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Poemas que, como a Aurora, refletem

a beleza e também a complexidade

existente em cada amanhecer.
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  Toda aurora magnificamente nos revela uma nova

criação e, com isso, a conotação, contanto os nossos

sentidos à essa realidade despertam-se.

- o autor -
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Sobre o Autor

Em primeiro lugar agradeço ao meu bom Deus pela
criação de mais uma obra poética, qual, ofereço com mui-
to amor aos amantes dessa belíssima língua romântica e
jovial.

Numa tarde de muita chuva nascia no bairro do Catete,
na maravilhosa cidade do Rio de Janeiro, em junho de 1957,
o poeta, escritor, compositor, contista, cronista, colunista,
filósofo e tradutor Silvio Parise. O autor viveu toda a sua
juventude em Recife, a Veneza brasileira, onde estudou, tra-
balhou e tem grande parte de seus familiares juntamente com
alguns amigos e boas lembranças. Começou a escrever poe-
mas líricos com a idade de treze anos, hoje, o poeta tem re-
gistrado dezenas de composições nos seguintes gêneros:
Samba, Bossa Nova, Romântica, Soft Rock, MPB e Bolero.
É poeta, escritor, contista, compositor, filósofo e tradutor.
Em 1979, imigrou com a sua família para os EUA, onde re-
side no Estado de Rhode Island. Trabalhou em algumas fá-
bricas e estudou inglês no período noturno, completando em
1981 o GED ( equivalente ao segundo grau ). Completou em
seguida o curso de Ajudante de Enfermagem, qual, automati-
camente lhe deu a oportunidade de trabalhar em Clínicas e
depois Hospital, com melhoria significativa de salário e tra-
balhando num ambiente profissional, portanto bem melhor.
E, apesar da enfermagem ter por muito tempo sido o seu
ganha pão, a Literatura brasileira foi sempre o seu grande
sonho e objetivo, pois, como Silvio mesmo fala, carrega essa



6

magnífica forma de arte e expressão em suas veias. E, como
tudo nessa vida tem o seu tempo de acontecer, encorajado
por sua eterna mãe querida, alguns amigos e familiares, de-
cidiu finalmente participar em uma antologia que estava na
época sendo elaborada pela Litteris Editora, culminando no
ano seguinte a sua primeira publicação solo de um livro de
versos. Hoje, Parise está presente em mais de 140 Antologi-
as nacionais e internacionais, quais, recebeu vários prêmios
e colocações de destaque. Tem 45 obras poéticas publicadas,
dentre as quais, 4 foram em coautoria com a sua mãe, poeti-
sa e escritora Mainá Medeiros ( já falecida ), e um em co-
autoria com o poeta, escritor e jornalista Lenival de Andrade.
Nos anos de 2003 e 2009, participou da Bienal Internacio-
nal do Livro do Rio de Janeiro.

O escritor é seguidor da doutrina internacionalista por
entender ser possível viver num mundo sem fronteiras e na
paz. Pratica a ciência da meditação por mais de vinte anos,
abrindo-lhe assim a mente e os seus olhos para as inúmeras
possibilidades que realmente só acontecem quando verda-
deiramente usamos a consciência como forma de libertação
como projeção. No campo político o autor aprecia o socia-
lismo por entender ser o único sistema político que real-
mente ajuda as pessoas, acreditando ser um dever e obriga-
ção de todo governo educar o seu povo gratuitamente inclu-
indo a saúde, fatores básicos para qualquer desenvolvimen-
to. O poeta é cristão mas ignora as denominações porque ao
seu ver elas só separam em vez de unir o corpo.
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Acadêmico Correspondente Internacional Brasil/
Estados Unidos.

ALPAS 21 – Academia Internacional de Artes, Letras e
Ciências
ALPAS 21 – cadeira 31   “ A palavra do século 21”.

Acadêmico Correspondente no grau de Oficial da ARLAC.
ARLAC – Academia Rotary de Letras, Artes e Cultura.

Acadêmico Correspondente na ALTO.
ALTO – Academia de Letras de Teófilo Otoni.
(colunista na Revista Literária Café-com-Letras desde 2018).

Prêmios recebidos pelo conjunto de suas obras:

- Troféu Cora Coralina de Honha ao Mérito Cultural (2016)
 (concedido pela ALG – Academia de Letras de Goiás )

- Medalha Monteiro Lobato de Literatura (2016)
 ( concedida pela Associação de Escritores de Angra dos
  Reis em parceria com a Editora Mágico de Oz )

- Prêmio Nordeste de Literatura ( 2016 )
(concedido pela Editora Mágico de Oz por mérito Literário).

-- Prêmio Mahatma Gandhi de Liderança pela Paz ( 2017 )
 ( concedido pela ALARC – Academia Rotary de Letras,
Artes e Cultura ).
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- Medalha e Diploma  de Acadêmico Correspondente na
ALTO (2017)
(concedida pela ALTO – Academia de Letras de Teófilo
Otoni).

