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Obra cujas emoções refletem a revolta

narrada em versos poéticos.

                                                       O autor
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Quando as emoções
devido à falta de esperança

ultrapassam todos os sentidos
fazendo-nos pensar

que nada nesse mundo tem mais jeito
então, é por que chegou a hora
de mostrarmos também lá fora

que os sentimentos
realmente não podem ser

como, muitos infelizmente pensam...
Para sempre oprimidos.
Por causa disso sinto

hoje, muitos realmente viverem
à flor da pele por não verem

que a razão que estão divididos
é por causa do problema

que envolve sem nenhuma pena
a danada da emoção.

PREFÁCIO
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E, porque não souberam escolher
quando chegou o momento
de sapiamente decidirem

agora, tristemente à mercê estão
colhendo em total desunião

os frutos do desgosto
que, verdadeiramente à flor da pele
nas ruas perigosas e nunca alegres

multidões diariamente
em conflitos perenes

seus descontentamentos
abertamente ao mundo mostram.

Portanto, diria que
à flor da pele pode muito bem ser

entendido como um natural desabafo
do povo que cansou de ser usado

mas, que agora, em protestos
de gritos e, lógico, muito nexo,

demonstram finalmente terem acordado,
usando em contrapartida

o poder que juntos descobriram terem
 usando sempre a democracia

em seus atos de repúdio
que agora, acontece por todo lado.
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Quando os crimes aumentam
puxados pela incrível corrupção
então, resta-nos apenas o lamento...
Porque de fato sabemos
que, os que vivem oprimidos
são os que nessa absurda história
realmente têm a razão.

Quando a violência tristemente
persiste numa sociedade, então,
é porque infelizmente
lhe falta a vontade de
verdadeiramente abraçar o saber.

x x x

Sol que realmente queima
tudo aquilo que outrora
pensava ser uma beleza,

nessa com certeza
multitude de ilusões
de aparentes glórias.

x x x
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É realmente incrível como até mesmo
as palavras contribuem na divisão apesar de se

encontrarem no mesmo grupo e, quem ainda tem
alguma dúvida, então, sugiro que vejam

a definição da palavra “gênero”, e logo verão
como ela separa em sua definição.

Acredito no livre-arbítrio por entender que
devemos livremente e democraticamente escolher
aquilo que queremos. Acontece, que nem sempre

infelizmente isso é realmente possível...
Sabem o por quê?

Porque no caso das famílias nós não escolhemos,
como cautelosamente fazemos com as nossas

amizades. Portanto esse paradoxo existe,
embora deteste-o de verdade.

x x x
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A mente é realmente complexa e vasta,

apesar de ser limitada...

Mas mesmo assim, a legítima

expressão de liberdade deve e

tem de verdade estar em todos,

caso contrário, a sociedade

como um todo, viverá

infelizmente, sempre

sufocada, e com isso,

sem nada a dizer ou criar.

Silvio Parise
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SOBRE O AUTOR

 Parise nasceu no bairro do Catete, cidade do Rio de Janeiro, em
junho de 1957. Quando tinha poucos meses de idade a sua mãe
decidiu retornar para a cidade de Recife, PE, para ficar mais perto
da família. Portanto, foi na região nordestina onde o poeta cresceu
e viveu até os seus 21 anos, contanto, onde estudou e trabalhou.
Escreve poesias líricas desde a idade dos treze anos nas categorias:
Samba, MPB, Romântica, Bossa Nova, Soft Rock e Bolero ( todas
as composições estão registradas ). Em 1979, migrou juntamente
com a sua família para os EUA, residindo no Estado de Rhode
Island, onde estudou e trabalhou inicialmente em fábricas, tirando
em seguida o curso de Assistente de Enfermagem, profissão que
seguiu durante vários anos. Estudou também Artes Liberais no
CCRI (Warwick Campus) mas não concluiu, parando quando
cursava o segundo ano universitário. Em 2002, incentivado por
sua mãe, alguns familiares e amigos, decidiu participar numa antologia
elaborada pela Litteris Editora e, no ano seguinte publicou o seu
primeiro livro poético com a mesma editora. Hoje, está presente
em mais de 120 Antologias nacionais e internacionais, quais, recebeu
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 junta-
mente com a Editora Celeiro de Escritores/Editora Sucesso, “ LUZ
– Antologia Internacional Poesia e Prosa”, e, em 2015, com a
mesma Editora organizou “AURORA – Coletânea Internacional
Poesia e Prosa”. Publicou até o presente momento 29 livros
poéticos, desses, quatro foram em coautoria com a sua mãe, poetisa
e escritora Mainá Medeiros, e um, com o escritor, poeta e jornalista
Lenival de Andrade.
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Dentre os Prêmios recebidos de maior importância, pelo conjunto
de suas obras literárias, destacam-se a Medalha Monteiro Lobato.
É poeta, escritor, compositor, contista, filósofo e tradutor. Gosta
de orar, estudar a Bíblia, escrever e meditar. Segue a doutrina inter-
nacional por acreditar ser possível viver num mundo sem fronteiras.
Participou em 2003 e 2009, na Bienal Internacional do Livro do
Rio de Janeiro. Escreve regularmente na revista brasileira Varal do
Brasil com sede em Genebra, Suíça.

Agradeço a Jesus Cristo pela inspiração e realização de mais uma
obra poética, qual, dedico aos fãs desse belíssimo e importante
idioma.

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

“Agradeço aos Dicionários de Língua Portuguesa Houaiss, Aurélio
e Francisco Fernandes pela grande ajuda prestada.”
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 À FLOR DA PELE

Me impressiona ao ver
tanta gente sofrendo

de problemas que sinto
na realidade foram causados

infelizmente por eles mesmos,
talvez por isso vivem com os nervos

realmente à flor da pele
daí, até insônia sentirem

por verdadeiramente não dormirem
devido ao estado em que vivem.

E assim nessa tristeza em que vivem
afundam-se em profundas depressões

que muitas vezes nos surpreendem
quando, surpresos ouvimos

ou, diretamente por algum amigo
ou através da mídia ou televisão

que, partiram porque cometeram suicídio,
deixando muitos também à flor da pele

sofrendo e questionando
para, nesse complexo processo

desesperadamente tentarem
entender qual foi a estúpida a razão.



19

SENTIMENTOS

Quando se é humilhado
e, verdadeiramente testado
no sentido das emoções

realmente ao nosso limite
então, além de ficarmos decepcionados

como também imensamente tristes
com aquele ser que outrora pensávamos

nos amar quase incondicionalmente,
ficamos naturalmente esgotados,

deprimidos e totalmente arrasados
em relação aos sentimentos

que, por um certo tempo
devido às nossas emoções
os dramas vividos insistem

em nos causarem grandes depressões
que imensamente contribuem
a lentamente nos destruírem,

processo que confesso não ser fácil!
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Pois, geralmente ambos os lados
ficam nitidamente afetados
por causa da bela palavra
pequena, mas obviamente

comumente mal interpretada
devido à falta da comunicação

realmente necessária, para assim,
podermos analisar os sentimentos
agora, em nosso todo infligido,

confundindo até mesmo os sentidos
e, nesse processo de destruição

sem compaixão nem muito menos nexo,
vegetamos sem vermos uma solução,

muitas vezes contemplando
até mesmo o temível suicídio!
Sentimentos que acho serem

um enorme perigo,
porque nos fazem existir

como molambos sem um fim
porque tivemos os nossos sonhos

drasticamente destruídos.
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REVOLTA

Observando os inúmeros revoltados

nessa revolta que acho

brevemente irá explodir,

caminho pelas ruas calado

escutando e simplesmente analisando

o que essa multidão sem enganos

sente e realmente faz questão

de seus sentimentos ao mundo

indiferentes embora espontaneamente

apesar dos distúrbios expelir.

Porque o que nitidamente vejo

é uma revolta generalizada,

criada para repelir um sistema

cuja óbvia decadência

tem destruído tantas vidas sagradas...
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Tudo por causa dos políticos

que, quando eleitos,

se esquecem das promessas

em suas campanhas juradas.

Por isso, claramente entendo o perigo

das promessas nos palanques feitas

mas, que agora se tornaram esquecidas...

Daí, essa revolta por muitos ser vista

como aquela aparentemente simples gota d’água

do copo naturalmente transbordada

mas, que agora, devido à falta

de confiança misturada à esperança,

nas ruas de hoje o que vejo,

além da depredação e falta de respeito

noto que essa revolta cada vez mais se torna

um conflito difícil de ser resolvido e geral.
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Nascemos sós e assim passaremos...
Essa é a nua realidade
dessa vida cujos ciclos
realmente passam de verdade
com toda naturalidade.

Essa realidade, apesar de aparentar cruel
quando minuciosamente analisada
e, cautelosamente estudada
verificamos que essa criação
é de fato uma grande ilusão e mais nada!

Por isso concluí e assim acredito
que isso aqui é apenas uma imensa escola
portanto, viemos aqui para nos reeducar,
devemos aceitar esse fato com naturalidade
porque a vida obviamente não termina aqui...

