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Quando reflito no mal causado
devido à grande impunidade,
vejo que realmente a humanidade
é de fato a única responsável,
portanto não reclamem quando surgirem
os problemas juntamente com as calamidades.
Porque Deus é um Ser justo
amoroso, fiel e verdadeiro
e nunca violará a sua Palavra...
Contanto, preparem-se!
Porque a justiça divina não é falha
e, embora para nós aparente tardia,
verdadeiramente ela nunca falha!
E, quando paramos para analisá-la,
observamos que ela sempre chega
realmente na hora exata.



4

A perseverança é o segredo para o sucesso.

x x x

Imaginem se de repente o Vaticano decidir anunciar que
nós fomos criados por extraterrestres enviados por Deus,

já pensou como ficaria a doutrina até hoje ensinada,
em especial  a Trindade? Acredito que um verdadeiro caos

se espalharia pelo mundo, e com isso, talvez a própria queda
da Igreja e  da religião. Por isso, acredito que devemos

estar informados  e realmente preparados, porque a verdade,
cedo ou tarde à tona virá.

x x x

Quando o ser humano não pensa e, portanto deixa de criar
por si, então, afirmo com toda certeza que as instituições

irão realmente lhe destruir.
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Quando os horrores causados
pelos seres das trevas aumentarem
nessa Terra cada vez mais selvagem
e, realmente ficarem insuportáveis,
levantem suas vozes para o Alto!
Assim como as vossas cabeças
ao Deus que tudo pode e sabe!
E peçam-lhe com fé e humildade
proteção, paz, bênçãos e caridade
para esse mundo que a cada dia
devido às mazelas infligidas
e, infelizmente falta de harmonia
realmente está morrendo de verdade.

x x x

Observei em minhas análises que a falta de conhecimento
não só separa as pessoas, como também contribui

negativamente no processo de sua natural evolução.



6

SOBRE O AUTOR

Nasceu no bairro do Catete, RJ, em junho de 1957. É poeta,
escritor, contista, compositor, filósofo, tradutor e missionário cristão
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PREFÁCIO

Realmente saturado de ouvir tantas mentiras e vagas promessas,
como também de ver a sociedade que lhe cerca totalmente cansada
de ser usada e abusada, o autor finalmente decidiu escrever um
livro onde ele próprio narra a sua insatisfação em relação à esse
fato social, nascendo dessa revolta “ Desabafo”, uma reunião de
textos poéticos com a finalidade de alertar o leitor sobre os dramas
e as diferenças sociais tratadas com todo cinismo por um sistema
corrupto, injusto e intolerante, pelo fato de não abrigar todos, como
a constituição explicitamente determina. Portanto, ficando assim
criado um sistema que à cada ano que se passa propositadamente
aumenta a desigualdade em todos os sentidos, deixando com isso
os ricos cada vez mais ricos e os pobres a lutarem diariamente
desesperadamente, para assim, obterem um pouco desse tesouro.
Sistema esse que, verdadeiramente só ajuda aqueles cuja fortuna
obviamente souberam criar, embora nem sempre legalmente...
enquanto a grande maioria prosseguem no seu dia à dia em plena
agonia, mergulhado num mar de ignorância, atolados numa lama
de meras superstições, pobres por serem sempre roubados ou,
devido aos vícios que infelizmente abraçaram, por não serem bem
informados, e às vezes, devido a falta de opções. Esse trabalho
pode também ser interpretado como um grito vindo dos totalmente
indesejados mas, que exatamente como eu, veem aqueles que estão
no apogeu e ficam completamente revoltados. Finalizando,
realmente não posso dizer que estou otimista quando horrorizado
reflito nesse tão triste quadro, daí ter criado Desabafo, um grito de
alerta talvez, surgido após um longo período de cautelosas e
dolorosas observações.
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GUERRA URBANA

Guerra urbana,
situação desumana
que não nos faz compreender
o porque de estarmos assim
nos matando sem um fim
e, verdadeiramente sem entender...
Acredito, embora meio aflito,
que o problema existe
devido a falta do querer
juntamente com o saber
pois, pouco realmente se investe
na periferia que rapidamente cresce
sem verdadeiramente se fazer
uma real conjuntura
ou, melhor dizendo... Abertura!
Para assim, os rejeitados da ditadura
como também dessa nobre sociedade
possam de verdade ter maiores
assim como melhores oportunidades
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para então, crescerem e sorrirem por fim.
Porque os últimos dados infelizmente indicam
que uma incontável multidão
nesse país de incontável riqueza
vive por causa dos sistemas
como também soberba,
bem aquém de sua real capacidade.
Por isso precisamos entender
que a riqueza criada generalizada
não pode continuar indo
para os que hoje confortavelmente vivem rindo,
enquanto a grande maioria
continua vivendo na agonia
de um sistema que criou e abusou
desses pobres coitados...
Por isso, hoje vemos as consequências
e, francamente falando,
estamos vivendo uma guerra urbana
que, em contra partida foi criada
para socorrer a raça
que não mais pede ou implora
pelas migalhas vindas de mesas fartas
desses que não sabem viver sem corrupção,
nem muito menos uma passageira glória.
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OS MONSTROS DO ÓDIO

Matem! Assassinos miseráveis!
E vivaqm sempre fugindo

do medo, neste ódio cujo instinto
vos faz cada vez mais ágeis.

Matem! Embriagados de uma figa
onde a dor não tem mais saída

desses corpos loucos
de vícios e desgostos

que proporcionam à própria vida.
Matem! Roubem, sequestrem e maltratem

nesta existência de selvagens
rudes e forasteiros,

de meninos desordeiros
desta tão linda cidade...

E porque o amor não abraçaste,
viverás eternamente cuspindo

nas faces dessas classes
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cínicas e podres
para ti que és nobre

e pra vida que vives mentindo...
Pois não realizaste o teu maior sonho!

Que foi de verdade entre todos
realmente o de seres risonho.

Porque tomaste o caminho errado
que ironicamente tanto juraste
em nunca olhar nem de lado...

Só que hoje, és cúmplice de pecados
que os tornaram um fugitivo

e, embora sonhes em se regenerar
sei muito bem, que amanhã ao acordar

de fato acolá, naquela mesma rua
irás novamente assaltar
e quem sabe até matar

nesse ciclo vicioso de fogo
totalmente perigoso e,

que só lhes tornam em monstros do ódio
que infelizmente souberam
com muito esmero cultivar.
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CORRUPÇÃO

Hoje, com lágrimas nos olhos
observei crianças catando lixo e, intrigado me perguntei...

Oh! Meu bom Deus! Como pode ser isto?
Pois o país é super rico portanto, isso não deveria acontecer.

Para, quase instantaneamente surgir em minha mente
a resposta para esse tormento

porque, repentinamente escutei uma voz límpida e mansa que
dentro de mim me falou:

é a corrupção meu filho vinda desses que infelizmente
ainda desconhecem o amor, daí agirem com as pessoas assim.

Então, imediatamente compreendi
como tanta gente não entende a dimensão, assim como o perigo

de viverem totalmente corrompidos
atolados num vício de perdição.

Porque é exatamente isso que a corrupção faz com os seres
que, devido a sede de poderes
ignoram a dor que muitas vezes

causam a seres totalmente inocentes
literalmente inibindo-os de seu potencial.
Por isso, desolado perto do lixo chorei
pois, pela primeira vez horrorizado vi

crianças comendo do lixo num país realmente super rico,
por isto abertamente afirmo:

isso nunca que deveria existir!
Acontece devido a corrupção que teima a cada ano

horrivelmente evoluir.
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MEDO

Medo! Medo de quê?
Por que alguns sentem medo quando se encontram sós?
Quando na realidade poderiam muito bem se acostumar
pois, na verdade, sozinho, nascemos
e daqui, também só partiremos...
Independente de crises nervosas
conceitos, crenças ou lamentos
portanto, deveríamos rapidamente
essa realidade de fato aceitar.
Mas, infelizmente não é isso que vejo
nesse mundo cada vez mais cheio de medo
devido a violência existente diária
e a punidade que ficou ao Deus corrigirá...
Fato esse que devemos repudiar.
Caso contrário, esse sentimento malvado
verdadeiramente nos tomará
e, se isso realmente acontecer
a liberdade juntamente com o querer
que, unidos geram o saber infelizmente morrerá,
dando lugar ao que já diariamente vemos
ou, até mesmo passamos,
cenas provocadas por esses
que o engano souberam acatar.
Por isso, aqui escrevo esse desabafo
porque estou cansado de observar
sociedades simplesmente vegetando
devido ao medo que urgentemente tem de acabar.
Pois realmente não vale a pena
se viver nesse medíocre jeito
porque, ou de uma vez por todas
a gente acaba com esse medo
ou, definitivamente ele irá nos aniquilar.
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TEATRO

É noite... As cortinas já caíram
e no quarto de dormir já estou
recolhido para o dia adormecido
vivendo mais uma noite às escuras, e sem o teu amor...

Passando nesses baixos e altos
que a vida nos leva nessas ondas
de marés mansas e quase morta,
exatamente como é essa minha esperança...

Pois, recordo de olhos fechados sem dormir
tudo aquilo que tem sido essa minha vida
qual, qualifico-a como um teatro
cujo show envolve-nos desde o princípio...

E é essa maravilha que alguns de nós
ainda persistem levar para os palcos
que, acredito já estarem saturados
devido aos dramas constantemente ocorridos.

Mas, o que seria da ida senão isso?
Não é ela feita de contínuos dramas?
Exatamente por isso chamo-a de teatro
porque, realmente, ela representa um show fantástico!

Para então, feliz ou não,
representarmos cada ato
nesse acumulado de dias
que chamamos de vida
ou, melhor dizendo, teatro.



20

UMA NOVA CONSCIÊNCIA

Observo com clareza e precisão
uma nova consciência sendo formada

no ensanguentado mas belo Oriente Médio,
como também por toda África.
E, como acredito em profecia,

vejo esses acontecimentos naturalmente
contanto, sem surpresas ou ironias...

Porque constantemente observo
vários governos de repente serem transformados,

e até novos países serem criados,
devido ao conhecimento que repentinamente

envolve de fato cada mente,
mudando no processo essa linda gente

que, sinceramente, espero vir para um bem durável.
Pois são pessoas que passaram e sofreram

horrores de seus próprios governos
que, infelizmente, são completamente destrutivos,

para não dizer corruptivos,
contribuindo então para a enorme deterioração
de um continente que realmente todos já sabem

ser rico em espécie, essência e capacidade.
Só espero que essa transição seja pacífica!

Porque esse é o novo tipo de revolução
fomentada nas universidades e diferentes praças,

assim como o clérico juntamente com os doutores,
os filósofos, sociólogos, psicólogos e professores

pois viram em suas vidas as dores
que o povo diariamente passa,

abusos cuja massa não aguenta mais
devido tantas torturas, contanto dissabores.
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Essa nova consciência que aqui narro é real!
Uma nova mentalidade está chegando

e, rapidamente transformando
a inércia que mentes vazias criaram

mas, que agora, o povo já farto
exigem a democracia, é claro.
Porque sabem que ela existe!
E, embora não seja perfeita,

é o sistema político mais simples
para dar voz, chance e poder

ao povo que hoje vive perplexo
na ignorância, violência, pobreza, vício e abandono

e, por causa disso vivem sem esperança
afogados no medo e numa profunda dor.

