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Textos que brilhantemente
revelam pensamentos em versos.

O autor
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PREFÁCIO

Poemas rapidamente criados,
Pensamentos cautelosamente formados e
Poetrix simplesmente digitalizados,
unindo em resumo três pês
e, mais um livro sendo criado.
O motivo pelo qual decidi
tanto intitular, como também criar
esse livro desse jeito,
foi para a todos mostrar
a beleza e realidade
que cada palavra
independente da maneira
que no livro são
cautelosamente agrupadas
se realmente fizerem sentido
então, radiantemente
o autor apresentará mais um livro
cuja síntese minuciosamente
por muitos será analisado.
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SOBRE O AUTOR
Agradeço a Deus por mais uma criação poética e convido aos
leitores dessa magnífica língua à se deleitarem com os seus
textos.
Silvio Parise nasceu no bairro do Catete, Rio de Janeiro, em junho
de 1957, mas, quando tinha poucos meses de nascido sua mãe
decidiu voltar para viver em Recife, PE, cidade onde o poeta
realmente viveu toda a sua juventude. É poeta, escritor, contista,
compositor, filósofo e tradutor. Escreve poesia lírica desde a idade
dos treze anos, atualmente com mais de cem composições ( todas
registradas ) nas seguintes categorias: Samba, MPB, Bossa Nova,
Romântica, Soft Rock e Bolero. Em 1979, imigrou juntamente com
a sua família para os EUA, onde se estabeleceu no Estado de Rhode
Island e, apesar de ter habitado em outros lugares desse país, é o
lugar onde atualmente reside. Mas, foi exatamente no ano de 2002,
que, encorajado por sua querida mãe, alguns amigos e familiares,
decidiu abraçar as Letras, primeiramente, participando em uma
antologia elaborada pela Litteris Editora, para no ano seguinte e,
com a mesma editora publicar o seu primeiro livro de poesias.
Hoje, está presente em mais de 120 Antologias nacionais e
internacionais, obtendo alguns prêmios e colocações de destaque,
dentre eles o 9th Brazilian International Press Award com a
coletânea Brava Gente Brasileira em Terras Estrangeiras – Vol. 2 (
2006 ). Em 2011, organizou “ LUZ – Antologia de Poesia e Prosa”
e, em 2015, “ AURORA – Coletânea Internacional Poesia e Prosa”,
ambas editadas pela Celeiro de Escritores/Editora Sucesso.
5

Tem 33 obras poéticas publicadas, sendo que quatro foram em
coautoria com a sua mãe, poetisa e escritora Mainá Medeiros ( já
falecida ), e um, em coautoria com o jornalista, poeta e escritor
Lenival de Andrade. Em 2016, recebeu pelo conjunto de seus
trabalhos o Troféu Cora Coralina de Honra ao Mérito concedido
pela ALG – Academia de Letras de Goiás, como também a
Medalha Monteiro Lobato de Literatura concedida pela Associação dos Poetas de Angra dos Reis ( RJ ), em parceria com a
Editora Mágico de Oz.
É seguidor da doutrina internacionalista por acreditar ser possível
viver em um mundo sem fronteiras e na paz. Pratica meditação por
mais de vinte anos e é cristão sem denominações.
Participou da Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro em,
2003 e 2009.
Escreve regularmente na revista brasileira com sede em Genebra,
Suíça, intitulada Varal do Brasil.

Web pages:
http://www.facebook.com/silvio.parise.3
http://www.recantodasletras.com.br/autores/silvioparise
http://celeirodeescritores.org/ebooks.asp?es=sp

Contato: sparise1012@gmail.com
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A LITERATURA É IMORTAL
Amo realmente escrever
por obviamente entender
o poder que a Literatura tem!
Pois, na realidade todos nós
um dia daqui passaremos...
Mas, aquilo que amavelmente escrevemos
e, claro, confiantes publicamos,
não somente ficará,
como também continuará
sendo lido, relido e estudado,
traduzido e alegremente republicado,
assim como imortalizado
pelos amantes da Literatura
que, continuamente alimentam
essa arte de grande interligação.
Então, sendo portanto assim,
será justo contanto se dizer
que a Literatura é realmente imortal!
Portanto ela sempre existirá
independente de sua forma
ou, até mesmo língua,
porque a Literatura é cultura
além de representar evidentemente saber,
por isso o mundo lhe atina.
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LIVRO: O NOSSO MAIOR E MELHOR AMIGO
Todo ser que escreve ou gosta de ler
realmente logo entende
que o livro verdadeiramente
sempre foi e eternamente será
o nosso maior e melhor amigo.
Porque o livro na realidade
espelha tudo aquilo que vemos de verdade
contanto, nesse contexto,
escrevemos livremente
portanto, totalmente sem medo,
tanto as coisas que nitidamente vemos,
como também tudo que naturalmente sentimos
nessa insaciável sede
de relatar os nossos sentimentos
por muitas vezes reservados
mas, obviamente bem íntimos.
Para então, nesse desejo ávido
o escritor verdadeiramente se deleitar
naquilo que com paixão,
como também convicção,
incansavelmente escreve
nesse processo lindo e contínuo
pois sabe que a literatura nos engrandece.
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AURORA
Vejo-te lentamente chegando
oh! Aurora gloriosa...
No horizonte ainda escuro
pela noite majestosa.
Aurora que aos poucos
vai clareando o escuro
que, por algum tempo
nos mostrou estrelas brilhosas
Mas, que agora,
devido ao seu clarão desapareceram
aurora que chegou sem medo
para grandiosamente tudo iluminar
Criando assim um novo dia
para que possamos nos guiar
e, com coragem e alegria
mais uma noite podermos enfrentar.
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MUNDO PECULIAR
Visitando lugares nesse mundo
vi ser realmente peculiar
pois, apesar de ser eclético
e verdadeiramente complexo,
tem uma natureza
que, quando minuciosamente analisada
vemos ser grandiosa
além de super graciosa,
e está sempre a nos cercar.
Oferecendo-nos um convívio
comparado contanto ao paraíso
porque tem beleza, poder e riqueza
e, por ser totalmente
tanto independente, como inteligente,
recicla-se ao ver que precisa mudar.
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E assim nesse mundo peculiar coexisto!
Sempre passeando e conhecendo
pois, por ser um eterno curioso
procuro ter um convívio gostoso,
enquanto ao mesmo tempo
pacientemente com ele vou aprendendo.
Porque esse mundo é realmente belo!
Da mesma maneira que é complexo
e incrivelmente extenso,
por isso para obviamente conhecê-lo
temos de enfrentá-lo sem medo,
pois vale a pena conhecê-lo,
para então podermos entender
esse imenso paraíso onde vivemos
infelizmente nem sempre unidos
mas, obviamente por um fim.
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VELA: NA COMPARAÇÃO COM A DOR
Vela acesa
que ilumina o ambiente
naquele inquietante momento
onde o corpo está presente
mas não o espírito
Vela longa que lentamente chora
derramando assim a cera
branca e, de uma certa beleza
perante uma multidão que também chora
e, curiosamente te olha
Velas espalhadas no altar
que causam uma beldade mórbida
devido à tradição
exibida em plena união
por causa da velha dogma
Vela, usada também em diversos tipos de festas
mas, nesse poema comparada a dor
naqueles momentos fúnebres
cujas orações, lamentos e canções
derretem-te devido à chama do teu amor.
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NATUREZA
Calado e simplesmente analisando
os universos que existem ao meu redor,
com os meus botões falo
e, totalmente animado vibro
com a beleza que gratuitamente assisto,
refletindo nas marcas desse Deus mor.
Porque, francamente quando paramos
e cautelosamente observamos
essa natureza realmente espetacular
então, logo iremos notar
que verdadeiramente tudo foi criado
por um propósito, é claro,
e, super detalhista ao seu olhar.
Pois o relevo, perfume e colorido
que maravilhado vejo por me excitar,
vem de um Ser cujo saber
vai muito além do que
realmente podemos imaginar.
Daí entender que toda essa magnífica natureza
reflete o Amor, perfeição e grandeza
desse Ser cujas palavras em si,
sinceramente não conseguem lhe decifrar.
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PERIGO
Tudo aquilo que infelizmente
até o presente momento
tenho lido ou na televisão visto
reflete o constante perigo
diariamente vivido
por essa incrível sociedade
pois, apesar dos imensos problemas
que comumente enfrentam
ainda têm a coragem e paciência
de enfrentarem com uma incrível coragem
o perigo que existe em toda esquina.
E assim, tristemente muitos vivem
suas divinas e complexas existências
sempre na esperança
de finalmente viverem na bonança
porque, francamente já estão cansados
de verem o lado macabro de cada ser.
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FRAGMENTOS DE UM JORNAL POÉTICO
Estava em pé na parada do ônibus
esperando até que a chuva passasse
quando de repente os meus olhos
no chão totalmente molhado
fragmentos de um jornal poético
qual, pensativo e triste me deixaram.
Pois, calado com os meus botões
imediatamente indaguei
porque, na realidade pensei
realmente o que tinha acontecido
com a pessoa que naquela altura
possuía esse jornal poético
repleto de paixão e nexo
pois, recuso em acreditar
que o mesmo ser que lhe leu
jogou-lhe no chão sem se importar.
Foi exatamente aí que surgiu a hipótese
que talvez essa pessoa estava distraída,
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porventura conversando com alguém
e, quando viu o ônibus que iria tomar
correu depressa para poder lhe alcançar.
Porque realmente não acredito
que exista gente indiferente
à essa arte que tanta gente
hoje escreve e ler verdadeiramente.
Mas mesmo assim fiquei triste
ao ver fragmentos de um jornal poético
ser completamente destruído
tanto pela chuva, como pelas pessoas
que ali apressadamente passavam
para irem trabalhar,
enquanto no chão totalmente em pedaços
tristemente olhava para aqueles fragmentos
de um jornal poético
que, por sinal até conheço
num dia realmente cinzento
devido à intensa chuva,
mas também para os amantes da literatura
que, como eu, quando lhe virem
sofreram em seus íntimos.
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O AMOR
O anel que te dei
aquele aro dourado,
elo que significa a nossa união
mas, também em celebração do teu aniversário
que, hoje quando suavemente lembro
reconheço realmente ter sido
um momento verdadeiramente distinto
portanto, incrível para ambos.
Data que logicamente marcou
a confirmação desse amor
que, embora tenha sido passageiro
foi francamente o nosso começo
pois, éramos ainda muito jovens
contanto, totalmente sem experiência
perante a paixão que o amor
naquela áurea etapa
de nossas existências em plena graça
começamos a entender o seu valor.
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SER DIVINO
Reconhecendo existir um Ser Divino
e, obviamente não somente o nosso Criador,
pacientemente passeio e observo
nas minhas andanças de amor e nexo,
ter realmente um excelente gosto
pois, diariamente quando caminho
pelos lagos, montanhas e campos
geralmente fisicamente sozinho,
porque espiritualmente
sempre sinto, apesar de não ver
que estou constantemente
realmente muito bem acompanhado,
talvez por isso ignore o medo
e me concentre nos lindos quadros
paisagens que esse Divino Ser
por Amor e grande Saber tudo criou
para que assim, unidos aqui
no esplendor possamos viver.
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PERSONALIDADE
Costumo sempre observar
a personalidade que cada ser
apresenta em seu cotidiano,
porque assim sem nenhum engano
discretamente tiro a conclusão
se é uma pessoa que devo então
persistir na amizade
ou, se na realidade devo esquecer
tudo aquilo que me disse ou fez
pois, nessa curta vida às vezes
é bem melhor se viver só,
do que se conhecer muita gente
que pensamos serem seres decentes
decepcionando-se no final muitas vezes.
Por isso, antes de considerar
e abertamente chamar
alguém de amigo ou amiga,
primeiramente tenho que ver
se aquela pessoa realmente demonstra
a minha total confiança
ou, se por causa de uma personalidade
verdadeiramente desajustada
irá tristemente me conduzir
para intrigas quase sem fim
devido à personalidade que de verdade
infelizmente é totalmente doente
por ser dupla ou, por ainda
apesar de toda sina não está formada.
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VIOLÊNCIA: UM COTIDIANO DE
SANGUE E MALDADES
Vejo com pesar e tristeza a violência
tomando rapidamente cada cidade
oprimindo os cidadãos com o medo
num cotidiano de sangue e maldades.
Absurdos que assisto perplexo
por serem totalmente sem nexo
mas, que infelizmente causam
horríveis traumas e terríveis marcas,
prejudicando assim muitas vezes
a divina existência de cada ser.
Por essa razão dedico a minha atenção
procurando no campo poético aliviar
as amarguras vividas por tantos seres
que cedo violentamente partiram devido a sede
desse ódio que realmente tem de terminar!
Caso contrário, os tristes relatos
nos textos que diariamente leio,
serão transformados em páginas de sangue
por causa da impunidade de um semblante
que urgentemente tem de acabar.
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COLHEITAS
Fiquei verdadeiramente animado
com as colheitas que vi sendo feitas
nesse poderoso, moderno e magnífico
belo Estado de São Paulo
que tanto sempre fez e constantemente faz
em prol do nosso crescimento
e, portanto desenvolvimento de fato.
Porque aqui nesse grande Estado
a modernização já chegou
nesses campos cujo amor
realmente ver-se por todo lado...
E assim, totalmente animado
tive a oportunidade de observar
as colheitas sendo rapidamente feitas
através de máquinas super rápidas
que velozmente cruzavam
esses enormes campos dourados,
laranjal que me deslumbram, é claro.
27