Ela espiritualmente prossegue
numa complexa mas real continuidade
deixando-nos às vezes boquiabertos,
para não dizer perplexos
com essa bela e profunda nua realidade.

NUA REALIDADE
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ESPERANÇA MORTA

Vejo com tristeza uma sociedade

cujos vícios e grandes maldades

infelizmente é somente o que pensam,

vivendo assim num imenso tormento

sem esperança nem tão pouco bonança,

porque os sonhos que tinham quando criança

hoje, devido às opressões e incríveis depressões

realmente quase constantes,

rouba-lhes o fulgor, amor e semblante

que outrora verdadeiramente tinham.



25

Criando assim uma sociedade

sem nenhum senso de responsabilidade

e, cuja esperança realmente está morta.

Por isso, obviamente me sentir aflito,

pois vejo diariamente dramas

causados por gente sem nenhuma gana

porque já estão destruídos

pelos diferentes vícios que um dia

de fato erroneamente abraçaram.

Para, nesse progressivo processo

na realidade sem nenhum nexo

porque obviamente só destrói,

vegetarem totalmente absorvidos

numa vida fútil e sem nenhuma prosperidade

graças aos vícios que na realidade

cruelmente vos escravizam,

infelizmente causando-lhes com isso

uma esperança morta de verdade.
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SOL: A ESTRELA QUE IRÁ NOS DESTRUIR

Sol que imensamente ilumina
cada dia com amor e zelo,
estrela cujo brilho e relevo
realmente me fascina!

Sol que assim alegra
as manhãs verdadeiramente frias,
principalmente quando a névoa
teima em escondê-lo em demasia

Sol que também queima!
Não somente a minha pele
pois, quando chega o verão
queima, trazendo dor e destruição

Devido aos incêndios causados
que infelizmente dizimam
propriedades, lavouras e até os animais
secando tudo com o seu destruidor ciclo

Mas mesmo assim reconheço
seres a nossa estrela mor,
portanto te admiro sempre
por ver o teu imenso fulgor.
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APARÊNCIAS

Vivemos num mundo infelizmente
onde a grande maioria das pessoas

em vez de viverem as suas vidas na boa
persistem em existir fingindo

e assim, continuarem mentindo
até mesmo para si próprios.

Por isso achar irrisório
toda essa atitude maluca

vinda de uma sociedadade
que, em prol da verdade

e, devido aos seus estranhos atos
está cada vez mais absurda!

Porque sabemos que as aparências
escondem tudo aquilo que está
realmente por detrás do pano,

fazendo com isso muitos viverem
nesse terrível engano

e, se isso realmente não bastasse,
fazem questão de esconder a verdade,

preferindo viver uma irrealidade
que na verdade só lhes trará desenganos.
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Portanto, francamente não entendo a razão
de tantos insistirem com tanto complexo,

burrice e nessa tolice viverem
vidas totalmente tristes e na ilusão.

Daí, sinceramente me assustar
com essa mentalidade que só lhes fazem

cada vez mais vos afundar de verdade
contanto, é óbvio que acho ser
não apenas uma grande tolice,

como também uma total irrealidade
essa forma de pensar existente

atualmente na sociedade,
razão de serem tão irreais e tristes.

Porque devemos ser naturais
portanto, simplesmente reais

para então, naturalmente a vida fluir
e assim, tudo aquilo que vermos por fim
não sejam meras aparências, mas sim,

aquilo que realmente somos
por isso, já fôra ao mundo até dito,

que as aparências verdadeiramente enganam.
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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 determinação 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.



30

 AQUECIMENTO GLOBAL

Sei que muitos ainda fingem desconhecer
que o aquecimento global é um fato
e sendo assim, cedo ou tarde, irá acontecer.
Por isso, sinceramente me surpreendo
tantos seres infelizmente persistirem
com esse tipo de mentalidade
pois, muitos orgulhosamente declaram serem
praticantes do cristianismo
por isso, impressionado me admiro
não verem que a própria Bíblia nos atesta
exatamente em alguns capítulos
intitulados extraordinariamente Revelações
qual, narra sobre o iminente perigo
desse absurdo aquecimento global.
Daí, ignorar o que esses políticos
totalmente fanáticos falam,
preferindo humildemente e calado
na paz do meu simples lar seguir
o que Deus explicitamente determinou
devido o seu imenso Amor, e fim.
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RECESSÃO

Fico realmente impressionado
com a recessão que geralmente acontece
em cada vinte ou trinta anos
significando que, ou o sistema capitalista
é de fato um puro engano,
ou talvez essas recessões são realmente
cautelosamente criadas pela elite
que, verdadeiramente sempre insistiu
e, na realidade continuamente persiste
nessa corrupção tão triste
com resultado obviamente similar.
Porque, sinceramente com o tempo
tenho claramente notado
que cada recessão tem sido o resultado
de esquemas completamente maldosos
e realmente muito bem organizado.
Por isso, vividamente acredito
que se as pessoas fossem responsáveis
então, nunca teríamos recessão
nem muito menos as tragédias
por essas gangues de vilões
no mundo infelizmente formadas.
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EDUCAÇÃO

Quando paro e tristemente me calo
sozinho simplesmente analisando
realmente sem nenhum engano
o sério problema da educação

dessa sociedade insegura
e completamente mal educada,
vejo que os diferentes governos

apesar de todos os incríveis cosméticos
a toque de caixa realmente feitos

daí, obviamente não me surpreender
que, mesmo com todos os grandes gastos

na área da educação terem sido feitos,
infelizmente vejo no cotidiano

que claramente ainda não surgiram efeito.
Por essa razão estou desapontado
com o que esse povo desesperado

devido ao lado financeiro
juntamente com a segurança

que, quando a fundo analisado,
deixa os que pensam serem cidadãos
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francamente apavorados
devido ao alto grau de analfabetismo

misturado ao enorme número cometido
de crimes sem realmente soluções.
Deixando assim muitos deprimidos,

como também revoltados
pois, exatamente como eu sabem

que um país que não investe
na educação de verdade,

pagará um alto preço por essa cumplicidade.
Por isso, isto que totalmente indignado

diariamente por todos os lados
infelizmente boquiaberto observo

são os frutos colhidos pela falta de nexo
desses planos que nunca dão certo
porque simplesmente lhes faltam

a coragem de realmente profundamente investir
na maravilhosa educação sem mentiras ou rodeios.
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UTOPIA

Quando horrorizado e calado

no sossego do meu apartamento

observo a utopia existente

em tantas vidas que continuamente

a si mesmos mentem

desviando nesse processo

existências supostamente sagradas,

perco o humor e logo

realmente no canto dos meus olhos

sinto escorrer dolorosas lágrimas.

Porque, apavorado e em silêncio

francamente, após alguns soluços questiono

até mesmo a própria justiça

pois, sei que paga tanto... Mas, para quê?

Porque conumente o que vejo

nesse cotidiano de terror e muito medo

é uma utopia infelizmente crescente,

pois é o fruto dessa podre semente

realmente, completamente venenosa

por ser totalmente viciosa

e sempre abusivamente enganar.
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LAPSOS NO TRABALHO

Li ontem um imenso e triste artigo

qual, o jornalista frustradamente narrou

sobre os lapsos ocorridos no trabalho

devido simplesmente ao descaso

que infelizmente causam tanta dor.

Porque os números realmente não enganam

por isso, existir tanto desespero...

Pois, os frequentes e terríveis acidentes

por causa dos lapsos no trabalho

infelizmente não só a muitos mataram,

como também gravemente feriram,

vidas que nunca mais serão normais.

Por esse motivo profundamente gostei

desse longo mas dedicado artigo

escrito por um ser de coragem

porque, apesar de ser uma triste realidade

não temeu a verdade oculta em muitos casos

desses tristes lapsos no trabalho

que têm de serem por alguém dito.
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ANALFABETISMO: UMA VERGONHA MUNDIAL

Fico verdadeiramente chocado

por ver tantas vidas de fato

existindo totalmente em vão,

simplesmente por não saberem

realizar coisas básicas,

como a prática de ler

e a arte de escrever,

super importante para o seu próprio saber.

Porque quando cautelosamente observamos

a vida realmente como um todo

então, naturalmente logo vemos

que os seres que estudaram

rapidamente nessa vida avançaram,

enquanto as pessoas analfabetas

infelizmente nessa esfera,

simplesmente vegetaram.



37

Isso verdadeiramente é muito triste!

Pois no século em que estamos,

onde agora, tanto a escrita como a leitura

tornaram-se realmente digitais,

saber escrever e obviamente ler

além de ser requerido, é primário.

Daí, tristemente me escandalizar

com essa vergonha mundial

qual, sei muito bem que pode mudar,

pois depende apenas do querer desses

que, infelizmente, durante séculos persistiram

erroneamente em não vos integrar.