Portanto, acho que essa nova consciência é legítima!
Daí, hoje decidi escrever, para então,

tentar dar poeticamente uma maior visão
daquilo que está acontecendo

não somente no Oriente Médio e na África,
porque de fato essa nova consciência está se espalhando

verdadeiramente por todo o mundo
graças às injustiças causada por um sistema

cuja crença criou o que agora vemos com terror.
Porque, realmente só pensou na elite,

enquanto a massa cativeira arduamente trabalhava
para assim enriquecer esses que

para ela, obviamente, de fato nem ligava,
pois só pensam é em enriquecer, e mais nada!

Pouco se importando com o seu sofrer.
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DRAMA

Vestindo uma camisa surrada
para não chamar de trapo,
te vi no meio daquele mato
ó caboclo tão trabalhador...
Mas, infelizmente abusado.
Porque vejo-te completamente esgotado
por diariamente fazer um trabalho escravo
que na realidade nem paga
o sustento que terás de fornecer
a família já bem numerosa
para assim, simplesmente sobreviver.
Portanto, ali descansando afastado do grupo
descalço, quase nu e faminto,
meditavas debaixo de uma mangueira enorme
cuja sombra realmente aliviava
o calor juntamente com a dor
que o teu simples ser enfrentava,
soprando para o alto o tabaco
que o teu bronzeado corpo tragava,
enxugando de vez em quando o suor
que insistia em livremente correr em teu rosto
apesar da morna brisa que
indiferente ao drama daquelas vidas sem fama
insistia constantemente em soprar sem cansar.
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A QUESTÃO ESTÁ NO QUERER

Tenho formação baseada
nos princípios da religião católica
e, quando analiso essa sociedade

que existe realmente sem ter uma base
onde possam ter um fundamento,
logo verifico que o problema está
obviamente na falta de princípio

pois, verdadeiramente não tem uma sólida base.
E, por ser uma sociedade eclética

além de realmente complexa,
verifiquei que a razão para tantos desentendimentos

está na questão do querer
porque hoje, infelizmente muitos pensam
que ter direitos implica serem anarquistas

portanto, fazerem tudo que pensam
durante aqueles exatos momentos
em que a emoção, nunca a razão,

vos levam para as ruas
livres, sujas, escuras e nuas

por lhes faltarem saber.
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Daí, diariamente nelas existirem crimes
dificultando assim o entendimento,
sociedade que erroneamente pensa

o grito ser um ato legítimo!
Juntamente com tantas outras violências...
Devido realmente à falta de consciência

por causa do pouco ensinamento
ou, simplesmente pela falta de querer

vinda pela parte dos políticos
que na realidade indiferentes aos acontecimentos
continuam pensando somente em seus objetivos

consentindo que o circo pegue fogo
omitindo o bom senso que beneficia a todos

graças a obsessão que têm pelo poder
que lhes impedem de ver o mal que causam

a sociedade como um todo.



25

QUADRO

Estou realmente horrorizado!
Por ver tão triste quadro
de gente literalmente sem nada!
Verdadeiramente, apenas poucos pertences
para, assim desumanamente
uma vida repleta de brisa
humilhados simplesmente vegetarem.
Porque temos de ser realista!
E, portanto, obviamente entender
que no quadro que vi e existem
infelizmente, provavelmente nessa situação irão padecer.
Miséria que brutalmente persiste
cada vez mais na lama vos embeber,
fruto de uma política corrupta!
Que não deu certo e só trouxe sofrer.
Pois rouba-lhes a esperança de terem
uma vida saudável cuja consciência e segurança
reflete como a nação como um todo,
vivendo sem mágoas, apenas gozo,
poderia muito bem hoje ser.
Daí, estar constrangido
com esse horrível quadro que vi,
porque são gente como eu
provavelmente, também filhos de Deus,
lutando desesperadamente para
saírem da lama malvada
que teima em lhes sujar
contanto, dolorosamente marcar
devido a situação absurda em que vivem.
Esse quadro realmente macabro
é o fruto da inércia causada pela ignorância
que políticos bandidos criaram
por isso, hoje, vivemos nessa lacuna
pela falta do saber e em plena insegurança.
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SOBERBA

Modelo, cabelo, realce
cores, moda, maquiagem
que na realidade nada mais é
do que um tempo completamente perdido...
Fruto do querer, mas, também dos caprichos
por causa da soberba que existe
devido a aparência que insiste
em viver uma irrealidade,
causando assim muita dor,
como também maldade,
na vida daqueles que insistem sem vaidades
esse mal nunca abraçar.
Por verdadeiramente entender
que a soberba não dá prazer
aliás, francamente ela só destrói!
Pois rouba-lhe da graça,
assim como dos amigos,
deixando-te viver num labirinto
bem perto do precipício
portanto, do seu próprio fim.
É exatamente isso que a soberba causa
na existência desses
que, por simplesmente egoísmo
ou, por ventura algum trauma,
passam a ser incrivelmente arrogantes
na ilusão que vivendo nesse semblante
serão realmente sempre superiores
contanto, indiferentes às consequências
que, consequentemente virão,
geralmente como uma enxurrada
tirando-lhes a paz tão desejada
por viverem sem nunca reconhecerem a gratidão.
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NOSSA HISTÓRIA

Ataques criados pelos próprios humanos
devido a ignorância generalizada,
são a marca real do retrato
quando o amor e o ódio se misturam
num sentimento totalmente absurdo
mas, que infelizmente sempre fez parte
de nossa história de muito sangue
fúria, guerra, feridas e enorme terror.
Porque não somos mansos e nem tão pouco pacíficos!
Portanto, incapazes de aqui construirmos um paraíso
onde todos verdadeiramente unidos
livremente poderem expressarem-se e viverem
num mundo repleto de paz, gozo e prazer
devido ao saber que decidiram prevalecer
perante o cotidiano dos costumes
realmente vulgares e totalmente ofensivos.
Pois a vida ou, se assim preferirem, o destino,
é formado obviamente das decisões
que aqui, certa ou errada tomamos.
Por isso, a nossa história tornou-se
num simples, pobre e podre açougue
que vemos, participamos ou lemos todos os dias,
devido à complexidade dos hábitos
que por ignorância infelizmente muitos abraçam
ferindo, maltratando e destruindo
existências que para Deus valem mais do que o ouro
que, como loucos ilicitamente buscam
sem se importarem com as desgraças causadas
mudando tristemente a nossa história
porque são seres sem nenhum conhecimento.
Daí não entenderem que o real valor da vida
não está no materialismo, pois isso logo passa...
Mas sim, na beleza da eterna constância de sua graça.
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EXTINÇÃO

Hoje, eu vou segurar
as belas mãos desse anjo

e, deixar que as suas grandes asas
me transportem desse lugar

para o Paraíso que vi em visões e sonhos
e nele eternamente ficar.

Porque sinto que esse não é o meu lugar,
e na realidade sempre senti...

Pois desde criança que vi
devido aos encontros angélicos incríveis que tive,

que, por um curto período de tempo me transportaram
para mundos cujos universos pareciam serem mágicos,

por causa de seu magnífico esplendor.
Portanto, completamente diferente desse aqui

que, devido à mentalidade, a cada dia que passa
torna-se cada vez mais difícil.

Tanto no sentido do relacionamento global
como, na indiscriminada destruíção

que, por ignorância e sem razão estamos fazendo,
destruindo assim um planeta tão lindo,

e no processo, causando a nossa própria extinção.
Em prol de quê? Horrorizado me pergunto...
Porque, francamente já deveríamos entender
que, se continuarmos nesse passo destruindo
então, o habitat de fato também irá padecer.
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RELACIONAMENTO FAMILIAR

Quase toda criança gosta
de bola, bicicleta, vídeogame e moda.

Falo isso porque vejo
os filhos de alguns amigos

assim como, os meus próprios familiares
realmente gastarem o que não podem

para satisfazerem as vontades
de seus filhos queridos

que, verdadeiramente se aproveitam
desse sentimento tão nobre.

Porque hoje, eles pedem aos seus pais
que lhes comprem uma simples bola,

pois querem jogar com os seus colegas futebol
logo após saírem da escola.

Querendo em seguida ter uma bicicleta,
como também o vídeogame

e, como se não fosse bastante,
ainda pedem com insistência

que os seus pais também vos comprem
roupas que estão na moda,

sem entenderem o grande sacrifício
que indiferente obrigam seus pais passarem.

Observo tudo isso calado e perplexo
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ao mesmo tempo que procuro não estourar
pois, francamente não concordo

com o relacionamento familiar hoje existente.
Porque, claramente vejo esses filhos
devido os seus caprichos e desejos

seus pais sem nenhum problema ou receio
constantemente vos manipular.

Criando assim um relacionamento familiar
totalmente materialista e esquisito

e, até mesmo aquelas breves preces feitas
que juntos outrora costumávamos fazer

antes de cada refeição em agradecimento
infelizmente, agora não mais fazem,

culpando com ironia a falta de tempo,
por isso não me surpreendo

com esse tão medíocre relacionamento.
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   POLÍTICOS

Estou abismado com o cinismo
dos políticos que veemente professam
por serem nossos constituintes
independente de qualquer consequência nos defender.
Quando, infelizmente os fatos
nos mostram uma realidade
completamente diferente daquela
que verdadeiramente tentam descrever.
Porque mentem, distorcem, escondem e enganam
o povo tristemente constantemente,
e até fizeram da política uma profissão
pois, em vez de aproveitarem a oportunidade
usando o poder dos votos que receberam
por isso é que foram eleitos,
aproveitam para realizar os seus própios desejos
rapidamente esquecendo tudo aquilo que nos prometeram
durante o agitado tempo quando estão fazendo
as suas famosas campanhas eleitorais.
Que, pelo menos para mim, deixou de ter interesse
devido aos motivos aqui já mencionados.
Porque não sou nenhum palhaço!
Mas sim, um homem de consciência,
e vejo com repúdio horrorizado
como esse, outrora magnífico sistema mudou...
Ficando pensativo em relação ao futuro
desse sistema chamado democracia
por causa dos absurdos criados
devido aos políticos corruptos,
como também em relação ao povo
cada vez mais pisado e, portanto revoltado.
Será que observarei mais uma revolução
em nossa já tão sangrenta história?
Ou, quem sabe... surgirá uma nova consciência política
e com ela, realmente um novo rumo
para a nossa tão conturbada história.
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SOCIEDADE MENTIROSA

Por que mentes para mim?
Será que a mentira é algo natural?

Ou será que somos mesmo assim...
Bobos e de uma consciência anormal?

A mentira, essa arte e vexame
que instiga as pessoas a não serem reais

e, que tanto prejudica os homens...
Pois nos tira o sossego e a paz

Porque todo homem que mente para os outros
ele ficará totalmente perdido

por primeiramente mentir para si mesmo
nesse labirinto perigoso e de medo

pois a mentira é mesmo um grande mal...

Ela nos tira o significado de viver
uma vida saudável e proveitosa

porque nos ensina a desaprender
tudo aquilo de proveitoso que outrora sabíamos...
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Pois a mentira nos faz cúmplices sem temer
as razões nem o porque de nosso ser

mentir discretamente tantas vezes
iludindo os outros e à si mesmo...

A mentira é a arte que toda boa consciência
teima em não aceitar e desenvolver
porque vê tanto sofrimento causado

por esses que fogem do saber

Criando com isso confusão
e um terrível mal estar na sociedade

que com o tempo fica cada vez mais mentirosa
fugindo do que na realidade deveriam ser

Por isso, assustado me assombro
com tanta hipocrisia e cinismo!