- Comenda Conde Phellipe Cheverny – França ( 2017 )

- Comenda Pablo Neruda - Chile (2017)

- Comenda de Ordem Altíssima Machado de Assis (2019)
 (concedido pela ALG – Academia de Letras de Goiás e
 Literarte-RJ)

Prêmios e colocações de destaque recebidos em Concur-
sos de Antologias nacionais e internacionais como tam-
bém os recebidos por prestigiadas Academias de Letras:

- Coletânea Brava Gente Brasileira em Terras Estrangeiras
– Vol. 2 – 9th Brazilian International Press Award –
Flórida – Estados Unidos (2006)

- III Prêmio Varal do Brasil de Literatura  -“Natal em La
Salette” -  Poesia – Menção Honrosa – Genebra –
Suíça(2015)

- XII Concurso Literário Poesias sem Fronteiras – “Amor:
Um Sentimento que Desconhece Fronteiras” -  Menção
Honrosa Internacional (2016)
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- 26 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “Reci-
procidade” -  Poesia Internacional – Destaque Literário
Internacional  (2017)

- 27 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “A
Nossa Literatura” - Crônica Internacional – Terceiro Lugar
(2017)

- 28 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “Quan-
do” – Poesia Internacional – Destaque Literário Internaci-
onal (2018)

- 28 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “O
Poder do Conhecimento” – Crônica Internacional – Pri-
meiro Lugar (2018)

- III Prêmio Literário Gongaga de Carvalho – ALTO –
Crônica – Menção Honrosa (2018)

- 29 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “Revo-
lução Cultural” - Poesia Internacional – Segundo Lugar
(2018)

- 30 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 –
“Tecnocracia e o perigo da escravidão” -      Poesia Interna-
cional – Destaque Literário Internacional (2019)
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Web pages:

http://www.facebook.com/silvio.parise.3

http://www.recantodasletras.com.br/autores/silvioparise
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Contato: sparise1012@gmail.com
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PREFÁCIO

Na tentativa de criar
uma alegoria que possa dar

sentido à esse livro
o autor brilhantemente produziu

essa obra totalmente poética
intitulando-a AURORA,

palavra que em si representa luz.
E, nesse belo e relevante contexto

ao mesmo tempo nos introduz
com perícia e bastante êxito

uma pequena introdução
dessas realmente badaladas

e importantes histórias
da mitologia grega,

como também a romana,
sobre essa impressionante deusa

conhecida por AURORA,
assim como versos
cuja beldade e nexo

assemelham-se com essa palavra
verdadeiramente histórica.
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 Na mitologia grega, Aurora é uma titânide, e uma deusa
do amanhecer na mitologia romana. Aurora é equivalente

à deusa Eos da mitologia grega e à deusa hindu Ushas.
Nos contos romanos, Aurora renova-se todas as
manhãs pelo amanhecer e voava pelos cosmos

anunciando a chegada do novo dia.
Aurora é filha dos titãs Hiperião e Teia, tendo como

parentes seus dois irmãos, o Sol divindade solar e Lunar,
a deusa da lua na mitologia grega. Ela possuía vários
amantes e tinha quatro filhos, os ventos Norte, Sul,
leste e Oeste, um dos quais foi morto. Segundo a

história, o seu primeiro amante chamava-se Titano e,
durante muito tempo ela tinha pedido a Júpiter que lhe

desse a imortalidade, mas com o tempo mudou de
pensamento e parou de pedir-lhe a juventude e, como
resultado, Titano terminou envelhecendo eternamente.

Portanto, lembrando essa lenda mitológica romana
resolvi criar uma obra poética em homenagem ao seu
nome, sempre na esperança de poder trazer em versos
de luz e bonança mais saber, beleza e claridade há um

mundo cuja escuridão e ignorância infelizmente
parece-me lhe apetecer.

- o autor -
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AURORA

Adoro observar a aurora

no horizonte lentamente surgindo

pois, além de ser realmente bela,

gratuitamente nos oferece

aos nossos corpos vitaminas

para então, crescermos sem deficiências.

Por isso, alegremente aqui estou,

nessa praia de grande esplendor,

radiante por ver tanta beleza

que essa magnífica natureza

nos oferece com todo amor.

Como, por exemplo, esse imenso fulgor

dessa aurora que aos poucos se mostra

clareando o céu outrora escuro

daí, tantos terem de fato enorme pavor.

Para assim, como num toque mágico,

revelar tons de uma incrível aquarela,

aurora que realmente se preza em seu teor.
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REALMENTE

Realmente me despi de tudo!

Abraçando com amor a poesia

por entender não ser vadia

nem muito menos vazia.

E, movido por um impulso mágico

aos poucos venho construindo

realmente, pelo menos para mim, poemas lindos!

Sempre na esperança de conquistar

esse mundo que infelizmente

persiste em desconhecer o verbo amar.