Criando assim terríveis divisões

juntamente com horríveis dilemas,

quando na realidade esse tipo de problema

nos dias de hoje, jamais deveria existir.



38

RELIGIÃO: UM CICLO DE
TRADIÇÕES MONÓTONAS

Quando paro para cuidadosamente analisar

o cotidiano exercido em toda religião

então, sem surpresa logo vejo ser

independente do dogma praticado,

realmente um ciclo de tradições monótonas

contanto, sem nenhuma graça

e, impressionado me pergunto...

Qual a razão que tantos seres

deixam que as suas mentes

sejam literalmente lavadas?

Por que Deus nos criou com um livre arbítrio

portanto, por que tantos facilmente permitem

que doutrinas tristemente transformem

existências para Deus sagradas?

Pois Ele não criou nenhuma religião!

E sabem a razão para essa decisão?
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Porque somos seres espirituais

habitando num corpo espiritual

daí, quando o nosso limitado tempo aqui

realmente chegar ao fim

então, daqui partiremos e fim.

Por isso, discordar das tradições geradas

e ao pé da letra aplicadas

infelizmente por tantas sociedades.

Porque, além de torcer a verdade

da pura intenção que Deus teve,

induz também uma forma totalmente inglória

pois, erroneamente faz muitos obsecadamente

praticarem tradições que na realidade

não passam de folclores super antiquados.

Porque não lhes elevam e nem tão pouco vos salvam

dos perigos que futilmente se abriram,

devido aos tortuosos ensinamentos recebidos

pela religião cujas monótonas tradições

há muito que têm me decepcionado.
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CAPITALISMO: UM SISTEMA
SUPER ABUSIVO

Sistema financeiro originado na Itália,
durante um período de aproximadamente

mais de nove séculos se tem falado
a respeito desse sistema criado

na esperança de completamente mudar
e assim, totalmente revolucionar

tudo aquilo produzido,
na hipótese de então se poder melhorar

não apenas a vida dos trabalhadores
mas, do próprio mundo em geral

na ilusão de eliminar as suas dores.
Acontece, que mais de nove séculos se passaram

e, totalmente contrário ao que inicialmente
com paixão arduamente pregaram,

o mundo na realidade não melhorou
e, segundo muitos entendidos até piorou
contanto, o capitalismo claramente tem

indiscutivelmente fracassado.
A razão disso incrivelmente ocorrer,

é porque o capitalismo tornou-se abusivo
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pois, por um lado imensamente próspera
a classe que retém essa fortuna,

enquanto aqueles que realmente trabalham
o já tão conhecido trabalho físico

muitas vezes comparados a escravos,
porque a migalha que tristemente ganham

obviamente que não lhes sustentam,
daí vermos tanto desespero

pois, francamente não mais aguentam.
Enquanto os notórios capitalistas

cada vez mais ricos e egoístas
amassam até fortunas ilícitas.

E até mesmo a taxa que devidamente
deveriam como a gente pagar,

na realidade não pagam por terem os políticos
como também todo o sistema jurídico
incrivelmente muito bem controlado.

Por isso, considerar o capitalismo
um sistema super abusivo

e, apesar de ter imensamente ajudado
na criação de riqueza de fato,

é até irônico cuidadosamente observá-lo
pois vive num dilema contínuo

porque, enquanto por um lado ajuda
no sentido das oportunidades

como também das costantes disputas
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que realmente ocorrem de verdade
gerando no processo uma maior concorrência,

por outro lado e às vezes prejudica esse ser
que bem que poderia rapidamente crescer

se não fosse um sistema totalmente calculista,
além de destrutivo e incrivelmente abusivo
pois explora tudo que pode ter um lucro

sem infelizmente se importar
no que possa surgir como consequências.
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 ESCRAVOS DO SEXO

Li um artigo realmente chocante

a respeito de tantas vidas

que, por diferentes razões se tornaram

totalmente escravos do sexo

vivendo assim infelizmente

existências de vícios sempre presente

que assim termina tristemente

levando muitos simplesmente ao suicídio.

Por isso estou perplexo

ao refletir nesse complexo problema

qual, tornou-se até num enorme dilema

tanto para os policiais, como para os políticos,

devido ao grande número

de seres totalmente aflitos

existindo nessa ilusão e engano.
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Escravos do sexo que assim vivem

as suas profissões diárias

apesar de enfrentarem perigos vindo

tanto das inúmeras doenças,

como também do próprio homem

que, da mesma maneira que o dinheiro,

engana e muitas vezes até mata!

Daí ter ficado realmente apreensivo

após ler esse triste artigo

qual, segundo o jornalista

é totalmente verídico

e, de acordo com o próprio artigo,

recentemente num beco escuro

dessa enorme periferia

ocorreu mais um crime absurdo

cometido com uma jovem mulher

qual, pelo menos até agora

ninguém sabe quem é,

aumentando infelizmente o número

de mais uma vida tragicamente perdida.
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REJEIÇÃO E COMPORTAMENTO

Uma das piores coisas que infelizmente

podem acontecer com qualquer ser

é a fria, insana e dolorosa rejeição

qual, às vezes ocorre sem nenhuma

verdadeiramente convincente explicação,

mudando assim o comportamento

até mesmo de uma inteira nação,

como nos casos das guerras por exemplo.

Porque tristemente separa

pessoas muitas vezes da mesma raça,

como também da própria família,

em alguns casos por causa da política,

já outros, realmente totalmente absurdos

pois envolve a crença, portanto, a religião.

E, como se isso não bastasse...

Ainda existem aqueles cuja ignorância

misturado ao fanatismo e à própria segurança,

porque em muitos casos esses indivíduos
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que erroneamente ferem e maltratam

fazem isso porque não se autoconhecem.

Contanto, também existem os casos

cuja rejeição de fato implica

a perseguição por simplesmente discordarem

daquilo que realmente são

na realidade com toda naturalidade.

Fazendo-me então por longas horas

parar para profundamente refletir

a razão por que vos levam agirem assim,

transformando no processo vidas

graças à essa terrível rejeição

cujo comportamento francamente não entendo

pois, além do ódio incrivelmente gerado,

cria com esses tristes e banais atos

no seio da sociedade bastante divisão.
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FOME: UM RETRATO NO
COTIDIANO MUNDIAL

É muito triste olharmos

no cotidiano sempre o mesmo quadro

sobre a fome que diariamente consome

vidas cujo impressionante retrato

quando vejo, tristemente me calo

devido aos abusivos absurdos de fato.

Porque realmente não entendo

ao ponto em que chegamos

pois, na realidade em muitas áreas

verdadeiramente até que avançamos...

Portanto, qual é a razão de no mundo

ainda existir essa desgraça?
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Daí, não poder estar logicamente satisfeito

por ver que infelizmente ainda existe

tanta gente que tristemente persiste

em passar fome realmente dias inteiros!

E assim, calado e pensativo

naturalmente me preocupo

porque sei, que enquanto existir esse absurdo

existências divinas se perderão

e, completamente no escuro

obviamente se passarão...

Sendo infelizmente apenas números

para um longo e doloroso problema

que, sinceramente narrando,

há muito que já deveria ter tido  uma solução.
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CONCILIAÇÃO

Até o presente momento pensava
que realmente tinha visto tudo
na política cada vez mais suja,

absurda e totalmente mascarada.
Acontece, que há pouco fiquei sabendo

que dois antigos políticos
que, por muito tempo eram

verdadeiramente inimigos, hoje decidiram,
talvez para o bem deles mesmos...

Porque na realidade são duas raposas de verdade
e, como agora estão claramente

na opinião do povo caindo politicamente
então, rapidamente decidiram fazer,
pelo menos durante esse período,

enquanto juntos num restaurante de luxo almoçavam
com os seus prediletos repórteres,

como também os seus seguranças, é claro,
resolveram fazer uma conciliação

na esperança que isso vos tragam atenção
e assim, resulte em votos, é lógico.
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Confesso que não esperava isso acontecer
vindo desses velhos políticos porque,

realmente pensava que ambos não iriam
mais uma eleição concorrer

devido às suas idades já bem avançadas.
Mas, como no mundo político

as surpresas ocorrem sem a gente esperar,
fizeram uma conciliação e nos jornais afirmaram

que eternamente irá durar.
E, logo após ter visto o noticiário

atesto ter ficado pensativo
pois, além de há muito tempo

realmente não confiar mais em políticos,
sei que tudo isto é um complicado jogo de xadrez

e, se por acaso forem reeleitos
então, logo esquecerão essa conciliação,

porque terão mais quatro anos de suas vidas
num imperfeito mas pleno paraíso,
pois são realmente grandes artistas.
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MENDIGÂNCIA

É muito triste observar as ruas

dessa maravilhosa cidade

cujas maldades e realidades

realmente chocam-me ao olhar.

Porque nelas infelizmente

a mendigância está por todo lugar

e, apesar do governo se esforçar

às vezes em limpá-la, vejo que existe

por outro lado uma indústria

que claramente insiste

em ver essa mendigância continuar.