Para quê? E o por quê? Pensativo me pergunto...
Porque, sinceramente não entendo a razão

de viverem mentindo e sendo mentidos.
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RISADA

Quando sorrirás para eles enfim?
Ó sorte verdadeiramente ingrata...
Pois, aqui estou no centro dessa magnífica praça
observando tantos com fome e frio
e, sem nem um cobertor
para que vos possa proteger
principalmente durante a madrugada
quando a temperatura realmente baixa
permanecendo assim até o novo amanhecer.
Que, com o tempo vem e clareia o firmamento
provocando então longas risadas
vindas dos ambulantes que nessa praça
realmente vivem das migalhas
daqueles que, como eu pensam neles
porque sabem que também poderiam
naquela situação se encontrar.
A risada é um ato livre, daí todos rirem
sem obviamente se autoquestionar
porque, francamente não entendo
como é possível esses seres rirem
quando não têm absolutamente nada!
Portanto, procuro um motivo
para que possam essa risada soltar.
Porque a maioria está bêbado,
e muitos têm problemas mentais
que, infelizmente talvez explique
essa incrível tolice
de rirem até se mijar.
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SÁTIRA

Ontem, conversando com um senhor
me diverti com as suas piadas, algumas até mesmo pesadas
mas, devido ao fato de ser um ancião,
aproveitei também para descontrair
em goles leves de cerveja bem gelada.
E, entre bolinhos de bacalhau e carne
coxinhas de galinha, quibe, empada, pastéis e muita risada,
passei uma tarde realmente humorada
por causa daquele homem que me contava
com fulgor e grande graça
relatos de sua vida como palhaço e artista
apesar dos grandes peidos que descontraidamente soltava.
E, brevemente me interroguei
confesso, até mesmo assustado,
o que é a vida? Rapidamente pensei...
Pois vejo alegremente em minha frente
um magnífico velho artista contando sátiras no palco
que, francamente, me deixaram impressionado
com a mente que tem de fato.
Porque, apesar de ser idoso
vive a sua vida tranquilamente,
momentaneamente rindo do perigo
por ser realista, humorista e corajoso.
E assim, devido à lucidez, alegria e paciência que tem
transformou a sua existência numa eterna sátira,
porque acha que sem ela não há graça,
usando o humor como se fosse um escudo
embora, quando o show termina e só chega em sua casa
geralmente no escuro e altas horas da madrugada,
em sua cama chora devido a dor que a fria solidão lhe causa
obrigando-o a esquecer das risadas
que anteriormente durante um dia de bastante luz
e, perante um público fiel que sempre o conduz
a viver uma saga de legítima sátira.
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QUEM SOMOS NÓS?

Quem somos nós?
Talvez um país de esquerda?

Ou quem sabe a direita
realmente tem sua voz?

Porque aqui só vejo nesse mar a navegar
aqueles que já têm e sabem fazer

alianças que eu e você nunca poderiam imaginar...
Pois vejam esse povo como vivem nas favelas

e, agora me respondam por que é que são opressos?
Porque lá existe gente igualzinho a mim e você

que só pensam na vida subir trabalhando o dia inteiro,
sem falar dos preconceitos nas escolas onde vão

mas, porque têm o desejo de aprender
enfrentam diariamente esse sofrer

para, obviamente aos poucos evoluírem.
E assim arduamente vivem...

Tratados muitas vezes como se fossem animais,
apelando, de vez em quando, sempre para os tais

que continuamente só prometem
em palanques decorados e alegre,

enganando-nos em suas teses
porque no fundo só amam o poder.

Por isso medito calado e sem entender
a razão disso ser assim...

Quem verdadeiramente somos nós?
E o por que, que não conseguimos nos entender?

Será que nem todos são realmente humanos?
E, se por acaso estiver certo...

Então, por que não mudamos esse sistema
e o substituímos por um sem aparências

contanto, na realidade completamente novo?
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CONSTRUÇÃO GENÉTICA

Matas totalmente queimadas
por causa da constante ambição
de uma raça intitulada humana
cujo propósito para mim,
continua sendo uma grande interrogação.
Porque colhemos o que plantamos
e, se insistirmos em destruir incendiando
a natureza com certeza revidará com raios
que na realidade são frutos da tempestade
causada pelo fogo que criamos.
Porque a vida é repleta de ciclos,
ou em outras palavras, dos efeitos
devido o fato de tudo existir interligado
portanto, por um fim perfeito.
Contanto, por que destruímos?
Seria preferível deixar que a natureza
com o seu poder, beleza e grandeza
em sua constante construção genética
transforme o que realmente não presta
pois, apesar dos pesares ela é mãe
portanto, permitam sem dores ou pranto
que ela trate dessa complexa matéria
embelezando e completamente restaurando
nessa incrível construção genética.
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CARNICEIROS

Estou boquiaberto de ver
tantos delinquentes e carniceiros

em grupos vagabundando o dia inteiro
com o intuito de somente o mal fazer.

Isso realmente me impressiona!
E verdadeiramente me deixa aterrorizado

devido ao grande número de assaltos,
seja durante o período da noite,

ou em plena luz do dia
causando agonia e impaciência

a uma sociedade que francamente
já cansou dessa triste cena.
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NÓS NUNCA ESQUECEREMOS

Nós nunca esqueceremos dos terrores em nós infligidos
por causa deste maldito nazismo
que tantos verdadeiramente queriam
sem se importarem com as dores...
Nós nunca esqueceremos das chuvas de bombas sofridas
culminando com aquelas de Nagazaki e Hiroshima
que tanto nos têm consumido...
Nós nunca esqueceremos dos nossos antepassados
porque de fato, lembraremos deles sempre!
Especialmente quando estudarmos,
ou simplesmente meditarmos angustiados...
Nós nunca esqueceremos as traições, invejas e punições
pela qual até agora sofremos, época cujo poder e veneno
infelizmente ainda reina até hoje!
Nós nunca esqueceremos daquele velho mas certo ditado:
que quem com fogo fere também será ferido!
Portanto, vivamos todos unidos
para que assim o bem por todo lado
possa realmente ser plantado e nunca mais então sentirmos
ódio ou algum sabor de vingança,
pois isso é um perigo para a esperança
que, francamente tanto perseguimos
apesar de nós nunca esquecermos do mal que até hoje
nos tem sido feito, pois ainda somos prisioneiros...
E sabem o por quê? Porque ainda estamos pagando
pelo mal outrora infligido.
Esse poema é uma reflexão que prova
que a gente colhe somente o que se planta
contanto, diria ser uma forma da condição humana
que muitos até o presente momento acreditam
ser a melhor forma de pagamento
ou, se assim preferirem.... de aprisionamento
aumentando a dor e causando em troca o dissabor
para uma raça que, pelo menos para mim,
nunca deveria se intitular de humana.
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O MUNDO QUE EU VI

O mundo que eu vi
é formado de uma só matriz
não importando qual língua, tinta ou verniz
outros digam serem importante e por isso usada...

É sempre o mesmo retrato
e não importa aonde fôreis
ou se és leigo, monge ou formado
os pobres sempre serão vistos como coitados
assim sempre foi... assim realmente continuará...

Nesse circo de muito vai e vem
rodeado de trapézios e trapezistas
e, sempre na hora precisa é que se descobre
quem verdadeiramente será o artista
que irá saltar no trampolim geralmente da morte.

Pois o mundo que eu vi
é cheio de dor, manha, malícia e muito choro,
onde muitos no fundo do poço
fazem de tudo para dele escapar
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E os que estão lá no palácio
vivendo como verdadeiros nobres
jamais abdicarão da maldade infligida no povo
que, em contra-partida não mais os suportam!

Porque na realidade vivem nas ruas
despidos de saber, poder e vaidade
cobertos de doenças e inverdades
pois é um mundo que persiste em só prometer...

Porque o mundo que eu vi
realmente repleto de complexidade
comparo-o com os labirintos
pois na realidade custa para conhecermos a verdade.

Infelizmente, esse foi o mundo que eu vi
apesar de suas marcantes aparências...
E, embora tenha beleza e exista sapiência,
a grande maioria do povo sobrevive no esgoto
daí não terem gosto nem muito menos paciência.
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TEMPO VERSÁTIL

Está ficando cada vez mais complicado
e até mesmo superesquisito

isso que chamamos abismados
por realmente ter se tornado um tempo versátil,

pois chove quando deveria estar ensolarado
e neva quando realmente estava previsto chover

deixando-nos completamente despreparados
em relação às constantes mudanças climáticas

natureza que insiste em nos fazer sofrer.
Porque até mesmo antes de colhermos a safra

prevista pelos analistas de ser promissora,
inesperadamente surgem as desgraças

deixando o homem do campo desesperado
contanto, infelizmente nunca na boa.

Porque o clima de hoje está totalmente versátil
e, pensativo, calado me pergunto...

Será que o que venho diariamente observando
é fruto do absurdo por nós causado?

Ou, quem sabe ser apenas parte
de um ciclo natural embora superesquisito

mas, que na realidade sempre existiu?
Espero que os meus pensamentos estejam certos

e, que esse ciclo realmente logo passe
caso contrário, o tempo continuará versátil

e com isso superviolento e realmente imprevisto.
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DITADOS

Ontem curiosamente observei
diversos ditados que sei

por esse confuso mundo logo irão divulgar...
E, confesso que me espantei

devido o grande número de erros
que vi sem nenhum apelo

e perplexo pus-me à pensar...
Pois na verdade essas crianças já deveriam

realmente saber soletrar
e, contanto não atropelar

essas palavras criativas mas indefesas,
profunda e de grande beleza

devido a grandeza que espalham
por causa do valor da língua, é claro,
Portanto, confesso que me choquei

quando livremente a professora perguntei
se ela sabia a idade de sua classe?

Para, logo em seguida, tímida me responder
num tom baixo e realmente triste,
muitos aqui nasceram no campo e

apesar dos avanços nessa área terem se materializado,
nunca infelizmente estudaram

contanto, estão frequentando essa escolapara
modesta, pequena e suja pela primeira vez.

Por um curto período de tempo calado fiquei...
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Porque, sinceramente o que acabara de escutar
apesar de ser horrível me trouxe esperança,
por entender que o problema educacional

num país emergente e do tamanho de um continente
é obviamente para qualquer nação

incrível de ser resolvido,
embora saiba não ser impossível
desde que haja querer e saber.
Portanto fiquei impressionado

com a realidade dos acontecimentos
pois, apesar dos estudantes terem dificuldade

de escrever um simples ditado,
verifiquei que os ditados ditos nesse mundo

complexo mas de fato fecundo,
apesar das críticas ditas através das mídias

vêm pouco à pouco sido melhorado.
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NA SALA DE AULA

Certa vez, indaguei com ironia
na aula de psicologia

à professora que, com simpatia
me olhava com alegria

perante uma classe realmente agitada
o que para ela significava uma sociedade?