Mas mesmo assim e, apesar dos pesares...

procuro nos poemas que construo

amorosamente criar esperança

porque sei, que, para existirmos

na tão sonhada bonança,

temos que diariamente com ternura sempre

essa paixão realmente irrigar

para então, coberto por sábias palavras saborear

as frases que todo belo poema tem para dar.
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CRIAÇÃO

Um dia, nessa Criação sem agonias
Deus alegremente te fez
da costela de um homem
para que assim, teu perfume e semblante
esteja sempre presente
e, diariamente possa fluir.
Passo a passo cresceste,
juntamente com ele na sede,
procriando e aprendendo
num conhecimento que sinto,
não ser nenhum labirinto
nem muito menos engano.
Pois, você simplesmente cumpre
o que essa Fonte magnífica determinou,
Criação cujo Amor, Saber e Valor
vai além do nosso próprio entendimento.
Por isso, sigamos agradecidos e unidos
usufruindo o que esse amado Ser nos ofertou
caso contrário, a desintegração ocorrerá de fato,
trazendo com isso muito ódio, é claro,
portanto, exatamente o contrário
do que esse Deus superamável
essa gigante e eclética Criação imaginou.
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DECISÕES

Quando alguém sente essa emoção Mor
mundialmente conhecida de Amor
então, realmente a visão outrora sentida,
realmente perde o seu valor.
Por isso, claramente sinto que o Amor
transforma, isto é, se for legítimo!
Porque as imitações não têm consistência
por viverem de aparências
devido à falta de sua Glória.
Pois todo real Amor é naturalmente preciso
e, possui até um brilho na face dos escolhidos.
Fruto da abertura desses que por querer
consentem em si mesmos
verem a formosura
dessa Fonte cuja ternura
é incondicional, afirmo.
Contanto, a decisão é nossa
de escolhermos o que queremos
para, então existirmos em
uma vida livre de lamentos
portanto, sempre culpando outros
pelas decisões de bobos
que erroneamente tomamos
quando, tristemente abraçamos
tortas e perigosas estradas.
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V I D A

Quando medito na vida

Que muitos seres vivem apressados

nessa estrada,

Acho simplesmente tolice

Existirem assim nessa caminhada.

Portanto, não adianta corrermos em disparada

Quando, calmamente a vida segue...

A galope para um fim.
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FLORES DO CAMPO

Passeando nesse jardim de encanto
repleto de flores perfumadas
paro e sento-me na grama
verde e realmente bem tratada.
Para, uma vez sentado e, agora do alto,
boquiaberto e impressionado observar
as flores do campo cujo encanto,
incrivelmente fazem os meus olhos lacrimejarem.
E assim, dentre fauna e flora,
passo verdadeiramente uma tarde gloriosa,
admirando e simplesmente escutando
os cânticos mágicos de diferentes pássaros
que, coloridos como esse lindo campo,
como essas belíssimas flores também dançam
perante uma brisa suave e, além de morna,
é perfumada com a fragância das rosas.
Para de repente ao longe
obviamente radiante avistar
uma família de coelhos alegre a brincar
diante as flores desse magnífico campo
que, amavelmente lhes perfumam
por naturalmente também vos amar.
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CLARÃO: A EVIDÊNCIA DE SUA GLÓRIA

Acho realmente incrível admirar
a chegada de cada aurora
verdadeiramente majestosa
no Céu outrora escuro
lentamente com o seu poderoso clarão
tudo magnificamente iluminar
mostrando-me assim, e evidência de sua Glória
oh! Aurora formosa...
Verdadeiramente grandiosa
que, gentilmente, afasta momentaneamente
do horizonte todo o breu.
Para que assim todos possam ver
e os seus caminhos em segurança andarem
sem medo de francamente enfrentarem
os becos e as valas que a maldade
teima quando escuro em assombrar.
Por isso, sinceramente acredito
que a aurora tem os seus motivo
para, discretamente quando preciso
com a sua imensa claridão
silenciosamente fazermos entender
que em si, além do saber
existe uma impressionante paixão.
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AURORA 2

Adoro observar a aurora
no horizonte lentamente surgindo
pois, além de ser realmente bela,
gratuitamente nos oferece
aos nossos corpos vitaminas
para então, crescermos sem deficiências
que, francamente falando,
realmente só desanima.
Por isso, radiantemente estou
nessa praia de grande esplendor
e, feliz por conviver com tanta beleza
natureza que verdadeiramente
nos anima continuamente
por causa de seu vigor.
Para assim, embebido nessa aurora
sinceramente grandiosa
descontraidamente ao sol relaxar
nesta badalada praia e também formosa
escutando os cânticos das garças
que voam totalmente livres
daí serem naturalmente felizes
e, aproveitando essa emoção
anunciam sem restrição
a chegada de mais uma gloriosa aurora.
com fervor, grande encanto e devoção.
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PÔR DO SOL

Depois de verdadeiramente passar
um dia realmente deslumbrante
vejo-te em cores marcantes
por detrás do horizonte
lentamente se recolher.
Dando aos poucos lugar
para a também bela noite chegar
e assim, mais um ciclo enfim
vermos nesse universo alternar.
Pôr do sol que assim
marca mais uma etapa diurna
chegando em seguida a noturna
para tanto nos refrescar
como também suavemente
exatamente como vem fazendo
numa incrível frequência
realmente pontual e que vale a pena
abismadamente esse ciclo se olhar.
Pôr do sol que naturalmente
obviamente sempre marcará
devido à sua grandeza
e, impressionante poder e beleza
que francamente a todos encantará
deixando então no ar
uma nostalgia sempre.
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QUANDO

Quando a aurora chega
revelando-nos toda a sua natureza
confesso que realmente fico
totalmente absorvido
tanto pela sua grandeza
como também impressionante beleza
que nos toma de surpresa
tudo devido a sua dimensão.
Porque claramente verifico
nesse natural e magnífico ciclo
que, quando ela calmamente chega
iluminando toda essa dimensão
observo com admiração o nexo
dessa enorme e fabulosa criação.
Portanto, quando maravilhado te olho
oh! Aurora de tanta emoção...
Sinto logo o meu coração palpitar
e os meus olhos automaticamente lacrimejarem
por presenciarem tanta beldade
quando silenciosamente chegas
clareando toda essa esplêndida natureza
sem realmente nos avisar.