É um quadro que me deixa boquiaberto,

confuso e completamente patético

pois, obviamente não entendo

o que a sociedade pode ganhar.
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Mas mesmo assim o problema persiste

e, tristemente sei que irá continuar...

Apesar dos inúmeros problemas que insistem

a sociedade realmente incomodar.

E assim, após brevemente

recentemente lhe visitar,

finalmente entendi que a mendigância

durante muito tempo irá continuar.

E com ela, a grande insegurança

criada pela falta de vontade

dos seus próprios governantes

que, em contrapartida roubam-lhes

a tão sonhada paz e liberdade.
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CAPITALISMO PREDATÓRIO

Acredito que já ficou provado
que essa forma de sistema no mundo criado

é de fato totalmente destruidor
portanto, é absolutamente um predador
de vidas que simplesmente vegetam...
Isso, principalmente nos dias de hoje

está cada vez mais claro.
E, sinceramente acho
realmente não existir

qualquer tipo de dúvidas, que assim,
possa de algum modo torcer por fim

os abusos que diariamente vejo
ocorrer por causa do capitalismo

que, quando cuidadosamente analisado,
verdadeiramente só tem prejudicado

aqueles que não têm de fato
esse ridículo tesouro criado

inicialmente pelo papel
com desenhos e números nelas impresso

intitulado no mundo inteiro de notas,
algumas até bem coloridas, é claro.
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E assim nesse terrível sistema
vidas, quando crianças realmente magníficas!
Infelizmente se deixam levar por uma riqueza

que, além de ser totalmente temporária,
muitas vezes tristemente é até ilícita.

Portanto, além de viverem nesse engano,
importam-se também com as aparências,

graças ao capitalismo predatório
realmente em nosso tempo cada vez mais mandatório

e, enquanto isso, infelizmente
muitos legalmente ou ilegalmente

abraçam diferentes vícios
que, na realidade lhes destruírão para sempre!

Enquanto outros, por causa do capitalismo abusivo
e, pelo menos para mim, um sistema de loucos,
multiplicam aqui tesouros, contanto fortunas,

indiferentes totalmente ao que aqui pintam e bordam,
porque são predatores totalmente sem valores

portanto frutos de um capitalismo
sem nenhum princípio e completamente predatório.
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MUDANÇAS

Vejo com uma certa preocupação
as mudanças climáticas
que ultimamente vêm surgindo
na realidade em todo o planeta
qual, realmente sinto
que tudo irá definitivamente transformar
as estações que outrora
quando olhávamos no calendário
víamos que elas realmente entravam
exatamente naquele mês
que aquela estação começava.
Acontece, que isso nos dias de hoje
tornou-se totalmente diferente
e, até mesmo tenho a impressão
que cada estação tem surgido
fora daquele que seria o seu período
ou seja, daquela data determinada
que seguíamos nos calendários
quais, realmente não prestam mais
devido às mudanças que têm surgido
acelerando com isso o tempo,
que naturalmente sinto,
por causa dessas incríveis mudanças
estar cada vez mais esquisito.



56

 OPORTUNIDADES

Acredito no incrível potencial

que todos realmente têm

para assim, seguirem por fim

aquilo que desejarem por fim.

Esse dom verdadeiramente nos é dado

desde o início de nossa geração,

os problemas acontecem quando nascemos

graças a grande manipulação que vejo

ser causada devido à corrupção.

Por isso, em vez disso aqui

ser francamente um imenso paraíso

repleto de magníficas oportunidades,

infelizmente observo na realidade

ter se tornado exatamente o contrário

por causa da incapacidade

devido a esse tipo de mentalidade

no seio da sociedade ter sido formado.

Analiso isso com grande tristeza

por entender que existe grandeza
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portanto, real potencial em cada existência

que, hoje optaram pelas aparências

daí, naturalmente não poderem progredir

simplesmente pelo fato de não encontrarem

oportunidades em suas vidas de verdade.

E, sendo assim, muitos vegetam,

já outros, tentam ilicitamente criar tesouros

no negócio das armas e drogas

contanto, indiferentes à realidade

e, nesse processo, inúmeras vidas destruindo.

Enquanto outros, simplesmente não fazem nada!

Porque tristemente não trabalham

e nem muito menos estudam,

mas também culpam a falta de oportunidades

que não têm em suas vidas de verdade.

Qual, sinceramente, acho ser um absurdo!

Pois deveriam fazer algo tanto para si mesmos,

como também em prol da humanidade,

criando assim um complicado e confuso dilema

que urgentemente tem de ser equacionado.
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UMA BALA PERDIDA

Sentado na calçada em frente de sua casa
conversando com os seus amiguinhos estava
um belo e esperto menino
de apenas sete anos de idade
que teve uma terrível fatalidade
pois, uma bala perdida de verdade
penetrou naquela bela tarde a sua cabeça
roubando assim mais uma esplêndida existência
cujo amor e valores conhecia de verdade.
O seu enterro foi muito doloroso
mas, mais ainda a infeliz realidade
de sabermos que a qualquer hora
uma simples bala perdida
pode realmente seifar qualquer vida
transformando para sempre inteiras famílias
que, obviamente e tristemente
nunca mais terão a alegria e satisfação
de conviver, amar, abraçar, beijar e guiar
essa realmente tão especial vida
que, devido ao mal nem teve tempo
de ter uma digna despedida.
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TERRORISMO E AS SUAS DIVERSAS FACES

Quando analiso o problema do terrorismo

nos artigos que diariamente leio

com atenção e bastante curiosidade,

logo entendo ser um problema

que envolve diferentes faces

devido a sua incrível complexidade.

Porque entendo que ele pode surgir

de qualquer lado radical da sociedade

contanto, ele não compreende somente

no seio de uma religião

pois, depende do extremismo

portanto, daquilo que esse ou qualquer grupo

realmente é erroneamente ensinado.
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Por isso acho que ele pode surgir

naturalmente de qualquer área

onde o ensinamento é misturado

ao ódio juntamente com o radicalismo

totalmente torcido e obviamente exagerado.

Portanto, temos de ter atenção

em qualquer campo da sociedade

pois o terrorismo tem diversas faces

que a qualquer momento podem ser usadas

verdadeiramente em qualquer área.

Esse é um problema internacional

e, quando cuidadosamente analiso

então, vejo o enorme perigo

em que francamente estamos,

graças a grupos cujo engano

entendem ser uma graça,

por isso friamente matam

vidas para Deus consideradas sagradas.
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 REFLEXÃO

Hoje pela manhã ao despertar

passei realmente algum tempo

na cama calmamente refletindo

todo esse vasto cenário político

contanto, tudo que os políticos têm dito,

incluindo, é claro, o  incríveis absurdos.

E assim, mergulhado numa profunda reflexão

confesso que passei algum tempo

pois, já estou cansado de ouvir lamentos

apesar da grande maioria do povo

por votarem sempre em seus partidos,

portanto, por serem partidaristas

infelizmente não entendem

que seria bem mais construtivo

se votassem não em partidos

mas na capacidade que alguns têm de verdade.
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Por isso, em vez de vermos o país crescer

verdadeiramente unido,

tristemente vejo demagogos desunidos

colocarem fogo nesse infernal circo

para os seus maléficos gozos.

Por essa razão decidi fazer uma reflexão

analisando realmente por diversos ângulos

um problema que sem espanto

devido à falta de ensinamento,

contanto de educação, que aliás,

independente de minha reflexão,

sei ser a chave para toda nação

verdadeiramente obter

não somente a sua capacidade

mas, obviamente também o seu dinamismo.
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MENTES DOENTES

Vivemos numa sociedade

onde os vícios realmente ocorrem

todos os dias com toda naturalidade

e, sabem o por quê?

Porque infelizmente muitos

têm prazer em destruir

pela simples razão de serem sádicos!

Daí, fazerem atos bárbaros

nunca se assumindo no fim.

Por isso, apavorado confesso

que seres que têm essa postura

são psicopatas atesto

e, portanto, em vez de ferirem e matarem,

deveriam procurar ajuda

para então não permitirem
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que os vícios de todos os dias

não cresçam e se tornem

num cotidiano de pura maldade

confundindo aquilo que sentem

contanto, distorcendo as emoções

infelizmente, por terem uma mente doente

por isso, nem sempre estar presente

quando erroneamente em seus atos

esfolam e realmente matam

conscientes ou inconscientes,

devido ao seu estado físico

que, urgentemente tem de ser olhado

caso contrário, vidas totalmente inocentes

se passarão por causa desse fato.
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ESGOTO

Tristemente vejo lentamente escorrendo
numa vala rasa resíduos
expelidos pelo homem
que aqui infelizmente vegeta
dentre mijo e muita merda
por simplesmente serem pobres.
Essa realidade existe
realmente por todo lado,
daí serem raquíticos e doentes,
porque além de não terem dinheiro
e muitas vezes faltar trabalho,
muitos vivem como escravos
devido aos vícios que adquiriram
por serem constantemente oprimidos
literalmente nesse esgoto onde vivem
para, inúmeras vezes serem comparados
como se fossem simplesmente ratos.
E, quando alguém fala em justiça
então, riem como se estivessem embriagados
pois, há muito que têm revoltadamente visto
que ela infelizmente não olha
para aquele coitado que mora
no esgoto e pela sociedade
tristemente, totalmente abandonado.
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ILUSÕES NOTURNAS

Logo após um breve jantar

e um banho realmente prolongado,

vejo-te calmamente se pentear

perfumar e, com um sorriso nos lábios

colocar o seu preferido vestido

vermelho bem vivo, curto e decotado, é claro.