Então, corajosamente e sem hesitação
ela prontamente me respondeu:

uma sociedade representa
uma formação totalmente eclética

do povo que assim livremente atesta
definições de comportamentos

que, sinceramente sinto não ter fim.
Porque da mesma maneira que aqui

nessa classe às vezes exagerada
devido à maneira como alguns agem,
da mesma forma atua a sociedade

por verdadeiramente ser livre
e realmente diversificada.
Para assim na sala de aula

de uma vez por todas entender
uma questão que sempre me intrigou
por ser obviamente tão badalada...
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A questão que me refiro
é a que abertamente fala de amor.
Qual, agora, plenamente entendo

porque nem sempre é correspondido,
o motivo é porque nem todos sentem

ou até mesmo verdadeiramente acreditam
nesse sentimento que afirmo,

embora seja francamente belo,
infelizmente ainda é pouco entendido.

E, para ser realmente franco,
confesso ter ficado agradecido

com a resposta daquela amável professora
nessa noite incrivelmente formosa

onde, finalmente entendi
porque encontrei a resposta

para os meus constantes
pragmáticos questionamentos

sobre essa complexa sociedade
que se mistura, intriga-se mas evolve-se

em diferentes seres e esquisitos labirintos...
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RETRATO DE UM TRAFICANTE

Sou o retrato falado
que eternamente viverá nessa história
imoral e completamente sem glória
porque é fruto do teu próprio pecado.
Portanto, eu sou aquele outrora chamado
de vagabundo, pobretão, mascarado e sem vergonha
implorando diariamente pelo pão
que, bem cedo, nessa vida de constantes desprezos
me ensinaram que nunca iria faltar...
Cresci contanto nesse Deus dará,
obedecendo cegamente a religião
que aliás nada me deu que possa me gabar,
além da miséria que rapidamente se propaga sem compaixão...
Portanto, certo dia realmente acordei
completamente disposto para mudar
essa lama em que me afundei
sem ter uma maneira de me levantar.
Porque definitivamente decidi
a minha vida verdadeiramente transformar
e para as armas e as drogas corri sem hesitar
por ver que podia através delas enricar.
Os anos passaram e rapidamente cresci!
E na realidade não posso me queixar...
Pois, hoje sou rico sim!
E da cadeia controlo todo lugar.
Porque você radicalmente me ensinou
ó sociedade hipócrita, podre e vulgar...
Que acha que o mais importante é a fama
juntamente com o egoísmo do bem estar,
por isso profundamente mudei sem vacilar.
E, como leio realmente muito
devido ao tempo que tenho sem reclamar,
analisei calmamente tudo aquilo que o Dante narrou
e, claro que tenho de concordar...
Porque afinal, o inferno é aqui mesmo!
Pois somos nós quem traçamos os nossos caminhos...
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E assim sendo, sem nenhum medo eu vos pergunto:
o que acham desse retrato totalmente absurdo?
Criado pelo desespero por não se ter dinheiro
nem um ninho onde possamos verdadeiramente amar.
Aliás, quem criou esse sistema
teve mesmo uma enorme paciência
de calmamente nos observar,
como também nos mentir e roubar,
sem falar nos egos, gostos e egoísmos
que vos impedem de olharem-se no espelho
para então, uma análise de si mesmos criarem...
Porque nesse mundo, amigos cada um tem de olhar por si!
Principalmente quando se é pobre
vendo os desejos, as doenças e a fome
impiedosamente constantemente nos destruir.
Esse é um retrato de um traficante que vivia no bairro onde morei
mas, quando lá cheguei ele era uma criança
e, quando chegava o período da tarde
lembro-me que costumava com alegria e lealdade
na rua uma partida de pelada brincar.
Acontece que o tempo passa e as pessoas mudam
contanto, para não fugir à regra esse foi o seu caso,
pois cedo, devido a amigos abraçou o vício
qual, realmente nunca deixou.
Foi preso muitas vezes, mesmo quando ainda era jovem,
ilicitamente enricou mas pouco tempo viveu
porque, quando pensava que estava no apogeu
ouvi dizer que um dos seus favoritos comparsas
a sangue frio violentamente lhe matou.
Esse é o mundo do crime que cedo ele conheceu,
e foi exatamente assim que muitos partiram...
Retrato para mim realmente horrível!
Mas, que infelizmente não veem esse perigo
porque a ganância de ficarem rapidamente ricos
juntamente com a sede de poder e os vícios
tiram-lhes o medo de morrer, causando assim precoces mortes
numa sociedade que infelizmente,
visivelmente insiste em se iludir.
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VENTO

Vejo uma corrida em massa dessa raça
cuja graça o sistema tenta destruir...

Só que agora, de volta para ti
ó pátria de eternos desejos...

Mas, que deixa tantos enfurecidos
para não dizer revoltados,

por causa da insegurança e do medo
e, por causa desse motivo te deixaram por um tempo...

Apesar da saudade e grande choro.
Acontece, que esse mesmo vento

que um dia verdadeiramente lhes levou
hoje, em sentido contrário sopra

e, todos realmente já podem senti-lo!
Como de fato também ver a gloriosa e

bela nova aurora despontando colorida no horizonte
clareando com os seus raios sempre vibrantes

uma nação simplesmente gloriosa!
Repleta de Amor, Querer, Poder e Saber.

Porque, obviamente agora aceitou o vento vir
e aos poucos construir

o que outrora muitos já queriam, mas por causa
de um corrupto sistema de fato totalmente vazio,

covardemente aceitou que estranhos ventos
viessem e profundamente retardassem
a evolução de um povo cuja coragem

foi inegavelmente inibida às custas do terror.
Mas mesmo assim e apesar dos pesares...

Porque, realmente até hoje pagamos o preço,
sinto a suave presença desse novo vento

que gentilmente veio para mudar.
Portanto, seja na sempre intrigante política,

na educação, tecnologia ou, até mesmo nas artes,
o povo hoje em dia constrói de verdade

aproveitando a força desse vento
que veio para ficar na realidade.
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CICLO

Muitos até hoje falam
que o ano de 2012 será o princípio do fim

mas, pelo menos para mim,
o que acho que ficou absolutamente claro

para o mundo foi esse novo ciclo
que, se contarmos bem veremos

ser o terceiro por toda nossa história
de lutas, conquistas, sangue e glórias

qual, sinto, que permanecerá aqui por um tempo
até que o povo de fato veja

em suas eternas convulsões e incertezas,
que a corrupção e injustiça

responsável por dizimar tantas vídas
foi realmente sem lamúrias julgada.

Mas para isso acontecer,
infelizmente a violência irá florescer,

derrubando os que hoje estão no poder,
não por direito, mas porque roubaram e massacraram

os flagelados que agora ameaçam
se tornarem em suas nações líderes
porque cansaram de serem pisados.
Contanto, vejo 2012 realmente ser

a continuação de um ciclo que
quando, minuciosamente analisado observamos

que no passado por três vezes ocorreu,
mudando assim, não somente a história,
mas também a maneira de pensarmos,

trazendo em cada ciclo uma nova consciência
espiritual e qual, para mim apresenta

um quadro menos desigual
para um mundo que devido à evolução,

já não suporta mais as aparências
porque sabe que não são reais.
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NÃO CHORES

Para que chorar nação doce
dos pecados que constantemente infliges?
Será que ainda não vistes
que viver assim não mais se pode?
Pois já chega de tanto bode
nas esquinas das amarguras...
Porque hoje, ninguém mais assume as suas culpas
pois são todos moleques e uns covardes!
Contanto não chores,
porque a gente só colhe o que planta
e, isso realmente todos já sabem!
Portanto, mudem de uma vez por todas
essa mentalidade totalmente retrógrada,
e passem à fazer o bem falando somente a verdade
pois ela é verdadeiramente absoluta!
Por essa razão peço-lhes que não chores
e agarrem-se sempre a esperança,
porque com ela sempre surge a bonança.
E as lágrimas que frequentemente correram
em vossos rostos sofridos e secos,
de fato rapidamente secarão
se invocares para ti e todos o perdão,
abraçando o amor com devoção
para então, finalmente se libertares
de todos os traumas e maldades,
como também da ira e do medo
que, por causa dos preconceitos
vos tiveram cativos até então.
Por isso não chores
e abrace essa corrente de amor e união.
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SE EU PUDESSE...

Se eu pudesse voltar o passado
e desfazer todas as intrigas
que os seres humanos devido às feridas
causaram uns aos outros sem hesitar

Então, realmente o nosso mundo
passaria desse inferno profundo
a uma aurora que sempre estaria
verdadeiramente a nos iluminar.

Ah! Se eu pudesse...
Realmente construir lares
cujo amor e franca lealdade
fosse a base onde todos
de fato pudessem se espelhar.

Oh! Se eu pudesse...
Obviamente que o mundo não seria esse
que hoje, infelizmente vemos
mesmo sem querermos para ele olhar.
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TRONO DE MERDA

Todos nós, seres mortais
diariamente ou não subimos

à esse trono e expelimos
tudo aquilo que ingerimos

para então podermos viver feliz e na paz.
Aquilo que de fato

o nosso corpo rejeitou
geralmente com todo cuidado,

incluindo os gases de horrível fedor.
Mas, em nome da verdade,
pelo menos uma vez por dia

sentamo-nos no trono de merda
e, apesar das obras fétidas

naquele exato momento
após nos sentirmos aliviados
e o trabalho for realizado,
sozinho no trono de merda

cuja descarga as fezes rapidamente leva
independente do lugar ou hora,

até realmente o próximo dia
onde, mais uma vez com alegria

ou, quem sabe em agonia,
no trono de merda outra vez me sentarei

para expelir o que o organismo
naturalmente e como sempre
para o nosso próprio bem

com uma incrível perfeição rejeitou.
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MASSA

Massa que se amassa
em intrigas constantes
mundo onde a cada instante
rapidamente por nós passa

Massa que junta a fala e assim
grita, briga e se revolta
das injustiças em si impostas
devido ao sistema de pura farsa

Massa que assim em sua dor relata
os incríveis absurdos que passa
num país rico e cuja graça
é o reflexo de seu tesouro

Que, infelizmente por eles passa...
Apesar de sua beleza, inteligência e raça,
tudo por causa de um sistema que
francamente, para mim não vale nada!

Porque de fato descrimina
seres que realmente têm valor,
por isso vivem insatisfeitos e na dor,
sociedade que, apesar de toda vaidade
precisa dessa massa para o seu próprio louvor.
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ELEIÇÃO

Votem! Mas saibam o que estão fazendo...
Pois existe muito veneno
nos corredores políticos de hoje
por isso, muitos infelizmente não sabem
qual o candidato que devem votar.
Porque todos quando chegam no palanque
realmente só falam em ajudar
sem gaguejar e bastante jeito,
embora no íntimo só pensem em si mesmos...
Daí, inúmeros detestarem votar
primeiramente, por se sentirem excluídos,
mas também por simplesmente verem
que na realidade nada realmente mudará.
Porque o povo já está cansado
das mentiras que os candidatos
durante o tempo das campanhas eleitorais
falam sem nem se importar
com o ignorante eleitor
que, geralmente não se importa
em dar o seu voto e em troca
algo receber, exatamente como ocorreu sempre!
Apesar da lei que, pelo menos no papel,
claramente esses atos proíbe.
Para, então, assim aliviado poder
naquele dia realmente comer
indiferente ao suborno, que aliás, constantemente reina!
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Principalmente nos lugares
onde a população de verdade
infelizmente vive completamente ao Deus dará...
Mas, e em nome da democracia,
a cada quatro anos com imensa euforia
aqui, nesse país onde impera a anarquia
realiza-se, para mim sem nostalgia,
devido aos verdadeiros absurdos,
assim como o tumulto que causa,
sem esquecer de mencionar a fortuna que se gasta
para então, se poder ter a eleição realizada.
E assim, os políticos que realmente por vários anos
vêm cinicamente nos mentindo
porque de fato estão nos enganando,
continuarem sendo eleito
às custas do eleitor que, por fanatismo partidário
ou, talvez por pura ignorância,
continuam lealmente alimentando
a miséria por todos esses longos e tristes anos
causado por um sistema que na realidade
quando cuidadosamente o analisamos
verificamos que há muito nos deixou...
Quanto à eleição?
De fato sempre exigiu sérios cuidados,
principalmente nos dias de hoje
onde é quase inexistente o amor.
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MEDO

Medo! Medo de quê?
Por que alguns sentem medo quando se encontram sós?
Quando na realidade poderiam muito bem se acostumar

pois, na verdade nascemos só,
e daqui só partiremos...