31

JORNADA

Mais uma jornada surgiu
e, assim, um novo dia começou...
Totalmente repleto de surpresas para,
nessa incrível grandeza vivê-lo com todo amor.
Porque a vida é preciosa, não devemos
vivê-la só de prosas, mas sim criando
sem enganos cada instante que desfrutamos
uma jornada verdadeiramente límpida!
Especialmente quando a poesia com toda
sua magnífica magia e impressionante
harmonia diariamente abraçamos.
Pois, toda jornada deve naturalmente ser
repleta de bondade e portanto saber,
para podermos colher
nessa travessia somente o bem-querer.
Portanto, realmente desconhecendo desgostos
e com ele o pranto, que aliás vivem interligados.
Por isso devemos ter cuidado
nas decisões que tomarmos,
pois cada uma ditará de fato
a jornada que culminará,
porque, evidentemente, criamos
pensando, ou infelizmente sem pensar.
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RAIOS DE VIGOR

Observando e calmamente analisando
alguns detalhes dessa magnífica aurora
vejo quão poderoso e maravilhoso
realmente é todo o seu colorido
devido os seus raios lindos
e repletos de vigor.
Para assim nesse verdadeiro sabor
continuar radiantemente analisando
a natureza juntamente com o seu encanto
que, naturalmente confesso
positivamente sempre me marcou.
Para então sem ilusões
animadamente continuar existindo
como também vendo e sentindo
naturalmente por todo o corpo
os raios de vigor que formam
um esplêndido colorido
tanto neste universo onde vivo
assim como nos outros.



33

INÍCIO

Estou totalmente fascinado
com esse incrível cenário
de mais uma bela aurora
que aos poucos no ainda
escuro horizonte se mostra.
Aurora essa que está
realmente no início
revelando-me um quadro
que sinceramente fico
calado embora intimamente pensativo
ao ver tanta beleza e prodígio
criada por essa complexa natureza
cujo poder e grandeza
fazem-me muitas vezes meditar
e, deslumbrado assistir
como, agora mesmo faço aqui
cedinho nessa praia sozinho
observando essa linda aurora
lentamente no céu chegando
e nesse processo criando
um cenário realmente mágico
enquanto muitos ainda estão a dormir
portanto, perdendo o seu lindo início
e muitas vezes até mesmo o seu fim.
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CLARÃO

Na dimensão do teu clarão
vivemos diariamente
curtindo os teus belos e poderosos raios
de amor e vigor continuamente
porque és poderosa e certamente gloriosa
por isso, em contínuos ciclos
todas as manhãs vejo a tua luminosidade
no horizonte expandindo com toda naturalidade
preciso e impressionante fulgor.
E nesse magnífico processo
complexo, mas de grande beldade,
por um certo período de tempo
iluminas universos que agora
a escuridão que lhes envolvia outrora
às vezes até mesmo em demasia,
por aparentar sinceramente tudo ocultar,
aos poucos começa a ceder
e o clarão assim no horizonte prevalece
trazendo então uma nova aurora
radiante e realmente poderosa
que, por um tempo sem lamentos
sentiremos os teus raios nos aquecendo
clareando os nossos caminhos com poder
para que assim, naturalmente possamos ver
enfrentando cada dia com saber
sob esse clarão incrível.



35

SOLTANDO PALAVRAS AO VENTO

Amo todos os dias poetar
escrever ou simplesmente
em alta voz e ao vento soltar
inúmeras palavras em versos
para assim poder senti-las
os universos tranquilamente invadirem
com o amor que lhes criei e fim.
Porque sinceramente sei
que um dia realmente voltarão
na forma de uma grande chuva
que, apesar de ser enxuta
verdadeiramente inundará
esse mundo que francamente
se pararmos para analisá-lo sempre
então veremos que a poesia
trazida pelo vento sem lamentos
no cotidiano inspira a muitos,
talvez por isso como eu, ao vento soltam
palavras que um dia irão
a quem escutá-las beneficiar.
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A DEUSA DAS MANHÃS

Todos os dias vejo o seu brilho
entrar pela brecha da janela
e assim naturalmente me despertar
para então, mais um dia continuar
nesse ciclo realmente perfeito,
visitações que sempre irei lembrar.
Porque, afinal de contas és
a deusa das manhãs
que, pelo menos até agora
têm sido verdadeiramente gloriosas,
tudo graças ao teu fulgor.
Para nesse esplendor continuares
clareando tudo de verdade,
e até a escuridão que na realidade
por um certo período de tempo
escureceu incrivelmente todo  o céu
devido ao teu enorme clarão
agora, totalmente desapareceu,
por isso vives no apogeu das manhãs.
Pois ninguém é como tu!
Oh deusa que, por a claridão em ti viver
não precisamos de luzes para ver,
por isso os dias serem claros como tu.
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JUVENTUDE

A juventude é a áurea da vida

época realmente querida

que todos devem aproveitar

e, quando ela realmente passar

então, naturalmente recordar

essa fase que tivemos

qual, devemos sempre lembrar.