Porque verdadeiramente gostas

de viver as ilusões noturnas

com o teu sapato bem alto

brincos, colar, pulseira e batom

na avenida livre da vida desfilar

para assim, indiferente à sorte,

as ilusões noturnas realmente enormes

de corpo aberto abraçar.

Portanto, seja num simples bar

ou, naquele motel luxuoso,

és amante de vários gostos,

como também do sexo,
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às vezes até mesmo abusivo

pois, além de ser explícito

envolve também o masoquismo

que, pelo menos para mim,

acho não ter nenhum nexo.

Ilusões noturnas que assim

não passam despercebidas do perigo,

por isso oro por ti, porque sei

que o dinheiro te escravizou

para viveres uma existência

ao mundo conhecida como amor,

apesar de em seu interior,

portanto lá em seu íntimo,

viveres emoções em pleno conflito

porque sabes, que aquilo que fazes

momentaneamente agrada a carne,

mas na realidade não é amor.
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SANGUE

Sangue! Muito sangue...
Vejo infelizmente por todo lugar,
quando na realidade,
em vez de balas trocarem,
o Amor deveria de verdade
nessas vidas reinar.
Porque se essa situação
realmente assim continuar
então, em lugar da redenção,
o crime realmente florirá.
E com ele essa terrível sede
de simplesmente matar,
destruindo nesse louco processo
vidas que por certo,
iriam aqui brilhar...
Isso é monstruoso! Isso é imoral!
Pois o sangue é precioso!
E, sendo assim, realmente
deve ser tratado como tal.
Porque muito sangue se tem derramado,
e vidas tristemente passado,
devido ao ódio que persiste
existir nessa sociedade cada vez mais triste,
por consentir esse ato totalmente anormal.
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CÚMPLICES

Quem verdadeiramente são os cúmplices
dessas tristes e malvadas ciladas?
Será que os algozes um dia se arrependerão?
Ou, quem sabe... Arderão de verdade
no caldeirão que eles próprios fizeram.
Porque gente, sinceramente narrando,
muitas vezes perco até o sono
por de fato tanto pensar
e, minuciosamente analisar
tudo isso que os homens vêm criando.
Para quê? E o por quê?
Me indago impressionado...
Pois muitos realmente são cúmplices
de crimes verdadeiramente organizados
portanto, essa é a triste realidade
por detrás de terríveis fatos
cúmplices de horríveis crimes
indiscriminadamente constantemente
muita gente raptam e até mesmo matam
totalmente indiferentes ao sofrimento
que as suas vítimas infelizmente passam.



70

RACISMO

É realmente absurdo e incrível

Além de ser super degradante

vermos em pleno século 21

o racismo ainda tão penetrante

numa sociedade que, pelo menos para mim,

infelizmente não acho ser constante.

Talvez por isso ter se tornado

imune aos problemas que acho

podem muito bem terem se infiltrado

na mente daqueles que acham

que os pigmentos de uma pele

ditam aquilo que o ser é de fato.

Jamais concordei com essa doutrina

racista e totalmente absurda

pois, quem disse que a cor da pele

torna alguém mais ou menos inteligente?

Quando as evidências científicas

apontam que o DNA é quem realmente dita
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Por isso ficar surpreso,

como também completamente chocado

com esse tipo de mentalidade

que me escandaliza de verdade

por obviamente não integrar

e, portanto unificar a sociedade.

Daí ser contra o racismo

por induzir o dividismo

e, com isso, o malígno ódio

tristemente por todo lado visto,

sociedade que preocupado afirmo,

só se preocupar com as aparências, é óbvio.
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CICLO

Muitos até hoje abertamente falam
que o ano de 2020 quando chegar, é claro,

será o início de um novo ciclo
e, com isso, 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

que esse ciclo foi apenam mais um
dentre outros realmente trágicos ciclos
de lutas, conquistas, sangue e glórias

qual, sinto que continuará por algum tempo,
até que o povo de fato veja

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

responsáveis por dizimarem tantas vidas,
fôrem realmente sem lamúrias

devido aos absurdos cometidos, julgadas
e os culpados, naturalmente,

longas sentenças de prisão dada.
Mas, primeiramente para isso acontecer,

infelizmente a violência irá florescer,
derrubando aqueles que estão
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há muito tempo 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 pela elite pisados.

Contanto, antecipadamente vejo
2020 verdadeiramente ser

a continuação de um ciclo que,
quando minuciosamente analiso,

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

pois, com isso, conscientes ou inconscientes,
claramente vejo que em cada ciclo

surgiu uma nova consciência
tanto física, como espiritual,

qual, para mim apresenta
um quadro de revolta total

perante uma elite totalmente desclassificada
por causa dos graves crimes cometidos
mas, que agora, devido ao novo ciclo

em muito breve será, custe o que custar,
definitivamente, minuciosamente analisado

e, obviamente, pela memória
dos que tristemente na tortura se passaram,

naturalmente julgada.
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QUADRO

Estou realmente horrorizado
por ver tão triste quadro
de gente, literalmente
sem verdadeiramente nada, apenas o presente
para, assim, desumanamente
uma vida repleta de brisa vegetar.
Porque temos de ser realistas!
E, portanto entender
que no quadro que vi e existem
infelizmente, provavelmente irão padecer...
Miséria que brutalmente existe
cada vez mais na lama vos embeber.
Fruto de uma política absurda!
Totalmente descriminatória e corrupta
e, por esse motivo jamais dará...
Pois, rouba-lhes a esperança
de terem uma vida saudável
cuja educação, saúde e segurança
ditarão as suas existências, é claro.
Porque, enquanto existir esse triste quadro
naturalmente que continuarão
obviamente simples vassalos,
para não dizer escravos criados
de um sistema totalmente sem compaixão.
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EXTERMINAÇÃO

Quando os gritos cessarem

e as palavras realmente vulgares

deixarem de serem erroneamente ditas

então, essa terrível exterminação

diariamente por todos vista

provavelmente aos poucos cessará

e, com isso, a infeliz violência

também por todos sentida.

Por que na realidade como podemos

existir nesse mundo como uma sociedade

se a exterminação de verdade

é uma indústria que a muitos

incrivelmente alimenta?

E, embora isso parecer um absurdo,

vejo estar diariamente presente

no cotidiano que cruelmente

a brutalidade aceleradamente,

como também rapidamente

está infelizmente a aumentar.



76

Para assim, debaixo de um constante medo

a sociedade até mesmo

as suas emoções mudam,

tornamdo-se muitas vezes indiferentes

a exterminação que coordenadamente

elimina aqueles que veem

realmente serem os seus inimigos.

Demonstrando assim um ciclo

além de intrigante realmente terrível

qual, devido à sua sede por sangue e dinheiro

infelizmente não para de exterminar.
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DÍVIDA

A dívida que todos nós temos

com a raça negra no Brasil

vai além desta palavra

pobre, fria e totalmente sem graça,

porque é endividada

da mesma maneira que eles

pois, infelizmente ainda vivem

em pleno século 21, realmente descriminados

devido ao infeliz estigma existente

e, tristemente, cada vez mais crescente,

sociedade, que assim, insiste em não ver

uma dívida que sinceramente

me envergonho por ter.

E, embora saiba que não sou culpado

por inicialmente ter causado

esse verdadeiramente imenso problema

pois, os portugueses foram quem
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por causa do lucro cruelmente

nesse total absurdo lhes sequestraram

de seus doces lares, contribuindo portanto

nesse crime super bárbaro

mas, porque há muito tempo que vivem aqui

contanto, são brasileiros,

temos essa tremenda dívida

de naturalmente vos integrar, é claro.

Para assim, finalmente unidos por fim,

podermos ao mundo orgulhosamente dizer

que a dívida há muito que já foi paga

porque, apesar daquilo que no passado passaram,

hoje estão completamente felizes

pois têm oportunidades e já se integraram.
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ARTE É CULTURA

Gosto imensamente quando escuto

alguém orgulhosamente falar

que vale a pena estudar,

como também obviamente criar,

pois arte é cultura, por isso,

realmente temos de apreciar.

Daí, verdadeiramente me entusiasmar

quando escuto pessoas realizadas

em suas áreas artísticas e vastas

livremente ao mundo narrar

em seus artigos nunca esquisitos

que a arte realmente é cultura

porque eloquentemente ela muda

naturalmente a consciência daqueles

que, mesmo estando de fora entendem

que ela pacifica e unifica toda gente,

amavelmente ensinando

e, nesse processo educando

um mundo que sem nenhum engano

logicamente da arte necessita.