Independente de crises nervosas, conceitos, crenças ou lamentos
portanto, devemos rapidamente essa realidade realmente aceitar.

Mas, infelizmente não é isso que vejo
nesse mundo cada vez mais cheio de medo

devido a violência existente diária
e a punidade que ficou ao Deus corrigirá...

Fato esse que devemos repudiar.
Caso contrário, esse sentimento malvado

verdadeiramente nos tomará e, se isso realmente acontecer,
a liberdade juntamente com o querer

que, unidos geram o saber infelizmente morrerá,
dando lugar ao que já diariamente vemos

ou, até mesmo passamos,
cenas provocadas por esses que o engano souberam acatar.

Por isso, aqui escrevi esse desabafo
porque estou cansado de observar

sociedades presas em suas casas de verdade
contanto, simplesmente vegetando

devido ao medo que urgentemente tem de acabar!
Pois realmente não vale a pena se viver nesse medíocre jeito

porque, ou de uma vez por todas a gente acaba com esse medo
ou, definitivamente ele irá nos aniquilar,

por não termos tido a coragem desse medo eliminar
e com isso vivermos na paz

portanto, tranquilos, felizes e na boa.
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CRIANÇAS

Crianças cuja esperança todos atestam e falam
pois têm um aspecto fenomenal

e um sorriso realmente todo especial
por ser obviamente natural.

Mas, nunca pensem que as crianças de hoje
são como aquelas de outrora

que, devido a falta de oportunidades
tecnologia e, com isso, falta de dinheiro,
eram obrigadas a dormirem bem cedo

por causa da escassa energia
que lhes faziam, quando a noite chegava,

realmente em suas camas frias tremerem de medo.
Acontece, que agora os tempos mudaram

e, embora ainda exista em vários lados
infelizmente esse triste quadro,

as crianças de hoje estão muito bem informada
e, quando às vezes a eletricidade falta

geralmente aproveita para darem risadas
deitada em sua confortável cama

conversando com colegas através do telefone celular.
Por isso me impressiono quando comparo

o tempo quando era menino
com o tempo em que as crianças hoje vivem

porque francamente, quase tudo têm e muito sabem
pois, verdadeiramente aprendem,

graças em parte ao sistema existente
que imensamente ajudou a criar

a tecnologia que sem magia agora temos
e constantemente continua à se renovar.

Daí, muitos acharem ser um tempo profético!
Já outros, preferem simplesmente aproveitar,

exatamente como as crianças hoje fazem
descontraidamente e totalmente felizes

constantemente em seu habitat.
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PREVISÃO

Observo com clareza e previsão
uma nova consciência sendo formada
no realmente belo Oriente Médio,
como também por toda África.
E, como acredito em profecia,
vejo esses acontecimentos naturalmente
contanto, sem surpresas ou ironias...
Porque constantemente observo
vários governos de repente serem transformado,
e até novos países serem criados,
devido ao conhecimento que repentinamente
envolve de fato cada mente
mudando no processo essa linda gente
que, sinceramente, espero vir para um bem durável.
Pois são pessoas que sofrem e sofreram
horrores de seus próprios governos
que, infelizmente são completamente destrutivo,
para não dizer abusivo,
contribuindo então para a enorme deterioração
de um continente que todos sabem
ser rico em espécie, essência e capacidade.
Só espero que essa transição seja pacífica!
Pois esse é o novo tipo de revolução
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fomentada nas universidades e diferentes praças,
como também pelos doutores,
filósofos, sociólogos, psicólogos e professores
porque viram em suas vidas as dores
que o povo diariamente passa,
abusos cuja massa não aguenta mais os dissabores.
Essa previsão que aqui narro é real!
Uma nova consciência está chegando
e rapidamente transformando a inércia
que mentes totalmente vazias criaram
mas, que agora, o povo já farto
exigem uma plena democracia, é claro.
Porque sabem que ela existe!
E, embora não seja perfeita,
é o sistema político mais simples
para dar voz, chance e poder
ao povo que hoje vive perplexo
na ignorância, violência, medo, pobreza
e, portanto no completo abandono
daí, infelizmente desconhecerem a esperança.
Mas, apesar do eterno descaso,
confio na minha previsão, pois acho
que em breve esse triste quadro se reverterá,
dando portanto lugar à uma sociedade
cujo querer e conhecimento levará
à um futuro realmente brilhante!
Contanto, sem derramamentos de sangue
como faz essa, que agora, arrogantemente aqui está.
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UMA FLOR EM PLENA LAMA

Fiquei admirado ao observar
uma flor gigante vermelha

linda como a natureza
sozinha agarrada ao galho,

dançando devido à leve brisa
indiferente à lama profunda
que insiste em lhe cercar,

causando com isso o inconfundível odor
que infelizmente fica no ar.

Mas mesmo assim, essa flor que simboliza o amor
apesar de realmente estar só

e, totalmente rodeada por um mangue
que insiste em crescer sem se incomodar,

verifiquei que ela gosta do sol,
talvez por isso ter um vibrante colorido

que assim, ofusca a grande lama por fim,
porque caprichosamente teima
o seu suave perfume abafar.

Cena essa que me impressionou,
por ver uma solitária flor

em plena lama bravamente fincar.
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A PROSTITUTA

Ontem conheci uma prostituta,
palavra ousada para esse presente
que, como sempre e infelizmente

não vê a pessoa como ela realmente é.
Porque na realidade ninguém é perfeito!

Por isso, acredito não ser direito
julgar alguém somente por aquilo

que os olhos geralmente atrevidos veem.
Pois já deveríamos muito bem saber
que a arte do amor é uma profissão

ou, se preferirem do sexo,
que, praticado com nexo

ou, apenas por causa do dinheiro,
realmente é um trabalho árduo

e até mesmo perigoso
devido aos inúmeros loucos

que lhes procuram sem nenhum desejo.
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VIOLÊNCIA

Costumo sempre quando posso
viajar ao Brasil é lógico para então de perto observar
o crescimento desse meu amado povo
pois vejo que estão doidos para ver a violência acabar.
E assim, passeando naquele lugar
que geralmente frequento, até mesmo antes de almoçar
escutei um grito tremendo vindo do interior do recinto
onde costumava descontraidamente jantar.
Grito esse, acompanhado de tiros que gerou um grande pânico,
cidade cujo encanto contrasta com uma terrível desgraça,
violência que nos deixa sem paciência
mas, que, quando à fundo analisada,
vemos que ela é o fruto da inércia,
sociedade que diariamente atesta
infelizmente, esse hábito tão sem graça.
Fiquei realmente horrorizado com a falta de segurança,
criminalidade que naturalmente espanta
todo aquele que não segue nessa estrada.
Ficando sabendo através da notícia
exatamente no horário do jantar
que o proprietário daquele estabelecimento
tinha naquele dia sido assassinado num assalto em seu restaurante
modesto embora elegante, destruindo assim num instante
uma família realmente exemplar, violência essa que tem de acabar!
Caso contrário, a sociedade será sempre inconstante.
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REFLETINDO NA LITERATURA

Refletindo nas inúmeras surpresas
que essa vida nos apresenta
decidi sem afrontas
verdadeiramente abrir os olhos,
pois infelizmente tem muita gente
que só pensa em literalmente roubar
o que outros com tanto sacrifício
legalmente e livremente criaram
por obviamente acreditar
que vale a pena fazer sacrifícios
em prol de algo que só irá ajudar
como, a literatura por exemplo,
porque sei, que, quando bem escrita
o mundo inteiro naturalmente lerá,
como também lhe premiará
por ser realmente digna
de minuciosamente ser analisada
e profundamente estudada
para assim, por toda praça ser aclamada,
orgulhando nesse processo quem a escreveu
por simplesmente amar, e portanto,
na literatura totalmente acreditar.
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EU TAMBÉM BEBO CAFÉ

Diariamente quando acordo
bebo o cheiroso e delicioso café,

bebida que já se tornou tradicional
num mundo cada vez mais
exigente, afluente e jovial

que, realmente de fato aproveita
e, exatamente como eu,

vê com simpatia essa bebida
magnífica e verdadeiramente internacional.
Porque, seja ele do tipo arábico ou robusto

puro ou misturado até com frutas,
realmente o povo desfruta

independente da forma que ingerem
seja no restaurante, estádio ou em casa,

no trabalho, igreja, escola ou no bar
porque, indiferente ao lugar

essa bebida, como no caso da água, está.
Portanto, quero alegremente dizer

que eu também bebo café,
contanto estou no grupo

de bilhões que naturalmente apreciam
tanto o aroma, como o preço e o sabor

de um quente, fresco e puro café.
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ENCONTROS E DESENCONTROS

Essa vida foi sempre formada
de encontros e desencontros

devido o tempo que realmente não para.
Para assim, ser considerada por uns

como uma pura desgraça,
enquanto para outros,

talvez por serem mais receptivos,
verdadeiramente acreditam que
tudo ocorre por um fim e querer
vindo obviamente do Altíssimo.

Por isso não gosto de quem é fatalista
e, nem muito menos dos negativistas,

pois sei que tudo ocorre para o nosso próprio bem.
Essa é a razão pela qual

sempre vi esse fato com naturalidade,
porque, pelo menos para mim,

entendo que os encontros e desencontros
acontecem realmente naturalmente

portanto, sem superstições que possam encher a mente
daí, tantos citarem coisas francamente absurdas.

Isso ocorreu diversas vezes comigo
e, sei muito bem que acontece com todos.

