um sentimento medíocre pois, distorce a visão
daquilo que todos nessa vida realmente podem ser.

xxxxxxx

O pior de todos os atos é o de não se fazer nada e,
ainda por cima, tentar exigir direitos.

xxxxxxx

Tem gente que chama hábito de vício e vício de hábito,
por ser um viciado de seu próprio delito.
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xxxxxxx

Rosa
Passeando pelo jardim
repleto de flores viçosas
belos pássaros e borboletas coloridas,
parei diante de ti, ó rosa querida...
Para, amavelmente te cheirar
inalando o perfume que já
realmente enlouqueceu e embebedou
todo amante da flor
assim como os poetas
que veem em ti, ó rosa singela...
Não só a tua magnífica beleza
mas, também o poder, gosto e grandeza
Daquele que te gerou.

xxxxxxx

Os desejos são muitos
contanto, completamente diversificados,
exatamente como é essa criação.

xxxxxxx

Todas as cores são belas, porque foram escolhidas e criadas por Deus.
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xxxxxxx

Somos seres super complexos
pois, apesar de fazermos coisas em prol do bem,
também matamos, contanto, destruímos.
Deixando-me confuso e pensativo
em meu quarto sozinho, quando,
momentaneamente quebro o silêncio
em alta voz me indagando:
Quem realmente somos nós enfim?

xxxxxxx

Palavras
Ao alvorecer me alimento dos frutos
dessa vasta e magnífica plantação
e, ao anoitecer me encontro
fortificado devido as inúmeras palavras
que aprendi e, portanto escrevi
nas folhas do meu caderno
que estavam em branco
mas, que agora se encontra repleto de frases
desse idioma que sem vaidade,
confesso ser uma língua feita para o amor.

xxxxxxx
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Areia, pedras, plantas e flores
paraíso de múltiplas cores
que vejo, passeio e me deleito
por ser uma natureza de relevo
daí, conquistar tantos amores.

xxxxxxx

Mel, véu, céu
rumo, rota, via
de eternas encruzilhadas...

xxxxxxx

Me animo quando vejo um casal se beijando
porque, para mim isso prova que o amor ainda existe
entre os humanos, hoje, já tão fragilizados nesse aspecto.

xxxxxxx

Dentre árvores verdes e flores coloridas
deleito-me na essência dessa vida
analisando a grandeza dessa magnífica criação.
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xxxxxxx

Ajudei a criar algumas crianças, plantei inúmeras sementes, incluindo até
mesmo várias árvores e, escrevi milhares de poemas publicando dezenas
de livros, daí me sentir feliz e completamente realizado.

xxxxxxx

Mar, chão, embarcação, céu
horizonte, claridade, nuvens, imensidão
de universos ricos, vastos, belo, complexo,
exatamente como o enigma dessa criação.

xxxxxxx

Grito, voz, som
eco de um estrondoso trovão
sentido por todos nós, logo após
vermos vários raios atingirem
esse já tão seco chão.

xxxxxxx
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Vejo pássaros voando livres e bem alto
num céu azul com nuvens brancas,
olhando para um mar belo e azulado
cheio de sargaço e ondas mansas.

xxxxxxx

O fato que nós somos seres mortais não nos impede que sejamos
produtivos, porque a vida aqui é passageira mas, tudo aquilo
que criarmos por muito tempo durará.

xxxxxxx

Beijo, saliva, cheiro
misturado ao desejo
de sugar lábios carnudos e coloridos
nessa doçura de pura paixão.

xxxxxxx

Mel, véu, céu
rumo, rota, via
de eternas encruzilhadas...
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xxxxxxx

Arte de escrever
Na arte de escrever alegre estou
escrevendo em linhas tortas,colorindo letras nunca morta,
dando vigor às palavras.
Porque, artista é sempre assim,
constrói do nada a arte
para, uma vez terminada,
o mundo conhecer, para,
então, poder julgá-la.
Enaltecendo ou, literalmente destruindo
a arte juntamente com a reputação
do artista que tanto preserva
por de fato ambas amá-la.