80

FATOS, RELIGIÃO E MITOS

Sou um constante curioso
pois, gosto de minuciosamente pesquisar

aquilo que diariamente acontece
mas, que muitos ignoram muitas vezes
por simplesmente acharem ser mito,

quando na realidade são fatos ocorridos
diariamente na sociedade

quais, precisam serem urgentemente entendidos.
Me refiro aquilo que erroneamente nos ensinam

ou, como meros mitos, como no triste caso
pessimamente mal contado

a respeito de quem realmente criou as pirâmides
ou, até mesmo as famosas histórias
desses lamentáveis descobrimentos,

porque infelizmente até hoje não comentam
nem tão pouco nos livros nos ensinam

que já existia muita gente vivendo
nesses países que a traição e a violência
tristemente vos dizimou de verdade...
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Da mesma maneira que não contam
nos ensinamentos de cada

cada vez mais dividida e complicada religião
a verdadeira história, tornando-a assim

cada vez mais desumana e inglória
pois, esconde-nos o que realmente ocorreu

tanto no início, como durante cada ciclo
que, devido a evolução naturalmente enfrentamos.

Portanto ser obviamente difícil
quando, calado analiso tudo isso
que propositalmente misturaram

com o intuito de confundir e dividir
aquilo que, pelo menos para mim,

é absolutamente claro.
Para assim, entre fatos, religião e mitos

existirmos perante um quadro
absurdo, completamente confuso

além de perigoso e ser super eclético,
precisando para isso do livre-arbítrio

para então, calmamente julgarmos o que é certo
e assim, essas histórias sem nenhuma lógica

serem finalmente entendidas
e, corretamente ensinadas por fim.
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QUE FAZER?

Que fazer? Me pergunto meio aflito...

Quando realmente me deparo

com outras realidades cujo ensinamento

obviamente não nos têm dito.

Portanto, que fazer quando me encontro

na minha própria casa

com seres que o mundo raramente fala

devido ao medo proveniente sempre

da ignorância que infelizmente

tantas vidas constantemente maltrata.

E assim, nesse dilema por algum tempo reflito...

Procurando soluções que não gerem conflitos,

por entender que a ignorância

tristemente está entranhada

no seio dessa pobre e doente raça

que infelizmente vegeta sem nada entender.
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Por isso, caprichosamente insisto no saber!

Porque claramente educa e edifica

verdadeiramente qualquer ser

que queira abraçar para si

contanto, pessoalmente conhecer

o precioso conhecimento,

para assim livre de lamentos,

em vez de fazerem a pergunta por quê?

Saberem ao mundo prontamente responder

os porquês que agora

devido à ignorância inglória

constantemente ha tantos brutalmente tormentam

por simplesmente lhes faltarem

o valoroso conhecimento

que, na realidade tanto precisam

para finalmente crescer.
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VAMOS À RUA PARA EDUCAR

Vamos à rua para educar

portanto, não para brigar

nem tão pouco invadir, roubar ou quebrar

o que não lhes pertencem,

Contanto, vamos à rua para darmos exemplo,

mostrando civicamente aquilo que vemos

e, obviamente discordamos,

por isso à rua decidimos amanhã irmos!

Pois chega de corrupção passiva

que, erroneamente a todos ensina

ser direito se roubar, como também ignorar

quem corretamente tenta a sociedade educar.

Por essa razão unidos decidimos

amanhã pacificamente à rua irmos

demonstrar o nosso descontentamento

com tudo isso que vem já há algum tempo

em nossa nação infelizmente ocorrendo.
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Para assim, democraticamente mostrar

que estamos à par dos acontecimentos

e, mesmo que não possamos agora

a nossa casa desses políticos corruptos

além de absurdos nos livrar,

sabemos que em breve outra eleição teremos

portanto, teremos pacientemente educar o povo

que deixem essa história de partidarismo

votando no indivíduo, contanto não na legenda,

porque essa obviamente não representa

a intenção individual de cada político,

apenas sustenta devido ao poder

aquilo que na rua amanhã

iremos democraticamente mostrar

para o povo finalmente reconhecer

que tem um relativo poder

mas, primeiramente precisam saber

que tem de mudar, para assim,

a mudança pacificamente ocorrer.
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DESABAFO POÉTICO

Por toda a nossa história

de sangue,injustiças, revoltas

mas também glórias,

vejo que sempre existiu

apesar das inúmeras dores...

O desabafo poético

crítico mas que atestam

a atenção dos autores

sempre nos momentos certos.

Para assim, indiferentes em relação

à atenção que provavelmente gerem,

muitas vezes em desabafos poéticos

narram em seus textos fatos complexos

daquilo que veem a sociedade

nem sempre livre na realidade,

porque geralmente os seus governantes

propositalmente lhes escondem a verdade

pois, infelizmente a tal sonhada liberdade

realmente ainda não existe!



87

Por isso serem pobres, tristes e revoltados.

Daí, achar super importante

a participação dos poetas

que, aliás, é uma sempre constante,

principalmente durante esses momentos

de sufoco realmente tremendo!

Porque, claramente implica até mesmo a paz.

Portanto, animado e totalmente relaxado

comendo um delicioso sanduiche

acompanhado por um suco de laranja bem gelado,

escrevo esse desabafo poético

mostrando ao mundo que atesto

os abusos que muitos em pleno céu aberto

no cotidiano infelizmente passam.
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NA CAÇA AOS CULPADOS

Meu Deus! Quantos coitados...

À procura de culpados

para assim, tentarem cobrir,

portanto fingir, que os seus problemas

deixarão de existir.

E, pensativo por fim,

calado fico por um tempo...

Primeiramente, devido ao fato

de realmente estar chocado

por ver uma mentalidade

que tristemente esconde a verdade

daí não me surpreender

com as suas aparências.

Porque em vez de irem à caça

procurando loucamente por culpados

para as suas vidas de pura desgraça,
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deveriam primeiramente olharem

para as suas realidades

contanto, para os fatos que causarem

estarem realmente atolados na merda

e, sem chances dela saírem de verdade.

Pois, caçar culpados jamais solucionará

a realidade de como vivem,

vocês têm é que abraçar

e assim, completamente mudar,

porque as oportunidades

nessa vida repleta de dramas de verdade

são poucas mas elas existem!

Portanto não sejam bobos

nem muito menos tristes

e, parem de se enganar

perdendo tempo procurando por culpados

que, erroneamente acham vos terem destruído

e, de uma vez por todas por favor entendam,

que os resultados que nessa vida colhemos

dependem das escolhas que livremente fizemos

contanto, não do outro, mas de você.
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SEITAS RELIGIOSAS

Já fôra dito por certo
que vivemos em um mundo

realmente, totalmente eclético
contanto, sempre em conflito
devido às diferentes mentes
que constantemente criam

tristemente até mesmo muito lixo.
Surgindo então os casos verídicos

das pessoas que infelizmente tiveram
apesar de serem sinceros
as suas mentes lavadas

por seitas religiosas cujo único intuito
é naturalmente controlar as massas

com doutrinas que geralmente
em breves períodos sempre
são literalmente mudadas,
portanto transformadas,

tenho visto isso ocorrer sempre!
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Por isso me impressiono ao ver
como a mente é realmente fraca
pois, na realidade não se trata

da pessoa ter muita ou pouca educação,
criando assim uma outra questão
qual, deixo para os psiquiatras

resolverem essa questão.
Porque tenho horrorizado observado

que as seitas religiosas verdadeiramente têm
rapidamente no mundo se multiplicado,

talvez porque o ser humano constantemente busca
algo onde possam se esconder

e, exatamente como lhes ensinam, proteger
dos seus delitos contínuos

ou seja, dos seus erroneos atos
traduzidos como pecados.
Surgindo então a pergunta,
quem nessa vida não erra?

E assim, aproveitando esses conflitos
internos e externos quase sem fim,
essas seitas religiosas muitas vezes
tristemente se aproveitam do estado

que, naquele preciso momento aquele ser
por motivos diversos em sua vida passa
ou, infelizmente por um grande trauma

que realmente passou e, por causa
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das sempre confusas e, às vezes,
até mesmo absurdas emoções,

devido aquele terrível momento
se entregam às promessas de puras ilusões.

Aumentando assim os seus próprios conflitos
e, nesse incrível processo,

perigosamente atravessam a linha invisível
ou seja, a luz vermelha,

mergulhando cada vez mais no perigo.
Para assim, passo a passo por fim,

nessas seitas religiosas cada vez mais se aprofundarem
levando-os a experimentarem de verdade

outras realidades, quais, muitas vezes
vos levam ao suicídio até mesmo coletivo.