Contanto não sejam bobos!
Pois os encontros e desencontros são um fato,

principalmente durante esse tempo
onde, muitos correm desesperado

para terem no final do dia algum ouro.
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SER

Quando o ser para de, por si mesmo pensar
e, portanto, naturalmente criar
então, à partir desse exato momento
essa criatura obviamente morre,
caso que profundamente lamento.
Porque, realmente nascemos
não para ocupar um simples lugar
em instituições cujos ideais temo,
mas sim, para aprender e contanto evoluir,
pesquisando, criando e com amor guiando
a sociedade que hoje infelizmente
desconhece o poder que cada ser tem em si.
Por isso, seguem doutrinas absurdas
e nesse processo se escravizam,
permitindo devido a maldita ignorância
que instituições roubem a sua bonança
com teses vagas que na realidade
não passam de meros mitos.
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Daí, achar um verdadeiro perigo
o que muitas dessas instituições religiosas vêm fazendo
pois, estão lavando mentes totalmente vagas
causando no processo muita confusão
qual, profundamente lamento.
A filosofia do existencionalismo existe,
mas depende de cada ser introduzi-la,
esse fato ocorreu também em minha vida
quando repentinamente despertei
por causa de intuições em minha mente vinda,
como também diárias observações.
Hoje, confesso que estou totalmente livre
por completamente ignorar
o que essas instituições erroneamente vêm à ensinar,
preferindo me entregar ao Criador
que nos criou sem nenhum engano
verdadeiramente quase pronto,
exatamente como aquele prato
realmente já criado que adquirimos
em qualquer supermercado
qual, só precisa de passar no fogo
por um determinado tempo
para então, sem rodeios ou lamentos a fome saciar.
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LIXÃO

Ontem vi uma cena triste
qual, pensava que não mais existisse

pois, presenciei uma família esfomeada
sentada no chão comendo do lixão
as sobras que essa cidade malvada
e, realmente repleta de perdição,
de suas afluentes casas sobram.
Cena para mim realmente triste

por saber que estamos em pleno século 21
portanto, isso não deveria mais existir.
E ali, calado e totalmente horrorizado

vi seres humanos comendo desesperado
o que os próprios urubus

em grupo simplesmente observavam
a tragédia de uma família
que, por falta de dinheiro

mas, também pela ausência de oportunidades
naquele lixão verdadeiramente fétido

em pleno céu aberto unidos almoçavam.
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 TRANSFORMAÇÃO

Flores que continuam sendo cortadas do seu habitat natural
por causa da horrível ganância

causado por um sistema corrupto e, realmente anormal.
Por isso infelizmente vejo esse planeta verdadeiramente

magnífico aos poucos ser destruído
devido ao sistema que mente e torce

e tenta por todos os lados mudar
as coisas que foram criadas por esse Ser totalmente de graça

somente para realmente nos agradar.
Daí passarem inúmeras leis que constantemente mudam

criando no processo esse absurdo que hoje podemos constatar.
Essas transformações quase repentinas

têm urgentemente de parar
caso contrário, o planeta, é claro,

irá definitivamente se passar.
E, nesse terrível processo,

queiramos ou não passaremos com ele...
Mas, gente do meu coração atenção!

Porque não temos de passar por essa transformação
se realmente não quisermos...

Portanto, vamos cautelosamente analisar esse triste quadro
e, usando o bom senso tirar uma conclusão,

pois temos que agir rápido!
Porque o planeta está sentindo os horrores de cada transformação
que sem pensar o infligimos sem realmente termos uma solução.
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PROMESSAS

Estou realmente impressionado
por tristemente ver
nesse século cujas promessas por certo
claramente que não irão se cumprir.
Porque, infelizmente o que vejo
nesse mundo cujo relevo
existe expressamente por um fim,
são pessoas totalmente perdida
mergulhadas em vícios e aflitas
pois, optaram nessa vida pelas prisões
que as instituições oferecem como guarida.
Por isso pensam serem sábios!
Apesar de seguirem pensamentos estranhos
e doutrinas completamente vagas.
Porque a realidade que conheço,
pelo menos para mim relata
verdadeiramente uma outra realidade
portanto, totalmente diferente dessa
que muitos pregam em diversas praças.
Daí, de fato ficar abismado
por horrorizado ver tantas promessas
destruindo gente que infelizmente nada sabem,
tornando-os assim prisioneiros de inverdades
e, como se isso não bastasse,
por cegamente acreditarem em tantas bobagens,
terminam nesse processo se escravizando
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contanto, pagando um alto preço
devido a ignorância que reina com vontade.
Enquanto as instituições que cautelosamente analisaram
esse meio de arrecadar dinheiro,
seus líderes vivem em verdadeiros palácios,
portanto às custas desses
cujas mentes infelizmente não usaram
e assim tristemente deixaram
que infundadas promessas de fato
lavassem as suas pobres mentes
graças ao sistema presente
que só vê além do dinheiro
nomes, posições e títulos
que, quanto a mim, não têm valor
por serem como essas promessas
totalmente vão, portanto falso,
ferindo aqueles que confiam na verdade
e acreditam na sapiência
por respeitarem, apesar dos frequentes ataques
que constantemente em diferentes formas sofrem
apenas por preservarem
o que realmente nessa vida importa
ou seja, o seu próprio pudor,
pois sem ele não existe amor.
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CONSTRUÇÃO GENÉTICA

Matas totalmente queimadas
por causa da constante ambição
de uma raça intitulada humana

cujo propósito para mim,
continua sendo uma grande interrogação.
Porque colhemos apenas o que plantamos

e, se insistimos em destruir incendiando
a natureza com certeza revidará com raios
que na realidade são frutos da tempestade

causada pelo fogo que criamos.
Porque a vida é repleta de ciclos

ou, em outras palavras, dos efeitos
devido o fato de tudo existir interligado

portanto, por um fim perfeito.
Contanto, por que destruímos?

Será preferível deixar que a natureza
com o seu poder, beleza e grandeza

em sua constante construção genética
transforme o que realmente não presta

pois, apesar dos pesares ela é mãe
portanto, peço-vos que permitam

sem realmente nenhum tumulto
que ela trate dessa complexa natureza

embelezando e completamente restaurando
nessa incrível construção genética

aquilo que diariamente o homem destrói
por pura ignorância e engano.
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DESTRUIÇÃO

Analisando os peixes pescados
nesse mar já completamente poluído,
verifiquei que quase todos estavam

aparentemente com câncer
doença que também teima em lhes matar.

Então, assustado notei que
realmente estamos no mesmo barco,

porque a destruição é generalizada de fato
e, se rapidamente não mudarmos

iremos não só sofrer mas consequentemente morrer.
Pois estamos poluindo tudo!

Desde a água que bebemos e nos lavamos,
à terra que constantemente plantamos

e cruelmente envenenamos com fertilizantes,
e sprays que loucamente espalhamos no ar.



75

LAMENTAÇÕES

Como é chato escrever sobre lamentos
que vivem no fundo de tantos corações...
Acho que por causa disso decidi ser franco, para assim,
poder narrar sem limites ou maldade,
simplesmente explicando o porque que essa sociedade
é na realidade tão inconstante e triste
talvez por existir na tolice de tentar esconder as suas emoções.
E assim infelizmente vivem um dia a dia repleto de ilusões,
enganando e sendo enganado
num quadro totalmente malvado
por nele não constar compaixões.
Por isso resolvi escrever
que as lamentações fazem parte
de toda sociedade que preza o sofrer.
Lamentações que assim se tornam perenes
nas vidas de tantas pessoas que, por não estarem na boa,
simplesmente aceitam e convivem com esse sentimento tão triste
qual, se não for imediatamente cuidado
corre o risco de se tornar em depressão,
dificultando assim o processo da pessoa realmente se libertar.
Lamentações que portanto te escravizarão
se realmente continuarem ser uma constante,
devido aos pensamentos que constantemente ocorrem
nessas mentes que verdadeiramente podem
a qualquer momento sem nenhum aviso explodir.
Por isso, devemos ter bastante cuidado
com os hábitos e as amizades que abraçamos
pois, colhemos somente o que plantamos
e já por um prolongado período que observo
as lamentações nessa sociedade serem demais.
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NESSE ESTADO FÍSICO

Neste presente momento, nesse estado físico
nós temos a tendência de reclamar
quando a vida realmente não está
indo da forma que imaginamos
apesar das inúmeras preces
que fazemos até às vezes
quando nos sentimos totalmente desprezados.
Acontece, que o que devemos sempre lembrar
é, que nesse estado físico em que nos encontramos
considerado por alguns de inferno,
nada realmente é eterno
nem muito menos completo,
porque o engano está sempre a reinar.
Por isso existimos nesse terror
supressos por um constante medo
devido ao caos que diariamente vemos.
Para assim, consumidos pelo ódio por fim,
passo a passo nesse macabro compasso
nesse estado físico em que atualmente vivemos
continuarmos ao mundo sorrindo
dando lugar infelizmente ao que é aparente,
daí não me surpreender por ver
a existência de tantos labirintos
que, realmente, sinceramente sinto
terem sido criados para nos confundir,
uma vez que estamos nesse estado físico
qual, dependendo do caminho que tomarmos afirmo:
que naturalmente ditará, como aliás ocorreu sempre,
o lugar obviamente onde cada ser terminará.
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VERSOS,
PENSAMENTOS

&
POETRIX
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Quando os valores morais
são ignorados pela sociedade

então, a ignorância preencherá a lacuna
dando lugar a inércia juntamente com a utópia

e, nesse processo sem nenhuma lógica
o povo, como um todo, é quem perderá.

x x x

Dor que realmente sinto,
suor que lentamente escorre

nesse corpo já completamente mole
devido o tempo que rapidamente passou

e, que aos poucos verdadeiramente lhe destrói.

x x x

CREPÚSCULO

No crepúsculo te vejo
Oh! Homem de relevo...
Terra de beleza e magia
Mas, que nos engole sem compaixão
Para então, nas valas frias e podres
Totalmente esquecidos permanecermos.

x x x

Dramas que se formam,
novelas que se criam,

nesse fantástico show da vida.

x x x

Dor que brutalmente assola
corações que silenciosamente imploram

parar de vos maltratar.
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x x x

Ó homem!
Que pensas que irás alcançar com tanto ódio?

Os cemitérios estão cheios
das lembranças de tua ira...

E ao meu redor vejo
inúmeras existências perdidas

que, em si são,
os frutos da incompreensão

do sobejo que se tornou tua vida.

x x x

Quando o amor está ausente
então, nada realmente se sente
provando-nos assim o poder existente
que tem o verbo Amar.

x x x

Terror que me assusta,
escuridão que sempre oculta
vidas que assim prosseguem
sem amar, perdoar ou realizar preces
em prol daqueles que vivem a maltratar.

x x x

Nunca sigam desejos proibidos
nem muito menos tenham inveja,

porque isso é o início de todo erro.

x x x

Se a violência é uma constante opção
então, que direi sobre a consciência?

Porque temos de aprender a ter compaixão.
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x x x

Você quer fazer Deus sorrir?
Então, conte para Ele os seus planos.

Quer ser verdadeiramente abençoado?
Sugiro que confie e se entregue

Sabe o por que?
Porque Ele é o único que realmente te conhece...

E sabe de uma coisa?
Não ficarás desapontado

e nem muito menos desamparado,
porque Ele é um Pai super amável

contanto, sempre te deixará na boa.

x x x

Como é triste ainda se ver crianças
vivendo nas ruas completamente desamparadas,

será que o sistema que nós mesmos criamos
não vê que, se continuarmos assim

então, seremos uma nação de flagelados
existindo na ignorância e como os ratos

multiplicando-se apenas por um fim.

x x x

Sejam sábios e invistam nas crianças
desse tão rico e belo país,

pois elas são as nossas sementes
como também esperança,

chão cuja bonança tem de fluir!

x x x

A ignorância de fato é o maior obstáculo
para aqueles que ainda acreditam

ser realmente possível a total libertação.
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 JUSTIÇA

Vamos agora mesmo fazer justiça
e aumentar satisfatoriamente o salário
dessa gente que, da mesma maneira que vocês,
aspiram viver uma existência digna!
Caso contrário, criaremos sementes
de revoltados e frustrados
que assim, engrossarão as correntes
cada vez mais frequentes
de bandidos sanguinários.
Aumentando então seriamente o ódio,
sentimento que infelizmente
há muito que já reside
nessa sociedade cada vez mais triste
por ver que a justiça realmente não existe,
graças à classe política
que verdadeiramente só pensa em si,
daí estarmos nessa sina.

x x x

Respiro um ar realmente poluído,
bebo e me lavo em águas totalmente contaminadas,

vejo ao meu redor gente tossindo e gripada
portanto, verdadeiramente doente

e, que infelizmente, apressadamente caminham
para as fétidas e secas valas.

x x x

Poeira proveniente de uma terra seca
cuja miséria realmente insiste

em massacrar vidas que fingem
nada de errado se passar.

x x x
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CERTO DIA...