Para, realmente em poucas horas
enormes caminhões transportarem
para imensos e modernos centros
que dali farão uma incrível distribuição
pois, parte dessa importante produção
é exclusivamente reservado para a exportação
contanto, ajudando-nos ao enriquecimento,
enquanto o restante termina sendo vendido
aos supermercados e outros revendedores
terminando em nossas mesas
geralmente, completamente fartas.
Colheitas que entusiasmado vi
de diferentes espécies de laranja
em laranjais cuja fortuna, colorido e fama
são francamente como o ouro
porque, além de ser uma fruta
saudável e, pelo menos as que temos aqui
realmente, comumente super doce,
do seu bagaço geram energia limpa de fato!
Por isso lhes comparo com o ouro
sendo que, além de ser bem mais caro
está também cada vez mais raro.
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LIBERDADE DE EXPRESSÃO
Observando a liberdade de expressão
revelada espontaneamente ,
contanto naturalmente,
principalmente na criança
que, por natureza ser
realmente curiosa sempre,
expressa na forma que pode
aquilo que internamente lhe move
para expressar aquilo que está a olhar
ou, simplesmente escutar,
revelando-nos muitas vezes
totalmente inconsciente
usando a liberdade de expressão
aquilo que no íntimo de seu ser
lentamente se forma.
29

Por isso gosto de analisar
a reação das crianças
pois, quando cautelosamente verificamos
a vida dos grandes Mestres
então, cedo notamos a inclinação
que aquele pequeno ser
revela francamente em qualquer área
desse vasto campo chamado Artes.
Daí a grande importância de
realmente, cuidadosamente repararmos
com amor e dedicação as crianças
pois, desde a infância
se realmente prestarmos atenção
de fato à cada expressão
realizada pela criança
notaremos que elas nos mostram
incrivelmente a inclinação
daquela profissão que
quando adultos abraçarão.
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SENTIMENTOS
Acho realmente impressionante
observar os sentimentos constantes
que muitos não sabem controlar
por isso, as suas confusas emoções
passam a serem um risco
tanto no sentido da sua própria saúde,
como em relação ao próximo,
porque os seus sentimentos não vêm
corretamente sendo processado
como deveria ser pela mente, é claro.
Daí, vermos tantos absurdos
criados por mentes totalmente incompetentes
exatamente por não saberem ou poderem
lidar com os seus sentimentos,
surgindo então a sempre complicada questão
em quem a culpa para essa questão jogar.
Quando na realidade se analisarmos
esse problema friamente,
notaremos que geralmente ele é o fruto da emoção
contanto, de um sentimento que não foi
infelizmente bem analisado
pois, afinal de contas, nós só colhemos
aquilo que foi outrora plantado
ou, se assim preferirem, processado
tanto em nossas mentes ou por outro lado,
graças aos sentimentos em nossas vidas
realmente sempre presente.
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INSPIRAÇÃO
Sentado nesse campo marcado
pelo colorido que lhe cobre
devido às inúmeras flores
que magnificamente lhe colorem,
com um pequeno caderno em mimha mão
escrevo devido à inspiração
que recebo dessa natureza nobre.
Para então, movido pela emoção
as linhas rapidamente encher
e, nesse lindo processo fazer
mais um poema inspirado
pela grandeza desse belo quadro
que tanto me dá prazer.
Porque aqui, diariamente posso ver
o poder magicamente despontar
numa criação totalmente livre
daí, a tristeza sinceramente não existir
nesse grandioso e fabuloso pomar.
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PASSEANDO
Passeando nesse país de mil encantos
eloquentemente intitulado de Brasil
e, onde o sol constantemente brilha de fato!
Onde o céu verdadeiramente é azul anil,
alegremente vejo araras
livremente voando e cantando
e, de vez em quando em grupos
no solo rapidamente aterrizando
pois, em grandes números estão comendo
as inúmeras mangas espada que caíram
das mangueiras desse Pará que sinto
ao mundo refletir muita luz.
E assim radiantemente vimos
uma natureza além de fascinante,
ser realmente exuberante!
País que magnificamente agasalha
flora, fauna e seres de todo mundo
numa região que, apesar do difícil acesso
devido à sua geografia e relevo,
passeando para o meu próprio conhecimento
vi que tem um brilhante futuro,
talvez por isso os diferentes seres
que ali totalmente felizes unidos existem
naturalmente não terem receios
nem obviamente sentirem medo,
porque sabem que também no futuro brilharão
exatamente como fizeram sempre.
33