xxxxxxx

Quando idealizamos um pensamento mas não o registramos, então,
nada está garantido em nosso favor, porque apenas planejamos...
Mas, por outro lado, quando registramos essa idéia que tivemos,
automaticamente aquilo que criamos passa há ter um dono, dando-nos
assim os devidos direitos autorais da obra. Portanto não sejam
displicentes nem muito menos ignorantes, pois isso é um direito existente
no mundo para proteger o trabalho de todo autor.

xxxxxxx

102

Estranhos gostos que temos
qual, chamo de vontade audácia!
Por ser repleta de gozo, vícios e perigo,
precipício que tantos amam...
Mas, que coletivamente formam
a nossa triste e precoce morte.

xxxxxxx

Seres cruéis!
mergulhados em vícios e vazios,
vegetando num mundo sombrio
mas, que realmente amam!
Por isso o veneram...
Porque, infelizmente desconhecem
o amor sincero, portanto verdadeiro,
daí viverem num eterno dissabor.

xxxxxxx

Muitos criticam os homens modernos por investirem em produtos
hidratantes que lhes darão benefícios para as suas peles e, triste
e confuso por ver esse tremendo absurdo misturado à ignorância
generalizada, em terror vos pergunto: desde quando a pele tem sexo?
Temos de nos protegermos contra o sol e os elementos climáticos,
caso contrário, passaremos devido ao câncer, doença que não
escolhe o sexo mas causa, em muitos casos, horríveis deformidades.
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xxxxxxx

Aves voando de cor branca,
céu parcialmente nublado,
mar de tom esverdeado,
sol realmente alaranjado,
nessa vida sempre azul.

xxxxxxx

Menino despido
correndo no areal
dessa praia cujo sal
é como todo belo sorriso.

xxxxxxx

Fogo, brilho, luar
água, sêca, neve
luz, escuridão, terror,
contrastes existentes nos universos dessa vida.

xxxxxxx
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É tudo uma questão de preço
Cores, objetos, marcas, preços
que vejo em minha mente confundirem-se
marcado em diferentes produtos
de variados tamanhos e peso.
Apresentados em incríveis embalagens
cada vez mais colorida e compacta,
tecnologia que constantemente se desenvolve
tornando-se multifuncional
em modelos cada vez mais diverso.
Porque afinal, é tudo uma questão de preço
nesse vasto comércio internacional
que, constantemente cria diferentes produtos
sempre de olho na inovação
pois, a regra geral é atingir
em cada lançamento que fazem
o maior número da população
porque, obviamente, quanto mais venderem
maior será a margem do lucro que terão.
Para, então, vencerem a competição
cada vez mais rigorosa
e, às vezes até mesmo selvagem!
Porque ninguém quer perder,
e o lucro terá sempre que surgir
daí, a relação preço e qualidade serem importante
para assim, o produto ser vendido
logo após a sua fabricação
e rigorosa inspeção
pois, ele terá de ser conhecido
no mercado de toda nação.
Mas, para isso é preciso investir
principalmente na divulgação
onde a questão preço será estudada à finco
porque afinal, ele é a base de toda produção.
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xxxxxxx

Pássaros espalhados pelas árvores cantando,
crianças brincando numa verde grama dentre flores,
verão que cada vez mais nos mostra
sua incrível beleza nesse paraíso de cores.

xxxxxxx

O Amor é o maior de todos os sentimentos pois, além de nos impulsionar
à nos amarmos, interliga-nos totalmente ao próximo, criando uma
corrente que, quando bem analisada, estende-se até ao Criador.

xxxxxxx

Dores, gritos, tiros
reflexos da impunidade
como, também de uma sociedade
que, infelizmente se agride de verdade
para a sua própria destruição.