Porque verdadeiramente é

a áurea dessa breve vida

e, sabendo que daqui teremos uma partida

contanto, talvez por causa disso

procuremos sempre dela recordar.

Pois, a juventude deve estar

carinhosamente guardado em nós

para assim termos uma voz

sobre os inúmeros fatos

que em nossas existências ocorreram

e agora com ternura e zelo

ao mundo iremos revelar.
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MUDAR PARA CRESCER

Primeiramente temos de entender
que tudo nessa vida acontece
com o consentimento desse Deus vivo
que na realidade tudo vê.
Sabendo disso então prosseguimos
o nosso cotidiano sempre
fazendo o bem e assim construindo
uma estrada que sei e sinto
trará o bem continuamente.
Porque de acordo com a lei da semeação
colhemos o que plantamos
portanto, as sementes não podem ter engano
caso contrário, frutas completamente podres
colheremos de fato!
Sabendo isso, então vamos mudar para crescer
começando a diariamente cultivar
o rico e contínuo saber
para assim, raios de uma aurora sem fim
literalmente em ti nascer e fluir
germinando para o bem sementes
até daqui finalmente partires por um fim.
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REFLEXOS

Observo totalmente maravilhado

os reflexos que esse sol dourado

está fazendo nas águas realmente geladas

desse formoso e imenso lago.

Sol que assim me mostra

uma natureza nunca morta

e,verdadeiramente belíssima!

Além de ser sempre viva

Tem os brilhos que gosto.

Estou empolgado porque de fato

os reflexos que agora mesmo vejo

vêm diretamente do outro lado

onde se situa uma linda e grande serra

cuja magnífica aquarela

literalmente me deixa super animado

por ver como também entender

que a natureza além de poderosa

é bela e gloriosa de fato.
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 AMANHECER

Sou um amante vidrado
na natureza porque acho
simplesmente espetacular,
por isso aqui estou
acampando de frente ao mar
numa praia verdadeiramente singular
observando toda beleza
dessa magnífica natureza
que também está a me olhar.
Para assim entre olhares ficarmos
nesse belíssimo amanhecer
naturalmente namorando
e, atentamente olhando
minuciosamente cada detalhe
que ela continuamente oferece
aos seres com toda amabilidade.
Amanhecer que assim se torna
realmente em uma porta
para o tão procurado bem-estar
que, se pararmos e pensarmos
todos os dias de fato
despertamos com a sua claridão
nessa imensa dimensão
onde nascemos, crescemos e vivemos,
o problema é que muitos isso não notam
por infelizmente existirem em vão.
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ILUMINAÇÃO NATURAL

Bem cedinho desperto

antes mesmo da aurora chegar

e tudo realmente clarear

com a sua iluminação natural

graças ao magnífico sol

que clareia sem vacilar.

Porque na realidade essa estrela

é de fato poderosa,

por isso os povos antigos

verdadeiramente acreditavam

em muitos mitos

pois, por milhares de anos viram

e, por essa razão achavam

existir de fato uma guerra

entre deuses e deusas

que a escuridão e a claridão
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continuamente criavam

tanto para nos protegerem

como para nos castigarem,

porque esses povos na realidade

eram realmente suoersticiosos

e, devido a esses preconceitos

não entendiam que a iluminação natural

ocorre por causa da rotação que acontece

também completamente natural.

Hoje, graças ao conhecimento

te olho sem medo ou lamento

simplesmente por apreciar a natureza

pois, claramente reconheco

a sua grandeza e beleza

silenciosamente clareando o universo

como também a dimensão onde vivo,

criando assim um ciclo

francamente perfeito.



43

EXPLOSÃO DE CORES

Estou verdadeiramente maravilhado
pela explosão de cores que vejo
no céu cujo relevo
naturalmente existir de fato.
Não me refiro ao sempre belo arco-íris
nem tão pouco a algum fenômeno,
mas sim ao magnífico colorido
que, radiantemente assisto
nesse fabuloso fim de tarde
cujo esplendor e exuberância
revela-nos com eloquência e pompa
a beleza e o teor dessa aurora
que, agora, de mansinho está partindo
e assim consentindo a noite calmamente chegar
para, suavemente nos iluminar
com a luz das estrelas e da lua
que aqui por um certo tempo ficarão
até a aurora com os seus raios de glória
como fez sempre, no horizonte retornar.
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NO PARAÍSO