PALAVRAS
As palavras que muitos professam
e, que ao vento se espalham
são letras que totalmente unidas
durante aquele momento
em sentenças se formaram.
Comunicação que assim,
acredito não estar perdida
pois, verdadeiramente acredito
que os cosmos possuem incontáveis guaridas
e, por essa razão as palavras
mesmo em silêncio pensadas
contanto, totalmente telepáticas
cedo ou tarde neles chegarão.
Porque as palavras quando claramente ditas
e, eloquentemente organizadas
realmente, desconhecem fronteiras
quando a comunicação é exata
pois aí, brilhantemente por fim,
ela alcançará grandes massas.
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POESIAS SEM FRONTEIRAS
Gosto imensamente de escrever,
e sou um devoto seguidor
da doutrina internacionalista
por entender que devemos viver
sem fronteiras porque só nos dividem.
Daí ter decidido escrever
esse poema que intitulei de
Poesias sem fronteiras.
E, apesar de obviamente reconhecer
infelizmente o meu idioma ainda não ser
no mundo uma língua popular,
realmente tenho alegremente visto
ter rapidamente crescido
dentre tantos e, livre de espantos
apesar de ainda ser muito jovem
e já ter passado por uma revolução de fato,
ortográfica e pelos puritanos da língua
verdadeiramente considerada
como uma transformação ortodoxa
qual, até hoje lamentam em suas aulas.
Mas mesmo assim e apesar dos pesares...
Confesso que o idioma Português atualmente
é a sexta língua do mundo em importância
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e, embora não seja a mais falada,
devido as mudanças radicais que passou
tenho naturalmente visto
que até já totalmente se integrou
na doutrina internacionalista
pois, adotando um padrão mais moderno
contra a matriz e os seus berros
uma nova ortografia adotou
usando, é claro, uma plena democracia
que, quando minuciosamente analisamos
logo verificamos não ter sido nada fácil.
Porque toda mudança envolve sofrimento,
principalmente para aqueles que entendem
por diversas razões que não devem mudar,
os tais puritanos da língua e radicais,
se esquecendo ao mesmo tempo
que todo idioma evolve, contanto cresce
oriundo de outras línguas, portanto palavras
que, sem fronteiras marcadas
se misturam com teor e graça
enriquecendo e engrandecendo
o mundo que, apesar de ser complexo,
ver até mesmo nas poesias sem fronteiras
que as línguas existem interligadas
proporcionando beleza e valor.
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FEIRA DE RUA
Sempre achei conveniente
apesar do grande número de gente
que vêm de diferentes lugares
contanto nem sempre do bairro
onde, por já algum tempo moro
e aprecio esses comerciantes de verdade.
Porque com fibra e vontade
começam a chegar na realidade
no início da madrugada
para, então ali, ao lado do alimento
que em breve irão vender,
deitados na calçada juntos descansam
para assim, quando a aurora surgir
depressa montarem os seus tabuleiros
onde as frutas e os legumes frescos
a multidão logo irá consumir.
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Feira de rua que assim,
além de ser um grande negócio por fim,
é também super conveniente,
principalmente para aqueles
que têm uma grande família
e não possuem carro
portanto, dependendo dessa feira de fato.
Para, quando o final da tarde chegar
e essa enorme feira contanto terminar,
grandes e modernos caminhões da prefeitura
com os seus trabalhadores sempre práticos
apanharem o lixo deixado e a rua lavarem,
da sacada do apartamento sem lamentos
e, logo após calmamente jantar,
esperar alegremente pelo próximo domingo
para assim sem grandes sacrifícios
nessa feira de rua naturalmente retornar.
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LER PARA SABER
Realmente já fôra dito
que todo aquele que avidamente ler
aumenta incrivelmente o saber,
porque é obviamente lendo
que se adquire o conhecimento
em relação de tudo enfim.
Portanto, sabendo disso
passem à adquirir esse hábito
pois, francamente só lhes beneficiarão.
Porque todo aquele que não ler
infelizmente não pode entender
os universos que constantemente nos cercam
daí, tristemente existir
num mundo além de complexo,
totalmente alheio aos fatos
devido a ignorância existente em seu meio.
Porque as pessoas que não leem
vivem num mundo desconhecido
e, completamente no exílio do saber
por isso, jamais irão entender
quando comparado com aquele ser
que imensamente gosta de ler.
Pois quem ler viaja
sem precisar sair de sua casa
portanto, precisamos ler para saber,
pois a ignorância totalmente nos vassala.
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FAROL
Dentre vários pontos turísticos
que atraem verdadeiras multidões
encontra-se um enorme farol
que, além do turismo também serve
para chamar a atenção dos navegantes
quanto as pedras constantes
existentes nessa baía que outrora
contanto, antes desse lindo e imenso farol
ter sido finalmente construído,
inúmeras vidas foram perdidas
em naufrágios noturnos devido ao escuro,
geralmente ocorridos durante o inverno.
Portanto, desde quando esse magnífico farol
foi na década de sessenta construído
obviamente que todos gostaram,
incluindo mesmo aqueles que por aqui não vivem
pois, a opinião foi realmente unânime!
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E até hoje os artigos que saíram nos jornais
foram cautelosamente guardados
e, hoje são livremente apresentados na forma de quadros.
Porque, a população na época entendeu
francamente a sua importância,
como também necessidade,
pois na realidade já estavam cansados
de literalmente enterrarem vítimas
de tantos infelizmente naufrágios.
Porque, afinal de contas,
logo após esse farol ter sido construído,
além do grande turismo que até agora proporciona,
claridade, beleza e tranquilidade
até mesmo na área econômica,
na realidade para todos causou.
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CARTEIRO
Toda manhã e geralmente às onze horas
aparecia em nossa porta
um carteiro jovem mas elegante
trazendo-nos na forma de
telegramas ou cartas notícias de longe
quais, francamente nos animavam
por de fato serem emocionantes.
Lembro-me que muitas vezes elas se tratavam
de casamentos, nascimentos ou aniversários
e, porque nós naquela época não tínhamos telefone
então, quando aquele jovem carteiro
em nossa residência chegava
e rapidamente deixava alguma carta,
recordo-me que curiosos ficávamos
ao lado de nossa querida mamãe
que, logo abria e velozmente em voz alta lia
animadamente as notícias que vinham
naquela sempre bem-vinda carta.
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Carteiro que assim com o tempo
realmente se tornou nosso amigo
e, talvez por isso brevemente
em nossa casa parava comumente
para fazer um rápido lanche
ou, às vezes simplesmente beber
alguns copos de água bem gelada
para, em agradecimentos de bela graça
sorrir e, em seguida feliz partir
sempre caminhando para entregar
pela vizinhança as inúmeras cartas
que, numa enorme mochila
durante longa parte do dia
sempre alegre carregava.
Essa é a lembrança que tenho
daquele carteiro educado e jovem
que nos entregou correspondências
realmente durante muito tempo
sozinho cobrindo uma grande região
ainda totalmente em desenvolvimento,
numerosa e verdadeiramente pobre.
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TEMPORAL
Sentado no sofá totalmente abismado
vejo através da janela uma imensa tempestade
que, realmente indiferente a bondade
violência e tragédia trouxe de verdade,
revelando-nos que a natureza
além de ter poder e beleza,
possui também uma complexa natureza
pois, paralela à sua beldade
contém na realidade um outro lado
totalmente escuro e imprevisível
qual, hoje me surpreendeu de fato.
Porque vi os seus fortes ventos derrubarem
uma imensa e antiga árvore
que, por dois dias ficou
deitada totalmente na calçada
e, com quase todas as suas raízes
sem no solo estarem agarradas.
Isso francamente me impressionou
por ver a fúria causada
por uma grande tempestade
que, brevemente com vontade
me mostrou a sua enorme raiva.
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A CASA DO MORRO QUE UIVAVA
Quando éramos criança costumávamos ir
de férias da escola para uma casa
de uma amiga de mamãe que ficava
localizada no alto de um bonito morro
que, devido o constante vento
quase constantemente uivava.
E, como todo menino peralta e super curioso
lembro-me que passava uma boa parte
cada dia que ali estava
realmente mapeando a área
pois, na realidade queria descobrir
onde aqueles lobos se encontravam,
ficando muitas vezes frustrado
porque não lhes encontrava.
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Tudo porque, quando a noite chegava
e o banho rapidamente tomava
por a água de lá ser super gelada,
animadamente íamos jantar
e, na varanda escura ficávamos reunidos
conversando e escutando até altas horas
fascinantes estórias daquele lugar
que, além de totalmente me animar,
deixava-me realmente a pensar,
enquanto ao mesmo tempo escutava
o vento incrivelmente à uivar.
Acontece que, por ainda ser uma criança
e escutar aqueles contos de lobos
toda noite que ali passava,
francamente passei com muita graça
naquelas estórias acreditar.
E assim, hospedado na casa do morro que uivava
passei alguns excitantes invernos
sempre na esperança de encontrar
pelo menos uma família de lobos
para, então, com eles também ir brincar.
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TIJOLOS
De tijolo em tijolo
uma construção é formada
e, em desenhos lógicos
marcam mais um distinto ponto
nessa lenta e árdua caminhada.
Tijolos que assim aos poucos
vão formando lindos e às vezes
até mesmo exóticas habitações
para realmente acomodarem
a população que por necessidade
usam-lhes sem hesitar.
Criando assim incríveis cidades
conhecidas como selvas de pedras,
porque têm como base o concreto
ou seja, as vigas, o cimento e os tijolos
que, unidos e organizados formam
grandes e espetaculares cidades
formadas graças aos tijolos
que, quando minuciosamente analisamos
então, vemos naturalmente sem espantos
que, rapidamente por todo canto
os tijolos verdadeiramente crescem!
Contribuindo assim com a expansão
doméstica mas também comercial
portanto, unindo o bem ao mal
que, quando por algum tempo olho,
confesso que me espanto.
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A POESIA
Me entusiasmo de ver
a grande beleza e poder
existente na poesia
que, sem agonias
o poeta escreve pra valer!
Demonstrando assim sentimentos
que, realmente algumas vezes
expressa em forma de lamentos,
geralmente por causa
de um incompreendido amor.
Mas mesmo assim e apesar dos pesares...
A Poesia sempre nos mostra,
portanto nos revela
uma realidade que
embora às vezes seja dolorosa,
francamente nos dar prazer.
Porque, geralmente os poetas
têm a sua própria forma de narrar
contanto, naturalmente contar
seja em poesia ou prosa
tudo aquilo que sentem ou veem,
criando assim fabulosas histórias
que, somente com o tempo
o mundo irá prestigiar,
revelando-nos assim o poder
que, graças ao saber,
tornou essa forma de arte
verdadeiramente gloriosa.
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OCEANOS
Quando observo os oceanos
desse planeta realmente singular
então, vejo com profunda admiração
mas também grande espanto
as inúmeras vidas que existem
em lugares cuja profundeza,
assim como dureza,
acho mesmo incrível
de vidas podermos encontrar.
E assim, contra as previsões de muitos
diferentes seres são encontrados
tanto em águas super profundas,
como também em áreas incrivelmente geladas
ou absurdamente quentes,
tornando a compreensão da gente
realmente mais confusa.
Mas é exatamente assim
que inúmeras criaturas vivem,
causando-nos até mesmo vertigens
ao nosso bitolado entendimento.
Porque, precisamos urgentemente entender
tanto as suas origens, como as razões
desses seres em enormes profundezas
e terríveis escuridões conseguirem viver,
oceanos que sem enganos
precisamos estudá-los de verdade
pois, somente assim começaremos
detalhadamente lhe entender.
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REBENTO
Já ouvi muitos falarem
sobre essa impressionante realidade
que um dia quando menos esperarmos
o arrebatamento surgirá de verdade.
E, calado mas pensativo
em minha cadeira calmamente reflito
sobre essa situação
pois, naturalmente sei sem ilusões
por causa dos atuais acontecimentos,
que esse rebento já por tanto tempo
realmente anunciado
irá em muito breve ocorrer de fato!
Portanto, preparem-se!
Porque toda brusca transformação
requer enormes sacrifícios
devido a inesperada mudança
mas, peço que não percam a esperança
nem muito menos a razão.
Pois verdadeiramente acredito
que dias melhores virão
mas, para isso naturalmente acontecer
uma modificação, ou seja,
uma magnífica transfiguração
irá obviamente nos tomar.
Contanto, precisamos nos preparar
para esse novo ciclo,
caso contrário passaremos, é claro,
pois não podemos mudar
o que outrora fôra escrito,
apenas por esse rebento
pacientemente esperar.
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OS VULTOS DE OUTRORA
Muito se tem lido,
como até mesmo em filmes vistos
os vultos de outrora
que, na realidade fizeram
da Literatura um elo
marcante na história.
E, quando minuciosamente analisamos
naquela época as condições apresentadas
para que o escritor
totalmente por amor
após um dia inteiro de árduo trabalho
ainda tivesse força e imaginação
para sem nenhuma ilusão
usando apenas o coração,
na escuridão da solitária noite
e, com toda paciência,
aproveitando a fraca iluminação das velas
portanto, totalmente sem espanto,
usando o papel e a pena
escrevia até altas horas
tudo aquilo que naquele momento
em sua fértil mente vinha.
Essa é a legítima descrição
dos vultos de outrora
que assim, eloquentemente marcaram
e ao mundo literalmente ensinaram
o poder existente que as palavras sempre geram
independente das condições
que naquele momento esses grandes vultos
da Literatura mundial viveram.
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CONTINENTE
Viajando descontraidamente de ônibus
nesse maravilhoso continente
realmente, totalmente diferente
quando conhecemos cada região,
confesso que aprendi imensamente
devido o excelente guia turístico
que alegremente nos acompanhou
e, em cada local onde estivemos
em detalhes a sua história contou.
Mas, para narrar a verdade
o que mais me impressionou
além da beleza e grande diversidade
de nossa, em todos os aspectos,
realmente rica sociedade,
foi a imensidão desse país
qual, verdadeiramente amo
sem complexos ou vaidades.
E, embora desde criança ter me habituado
à inúmeras vezes ver o seu mapa,
foi sinceramente nessa viagem
que vi a sua imensidão em profundidade
e logicamente entendi a razão
porque tantos vibrando dizem
que o Brasil é um continente na realidade.
Agora, viajando em suas longas estradas
e, francamente até mesmo por vias fluviais,
apesar das regiões serem diferentes
temos orgulhosamente uma só língua,
facilitando assim a comunicação
que obviamente só anima,
acelerando o progresso
desse imenso continente e amada nação.
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JANELA
Da janela desse pacato lar
onde atualmente resido,
vejo diversas aves voando
assim como inúmeras flores
daí, alegremente chamar
de pequeno paraíso.
Por isso, na janela do meu quarto
todos os dias radiante passo
algum tempo de fato
simplesmente observando
essa magnífica natureza
que, com toda certeza
constantemente se comunica
sem nenhum engano.
Por isso, de vez em quando
decido o café da manhã tomar
somente após de calmamente caminhar
nesse jardim de encanto
pois, além de me perfumar
ainda por cima recebo
energias que sei preciso
para esse mundo louco enfrentar.
E assim, geralmente nos dias de chuva
ou, quando a neve decide
cair quase sem parar,
da janela abismado observo
toda essa maravilha que vejo
sem um tostão precisar gastar.
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O VENDEDOR DE AMENDOIN
Lembro-me que, quando era garoto
costumava geralmente aos domingos
ir ao cinema com alguns colegas
que, na realidade eram vizinhos
ou, amiguinhos da escola pública
onde alegremente íamos.
Recordo-me que realmente felizes
saíamos de nossas casas
para no horário marcado
no início da tarde nos encontrarmos
e assim, quando todos
na parada do ônibus estavam
então, juntos pegávamos
o ônibus que até o centro da cidade
realmente rapidamente levávamos
para, por fim podermos assistir
o filme daquela semana por nós desejado.
E, quando em frente do cinema chegávamos,
geralmente encontrávamos
o vendedor de amendoin
que na realidade já nos conhecia
pois, sempre antes do ingresso pagar
comprávamos amendoins e chocolates
para assim, enquanto assistíamos o filme
para controlarmos as nossas emoções,
essas guloseimas mastigávamos.
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QUANDO...
Me impressiona a fibra
existente no sertanejo
pois, totalmente sem medo
enfrenta o seu cotidiano
realmente sem enganos
apesar dos costumeiros atropelos.
Porque infelizmente vivem
numa região cuja terrível seca
tristemente transforma
um lugar que poderia ser
verdadeiramente o celeiro daqui,
se infelizmente não existisse
a falta de água tão notória.
Mas mesmo assim diariamente
devido à grande fé que têm
rezam constantemente
aos diferentes santos de sua religião
para não esquecerem deles
e, que naquele solo de eterna sede
realmente chova sempre!
Pois já estão cansados de verem
naturalmente tanta destruição.
E assim, esperançosos esperam
para verem a chuva cair
qual, quando raramente acontece
então, mesmo sem terem dentes
espontaneamente começam a sorrir
por causa da felicidade
em ver a chuva fortemente cair.
55