xxxxxxx
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O verdadeiro amor é lindo!
Já a mentira, é super destrutiva.
Quanto ao ódio? Acho-o simplesmente desnecessário
por acreditar que todos devem amar
como, também perdoar,
se perdoando obviamente primeiro.

xxxxxxx

Na vida existe muitas estradas. Algumas secas, tristes e malvadas,
já outras, alegre, colorida e deslumbrosa, repleta de perfume de
várias flores, que, como eu, preferem amar e nunca abraçar o ódio
juntamente com a dor. Porque esse sentimento nos tira a razão de
viver, fazendo-nos existir completamente afogado em angustia,
portanto, vegetando no dissabor.

xxxxxxx

Terra, sol, calor,
perfume, chuva, cor,
escuridão, frio, encanto,
vento, tormento, escombros
no paradoxo de ciclos que formam a vida.

xxxxxxx
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Céu, sol, esplendor
gaivotas livres bailando no ar,
veleiro navegando, crianças felizes brincando,
que maravilha! O verão finalmente chegou.

xxxxxxx

Vida que se agita,
dor que logo passa...
Paixão, retrato de uma linda marca
quando, verdadeiramente vivido.

xxxxxxx

A desobediência só causa infelicidade pois,
ela é a origem de todo insucesso.

xxxxxxx

Cheiro, sorvete, cor
delícia que se derrete no paladar,
principalmente naquela hora que o corpo está
pedindo por água ou comida
devido a fome nele infligida
ou, excessivo calor.
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Cada pessoa tem o seu jeito todo próprio de amar e sentir
o amor, assim como, de o rejeitar.
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Os universos são muitos, e isso nós já sabemos... O que precisamos
compreender são as diferentes formas de vida que ainda totalmente
desconhecemos, deste universo que sempre se procria, nesta verdadeira
formação de universos sem fatiga, que é parte desta fantástica criação
divina que o nosso Deus faz até hoje, e com as suas próprias mãos.

xxxxxxx

Sorria e sempre siga em frente, confiante neste Deus eterno, leal e
verdadeiro, pois a vida não para aqui, como, infelizmente muitos
pensam... ela continua nesta livre progressão para o outro lado
desta tremenda dimensão, porque ela também é eterna.

xxxxxxx

Enquanto nos sentirmos criança existirá em nós a alegria.
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xxxxxxx

A vida é uma eterna doutrina.

xxxxxxx

A pior de todas as prisões é a da alma.

xxxxxxx

O amanhã é eterno e sempre pertencerá a Deus.

xxxxxxx

O amor é como o perfume das flores: só dura enquanto existe!

xxxxxxx

O fato que somos seres mortais não nos impede que
sejamos produtivos na vida.
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xxxxxxx

Regressão humana
Quando, calmamente analiso
a regressão humana generalizada,
vejo que tudo que nos fôra dito
por esse Ser realmente magnífico!
É verdadeiro, pois,
observo todos os dias em minha estrada.
Porque a humanidade infelizmente
decidiu abraçar várias correntes,
seguindo portanto indiferente
ao Deus que tudo fez, ver e faz
de fato constantemente.
Daí, ficar triste e perplexo
com a estupidez das decisões tomadas
pois, realmente lá no íntimo eu sei
que, profundamente prejudicarão,
por causa da falta de conhecimento
o crescimento espiritual de cada um
devido ao engano, rebeldia e vícios
que, por vontade abraçaram sem hesitar.

xxxxxxx

Nós não somos o centro de tudo como alguns tentam provar,
somos apenas uma pequena partícula cósmica contida e interligada
nessa tremenda, complexa e vasta criação.
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xxxxxxx

Areia no ar,
luz no chão,
salpicos de água molhando a estrada
de uma vida seca e repleta de espinhos.

xxxxxxx

Todo escritor tem a importante missão de publicar as suas obras,
caso contrário, a sua existência de fato foi em vão.