Todo aquele que já leu ou atualmente estuda
e por isso lê o livro de Apocalipse
sabe então sem nenhuma superstição
ou, realmente tolice que, no Paraíso eterno
e verdadeiramente singelo não existe
nenhuma forma de oceano nem muito menos
escuridão por ter sido interpretado
ser o habitat desse Ser totalmente iluminado
contanto, realmente claro
e que tudo, se para Ele não for contrário,
então naturalmente, como fez sempre,
o que pedimos com fervor
naturalmente nos dará.
Portanto, no Paraíso sem enganos
a claridade constantemente existe
pois vem de sua Glória
daí, sinceramente não existir seres tristes.
Porque naquele santo lugar
a paz juntamente com a felicidade
existe interligada de verdade,
por isso ser absolutamente claro
pois a Luz que constantemente ali reina de fato
vem desse Deus realmente sábio
por essa razão nunca se apagará.
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CICLO DE PRODÍGIO

Calado simplesmente observando
os períodos noturno e diurno
dessa criação que acho realmente espetacular
pois, além da beleza singular
e da incrível simetria
vejo naturalmente com simpatia
um ciclo cujo prodígio
cala qualquer um à pensar...
Porque, admirado analiso
no horizonte sempre preciso
essa impressionante mutação
ou seja, quando a escuridão
acaba engolida pela claridão
numa sempre contínua transformação
mas, existente em perfeita união.
Por isso, ao verificar tudo isso
confesso que por um certo tempo reflito
pois, na realidade gosto de analisar
esse ciclo de prodígio
devido ao bem que constantemente nos dá.
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L U Z

Todos precisam de luz
para assim, as suas vidas por fim,
verdadeiramente clarearem
para então com vontade
no bem evidentemente continuarem
exercendo contanto a missão
que lhes fizeram até aqui virem
e, apesar dos pesares fluirem
livres de toda maldade.
É por isso que precisamos
dessa Luz constantemente
pois sem ela a escuridão se fará presente
e infelizmente se espalhará...
Daí, realmente nunca me desligar
dessa Fonte energética,
Luz que continuamente atesta
até mesmo nas horas incertas
que constantemente nos iluminará
bastando apenas crermos
e, naturalmente nunca hesitar.
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RAIOS DE SOL

Vejo-te lentamente entrando
e vivamente iluminando
esse ambiente solitário

que aos poucos vai se iluminando

Estou falando do meu quarto
que até poucos instantes

estava na penumbra mergulhado
devido a noite, mas que agora,

está passando e deixando tudo claro

Raios de sol que assim
têm realmente tomado
e, portanto invadido
este singelo quarto

Onde durmo e trabalho
escrevendo sempre o que gosto

ou, as coisas que me chamam a atenção
por estarem em minha volta
como também no coração.
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TONS E CORES

Olho completamente maravilhado

nesse céu totalmente mágico

incríveis tons e cores

nele cautelosamente espalhado

Tons e cores que, pelo menos para mim,

têm uma grande relevância

pois, atestam a segurança

desse Deus super amável

Como também de excelente gosto,

porque usa tons e cores

para colorir um cenário gigante

como também distante
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Usando tons e cores que assim

deixam-me realmente maravilhado,

sem falar no enorme entusiasmo

ao ver tudo minuciosamente pintado

Por isso, diariamente assisto

a chegada como também a partida

dessa aurora sempre querida

qual, forma belíssimos quadros

Que, quando calmamente observados

veremos a grandeza de fato

desse Ser cujo amor e hábito

está em tudo embelezar por um fim.
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PASSEANDO NO PARQUE

Aproveitando mais um magnífico dia
cujo sol, colorido e harmonia
enche-nos de alegria
 nesse período de verão,
decidi caminhar até o parque
para assim descontraidamente
escutando exóticos cânticos continuamente
radiantemente passear
e, como faço sempre
tranquilamente observar e fotografar
o amor que está no ar constantemente.
Porque aqui, nesse parque quase sem fim,
a beleza realmente está
verdadeiramente por todo lugar.
E até mesmo o pequeno lago
que se encontra do outro lado
dessa área onde agora estou,
tem uma beleza tão relevante
que fotógrafos e pintores importantes
visitam-lhe por acharem impressionante
o seu colorido, vigor e fulgor.
Para, então nessa graça
passeando no parque ficar
naturalmente usufruindo
esse relaxante e prodigioso convívio
que a natureza gratuitamente
a todos oferece sem questionar.
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ALVORADA

Acho impressionante observar

todos os dias a alvorada

no horizonte chegar

e aos poucos iluminar

o céu que outrora se encontrava

escura devido à falta

da luz que a alvorada

com vigor e muita graça

calmamente a escuridão destrói

para assim, iluminados por fim,

o nosso cotidiano naturalmente seguir.
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O SOL ESTÁ CHEGANDO

O sol está chegando
e com ele gratuita iluminação
que não só tudo clareará
mas também de graça nos dará
vitaminas que imensamente nos ajudarão
a nos fortificar, para assim,
naturalmente podermos enfrentar
o cotidiano sempre durão.
Contanto, como se fosse um encanto
animadamente vejo que o sol está chegando
e, com isso, completamente mudando
realmente há cada segundo
o nunca constante momento
devido o fato de mudar continuamente.
Por essa razão tenho profunda admiração
pelo brilho eloquentemente emitido
através dessa estrela mor
que, com o seu intenso clarão
ajuda-nos claramente a ver
o que outrora parecia escondido
por causa da escuridão
daí, toda vez que ele chega
no horizonte demonstrando
a sua magnífica grandeza
é naturalmente sempre bem-vindo.
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COLHEITA