INTERLIGAÇÃO ENTRE AS LÍNGUAS
Gosto imensamente de analisar
a maneira que os idiomas se interligam,
por isso costumo ficar
diariamente observando
em diferentes dicionários
pois, acho simplesmente incrível,
como também magnífico
essa ligação existente
entre as línguas que, como sempre,
maravilhosamente interligam-se
numa perfeita união.
Fazendo com isso que os dicionários
cresçam abundantemente, é claro,
e, nesse lindo processo,
evolve naturalmente por certo
engrandecendo-nos com beldade,
palavras que terminamos falando
portanto, aumentando assim
o nosso próprio vocabulário
que, em contrapartida,
agradece pelos vocábulos
que em breve todos falarão de fato,
enaltecendo a língua que cresce
sem realmente ter um fim.

56

PENSAMENTOS,
VERSOS
&
POETRIX
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Quem ama verdadeiramente
dorme naturalmente porque sabe
que os seus sentimentos são reais
portanto, não mente.

A Literatura é um mar de conhecimentos.

Adoro escrever,
sabem o por quê?
Porque sei
que a Literatura
é realmente imortal.

Quem ama verdadeiramente dorme,
porque sabe os seus sentimentos realizar.

Chuva que ensopa,
Sol que queima e seca,
Corações que imploram
um amor que sempre espera.

Toda comunicação saudável não é ofensiva,
mas sim construtiva, porque ela vem do coração.
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Sorriso totalmente sofisticado,
trabalho completamente forçado,
cotidiano irrealizado
devido às constantes decepções.

A chave para todo entendimento está na comunicação.

Vejo vastas valas
podres, frias e secas,
rodeadas por imensas árvores
nutridas de verdade
cujos doces frutos
vejo alegremente saborearem
até mesmo as aves.

Aves que livremente voam,
tempestade que ferozmente vem
mas, que rapidamente passa...
Nessa vida de incríveis relevos.

Flores que animadamente cheiro,
sol que realmente ilumina
esse pomar cujo colorido
atesto ser verdadeiro.
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Quando a ignorância em qualquer área da sociedade
persiste, então, é porque lhe falta a razão,
necessária para abraçar sem vaidades o saber.

A chave para todo bom entendimento
está na saudável comunicação.
Pássaros que voam,
répteis que rastejam,
peixes que nadam,
humanos que criam, andam,
correm, voam e nadam
pois, não são limitados
apenas a uma função.

Vento que fortemente sopra,
chuva que rapidamente ensopa
esse vasto e seco chão.

Quando as palavras são bem empregadas,
então, a comunicação ocorre sem críticas,
nem muito menos risadas.

Quando te faltar a paciência,
então, usa imediatamente o saber.
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Vejo universos no inverso
ou, se assim preferirem...
No reverso das coisas
pois, no céu olho sargaço
e no mar, um céu super estrelado
contanto, diferente como o popular.

Se as pessoas realmente decidissem
em parar de se maltratar
então, o medo que hoje infelizmente existe
deixaria de nos inquietar.

Brilho que agora mesmo vejo,
devido ao sol que persiste
seu fulgor nos mostrar.

Quando paramos de simplesmente falar
portanto, de apenas prometer
e, rapidamente agimos
então, logo sentimos
que vale a pena algo se querer.

Raios de sol,
gotas de chuva,
oceano de um areial.
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Vibro realmente com tudo isso
que você livremente me oferece
como, por exemplo, os beijos recebidos
que, aliás, só engrandece
esse amor que verdadeiramente sentimos.

Mar repleto de tesouros,
Sol semelhante com o ouro,
Estrelas coloridas,
Lua de luz suave mas que me guia
perante uma escuridão profunda.

Versos que hoje faço
num livre e agradável compasso
cujas letras cantarei
para espantar mágoas profundas.

Quando infelizmente sentimos
que realmente não somos cidadãos
então, automaticamente vemos
que realmente nunca existiu
isso que muitos chamam de constituição.

Nunca devemos perder a esperança,
caso contrário, infelizmente,
tudo estará perdido.
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Porque existo à mercê do capitalismo,
sistema totalmente abusivo
que multiplica o número de mendigos,
como também o analfabetismo
por não ter nenhuma compaixão.

Quando nós daqui nos passamos
fisicamente se falando,
a consciência continua,
porque ela segue com o espírito
para o outro lado
dessa dimensão que acho
ser simplesmente incrível!

Quando reflito nos diferentes casos
totalmente comprovados de reencarnação
que apresentam serem contínuas,
o que realmente mais me fascina
é a realidade que aqueles seres
um dia em diferentes corpos
aqui viveram de verdade.