xxxxxx

Com um maravilhoso lápis preto
amavelmente escrevi o teu nome.
Página de costume sempre branca,
como as nuvens que hoje encobrem
o céu de cor azul, dito ser nobre.
Contido num cosmo super colorido,
cuja matéria geradora da força digo:
ser escura como toda noite.

xxxxxxx
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Canta! Belo passarinho,
aquece-nos, ó querido sol
com os teus raios quentes
e, sempre colorido,
dia que, francamente sinto
que realmente irá nos encantar.

xxxxxxx

Seus argumentos me fizeram ver
o que realmente por muito tempo não vi.
Que, nem todos que conheci são amigos,
assim como inimigos, porque,
infelizmente, muitos apenas vegetam...
Sem um princípio decisivo mas,
com um definido e triste fim.

xxxxxxx

A liberdade é a porta de entrada para realizarmos tudo aquilo
que desejamos, enquanto o conhecimento é, a fundação
necessária para a construção de toda sólida obra.

xxxxxxx
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Rio, ar, mar,
perfume, flores, natureza,
esplendor cuja grandeza
torna-se difícil tudo isso que assisto
em palavras tentar relatar.

xxxxxxx

O segredo para o sucesso está na persistência. Portanto, não se
preocupe
no número de vezes que você teve de recomeçar, mas sim, no sucesso
que esse recomeço te dará. Porque a vida é um eterno recomeço.

xxxxxxx

Paradoxo
Num tempo revoltoso existo
mas confesso que meio desconfiado...
Pois, vejo constantemente nesse universo
inúmeras colisões de átomos
que, por divergências incríveis se colidem,
gerando assim partículas que insistem
em ciclos rápidos, bárbaros e tristes
mas preciso, para assim,
nesse paradoxo incrível
várias vidas criar
como, também dizimar.
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xxxxxxx

A existência humana é o reino da liberdade.

xxxxxxx

Detesto ler versos sem nexo
e, adoro escrever o que para mim faz sentido.
Para assim, uma vez absorvido na escrita,
as minhas marcas artísticas
em cada linha com muito amor preencher.

xxxxxxx

Fico fascinado por entender
que o nosso corpo é
como um disco de software
que constantemente pode ser modificado.
Daí estar entusiasmado
por ver a evolução humana gerada
embora, confesse, pensativo...
Pela complexidade afirmo,
dessa ascensão criada.
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xxxxxxx

Enquanto existir, terás o meu amor.
Quando partir, então, ficarão as lembranças...
Do que fui e juntos fizemos, embora saibamos,
que a vida é repleta de desencontros...
juntamente com encontros serenos.

xxxxxxx

Embora isso se pareça para uns impossível, o fato é, que, o corpo
humano é constituído por aproximadamente cem trilhões de células.

xxxxxxx

Vida de ilusões,
existências de esperança...
Morte, a única garantia física que temos.
Portanto, será ela uma bênção?
Ou, um grande tormento
para essa tão cruel realidade.

xxxxxxx

116

Trabalhar é bom, ruim é sermos escravo dele.

xxxxxxx

Num mar de poesias cresci,
afogado nas letras vivi
e, muitos versos construí
para assim, feliz por fim,
em amáveis palavras livre viajar.

xxxxxxx

O maior contributo que qualquer escritor pode dar em prol da
sociedade, serão as palavras eloquentes que ele criar e obviamente
publicar. Pois, o mundo acadêmico realmente já está cansado
de ler sentenças vulgares repletas de incontáveis reticências,
que em si são o fruto que uma pobre consciência tem para dar.

xxxxxxx

Aprenda a perdoar e você então conhecerá o esplendor do Amor.

xxxxxxx
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Sociedades
Me fascina analisar as sociedades
devido a diversidade existente de conceitos
que, coletivamente criam,
nos fazendo realmente ver
a noção do bem e do mal
para, nesse contexto
abismado, embora calmo,
minuciosamente observar
como de fato somos imperfeitos.