Vejo-vos levantarem bem cedinho
mesmo antes do sol raiar
para na realidade tudo clarear
e, apesar do natural cansaço
devido ao árduo trabalho
apressados ao campo seguem
para, por um tempo fazerem
a tão esperada colheita
que, por outro lado seguirá
cedo ou tarde, na realidade
diretamente para as nossas mesas.
Por isso devemos tratar
o camponês que tudo dá
em prol da agricultura
por ser um agricultor
e, mesmo que não seja um doutor
é importante tê-lo no campo que hoje vejo
as máquinas lhe substituírem com fervor.
Para, nesse moderno processo
com exatidão e bastante nexo
num relativo curto processo
lavrarem a terra e com o tempo
colherem o precioso alimento
numa precisão e velocidade
que realmente me impressionou, afirmo.
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LUMINOSIDADE

Vejo entrar com vontade

uma poderosa luminosidade

através da janela, que assim,

vai aos poucos clareando

o quarto de dormir

onde atualmente me encontro

apesar de já acordado

devido essa luminosidade.

Brilho que assim me despertou por fim

bem cedo do sono que tinha me tomado

por causa do cansaço

causado pelos anos e trabalho

que diariamente enfrento nessa vida.

Para então ainda na cama deitado

observar o seu poder e beleza,

natureza que constantemente

realmente tem me ensinado

a sua importância e valor

em relação a vida,

de fatosempre bem-vinda

com os seus raios de fulgor.



55

CELEBRANDO A LUZ

Acho interessante observar

esse ciclo que a todos oferece

um igual período de tempo

para, então sem lamentos

podermos viver, trabalhar e descansar

aproveitando esse ciclo tremendo!

Por isso, sabendo disso,

celebrando a luz estou

porque durante o dia trabalho

e, quando em casa chego esgotado

enfrento o período noturno

para, então no escuro

descontraidamente dormir.

Pois sei, que a noite logo passa

rendendo-se para a luz e a graça

da aurora que vem a seguir.
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FULGOR

Maravilhado aqui estou

por ver todo esse fulgor

que, por um certo tempo ditará

a luminosidade que estará

nos clareando com o seu vigor

Aurora que assim temporariamente ficará

iluminando tantas estradas...

Nessa vida cuja sombras e valas

diariamente infelizmente surgem

devido as mentalidades erradas

Que tristemente se nutrem

por causa da escuridão

portanto, pela falta do saber

que, realmente todo ser precisa

para a sua própria educação.
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SUTILEZA

Na sutileza desse amanhecer
calado observo todo o seu esplendor
que, silenciosamente invade
e lentamente devora
a escuridão que outrora
realmente por longas horas
escureceu o céu
ocultando assim a sua glória.
Que, agora, radiante vejo,
e até já fiz os meus desejos
pois, francamente acredito
em seu poder, qual, afirmo
verdadeiramente existir,
por isso fiz alguns pedidos
antes da aurora naturalmente chegar,
porque sei que vale a pena se orar
e, portanto sempre pedir
à esse Ser que constantemente cria
para simplesmente se distrair.
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RESPLANDECÊNCIA

Vivendo todo o seu esplendor
aqui realmente estou

usufruindo a sua resplandecência
com amor e sapiência

observando esse imenso fulgor

Que agora mesmo alegremente vejo
nessa praia totalmente iluminada

cuja animação e graça
deve-se exclusivamente ao fato

dessa aurora completamente iluminada

Qual, totalmente de graça
oferece a luz que precisamos
tanto em relação às vitaminas

como ao fulgor que anima
devido o seu incrível encanto

E assim feliz existo
aproveitando cada momento

completamente livre de lamentos
que, realmente só levam ao dissabo

por isso, radiante existo sob o seu fulgor.
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NAVEGANDO SOB UMA NOVA AURORA

Navegando sob uma nova aurora

nesse mar de relevo e esplendor

sobre as suas ondas estou

sendo soprado pelo vento

e assim, velozmente viajo

Observando diversos pássaros

que decidiram nos acompanhar

e, em mergulhos acrobáticos

realmente rápidos

pescam peixes para se alimentar

Para, então, velozmente

velejando nesse veleiro seguir

mar cuja beleza sempr viajando

nesse oceano cujo encanto faz-me sorrir

ajudado, é claro, pelo magnífico fulgor

de mais uma bela aurora.
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SOB O SOL NO VERÃO

Gosto imensamente dessa estação
por ver o maravilhoso colorido
da flora cujo perfume sinto
causar bastante emoção

Porque agora estamos na estação
onde o sol realmente se sente
daí procurarmos sempre
unir o útil ao agradável

Caso contrário não resistiríamos!
Pois às vezes o calor é insuportável
por isso, para não ficar aflito
visito os parques, é claro,

Porque, além da sua imensa beleza
como também grandeza,
as inúmeras árvores proporcionam
sombra e uma ventilação
ótima para qualquer pulmão
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NA EMOÇÃO DO SEU BRILHO

Na emoção do seu brilho estou
calmamente observando e refletindo
essa luz que verdadeiramente sinto
ser realmente um esplendor.
Portanto, no meu quarto sem espanto
e, completamente maravilhado
descontraidamente analiso esse claro
que silenciosamente chegou invadindo
o quarto de dormir onde, agora mesmo estou
ainda deitado na cama
super confortável e de grande valor.
E assim, intrigado persisto
calado onde estou analisando
e, na emoção do seu brilho
sem palavras para lhe descrever fico
devido o intenso sentimento
que, francamente sinto
abalar até a minha razão,
graças a beleza e grandeza
dessa complexa natureza
que constantemente nos cerca
mas nunca em vão.
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É NOITE...