Viajando feliz estou
conhecendo e aprendendo
com gente cujo conhecimento
vale a pena uma amizade formar.
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O nosso país só realmente mudará
quando verdadeiramente passar
a ler diversos e bons livros
porque, somente assim
a sua mente mudará enfim,
e a consciência por fim
como o fulgor de toda aurora
vibrantemente brilhará.

As palavras são como uma faca de dois gumes, porque
da mesma maneira que cortam e destroem, podem
também nos enaltecer e nos curar. Por isso temos de
ter cuidado quando articulamos as palavras devido
o poder que têm em diretamente nos afetar.

Tem gente que tem medo de tudo!
Até mesmo de si mesmo...
Por isso não são seguros,
se escondendo das sombras deles mesmos.

Lágrimas que molham
esse pálido rosto seco
devido ao constante sofrimento
de um amor que insiste
em não se reconciliar.
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Quando as pessoas realmente reconhecerem
que a educação é a chave
para toda real prosperidade
então, rapidamente deixarão
de perder futilmente tanto tempo
com coisas que nunca lhes levantarão.

Aurora que lentamente surge
no horizonte outrora escuro
magnificamente fazendo
com os seus raios realmente lindos
um cenário, agora, totalmente claro
nesse teatro que, completamente admirado
apaixonado descontridamente assisto.

Muitos dizem que o socialismo
assim como o comunismo
são formas de governo totalmente em vão
pois, só acolhem o elitismo!
Por isso, pensativo fico...

Vida que rapidamente corre,
amores que simplesmente passam...
Nessas existências ilusórias
de ciclos realmente fantásticos!
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Aurora que lindamente brilha
um universo que alegremente vibra
ao ver-te silenciosamente chegar.

Aves livremente voando
num céu azul cujo encanto
reflete a beleza do mar.

Quando livremente amamos
é um bem que estamos fazendo
não somente a nós mesmos
mas, também à esse mundo
que, infelizmente,
está cheio de tanto veneno.

Chuva que torrencialmente cai
nessa terra realmente seca
por desconhecer a paz.

Olhos que atentamente olham,
nariz que respira e cheira,
ouvidos que escutam ou ocultam,
boca que consome e transmite
o que as mãos sentem e insistem
em tocar e livremente criar.
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Muitos dizem que verdadeiramente amam
mas, poucos são os que realmente ficam
quando clinicamente o médico
afirma que o caso está perdido.
Por isso, geralmente digo
que as pessoas costumam jurar
sem obviamente pensar
nas juras que naquele momento afirmam.

Sol que incrivelmente ilumina
esse imenso e magnífico mundão
trazendo-nos vida e colorido
nesse universo que afirmo
enfrenta vários ciclos
produzidos por essa estrela mor
numa complexa mas perfeita união.

Palhaço de muitos risos,
plateia em verdadeiro delírio,
animais rigorosamente treinados
valorizando os shows desse grande circo.

Enquanto a ignorância em sua vida continuar, então,
infelizmente ela se estagnará, impedindo-o que
cresça continuamente.
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Brisa que gentilmente sopra
nesse dia realmente espetacular
onde até a bela aurora
no horizonte toda formosa
radiante nos ilumina
mas sem nos queimar.

Flor que exuberantemente cheiro
e, maravilhado analiso
devido aos seus incríveis detalhes,
assim como magnífico perfume,
natureza cujo deslumbre
deixa-me totalmente faceiro.

Bolas que invadem
cercas cuja realidade
tornaram-nos prisioneiros
desse sistema cuja corrupção
é de fato uma triste realidade.

Versos que muitos escrevem
baseados em experiências vividas
de vidas que, em alguns casos
quando minusiosamente observamos
foi breve e mal entendida.
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Veleiros que velejam
num mar realmente azulado,
aves voando e livremente cantando
perante admirados olhares.
Escuro que assombra,
natureza que desponta
devido a sua complexidade.

Água que livremente corre
num rio realmente sinuoso
e repleto de pedras e flores
a lhe embelezar.

Raio de um sol que reflete
um fulgor que muitas vezes
deixa-me a pensar...
Pois, vejo que tem poder
beleza e um incrível saber,
porque sozinho recicla-se
quando acha que tem de reciclar.

Coqueiros à beira do mar,
pessoas contentes a trafegar
nessa praia de relevo e beldade.
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Na janela desse café super referenciado
alegremente estou
tomando café e comendo,
enquanto ao mesmo tempo
observo o tráfego pedestre
na calçada repleta de gente
comprando, conversando e passeando
nessa Nova York cujo encanto
o homem cuidadosamente criou.

Lábios carnudos e vermelhos
devido ao batom que colocou,
que em si é o reflexo
de um costume que atesto
ser livre como o amor.

Quando o ser humano
finalmente entender
que, realmente não pode
continuar destruindo
esse planeta francamente tão lindo
então, nesse período em diante
seremos constantes no saber.

O amor é como a rosa
pois, apesar de belo
é repleto de espinhos.
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Políticos que prometem
o mundo em sua frente,
é porque intimamente sentem
que, devido às promessas
sempre pendentes,
em pouco tempo
as suas carreiras serão história.

A educação é fundamental
para os avanços naturais
de qualquer sociedade,
pois sem ela veremos somente mazelas
por causa da ignorância
existente em abundância
que por sinal só causa infelicidade.

Quando o desespero
juntamente com o medo
oprime uma sociedade
então, é porque chegou
a hora da verdade
ou seja: dela se encarar.

Quando o perdão não chega
então, o afastamento é necessário
para que assim, a paz poder existir.
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Cânticos que me apaixonam,
sol que me dá os nutrientes que preciso,
mar que me molha e literalmente mostra
um universo que me deixa perplexo
por ser profundo e pelas águas escondido.

Estudem e prossigam
amando essa bela língua
super importante afirmo,
pois é romântica e tem prestígio,
por isso cresce em estatura
perante outras bem mais antigas.

Quando as palavras se esgotam
porque os ouvidos não querem escutar
então, chegou a hora
do papel começarmos a borrar.

Você me implorou que não chorasse
quando chegasse a hora da partida
e, respeitando o seu pedido
assim mesmo fiz,
te dei uma flor e abri um discreto sorriso
pois, respeito o valor
existente no amor
sentimento para mim lindo.
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Árvore frondosa,
frutos viçosos,
natureza que revela
uma exuberante aquarela
em ciclos nunca mortos.

Vivam em serenidade
aproveitando as delícias da vida
com amor e naturalidade
e logo verão como é gostoso
existir em liberdade.

Estou realmente abismado
com a exótica beleza do deserto
Pois, olho para o cacto singelo
vivendo em pleno deserto
repleto de espinhos
mas cheio de água
numa região onde é coisa rara,
aumentando a complexidade
dessa vasta criação.

Escuridão que apavora,
claridade que nos mostra
uma perfeita divisão
nessa criação complexa
além de exótica.
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Nessa complexa existência
existem diversos caminhos
mas, poucos são os que nos levam
ao necessário conhecimento
importante para o crescimento eterno.

Tempestade que mais uma vez assola
uma região já devastada
devido à forte tromba d’água
que destruiu pontes, casas e praças
num dilúvio cuja força
claramente me mostra
o poder juntamente com o saber,
pois em ciclos se vinga
de tudo aquilo que lhe temos infligido.

A violência só gera conflitos
que terminam numa total destruição
portanto, sabendo disso
confuso me pergunto...
Por que escolher esse caminho então?

Peixes que alegres nadam
em cardumes coloridos
brisa, sol, sal, sargaço
nesse paraíso que acho
ser realmente fascinante.
74

Aurora que no horizonte começa
a clarear o horizonte
aos olhares sempre constantes
de aves cujos cânticos sonantes
apontam para mais um dia vibrante
cujo amor é verdadeiro.

Quando a dor tentar te consumir
então, escreva um poema que assim
esses tristes sentimentos
deixarão de ser um tormento
e logo o sorriso sem nenhum lamento
nos teus lábios retornará.

Campo que me fascina!
Verde que tanto quero...
Flores que amo sem nenhum complexo
pela energia que nos alimenta
perfume, beleza e colorido,
relevo que elegantemente apresenta.

Partidos que se intrigam
por meras ilusões ideológicas
causando nesse processo conflitos
que aliás, são a pura análise
de nossa sangrenta
e totalmente rude história.
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Raios que em grande número caem
iluminando o céu totalmente escuro
ventos fortes, chuva, dilúvio,
tempestade que nos consomem.

Pele que incrivelmente cobre
esse corpo por um tempo
massa, líquido, ossos,
matéria cuja criação
sinto ter realmente sido
o resultado afirmo
da experiência de seres
que até hoje nos visitam.

Quando realmente somos felizes
cada retrato de nossa face
revela o júbilo que
dentro de cada ser
internamente existe.

Quando às vezes reflito
na atual condição humana
então, logo entendo
que a razão de vermos
tanta falta de bonança
é porque infelizmente muitos
perderam totalmente a esperança.
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Cores que dão tons,
instrumentos que causam sons,
silêncio que sufoca,
cegueira que apaga
toda vibração e visão
constantemente ocorrida
realmente por toda vida
independente da origem
de cada ser ou, se assim preferir raça.

Alegremente digito
letras que unificadas
tornam-se em sábias palavras
que, inteligentemente agrupadas
e, poeticamente organizadas
transformam-se em livros
adequadamente publicados
sempre na esperança
de serem bem recebidos
tanto pelos leitores,
como também pela crítica literária.

Sorrisos que alegremente vejo
surgirem nas faces de belas crianças
que, devido à educação e esperança
nesse magnífico parque
brincam unidos sem medo.
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Analisando o fanatismo
realmente cada vez mais doente
devido a interpretações erradas
e doutrinas duvidosas
quanto à eterna glória,
cheguei a conclusão
que o mundo realmente precisa
de firme ensinamento,
portanto de escolas
que possam gerar real conhecimento
para assim, finalmente por fim,
possamos existir na paz
experimentando a glória.