Por isso afirmo, tomem cuidado com essas seitas,
porque não é a confusa e doente religião
portanto, essa ou aquela denominação

que realmente lhe salva, mas sim, a graça
de conhecer o verdadeiro Ser

que não precisa de uma igreja para te receber
aliás, onde Ele vive, isso não existe, e fim.
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 DEPRESSÃO

Estou mesmo impressionado
com o terrível fato

de tantos realmente sofrerem
de depressão que muitas vezes
vos levam ao suicídio por causa

dos abusos cometidos pelos médicos
que, infelizmente só pensam no dinheiro e mais nada.

Porque o que muitos desconhecem
é a triste realidade existente

entre os laboratórios que sempre
dão uma comissão para os médicos
passarem muitas vezes remédios

que sabem irão por certo
viciar o paciente e, com isso,

tristemente destruí-lo para sempre.
Principalmente nos casos de depressão,
pois sabem terem em seu favor o álibe

por causa do atual estado
que o indivíduo se encontra de fato.

Portanto nunca pensem
que todos os médicos sempre

usam a ética e contanto
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devido à consciência querem o nosso bem
porque, horrorizado descobri

essa percepção ser um puro engano.
Pois, infelizmente existem doutores
cujas mentes são realmente piores

do que muitos pacientes que eles tratam
com problemas neurológicos

que, nitidamente acho que estariam
bem melhores com as suas saúdes

se francamente não tomassem
o grande número de medicamentos
quanto àa mim, realmente abusivo

mas, que infelizmente esses médicos
passam como se realmente estivessem
fazendo a esses deprimidos pacientes

de fato uma incrível caridade.
Isso verdadeiramente me impressiona!

Porque além de envolver a questão da ética,
inclui obviamente vidas

que, tristemente no silêncio se passam...
Devido à depressão contínua, qual, acho,

muitas vezes serem aumentadas
por causa de certos medicamentos

pela classe médica livremente passados.
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EXILADOS

Meu Deus! Que horrível quadro
é esse que atualmente vejo
desses pobres cuja política e sorte
tornaram-lhes em exilados.
Pois, quando na televisão
tristemente assisti aos seus relatos
vi que se trata de pura cassação
contanto, de uma terrível descriminação
até mesmo contra crianças e velhos
portanto, é um caso puro étnico
qual, urgentemente precisa terminar.
Caso contrário, o país se tornará
num refúgio de terroristas,
anulando assim os avanços
tanto educacional, como capitalista,
como também o tecnológico
que, agora, tristemente esbarra
na ignorância juntamente com o puro ódio
que todos sabem não leva a nada,
apenas a desgraça generalizada.
Enquanto isso, com esse martírio
o país infelizmente perde
seres realmente inteligentes
devido a esses bárbaros conflitos
que vêm causando uma multidão de exilados
e com isso, problemas difíceis de serem administrados.
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CRISES

Cidades completamente arrasadas,
fossas verdadeiramente abarrotadas,
valas totalmente saturadas,
crise financeira, doenças, fome e desemprego,
mundo cujos costumes não mostram relevo
porque estão cada vez mais desumanos
devido à ganância anormal e engano
que se alastra como o fogo na palha
sendo com isso visto por muitos
como, simplesmente atos naturais
cometidos por humanos.
Isso é um tremendo absurdo!
Quando na realidade tristemente vejo
diferentes crises no seio de várias sociedades
nitidamente se aprofundarem
sem realmente ver um jeito
de pacificamente essas crises encerrarem.
Levantando contanto inúmeras questões
que urgentemente temos de enfrentá-las
para, após calmamente analisá-las
podermos enfim concluir as áreas
que rapidamente precisamos mudar.
Porque do jeito que atualmente o mundo está,
obviamente que não poderá continuar...
Caso contrário, a violência persistirá
dizimando vidas num ciclo totalmente imprevisto,
aumentando o ódio cada vez mais visto
infelizmente por todo lugar.
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REALIDADE

Cemitérios verdadeiramente cheios,

valas geralmente sempre abertas

para, realmente na hora certa

os restos mortais se enterrar.

Narro restos mortais, porque agora,

devido aos avanços tecnológicos

portanto, com o modernismo,

hoje não se enterra somente cadáveres

mas, em nome da verdade, as cinzas também.

Pois, os crematórios se multiplicam

realmente por todo lugar,

fazendo-nos com isso lembrar

aquilo que muitos nem pensam em falar

ou seja: que essa vida é passageira

contanto, acho pura besteira

essa realidade muitos não quererem mencionar.
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Quando a realidade friamente nos mostra

uma incrível mas real história

de seres que continuamente

nesse mundo fértil sempre

aqui nascem, enquanto na mesma hora

outros daqui naturalmente partem,

mostrando-nos nesse impressionante ciclo

as duas faces de uma realidade

que, apesar de sua complexidade,

ao meu ver tem de ser individualmente

minuciosamente entendido

pois, somos seres mortais

por isso, muitos deveriam abdicar

do ego, como também da arrogância,

que tanto se tem visto por todo lugar.
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BRIGAS ENTRE AMIGOS

Como é triste se ver
aqui nesse bonito lugar
pessoas que se consideram amigos
vivendo em constantes conflitos
e, porque não sabem respeitar
nem muito menos intelectualmente conversar
então, tristemente se desentendem
passando automaticamente a brigar.
Uns afirmam ter sido o álcool,
já outros preferem apontar
que a razão dessa briga
realmente ter se formado
é porque se excitaram
devido aos insultos que trocaram
por causa de um jogo de bilhar.
E, observando-os ao longe,
vejo como realmente é triste
amigos por tolices se desentenderem
passando rapidamente a brigarem
quando, na verdade deveriam
unidos sempre se divertirem
aproveitando a amizade
que, analisando agora na realidade
vejo que infelizmente ela não existe.
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MOSQUITOS: POR NÓS CRIADOS
E MORTÍFEROS!

Quem realmente um dia iria pensar
que uma criação inicialmente inventada

iria rapidamente se transformar
contra o humano que lhe criou

para a dengue realmente acabar?
Isso é o que qualifico

como francamente o fim da picada!
Pois, sinceramente quem diria
que, mosquitos em laboratórios

minuciosamente elaborados
iriam através da reprodução entre eles

mudar a sua inicial estrutura
e, em vez de combaterem

os mosquitos que transmitem a dengue,
em sua composição natural se transformaram

em supermosquitos de fato!
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E, além de se rebeliarem contra nós,
verdadeiramente nos traíram

porque, infelizmente se uniram
aos mosquitos que foram

cuidadosamente criados para combater.
Isso que está acontecendo é realmente incrível!
Pois, para mim demonstra que os mosquitos,

contrariamente ao que se pensa,
têm inteligência e são até mesmo abusivos,

além de não serem fiéis...
Enquanto ao mesmo tempo nos ensinam
que ainda totalmente desconhecemos
o poder oculto existente em cada ser.

Portanto agora, teremos de nos proteger,
como também combater essa incrível revolta

que unidos e realmente transformados
insistem cruelmente em fazer,

deixando nesse processo muitos mortos,
assim como um grande número

de pessoas aleijadas e, contanto mutiladas,
nessa guerra biológica que me impressiona pra valer.
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 MÃE ESCRAVA
Que dizer sobre o fato de não ter uma pátria?

E o que ao mundo realmente dizer
quando na realidade nem sabe escrever

porque infelizmente toda a sua vida
viveu como uma mãe escrava,
amamentando filhos robustos,
quando na realidade ela mesma

vive num mocambo escondido no fundo
de uma chácara realmente encantada

mas, devido ao seu algoz,
tristemente não tem nada.

Mãe escrava que há tantos nutriu
por ter saúde e ser um ser fértil

pois, verdadeiramente teve muitos filhos
do único homem que amou

mas, que tristemente muito cedo se passou
devido a tuberculose que lhe roubou

uma vida cuja união lhe deixou com doze filhos!
Que agora, além da terrível saudade,

vivem na dor por causa da falta de oportunidades
que, francamente já deveria existir...