xxxxxxx

Refletindo nos números encontrados na ciência que é a matemática
verifiquei que, além de ser exata, ela também é poética pois,
é magnificamente representada por algarismos que traduzem
funções variadas numa linguagem nem sempre fácil, devido
aos códigos matemáticos que ela produz.

xxxxxxx

Onda, profundidade, escuridão
frio, cardumes, água
beleza, poder, natureza
apreciada e vivida em cada mergulho
nessa magnífica estrada.
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xxxxxxx

Quem pensa que os animais não se comunicam
está provando que não entende de nada!
Porque, além de serem inteligentes são dotados
de uma sensibilidade que acho,
completar uma natureza cuja grandeza
vai muito além do que sinto e dos fatos.

xxxxxxx

A palavra saudade é melhor definida como: o sinônimo
de um sentimento afogado em desejos.

xxxxxxx

Vamos continuar escrevendo e, contanto, criando e publicando
frases poéticas, para assim, no processo da fonética
todos poderem verdadeiramente se deleitar.

xxxxxxx

O respeito é a chave para toda leal amizade.
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xxxxxxx

Fico horrorizado em ver
certos nomes livremente dado
à pessoas cujo semblante acho
simplesmente não condizer.
Mas, fico feliz por saber
que tudo na realidade
não depende só da aparência
pois, conheço seres cuja sapiência
vai muito além do que aparentam ser.

xxxxxxx

Todo aquele que insiste andar na luz é porque
descobriu o caminho do Céu.

xxxxxxx

Quem disse que as letras não têm sentido nem muito menos
valor não sabe do que está falando. Pois a vida é
repleta de palavras e, foi através dela que tudo surgiu...

xxxxxxx

120

A beleza vista numa pessoa sem malícia é, simplesmente
o retrato da beldade do verdadeiro amor.

xxxxxxx

Feliz é todo aquele que se sente como uma criança,
pois, para esse, a vida sempre sorrirá.

xxxxxxx

Na relevância das palavras medito, em sua formação maravilhosa
existo, para assim, poder criar por fim, uma bela e sólida
comunicação entre o físico e o espírito.

xxxxxxx

Vida, que rapidamente passa!
Gente, sabores, dissabores...
Drama de muitas existências,
às vezes, até de pouca graça.
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xxxxxxx

Adoro Arte, pelo seu poder de mudar tudo!
Começando com a sempre contraditória sociedade,
terminando com o que essa cria de absurdo.

xxxxxxx

Um amor verdadeiro não é maleável, mas sim imutável,
porque ele é absoluto.

xxxxxxx

Pássaro
Observo-te, ó pássaro belo!
Nessa linda manhã de pura graça,
agarrado ao fio que passa
em frente à minha janela
cantando livre e completamente rodeado
por uma natureza que acho,
além de rica é claro, simplesmente gloriosa.
Pois, me fascina de fato
ver todo esse colorido mágico,
mostrando-me assim um quadro fantástico!
Do Poder e Saber que existe
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por detrás desse Ser,
realmente nunca triste
que, constantemente cria
para, exatamente como esse pássaro
portanto, sem agonias,
livremente admirá-lo
como, agora mesmo faço.
Revelando ao mundo que a felicidade
é sentida quando se pratica
somente o bem em prol de toda criação.
Então, fiquei feliz, por finalmente compreender
que os animais sentem, como também entendem
justamente como eu e você
o que é certo ou errado
para em suas vidas de fato
a felicidade intensamente repercutir.
Através de cânticos, que assim,
espelham-se pelos universos
revelando um amor eterno
que aliás, é fruto do júbilo
de todo aquele que realmente é feliz
por isso beija, canta e ama
aproveitando a bonança
de uma vida sempre em estado de graças.
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