Calor que rapidamente derrete
o sorvete que calmamente como,
dia de verão cujo encanto
sentado do lado de fora
dessa sorveteria até famosa
daí, filas repentinas formarem-se
logo quando abrem as portas
devido as delícias que oferecem de verdade.

Se o mundo continuar odiando
em vez de amando
então, infelizmente logo
esse terrível ódio lhe consumirá.
78

Nas encruzilhadas da vida
existem encontros e desencontros,
uns se unem sem tolices
já outros, afastam-se por pura burrice,
e assim prosseguem...
Nessa complexidade que às vezes
dependendo da circunstância
podem fazer-lhes felizes
ou, realmente super infelizes,
dependendo da convergência
ocorrida naquela ocasião.

Quando analiso a natureza
e, por longo tempo admiro
o seu poder e grande beleza
então, feliz agradeço,
como também reconheço
que cada ser vivo tem saber.

Flores que me fascinam
no campo totalmente colorido
na leve brisa a bailar,
soltando gentilmente o seu perfume
deixando-nos realmente felizes
na grama incrivelmente verde
cantando à rolar.
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Caminhando dentre bosques
observo cogumelos selvagens
realmente coloridos
mas, se ingerirmos
então, morreremos de verdade.

Aves que livremente voam
nesse céu azul de verdade
devido à ampla liberdade
que vivem na realidade
devido à sapiência e coragem
de uma sociedade que livre
sempre procurou existir.

Brisa que gentilmente sopra
carinhosamente beijando a minha face
mostrando-me que o amor existe
nessa natureza nunca triste
pois nos ama de verdade.

Aves que felizes cantam
voando num céu azul
perante calmas ondas,
revelando-nos uma natureza
cuja magia, poder e beleza
reflete a grandeza de uma criação
complexa mas mor.
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Sigo no meu compasso
realmente animado
porque livremente esscrevo
totalmente sem medo
pois, aquilo que alegremente narro
expõe a beleza do amor.

Colorido que anima,
quadro excepcionalmente bem pintado,
detalhes que incrivelmente mostram
uma natureza genuína.

Ar puro que respiro,
flora que responsavelmente vigio
por te amar de verdade.

Namorando a lua estou
pois sei que lá existem seres
cujos reais poderes
vão muito além do que penso e sou.

Flor que inalo,
vinho que trago,
abraços que me laçam,
beijos que nos calam
em mais uma noite de amor.
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Vejo pessoas caminhando
totalmente apressadas
dessa imensa janela
na mesa que todos os dias me espera
para, calmamente tomar o café
e assim, abismado ver
quanta gente se mortifica
completamente sem graça.

Espelho que me mostra
a imagem daquilo que sou
lembrando-me que o tempo passa...
Quando, totalmente sem graça
olhando para os meus cabelos
vejo a calvície e o branco
tomar-me e mudar-me
de fato a todo vapor.

A interligação é o princípio para o entendimento,
necessário para todo crescimento, pois ninguém
se desenvolve sozinho sem se integrar.

Água que no meu corpo escorre,
cachorro que no campo corre,
sol que ilumina, aquece e colore
vidas que muitas vezes
dele também fogem.
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Plantas que tristemente secam
devido ao clima perverso
que insiste em tudo destruir.

Se a sede pelo poder é uma doença
como hoje muitos dizem
então, agora entendo a razão
que tantos são tão infelizes.

Raios de sol,
gotas de chuva,
neve realmente absurda
nesse impressionante temporal.

Vaso de barro,
telhado de vidro,
flores de plástico,
aparências de um eterno circo.

Voz que grita,
pânico que agita,
arma de fogo,
disparo que amedrontado ouço
qual, representou mais uma morte
brutal ocorrida em plena esquina.
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Seres totalmente amantes,
mariposas de noites vibrantes
em seduções realmente emocionantes
visto em quase toda esquina.

Esfera que lentamente rola,
bola que rapidamente se joga,
esporte que francamente anima.

Sol, sal, sargaço,
mar, ondas, barcos,
gente pescando, nadando, conversando
num paraíso realmente mágico.

Quando o povo decidir
realmente parar de mentir
então, é porque um novo sistema
sem cadeias e, portanto penas
no horizonte está a surgir.

Rochas que brilham,
flores viçosas e coloridas,
borboletas voando,
pássaros alegremente cantando
nesse paraíso de curta vida.
84

Cores vibrantes que vejo
na tela de um imenso quadro
magnificamente pintado
e, eloquentemente demonstrado
nessa galeria cuja harmonia
a arte plástica com simpatia
nos revela seu poder de fato.

Quando cautelosamente analiso
as virtudes vividas
então, logo os meus lábios
soltam um discreto sorriso
por saber ter aprendido
nessa simples existência
somente o que é sábio.

Vamos unidos celebrar
mais uma grande vitória
dessa língua cuja história
é realmente repleta de glórias
por isso, o mundo passou
apesar de toda dor
atenciosamente a te olhar.

Quando o desânimo insistir em te destruir
lembra-te que no campo físico
realmente és dono de ti.
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Quando se é feliz
por saber o que se quer
as críticas que sempre vêm,
principalmente daqueles
que nada sabem ou têm,
a gente ignora por entenderer
que, infelizmente esses seres
desprezam o saber.

Acontecimentos absurdos
que em si, geram crises profundas
mortes, violações, assaltos,
impunidades que revoltam
obviamente a sociedade,
da mesma maneira que amedronta.

Nuvens que calmamente passam
totalmente alheias no espaço
perante uma verdadeira multidão
de seres completamente atordoados
contanto, apenas preocupados
em como ganharem o seu pão.

Gente super bacana
repleto de esperança
por isso livremente vibram
devido à sempre vasta grana.
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Caminhos que se encontram
em incríveis encruzilhadas
para, logo se perderem
em terríveis emboscadas
que, quanto a mim revelam-me
o lado escuro e singelo
que tem todo ser.

Olhos completamente molhados
pelo choro realmente diário
vindo por causa da dor
que infelizmente persiste
nesse frágil corpo triste
devido há uma longa doença
que incrivelmente lhe derrotou.

Música que animado escuto,
lirismo que apaixonadamente escrevo
para assim, outros cantarem por fim
e, realmente sem nenhum medo.

Acho realmente super necessário
tirarmos algum tempo diário
para calmamente refletirmos
tudo aquilo que pensamos
e, porventura realizamos
ao longo de nossa vida.
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Beijos que por um tempo me calam,
boca que ao meu ouvido sussurram
promessas que momentaneamente
me deixam realmente animado.

Sonhos ilusórios,
relatos contraditórios,
mentiras diariamente ditas
nesse incrível drama e teatro
intitulado vida.

Quando o homem recusa o saber então, infelizmente viverá como vassalo todo o percurso de seus tristes dias.

Alma que constantemente implora
para sair de onde estar
e ir viver na Glória
pois, realmente já está cansada
de distante onde se encontra
ver a beleza e gostosura
que, agora, refletindo na amargura
por ter sido errante perdeu.

Luzes da cidade
colorido de uma realidade
totalmente multicor.
88

Testemunhos totalmente falsos,
leis realmente inexistentes
devido a falta de pudor.

Chapéu de couro,
cigarro no bolso,
retrato de um vaqueiro
totalmente destemido
aos touros que diariamente
geralmente dominam.

Divindade que na realidade
constantemente me sustenta
dando-me Amor e Saber
para que assim, feliz possa viver
continuamente em sua presença.

Muitos costumam dizer
a voz do povo realmente ser
o que Deus pretende fazer
e, cada vez que escuto isso
fico mais horrorizado
ao ver tanta ignorância
por lhes faltarem o básico
ou seja, o conhecimento, é claro,
daí viverem tão submissos...
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Cercas que totalmente cercam
um mundo realmente incerto
de sua própria liberdade.

Amores que muitos sentem,
paixões que logo passam...
Ciclos diários de ilusões perenes.

Quando insistimos em não escutar
bloqueando assim as palavras
grosseiramente a nós faladas
então, realmente mostramos
sem nenhum engano termos sapiência
apesar dos terríveis insultos
acompanhados por indecentes gestos
e, sabem o por quê? Porque já fôra dito
que todo silêncio verdadeiramente é sábio!
Pois evita a continuação dos conflitos.

Quando a realidade não faz parte do seu convívio, então, o
melhor que fazes é esquecer de verdade esses falsos amigos.

Medo que infelizmente transforma
existências outrora radiantes,
mas que agora, por nada se apavora
passando a viver vidas inconstantes.
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A vida requer rotação
contanto, constantes mudanças
pois, na realidade não se consegue
quando se vive estagnado
em nosso habitat sagrado
desejos que só se realizam
saindo e conhecendo o mundo
com toda naturalidade.

Flores que elegantemente despontam
na cerca causando beleza
e, eloquentemente revelando
uma grandeza cujo espanto
à todos realmente fascina.

Quando por amor fazemos
tudo aquilo que queremos
então, até mesmo a ingratidão
por outros erroneamente causada
poderemos naturalmente ignorá-la
devido à força dessa incrível paixão.

Olhar que demonstra
sinceridade e felicidade
devido a fidelidade vivida
apesar das calúnias ditas
que tentaram inverter essa realidade.
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Fenômenos que atestam
um mundo realmente complexo,
vidas que vêm e vão,
ciclos cujo incrível motivo
leva muitos ao suicídio ou asilo
por francamente não terem
uma convincente explicação.

Solidão que consome
esse corpo magro mas forte
pois, apesar de no amor não ter sorte,
é de fato um leal apaixonado
pela natureza que gera
saúde, paixão e fulgor.

Labaredas que tristemente vejo
queimarem um campo imenso
realmente repleto
de eucaliptos sinceramente belos
e, que ajudam tanta gente...
Revelando-me a complexidade de um ciclo
de reciclagem mas também martírio!
Mas, que em breve com o tempo,
novas árvores e flores surgirão
mudando por completo essa triste paisagem
que o raio devido o excesso de calor
hoje ocasionou mas nunca em vão.
92

Muitos loucamente juram
promessas que não cumprem
porque na realidade se iludem
naquilo que está acontecendo
durante um breve momento.