Certo dia alguém me falou
que ser vagabundo não custava absolutamente nada!
Perplexo e cabisbaixo pensei
no mundo e nas suas atuais sociedades
e, totalmente livre de maldade
tristemente lhe respondi:
colega, você está completamente enganado
pois, custa sim, inclusive, é terrivelmente alto!
Mas esse é o preço que se paga
pelas incríveis bobagens causadas
pela estúpida inércia, que aliás, é sempre rude
porque, francamente falando,
de fato não constrói absolutamente nada!
Muito pelo contrário...
Pois constantemente destrói vidas sagradas.

x x x

Vejo tanta gente trafegando
nesses perigosos labirintos

completamente em vão
que, para mim atesta

a complexidade de uma sociedade
fundamentalmente eclética

mas fútil, devido aos constantes absurdos
que continuamente fazem nessa esfera.

x x x

Lixo nas ruas,
perigo nas estradas,

greves, revoluções, conflitos,
sociedades em suas confusas caminhadas...

x x x
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Vidas exploratórias,
existências pródigas,
ciência nunca exata

devido as falhas que constantemente ocorrem
e, que sempre ocorreram
na tentativa de descobrir
e, portanto, ser pioneiro.

x x x

Pedras no caminho,
flores repletas de espinhos,

colorido desbotado,
quadro completamente apárico

de complexos destinos.

x x x

Se você pensa em fazer algo errado
então, o melhor é não pensar em nada!
Pois o mundo realmente já está cansado

de criar e portanto ver tantas valas
graças aqueles que pensam como você.

x x x

Espaço que alegremente ocupo,
razóes que calado pacientemente escuto,

vidas complexas que tantos receiam...

x x x

Quando o ser não usa o saber, então,
podemos crer que definitivamente será um fracassado.

x x x
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Vamos deixar as teorias de lado
e verdadeiramente claramente ensinar

baseando-se nos descobrimentos
que, realmente nunca fomos os primeiros...

Criação que assim,
se quer ser clara por fim,
tem muito que nos explicar...

x x x

Existências que se matam,
sementes que assim se perdem...
Vidas que violentamente partem
num ciclo que, quando analisamos,
realmente constatamos ser livre.

x x x

Atentados, sequestros, pânico
violência que cada vez mais se torna
o cotidiano de uma sociedade
cuja ignorância e brutalidade virou uma norma.

x x x

Empregos realmente desapareceram,
inflação verdadeiramente aumentou,
salário infelizmente estagnou
na contra-mão do sucesso.

x x x

O respeito começa no lar e estende-se à sociedade,
quando falta, então vemos a anarquia e o desrespeito
se manifestar com toda vontade.
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x x x

Retórica, burocracia e mais retórica!
Para que? O que precisamos fazer

é pesquisar e profundamente estudar
para então, essa nação poder se levantar

da ignorância e lama onde está
e, finalmente, orgulhosamente revelar

ao mundo que francamente,
é exatamente isso que está

desse dorminhoco país pacientemente esperar.

x x x

Existências que se matam,
sementes que assim se perdem,
vidas que rudemente partem...

Ciclo que, quando cuidadosamente analiso,
verifico que apesar dos drásticos fatos

é livre para fazer o que bem quer
sem realmente se importar com as consequências

que às vezes surgem sem piedade.

x x x

Ruas escuras, sujas e tenebrosas,
becos estreitos de crimes bárbaros!

Apetite para prazeres sádicos
vindos de mentes nunca proveitosas.

x x x

Extermínio total,
realmente irracional,

existências completamente perdidas
devido à falta de moral.
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x x x

Pérolas que se perdem,
flores que sem água morrem,
perfume que se derrama,
vidas intrigantes devido aos dissabores
por não terem nada de proveitoso para dar.

x x x

Se você só abre a boca para ofender
então é preferível não dizer nada!
Porque o mundo já está cansado de tanta palhaçada
por causa desses que só infligem o sofrer.

x x x

Fomos criados para sermos produtivo
e, até mesmo diria artístico!
Portanto, sejamos criativos
e vamos realmente dignificar,
como também embelezar esse mundo
porque, sinceramente do jeito que está
faz-me verdadeiramente perder os sentidos
por nele faltar o belíssimo verbo Amar
daí, por essa razão só termos prejuízos.

x x x

Se a questão for dinheiro
então, sejam pioneiros

e mudem esse sistema
que rouba e engana sem pena

porque só sabe explorar.

x x x
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Asas que batem e voam
deixando vivas lembranças
de uma bela e breve vida
não importando quão alto tenha sido
realmente esse voo.

x x x

Eu não quero ter razão
quando desabafo contra a justiça,

porque não é fácil ser pacifista
quando vejo inúmeros criminosos calculosos

andando livre nas ruas de terror e nojo
sem receberem nenhuma punição,

muito pelo contrário...
Enquanto nós, alheios à perdição vivemos encurralados.

x x x

TRANSFORMAÇÃO

Fogo que naturalmente queima
destruindo e transformando
exostências que com certeza
aqui um dia renascerão
não importando quão grande foi o pranto
para essa dramática mas válida transformação.

x x x

Boca totalmente aberta
som que realmente atesta

a presença de um grito
causado por uma violência eterna.

x x x
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A vida só faz sentido
quando verdadeiramente fazemos

somente o que é benigno.

x x x

Verão que suo e sinto
cada vez está mais quente
devido ao sol que sempre
teima em queimar a gente

indiferente ao que sentimos.

x x x

Partidos evidentemente políticos,
cores correspondentes à cada um,

vibração, colorido, emoção
mas, que logo ficarão ao esquecimento...

Por causa da falta de querer coletiva
pois cada um só pensa em seu quinhão.

x x x

Muitos sabem que a perfeição não existe,
mas poucos são aqueles que fogem da intolerância.

x x x

Observo totalmente perplexo
o cinismo da sociedade

juntamente com a maldade
que, propositalmente à si mesmo infligem

daí, serem tão infelizes
por viverem mergulhado na dor.

x x x
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Quando paro para meditar
e por ventura escrever,

me deparo com o poder
que as palavras verdadeiramente têm

porque naturalmente vêm
do âmago de cada ser.

x x x

A rejeição é a principal causa
para os inúmeros suicídios

além obviamente da depressão,
fato esse que urgentemente

tem de ser minuciosamente esclarecido.

x x x

Tolices que se falam,
juras que nunca se cumprem,

uniões totalmente vassalas
porque na realidade não passam

de uns pobres subjugados
vivendo de aparências.

x x x

Elo que não une,
aliança que sigo

num desejo que afirmo
ser verdadeiramente singular.

x x x

Sorrisos que me deixam incrédulo,
sadismo de um povo complexo,

realmente sem nenhum nexo
e totalmente sem compaixão.
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x x x

Ciclos constantes,
vidas abundantes

mas, sempre inconstantes
vivendo em pleno descontentamento

à espera do que a brisa possa lhes dar.

x x x

Quando tudo estiver destruído
devido à falta de compreensão
então, espero que se lembrem

dos bons conselhos e das preces perenes
feitas por gente que não vive de ilusões.

x x x

POLUÍÇÃO

Gente no mercado comprando
os peixes recém pescados
no mar e nos vastos lagos
de fato já bem poluídos

dos resíduos que neles jogamos
sem automaticamente pensar

que estamos consumindo
peixes realmente doentes

devido ao ambiente de lixo
que tornou-se o nosso habitat.

x x x

Cidade realmente faceira,
luzes coloridas acesas,

multidão que não para de trafegar.
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x x x

Voos que diariamente partem,
gente que constantemente viaja,

vida de eternas partidas...
E realmente poucas voltas.

x x x

Se quisermos que a sociedade
pare de uma vez por todas de roubar
então, vamos começar a prender os políticos
que os roubos com certeza digo
irão rapidamente desacelerar.

x x x

Quando o mundo deixar de cantar
e, realmente o silêncio assolar,
é porque a maldade
infelizmente venceu a castidade
por isso o planeta deixou de pulsar.

x x x

Vitórias completamente injustas,
risos que para o mundo assusta

devido o cinismo e terror.

x x x

Perdão que veemente se clama,
vinganças, atos macabros, matanças,
vida sem nenhuma segurança,
martírio, delírio, e uma profunda dor.

x x x
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CORRER PARA QUÊ?

Meu Deus, quanta correria!
Para quê? Me indago preocupado...
Sigamos as nossas vidas na calmaria

pois, realmente não importa
o quanto que você construiu,

essa vida é rápida e logo passa...
Contanto, goze-a agora!
Porque quando partires

outros irão obviamente aproveitar
tudo aquilo que arduamente plantaste

trabalhando tanto tempo por longas horas
sem nunca pelo menos um dia tirar

para então junto com a família poder
esse árduo trabalho apreciar.

x x x

Partidos políticos mentirosos,
fanatismo francamente irrisório,

inércia de um sistema que realmente
desconhece totalmente o pudor.

x x x

Vejo animais se mordendo
brigando pelo domínio
que realmente existe

ego, que assim persiste
apesar da evolução que insiste

em mudar toda essa imperfeição.

x x x

Quem disse que a vida é insuportável e contanto difícil,
obviamente desconhece a arte de viver.
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x x x

Caos, gritos, perigo,
explpsões, atentados, terrorismo,

mundo realmente esquisito
por desconhecer o amor.

x x x

Abraços que logo se acabam,
amigos que se tornam inimigos,

cena, pranto, grito e dramas
façanhas de vidas cercadas sempre pelo terror.

x x x

A meta de muitos é mentir
matar, destruir, sonegar e roubar

daqueles que vivem a criar
por não quererem enganar

nem à si mesmo iludir.

x x x

Hábitos que honestamente sinto
não condizerem com o entendimento
por serem em essência destrutivos
por isso, profundamente lamento

a tendência que têm para esses vícios.

x x x

Quando tudo estiver destruído
e o homem cansar de se enganar

então, realmente não adiantará se chorar
porque tudo estará perdido.
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x x x

Solidão que consome e destrói
vidas cujo único mal

foi se separar daqueles cuja sede
concentra-se sempre na desunião.

x x x

Mundo bruto, repleto de absurdos
que rapidamente se multiplicam
nesse chamado eterno paraíso
cujo semblante afirmo,
não passar de meras aparências...
Porque no íntimo é podre
portanto, espiritualmente está morto.

x x x

Cara de gata,
jeito de sonsa,
perfume que entonta,
desejo que verdadeiramente maltrata
por simplesmente não saber amar.

x x x

Sorrisos que me deixam incrédulo,
sadismo de um povo complexo,

realmente sem nenhum nexo
e totalmente sem compaixão.

x x x

Que horror! Quanto lixo!
Vejo espalhado nas ruas,

repleta de problemas e vícios
por isso, quanto ao saber são nuas.
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Veneno que muitos têm,
cálice que todos bebem,

pão mastigado mas nunca rejeitado
apesar de nos levar pra morte.