Vi esse triste drama com os meus próprios olhos
quando ainda muito criança

numa região onde a esperança
muitas vezes é comparada com a bonança

portanto, totalmente ilusória,
pois até hoje quem tristemente manda

são os filhos desses abutres



103

que a mãe escrava amamentou
com o seu leite precioso e bastante amor

para quê? Pensativo me pergunto...
Porque, quando ela morreu

ouvi sempre o povo dizer que foi enterrada
numa distante, fria e simples vala

contanto, distante do marido,
totalmente esquecida e sem título,

talvez por isso nesse poema decidi intitular
chamando-lhe de mãe escrava,

pois não sei como ela se chamava,
o que sei, é que teve uma vida árdua!
Isso que agora relato eu próprio vi,

 portanto posso aqui narrar
como era a vida naquele lugar

onde oportunidades não existiam,
apenas racismo, discriminação e maldade,
que aliás são frutos de um colonialismo

invasor e totalmente opressor
mas, que tristemente nos livros de história

o sistema poeticamente prefere
falar sobre as batalhas e as suas glórias,
deixando propositalmente no abandono,

contanto realmente ignorando
o que verdadeiramente ocorreu
com inúmeras vidas que aqui

infelizmente apenas vegetaram...
Deixando vários frutos que, assim continuaram

existindo por muito tempo como escravos
num legado completamente imoral e absurdo.
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TECNOLOGIA NA PALMA DA MÃO

É incrível quando paramos
e, por vários ângulos comparamos

com o passar do tempo
os avanços tecnológicos

que passo a passo criamos.
Alguns avanços surgiram

francamente para o nosso próprio bem,
já outros infelizmente
apareceram somente
para nos prejudicar

mas, apesar de contas, hoje vivemos
com a tecnologia na palma da mão

portanto, quando faço um apurado balanço
vejo de uma certa forma com espanto

que, realmente estamos crescendo
e, com isso, rapidamente mudando
costumes que em nosso cotidiano

outrora pensávamos serem adequados
quando, verdadeiramente agora,
em vez do telégrafo antiquado

temos a tecnologia na palma de nossa mão
para assim, sem perder tempo por fim,
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a comunicação surgir naquele exato momento
em que digitalmente falamos,

como de fato trocamos tudo enfim.
Demonstrando um incrível avanço

que na realidade só surgiu
realmente nos últimos vinte anos,

levando então muitos a crerem
termos adquirido através dos extraterrestres

que há muito nos têm visitado,
como também infelizmente se tornado
por causa dos acidentes que sofreram

nos visitando, é claro,
tristemente os que da queda escaparam

se tornaram até hoje prisioneiros.
Para assim, com a tecnologia na palma da mão

brincarmos e realizarmos quase tudo!
E até mesmo o danado do dinheiro

tanto em papel, como em forma de moeda,
devido à universalização da digitalização

observo que rapidamente caminha
para a sua transformação

graças à tecnologia que nos dias de hoje
carregamos na palma da mão.
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 QUANDO A IGNORÂNCIA FALA MAIS ALTO

Observando a última eleição ocorrida

em nosso país cada vez mais violento

tristemente analisei que os políticos

apesar de sinalizarem quando enfrentam

uma nova eleição de verdade

que, infelizmente na realidade

só se importam com eles mesmos,

enquanto a sociedade continua

à mercê das, cada vez mais,

violentas e absurdas ruas.

E nesse constante conflito,

horrorizado analiso o fato

de uma utopia que claramente acho

refletir nesse problemático exemplo,

quando a ignorância fala mais alto.
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Mostrando-me um retrato caótico

dos planos que evidentemente não funcionaram,

como também as promessas que ficaram

apenas no papel, é claro.

Daí, realmente não me surpreender

a revolta diariamente vivida

por uma sociedade cujas vidas

são os frutos dessas políticas

que não nos ajudaram a crescer.

Portanto, a solução para esses problemas

verdadeiramente pararem de florir

está na mudança da política,

na esperança que uma nova mentalidade

possa na realidade surgir.

Caso contrário, a ignorância sempre falará mais alto

e, com isso, os abusos infelizmente diários

contanto, os constantes conflitos.
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INÉRCIA

Existimos infelizmente no estado
por todos entendido e reconhecido como inércia,

por isso não crescemos no nível,
realmente por tantos desejado...

Porque, qualquer pessoa pode claramente ver
que esse problema foi gerado

devido à falta de ânimo existente
naqueles que pensávamos serem líderes!

Mas, que, principalmente agora,
após o tempo ter passado,
enquanto ao mesmo tempo
a ignorância a passos largos

infelizmente ter incrivelmente aumentado,
nitidamente temos visto o quanto
essa inércia nos tem prejudicado.
E, para ser absolutamente claro,

escrevi esse simples texto poético



109

revelando o meu descontentamento
para um tópico que realmente sinto

obviamente não ser complexo,
pois depende apenas do querer.

E, por ser um otimista totalmente aberto
por entender não ter nada para esconder,
prefiro continuar livremente escrevendo

tudo aquilo que intimamente sinto,
para assim democraticamente passar

a muitos que, como eu, também já viram,
e optaram dessa absurda inércia

aproveitando a tecnologia cada vez mais moderna,
em diferentes formas de arte dela narrar,
como também mostrar a sua disparidade,
inércia que urgentemente tem de acabar!

Para então, finalmente crescermos,
como já deveríamos há muito termos feito

num contínuo parâmetro com toda naturalidade,
mostrando ao mundo que também somos capazes

de criar, ensinar e florescer de verdade
mas, sem essa estúpida inércia conhecer.
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AS EVIDÊNCIAS NÃO ENGANAM

Reconheço que essa vida
é constituída de eternos dramas
por isso, realmente acredito
que desses dramas ninguém escapa
porque as evidências não enganam,
independentemente do que ocorre
totalmente debaixo dos panos
contanto, nos bastidores.
Daí ser um realista,
pois diariamente conhecer artistas
que se iludem por pensarem
que podem driblar essa realidade
que muitas vezes a muitos complica.
Preferindo então viver uma vida
que qualifico como normal
pois, realmente a ninguém faço o mal
por claramente entender que só complica.
Mas mesmo assim tenho visto
independente das aparências
que, as evidências não enganam,
afinal de contas são tantos os dramas
que passamos em nosso cotidiano
que seria realmente impossível
tentarmos cobrir tanta dor e desengano.
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DECADÊNCIA

Gosto muito de história

e, portanto, atentamente acompanho

os fatos que ocorrem diários

nesse mundo complexo, fértil e vasto,

por entender que os atos

por nós constantemente criados

de fato mudam e marcam

profundamente a nossa história.

Contanto nesse contexto diariamente observo

que, violentos movimentos têm surgido

quais, francamente não os entendo

pois, erroneamente pensam

que usando a violência

poderão mudar sociedades e sistemas

que atualmente vivem

mas, que não se interligam

por claramente não concordarem

daí, tentarem por todos os meios

o atual sistema em que vivem mudar.

Sei que existem várias respostas

para esse tipo de problema abordar,
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quanto a mim, talvez por curiosamente

as histórias desse fecundo mundo

constantemente acompanhar

e, cuidadosamente analisar,

nitidamente vejo que a humanidade está

atravessando mais um período extremamente confuso

qual, qualifico-o de decadência sem hesitar.

A questão implica no tempo que irá durar,

porque da maneira que vejo,

sinceramente receio se irá logo terminar...

Pois os atos realmente bárbaros!

Cometidos devido à mentalidade existente

em seres cujas mentes obviamente

estão totalmente lavadas e radicalizadas,

mostra-me claramente um conflito

étnico-sócio-religioso-econômico e político

portanto, o que constitui uma saudável sociedade.

Acontece, que o que está ocorrendo

é exatamente o contrário,

tudo por causa de ensinamentos indevidos

por isso, a decadência está rapidamente surgindo

num mundo cada vez mais complicado.
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CONHECIMENTO

Desde criança que fui ensinado
que o conhecimento é de fato
importante para todo aquele
que realmente tem sede
de aprender, para então poder crescer
e assim, a nação prosperar como resultado.
Mas, para isso acontecer
algo de importante tem de ocorrer
intimamente é claro,
pois nada acontece por acaso...
Portanto, primeiramente precisamos querer
verdadeiramente aprender,
para que então os sonhos possam
definitivamente serem realizados.
Porque, para se obter o conhecimento
precisamos fazer um minucioso planejamento
acompanhado por grandes investimentos
pois, somente com o desenvolvimento
é que obteremos educação e o entendimento
para, finalmente com o conhecimento,
seguirmos unidos devido ao saber.
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SUBJUGADO

Estou realmente impressionado

ao ver francamente apavorado

tantos coitados tristemente existindo

à mercê de um sistema minuciosamente criado

para que esse povo vegete

infelizmente totalmente subjugado.

Confesso, que logo após ver perplexo

com indignação esse horrível quadro

finalmente entendi a razão por que

trabalham como escravos sem nunca crescer

pois, as famílias que ainda continuam no poder

foram quem criaram esses sistemas

verdadeiramente podres em sua essência

porque lhes têm permitido rapidamente

cada vez mais ficarem ricos

ao custo das simples migalhas

que, por estarem subjugados

durante esses árduos e longos anos

é o que tristemente têm recebido.
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O LADO ESCURO DE CADA SER

Fico realmente impressionado
quando vejo horrorizado
o lado escuro de fato de cada ser.
Porque, diariamente, infelizmente
muitos planos são traçados
para destruir no ato seres
que muitas vezes são inocentes,
pelo menos é assim que acho.
Pois, abismado observo
o lado escuro de cada ser
que, na realidade nunca é sincero.
Por isso apavorado estou
ao revelar esse incrível terror
que tristemente todos têm
independente de profissão ou valor.
Causando assim um enorme dilema
quando cautelosamente nos analisamos
e, surpresos ou não vemos
que verdadeiramente temos
um lado totalmente escuro.
Daí, infelizmente vermos tanto veneno
espalhado constantemente por todo mundo.
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