Uma pessoa anarquista é um ser revoltado
pois, quando minuciosamente analisado
vemos que é totalmente contrário
até mesmo as coisas que claramente
deveria ser favorável.

Na trova o poeta
seus sentimentos revela
seja na alegria ou na dor
porque fala ou narra
a poesia vinda do coração
contanto, de sua emoção.

Etapas que chegam mas logo partem...
Ciclos que constantemente se reciclam,
vidas de contínuas reciclagens...

Quando um país passa a ter sede pelo saber, então,
rapidamente irá crescer e nunca será confundido.
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Quando a palavra é eloquentemente escrita ou
simplesmente falada, então, quem lhe preza
logo se cala, facilitando assim tanto o entendimento,
como a comunicação.

Vozes que escuto
em pleno escuro,
aurora que logo virá
em pleno rebento.

Crianças lindas que brincam
num campo verde e repleto
de borboletas, flores e pássaros
perante um silencioso riacho
onde todos se lavam e bebem
num colorido realmente comparado
com um paraíso
pois, o silêncio só é quebrado
com os diversos cânticos que acho
serem totalmente mágico
contanto, nunca abusivos.

Dores e tormentos vividos
num cotidiano que sinto
ser o fruto das tolices
que muitos fazem por puro instinto.
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Bolas que rolam,
palavras que solto
devido as dimensões dos meus pensamentos.

Preces que muitos fazem,
velas que outros acendem
usando a fé misturada à tradição
numa união que infelizmente
realmente muitos não entendem,
deixando-me perplexo para entender
essa esquisita razão.

No mundo onde vivemos
nem sempre realizamos
aquilo que sonhamos
e, é exatamente aí que muitos
devido aos grandes desapontamentos
realmente sofrido,
infelizmente acabam no asilo
existindo diariamente em martírio
criado pela mente de fato
graças aos desapontamentos diários
por causa de seus próprios enganos.

Se nessa vida não existisse mistérios, então,
a curiosidade não existiria.
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Quando a velocidade te prejudica
então, passe apenas a caminhar
pois, afinal de contas
correndo ou simplesmente andando
essa vida logo passará...
Creia nisso, porque não tem engano.

Flor que me perfuma
e, totalmente deslumbra
devido a sua paixão.

Estrelas que intensamente brilham
como se fossem diamantes
perante universos que
se não fossem por elas iluminados
então de fato viveríamos
em trevas realmente constantes.

Quando realmente descobrimos
que nesses universos não existimos sós
então, a nossa atenção muda para o alto
e com isso, as nossas cabeças viram
no sentido de onde viemos,
como também para onde iremos
quando esse inferno deixarmos
um dia de fato.
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Às vezes receio profundamente refletir aquilo que
penso, pois, na realidade muitas vezes penso não
serem os meus pensamentos, mas sim, recados
enviados ou pelo Altíssimo, ou seus vassalos.

Gosto imensamente de ver
a ação de toda criança
pois, nelas nitidamente vejo
tanto o amor, como a esperança
que na realidade deveria existir
juntamente com a bonança, em cada ser.

Cochilos que muitos tiram
logo após cearem
aproveitando as delícias
que a vida lhes oferecem
apesar de ser curta de verdade.

Quando os falsos amigos te abandonarem
deixando-te só numa fria realidade
então, é porque chegou o momento
de abraçar sem lamentos
esse magnífico Ser
que deles te separou
porque te Ama e lhe dá valor.
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Sou gamado pelas letras
que eloquentemente escrevo
devido o mundo que vejo
precisar dessa intensa luz.

Revelo com sublime amor
essa paixão que recebi
mesmo antes de nascer
e aos poucos aqui crescer
abraçando com o tempo o saber
que na poesia sempre vi.

Bocas que loucamente se beijam,
corpos que se abraçam
devido ao incrível desejo
por terem sido pelo cupido flechado
por isso, nessa paixão sem conflitos
aproveitam o libido
num amor sem limites nem fim.

Capítulos que intensamente vivo
criando assim um legado
dessa simples existência
que, sinceramente acho
na poesia ter consistência.
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Todo ser que resiste a intolerância não vive em ignorância mas na abundância oferecida pelo saber.

Me impressiona observar
tantos cabeças de bagre
cuja única vontade
daí, por isso fazem,
é destruir, maltratar, mentir, roubar
e, constantemente matar
sem nenhum remorso,
demonstrando frieza e capacidade
para uma realidade
que me choca com os seus bárbaros fatos,
cotidiano que continuamente
essas cabeças de bagre vivem
sem colocarem um fim
para os seus tristes atos.

Ondas que fortemente se chocam
lapidando pedras que noto
estarem cada vez mais soterradas,
perante olhares e cânticos
de aves cujo encanto
representam o quadro
dessa natureza cuja
complexidade e beldade
são um fato há muito já comprovado.
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Delitos que tristemente vejo
maltratar sem piedade
vidas cujo medo e sanidade
roubam-lhes diariamente a liberdade
causando-vos enormes pesadelos
e traumas profundos de verdade.

O mundo precisa realmente
urgentemente aprender a apreciar
a educação que tantas coisas boas
durante o período de uma vida dá,
caso contrário o caos de fato
devido às constantes depreciações
continuará a lhes atrasar
exatamente como tem feito
por todo esse tempo,,,
Deixando-vos na ignorância
verdadeiramente afundados.

Fala flor bela e totalmente singela
aquarela de campos dourados
e, realmente perfumados
por isso, perante esse retrato
a fauna linda e sabida
completamente feliz habita
nesse paraíso sagrado.
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Olhos que por um tempo me olham
talvez pela curiosidade
pois, na realidade
por ser tímido não gosto
de ver olhos estranhos
realmente me paquerarem.

Luz que clareia
a tenebrosa escuridão
livrando-nos das trevas
que, por um tempo nos cobria
sem nenhuma paixão.

Visões que vejo
realmente de relevo
que inclui seres
totalmente diferentes
mas, que na realidade
francamente não me impõem medo.

Chuva que levemente cai
molhando suavemente o meu rosto,
enquanto uma leve brisa
agora, não mais morna,
teima em beijar-me, porque sabe
que o verão já está de partida.
101

Amores que vêm mas logo passam
em constantes despedidas...
Solidão que chega e fica,
demonstrando-me que a vida
talvez devido as diferentes emoções
por cada um sentidas
tem ciclos realmente vastos.

Quando o perdão por si não chega
devido à sua frágil natureza
então, procure com atenção
seres que não irão te ferir.

Farol que ilumina
trevas outrora tenebrosas,
causando beleza e claridade
até mesmo para a economia
pois, anualmente atrai
turistas de toda parte.

Quando a educação falha
a ignorância talha
qualquer forma que possa
dar uma livre e próspera
real comunicação.
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Sinto calor em pleno outono,
vejo a chuva caindo em pleno verão,
enfrento inverno totalmente seco
e primavera sem flores,
por isso apavorado medito...
Porque sei que estamos passando
realmente por um novo ciclo
qual, infelizmente trará muitas dores.

Quando a realidade por si mesma não chega,
então, devemos urgentemente tentar entender a razão,
para tão triste verdade.

Sol que intensamente brilha,
ondas que trazem e levam
exatamente como o vento
expressões e vibrações
emitidas por muitas vidas
mesmo quando em desuniões,
é exatamente aí quando surgem
as famosas e poderosas tempestades.

Quando os gritos não conseguem dar lugar ao respeito
e, portanto ao bom senso, então, é porque chegou a
hora de calarmos, para que assim, a separação possa
dar lugar ao sábio e proveitoso silêncio.
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Flores de cores vibrantes
que crescem ao lado de mangues
cujo horrível perfume
contrasta com a beleza
de uma complexa natureza
que constantemente teima
em nos embelezar
indiferente ao que estar
em sua volta tentando lhe prejudicar.

Braços que apertadamente me abraçam
seguidos momentaneamente de beijos
realmente marcados
por emoções que logo passam...
Nesse ciclo de sentimentos
que, obviamente por muito tempo
questionamos se foram verdadeiro.

Florestas que tristemente desaparecem,
desertos que rapidamente crescem,
aumentando assim o clima
como também a poluição
devido à terrível ambição,
causando nesse processo
um horrível abandono
que, infelizmente tanto desanima.
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Espinhos que nascem
nos talos das rosas
belas, coloridas e perfumadas
revelando-nos a complexidade
existente na realidade
em cada vida,
apesar da beldade apresentada.

Caminho lentamente observando
nesse cemitério comparado
há um imenso jardim de fato,
para em seguida calado analisar
os personagens que cada um
por um breve período de tempo
em suas vidas aqui apresentaram.

Tinta que rapidamente borra
o papel outrora branco
criando assim um belo encanto
eloquentemente nos mostrando
o poder, beleza e grandeza
existente nas palavras
quando corretamente agrupadas.

Quando as Letras te intimidarem
então, procure sempre a verdade
e ela te libertará.
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Chapéu de couro
no cotidiano usado
pelos boiadeiros
que diariamente laçam
gados que pastam
em currais vastos.

Faces magras e pálidas
diante indiferentes olhares
de uma esquisita sociedade
pois, tristemente e continuamente
apesar das aparências se amassa,
por isso tantos conflitos...
E, como sempre, frescas valas.

A solidão existe por diferentes razões,
portanto tem muitas faces
e, quando calmamente lhe analiso
vejo ser cruel de verdade.

Risos que livremente se abrem
no início de cada aurora
proporcionando colorido e glória,
natureza cuja beleza e grandeza
vai muito além do que sou
nessa incrível criação e história.
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Selvas de muitas pedras
que na realidade não passam
de cidades super saturadas
de poluentes que só dão
doenças e incríveis desgraças.

Mel que alegremente bebo
como também sinto
em cada prolongado beijo
desse profundo desejo
que verdadeiramente sentimos.