x x x

Gente constantemente se maltratando,
prisões, mortes, dores e muito pranto,
palavras abusivas abertamente ditas
nesse inferno de perenes enganos.

x x x

Brigas... Brigas... Brigas...
Quadro que me deixa perplexo por ver

que muitos ainda não entenderão
porque vivem desse jeito

em suas complexas estradas
completamente indiferentes ao saber.

x x x

Vejo crianças quase nuas
nas ruas entregues ao vento mendigando

aos olhos de pássaros calados
porque estão realmente tristes

por verem diariamente os seus prantos.

x x x

Peço mas ninguém atende,
falo mas infelizmente não me ouvem...
Por isso grito aos quatro cantos aflito
embora seja completamente em vão,

porque na realidade ninguém me socorre.
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x x x

Mar, fruto do meu pescado,
terra que constantemente nos enterra,

olhos que simplesmente vagam
um distante e âmplo horizonte.

x x x

Se você pensa em fazer algo errado
então, o melhor é não pensar em nada!
Pois o mundo realmente já está cansado

de criar e portanto ver tantas valas
graças aqueles que pensam como você.

x x x

Vamos deixar as teorias de lado
e portanto corajosamente ensinar

baseando-se unicamente nos descobrimentos
que, claramente nos mostram

que nunca fomos os primeiros!
Nem muito menos os únicos à serem criados...
Criação que assim, se quer ser clara por fim,

tem muito que nos explicar...

x x x

Vidas que vêm e logo passam...
Seres que aqui insistem em teimar,

juízo que um dia realmente virá
para, verdadeiramente a alegria de poucos...

x x x

A realidade física existe perante os nossos míopes olhos, porque
não vemos todos os universos que real e constantemente nos

cercam devido ao véu colocado em nossos mortais olhos.
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x x x

Lua suave e nua,
sol verdadeiramente repleto
de vitaminas e minerais que atesto

por algum tempo nesse corpo belo
irão fortalecer e assim vigorá-lo

antes que, mesmo sem querer entre
no sepulcro frio e infelizmente eterno.

x x x

Guerras que vêm e vão,
amor que um dia termina,
lembranças que nunca se acabam...

x x x

Beleza de um corpo,
prazer de um amor louco
que, quando minuciosamente analisado,
verificamos quão é mentiroso as aparências.

x x x

Jeito de burguês,
cara de conde,
atos de canalha
tentando se passar como monge.

x x x

Chuva que rapidamente lava
a calçada outrora manchada
pelo sangue que a violência num instante
frequentemente nesse país causa.

x x x
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Tristeza de vida
causada pelo dissabor

daí, tornar-se realmente amarga.

x x x

Esperanças que logo se acabam,
ilusões que insistem em ficar,

medo, receio, pânico
do escuro que teima em reinar.

x x x

Luzes que não surgem,
escuridão que se estabelece,
tempo versátil, amor fácil,

AIDS que insiste em matar.

x x x

Essa vida realmente é
uma caixa de constantes surpresas

portanto, sendo assim, sejamos receptíveis
para o que possa obviamente surgir.

x x x

Olhando o noticiário através da televisão
fiquei francamente horrorizado

com o nível de violência
existente nessa tão rica nação

para, calado tristemente pensar
tentando por todos os lados entender

a razão para tanta confusão.

x x x
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Dê tempo ao silêncio
e sempre procure nele permanecer,

porque é preferível nada dizer,
do que abrir a boca como muitos fazem...

E poluir o mundo por nada saber.

x x x

Se você realmente passou a ser visto
como uma pessoa totalmente antipática

é porque deixou fugir a dádiva
de escutar críticas a seu respeito

e ter o feito de nunca revidar.

x x x

Nem tudo considerado certo é correto,
porque tudo depende do ponto de vista de cada um.

x x x

Vícios que nos castigam,
prisões que nos castigam,

tempo que rapidamente passa...
Vidas totalmente sem graça
vivendo num mundo hostil

e, infelizmente, realmente perdido.

x x x

Se você só destrói
e, portanto não constrói

então, procure rapidamente mudar
enquanto estás a respirar

porque, enquanto houver vida haverá esperança
para assim um novo mundo possa brotar.

x x x
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Por que se berrar por liberdade?
Precisamos viver em harmonia

e não em brigas que só causam desgosto.

x x x

Divórcios, brigas, traições e matanças
numa Terra de eternas esperanças

e frequentes ilusões...

x x x

Não entendo porque se promete tanto!
Quando, intimamente sabemos
que não passam de enganos...

x x x

A esperança é o que realmente move
o medo juntamente com as inconstâncias.

x x x

Vozes que diariamente escuto
mas, que logo se calam...

Opressas pela noite
cujo escuro, frio e silêncio

obrigam-lhes a serem covardes
e, em vez de enfrentá-la,

em suas duras camas embriagados dormem.
Acordando com um enorme clarão vindo

através da janela cuja luz
lhes dá estímulo e coragem
para, livre das tempestades
mais um realmente enfrentar.
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x x x

Acho irrisório o sistema
por esses políticos criado,
porque em vez de incentivarem o trabalho,
passam leis que rigorosamente pagam,
apesar de ser uma migalha,
dinheiro para a raça se procriar
portanto, desestimulando-os de trabalhar.
Pois a procriação é algo natural
e deveria ocorrer responsavelmente.
Por isso, discordo desses políticos
que corrompem os ignorantes e aflitos
destruindo nesse processo
sem nenhum nexo o país
como realmente sempre fizeram...

x x x

Palavras abusivas,
conflitos que ceifam vidas
infelizmente alheias ao amor.

x x x

Quando o humano verdadeiramente aprender
que nós colhemos apenas o que plantamos
então, realmente o engano
será definitivamente substituído
por sementes que francamente sinto
a mentira e as intrigas irão eliminar.

x x x

Quando chegar a hora dos acertos,
como também dos apertos,
realmente não adianta chorar
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x x x

Rostos marcados pela dor,
sentimentos que nos infligem,
perfeição que insiste em não aparecer.

x x x

Muitos jogam na loteria
pelo sonho de ficarem ricos!
E, pensativo me pergunto...
Que farão em prol do próximo
se realmente esse sonho for conseguido?

x x x

Não entendo porque se promete tanto!
Quando, intimamente sabemos
que não passam de enganos...

x x x

A extinção realmente já começou!
E agora, o que vamos fazer?
O planeta grita por paz e bom senso
pedindo fim ao tormento
que, infelizmente o homem sabe fazer.

x x x

Ondas que constantemente vêm e colidem
em velhos mas sólidos arrecifes
revelando-nos assim a beleza,
como também a dureza
de um ciclo incrível e perene.

x x x
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x x x

Almas que constantemente suplicam
a esse verdadeiro eterno Deus

que diariamente lhes dê o sustento
para que assim alivie o tormento

de seus angustiados corações ateu.

x x x

A extinção realmente já começou!
E agora, o que vamos fazer?

O planeta grita por paz e bom senso
pedindo fim ao tormento

que, infelizmente o homem sabe fazer.

x x x

Quando chegar a hora dos acertos,
como também dos apertos,

realmente não adianta chorar
mas sim, cautelosamente calcular

o que verdadeiramente tem de ser feito
porque o tempo rapidamente passa

e, se continuarmos desse jeito
a inércia irá nos arrasar.

x x x

Se o mundo quisesse viver
constantemente em união,

então há muito que já deveria
realmente ter aprendido

que não vale a pena se viver em desunião.

x x x
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Jamais entenderei a humanidade
pois, quando não chora de verdade,

maltrata sem piedade,
formando assim um sistema

realmente, totalmente irregular.

x x x

Palavras soltas ao vento,
versos sem nexo, apenas lamentos,
fruto de uma sociedade que vive

constantemente à brigar por nada.

x x x

Observo várias aves de rapina
sobrevoando uma lama que não fascina

por ser o fruto de nossa podridão
acumulado numa terra que constantemente

grita por uma solução.

x x x

Crimes que se cometem,
valas que por todos os lados crescem,

justiça que geralmente não aparece
deixando-nos sós e numa terrível dor.

x x x

Vejo inúmeras lâmpadas quebradas
porque serviram de alvo para as balas

que aqui constantemente surgem
devido as leis não serem observada.

x x x
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Vidas angustiadas, amores realmente difícies,
devido à grana que sempre falta.

x x x

Escuto notícias realmente tristes
a respeito de uma sociedade

que infelizmente persiste
em ser completamente transviada.

x x x

Tiroteio em plena rua,
roubos, assaltos, conflitos,

sociedade em declínio,
povo vazio, cínico e oprimido
às custas de um louco sistema

e uma completamente perdida geração.

x x x

Seres viajando no espaço,
corpos mortos e enterrados,

existências complexas,
sistemas temporários,

evolução que se transforma,
vidas que rapidamente passam...

x x x

Sentenças sem nenhum nexo,
amores realmente complexos,
vidas de estranhas aventuras

em contextos totalmente perdidos...

x x x
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Mercado que rapidamente consume,
ciclo que ferozmente destrói,

aquilo que arduamente se constrói
embora saibam que aqui viverão

apenas por um determinado tempo...
E, como se isso não fosse bastante,

muitos existem totalmente sem uma voz.

x x x

Olhos totalmente molhados
devido ao pranto que livremente rola

por causa do infeliz quadro
que teima em sua mente mostrar

como a sua vida tem sido inglória.

x x x

Chuva que nunca chega
para molhar uma terra realmente seca

e, que aos poucos se destrói...
Causando danos e sofrimento

ao povo cujos lamentos
ouço em uma só voz.

x x x

Amor que não sinto,
dor que realmente incomoda,
ódio que rapidamente explora

corações que não mais aguentam
por sentirem tanto sofrimento,
mundo que infelizmente ignora

porque somente o mal sabe fazer.

x x x



107

Medo que diariamente cresce,
justiça que nunca aparece...

Enquanto isso, infelizmente muitos desaparecem
e realmente de fato morrem em seu próprio lar.

x x x

Vejo crianças totalmente famintas,
doentes e realmente nuas,
pois foram despidas do saber
na preciosa áurea de todo ser
por isso, tristemente vivem nas ruas.

x x x

Flores secas na cerca,
chuva que não chega,

sol que intensamente queima
esse sofrido e vasto torrão.

x x x

Quando a vingança passar
e a poeira por fim baixar
então, tristemente irei contar
quantas valas o ódio criou sem pensar.

x x x

Frio que fortemente assola,
lama que impiedosamente atola
aqueles que insistem, apesar das correntes tristes,
a vida de peito aberto enfrentar.

x x x
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Circo realmente de fogo,
sociedade que me dá nojo

devido a sua forma de pensar.

x x x

Crimes realmente passivos,
amores totalmente levianos,

ocorridos num vida estressada
verdadeiramente repleta de enganos
e, como se isso não fosse bastante,

vejo que rapidamente passa...

x x x

Atentados, sequestros, pânico
violência que cada vez mais se torna

o cotidiano de uma sociedade
cuja ignorância e brutalidade
tristemente virou uma norma

daí, ferir-se de verdade.

x x x

Mentiras diariamente ditas,
existências completamente perdidas

por infelizmente insistirem
devido à ignorância e burrice

que realmente ganham por enganar.

x x x

Espinhos que travam
o natural crescimento
realmente necessário

para, claro, crescermos sem lamentos.
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