Vidas que os vícios consomem,
talvez por isso serem comparadas
com sementes que os ventos
vêm e sem lamentos
fortemente vos açoitam,
prejudicando-lhes assim
de seguirem sem limites
uma proveitosa e longa estrada.

Almas que vejo ao vento
sem futuro mas em grandes lamentos
devido ao constante tormento
passado numa vida
totalmente sem graça.
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Espelho que relata
uma imagem exata
daquilo que realmente
as aparências, como sempre,
como nos apresentamos nos mostra.

Frio que brutalmente assola
uma região que implora
veemente em sobreviver
daquilo que arduamente
plantam e criam somente
para, logicamente sobreviver.

Barulho que horrorizado escuto
qual, muitos qualificam como música!
Que, para mim não passa
de poluição sonora
e, totalmente sem graça.

Chamas que rapidamente devoram
objetos lindos construídos
quais, apesar do longo tempo
que levaram para serem feitos
e, cuidadosamente organizados,
tristemente em minutos
pelas chamas foram arruinados.
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Céu completamente azul,
Sol realmente amarelo,
Mar totalmente esverdeado,
Água incrivelmente cristalina,
Dunas brancas, inúmeras piscinas
perante uma flora silvestre.

Estou totalmente patético
por ver tanta falta de nexo
existente nessa sociedade
qual, pensa de verdade ser
o que na realidade não é,
pois vivem numa total aparência
portanto, sem nenhuma consistência
nem muito menos saber.

Mentiras que muitos falam,
verdades por outros ditas,
universos nunca totalmente claros...
Porque de fato são o retrato
de uma grande experiência
aqui, há muito tempo iniciada...
Mas, que por causa da guerra inesperada,
infelizmente não foi terminada
por isso, o resultado desse fruto
em nosso cotidiano temos visto.
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Sons que feliz escuto,
colorido que abismado vejo,
cheiro no ar que contente respiro,
comida na língua que logo o paladar atina,
corpo que num forte abraço sinto,
nesses realmente importantes
cinco sentidos sempre constantes.

Quando os governantes realmente entenderem
que têm perante o povo uma missão
então, em vez de pensarem somente neles,
no povo de verdade investirão.

Muitos pensam que são imortais
e, por pensarem assim
nunca realmente abdicam
dos seus egos esquisitos
que, quando minuciosamente analisamos
logo vemos serem banais.

Nesse tórrido, árduo e seco chão
alguns vultos brevemente pisaram
e, bravamente deixaram
através da Literatura
visões de seres realmente raros,
quando comparados com o mundão.
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Arco-íris que magnificamente mostra
um colorido incrível!
Revelando-nos o poder
juntamente com o saber
desse Ser que nos revela
através da natureza que tanto esmera,
como o arco-íris que nos lembra
de sua infalível promessa.

Lutas que nunca acabam,
vidas que logo se passam
numa reciclagem contínua.

Quando a consciência muda
devido o magnífico conhecimento
então, os mitos outrora aprendidos
logo ficarão no esquecimento,
porque a verdade além de ser absoluta
é realmente também poderosa
pois, ela totalmente nos liberta
das correntes que infelizmente
prendem tantas vidas singelas.

Aurora que chega
revelando-nos a sua grandeza,
como também beleza
num expoente de belíssima aquarela.
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Muitos até mesmo nos dias de hoje
por terem mentes bitoladas
e, por causa disso...
Tristemente totalmente lavadas,
argumentam por causa
de doutrinas que
erroneamente aprenderam
durante as suas infelizes caminhadas.
E, realmente perplexo
devido o alto nível de ignorância,
calado em meu quarto
verdadeiramente decepcionado,
como também assustado,
olhando para os livros que leio
assim como aquele que agora mesmo faço,
indago-me horrorizado por ver
literalmente tanta mente podre.

Quando o ser realmente aprender
a verdadeiramente libertar-se
então as escuras faces
de sua vida na realidade
darão lugar para a aurora
que há muito tempo
em seu horizonte de contínuos lamentos
sozinha insistia em te clarear.

A verdade é absoluta mas as nossas percepções não.
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Quando a infeliz rejeição
juntamente com a negação
começam a fazer parte
do seu cotidiano de verdade
então, é porque chegou a hora
de você urgentemente fazer
em favor de si uma decisão corajosa.

Pele que me encobre
com os seus imensos pelos
um esqueleto que vejo
ser fruto da ciência
dessa grande experiência
qual, devido a competição
e, logo em seguida uma guerra,
tornou-se imperfeita
por ter ficado inacabada
pois, matou extraterrestres
outrora chamado de deuses
devido o conhecimento e poderes
que possuem essa raça.

Água que fortemente corre
nesse rio que incrivelmente pode
tanto secar, como inundar,
destruindo assim vidas
que, agora, dele apavorados fogem.
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Cachoeira cristalina
que embeleza essa selva
que tanto me fascina
devido à sua aquarela.

Aves que livremente voam
dançando e cantando
nesse imenso e magnífico espaço.

Casa em estilo cabana,
pintura pastel e bacana,
jardim colorido,
gente que realmente sinto
verdadeiramente amar.

Mágicos que pulam
e rapidamente desaparecem,
reaparecendo no outro lado
desse imenso palco
desse circo realmente tremendo!

Fogo que se alastra
e, rapidamente consome
o que lentamente o homem
construiu em sua estrada.
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Seres que padecem
devido aos vícios que sempre
lhes destroem diariamente
tirando-os infelizmente
até mesmo o poder
de por si mesmo pensar.

Resido totalmente rodeado
por flores por todos os lados
que teimam em perfumar
todo esse ambiente
que, francamente,
além de ser um pequeno paraíso
é um enorme pomar.

Vozes que assombrado escuto
porque vêm do escuro
e, quanto a mim me parecem
partirem de seres sem vida.

Lua que suavemente ilumina,
estrelas que me fascinam
porque, como eu também viajam
por esses cosmos vastos
mas repletos de buracos
que tudo aspiram.
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Bolas coloridas de sabão
levadas lentamente pelo vento
e, atentamente olhadas
por crianças em gargalhadas
revelando-me uma incrível felicidade,
como também inocência
perante tão belo momento.

Luzes que clareiam
a escuridão que nos impedem
a percepção da visão
míope e em muitos casos até breve.

Chuva que cai e inunda
um já destruído habitat,
sol que assim issiste
em seus raios nunca tristes,
pelo menos hoje não se mostrar.

Quando chegar o dia daqui sairmos
para irmos colonizar outros mundos
então, é porque atingimos
o conhecimento necessário
para livremente viajarmos
por esses cosmos vastos
e realmente fecundos.
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Vidas que constantemente se passam
deixando tristeza e saudade
perante uma realidade
de contínuas reciclagens
e dramas de fato.

Medo que insiste em perseguir
existências que enfim
vivem por viver e fim.

Amo as flores
porque reconheço
que preciso delas para viver.

Mentiras que são contadas
revelando com o tempo o ser
já totalmente sem graça
devido aos absurdos que inventou
afastando assim, todos de si.

De tijolo em tijolo
construções são formadas,
bens são criados
e, com isso,
uma selva de pedra
é do nada levantada.
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Segredos que ao túmulo são levados
criando assim curiosidades
e, histórias que na realidade
logo serão contadas
mas, realmente narradas
em diferentes formas,
graças a criação sempre vasta
dessas mentes gloriosas.

Vejo inúmeras folhas caírem
no chão já totalmente molhado
em quantidades que me mostram
a preparação da árvore
para o inverno que, na realidade
já está às portas,
revelando-nos uma beleza
aparentemente semimorta
em relação à nossa percepção
que, como os nossos olhos
muitas vezes são míopes de verdade.

Se ver quando um país é avançado na educação, como
também criação do seu povo, pois eles são o produto
do modelo pelo sistema minuciosamente elaborado.

Quando a responsabilidade não existe,
então, a bagunça torna-se generalizada.
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Ventos que constantemente sopram
trazendo sempre novos ares
e, com isso realidades
que a mente de verdade
tem inúmeras dificuldades
de entender o que esses ciclos
geralmente trazem,
porque para nós parecem
serem completamente tortos.

Ventos que literalmente me levam
à respirar novos ares
revelando-me que a liberdade
devido a tudo aquilo
que nos oferece de verdade
realmente não tem preço.

Cada palavra erroneamente falada é um péssimo
exemplo oral ao próximo tristemente revelada.

Lágrimas que tristemente vejo
correrem dos seus belos olhos
hoje, molhados e vermelhos
por ver o seu grande amor
para o seu desespero
na cama realmente morto.
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De pulo em pulo devagar subo
os degraus dessa longa escada
inventada pela sociedade
para, nessa ilusão de verdade
nos sentirmos úteis, e portanto,
pensarmos que estamos chegando
no clímax de tudo!
Qual, claramente vejo
essa percepção ser um puro ensejo
para não chamar de engano.

Se a comunicação em seu meio não funcionar devido a
falta de vontade em escutar as palavras à ti faladas, então,
usem o silêncio como opção, pois ele é uma arma sábia
e te evitará maiores comoções.

Aquarela que brilhantemente narra
o relevo de uma natureza
que eloquentemente nos mostra,
além de ser bela e bem composta
ter real saber e poder
não apenas para nos colorir
mas, também para curar
todo aquele que lhe suporta.

Anarquia não é democracia, mas sim,
mas uma forma de abuso popular.
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Apesar da poesia ter
realmente muitas formas,
prefiro livremente escrever
a maneira rimada
devido a graça
que naturalmente nos mostra.

Acho interessante observar
a questão das cores
pela sociedade criada
e livremente usada
em modas que vêm e vão
independente dos estilos e das cores
que usam realmente com paixão.

Quando caminhamos totalmente focados em nosso
objetivo, mesmo que seja passo a passo, o que
desejamos será alcançado, porque o tempo
que dedicamos não foi perdido.

Orvalho que suavemente molha
a manhã cuja aurora
lentamente irá secar,
revelando-nos assim
um ciclo que por fim,
a natureza por si irá mudar.
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