É noite...
E calado no meu quarto estou
atentamente escrevendo
tudo aquilo que sinto
nessa madrugada de pavor

Porque o outrora sabor
sentido pela vida
desapareceu devido a violência
que em si só sustenta
o medo juntamente com uma terrível dor

É noite...
E o tão desejado silêncio
é incrivelmente interrompido
por tiroteios e estampidos
causado por seres nunca constantes

É noite...
E totalmente absorvido estou
escrevendo e esperando ver
com paciência, saber e prazer
mais uma vez o incrível poder

Dessa sublime aurora
que em breve virá
e magnificamente transformará
essa momentânea escuridão
que sei, devido a sua claridão logo passará.
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CLARIDADE

Observo-te lentamente surgindo

e aos poucos destruindo

a escuridão que até agora estava

realmente tudo cobrindo

nesse céu de beleza e Glória.

Claridade que assim consegue

graças ao poder da aurora

eliminar o escuro que outrora

até pouco tempo nos cobria.

Para assim, como numa magia

com o seu clarão clarear

todo esse imenso universo

bonito e totalmente complexo

com a sua imensa claridade

para então por um tempo de verdade

incrivelmente nos iluminar.
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TUDO TEM UM COMEÇO E UM FIM

Acredito que todos realmente sabem
da natural realidade
que tudo de verdade
tem um começo e um fim
para que assim, os ciclos enfim
possam acontecer com toda naturalidade.
Portanto, maravilhado estou
ao ver todo esse magnífico fulgor
verdadeiramente me iluminando
esse imenso horizonte
que , há cada instante
vai aos poucos clareando
esse céu cujo escuro por um breve tempo
nele incrivelmente ficou.
Contanto, admirado vejo
que, apesar do colorido e relevo
que a noite e o dia nos oferecem,
claramente também nos mostram
que tudo tem um começo e um fim
nessa vida de ciclos mútuos
mas, que rapidamente passam...
Como tudo por
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PRELÚDIO

No prelúdio de cada dia

vejo-te totalmente iluminada

no céu silenciosamente chegando

e aos poucos clareando

devido o seu magnífico fulgor.

Aurora que assim atesta

definitivamente ter

tanto poder como beleza

vinda dessa magnífica natureza

que afinal possui enfim

Para assim, realmente poder

iluminar como também cativar

com os seus raios belíssimos

os amantes do seu colorido

que agora fortemente brilha

No horizonte sem hesitar.
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EXPLOSÃO DE CORES

Geralmente costumo passar
no meu simples cotidiano

algum tempo atentamente olhando
para o céu que, sem enganos

nos oferece uma explosão de cores
nesse cosmo realmente espetacular.
Por essa razão, agora mesmo estar

apaixonadamente olhando
a aurora que sem enganos

oferece além do seu próprio encanto
luz, vitaminas e vida

para assim saudavelmente ficar.
Por isso, imensamente admiro

quase diariamente ver
essa explosão de cores

que, magnificamente surgem
com a sua majestosa visitação,

acompanhando um ciclo cuja união
causa uma esplêndida visão

em meus olhos nunca restritos
ao que é glorioso e colorido.
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CENÁRIO

Num cenário de incrível beleza
devido essa grande natureza

animado vejo-te lentamente chegando
e a escuridão aos poucos tomando

e assim demonstrando
a sua enorme grandeza.

Aurora que tanto admiro...
Talvez por isso diariamente te olhar

como também admirar
o teu jeito de ser

vagarosamente chegando
iluminando tudo pra valer!

Para então com precisão
e um incrível saber,

invadir esse vasto espaço
engolindo aos poucos no ato

a temível escuridão, para que assim,
felizes possamos todos ver.
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AURORA DE LUZ

Mais um dia está surgindo

e, assim nascendo...

Qual sei que será tremendo!

Porque já vejo a sua luz.

Aurora que assim, como sempre,

delicadamente afasta

a escuridão que aos poucos passa

totalmente rendida à graça

de sua poderosa luz.

Para então, absorvido por essa visão

maravilhado continuar olhando

esse incrível encanto

produzido por sua magnífica luz.

Aurora de luz que assim

nos oferece beleza e brilho

para então os nossos caminhos

podermos com claridade enxergar.
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ANTES DA NOVA AURORA CHEGAR

Antes da nova aurora chegar

e literalmente tudo clarear

estou radiantemente observando

e pacientemente analisando

esse cosmo realmente singular.

Porque, antes da aurora chegar

e, com os seus poderosos raios

realmente tudo iluminar,

estou abismado vendo inúmeros

discos voadores rapidamente surgindo

para talvez nos mostrar

que na realidade não vivemos

nem muito menos somos os únicos

seres inteligentes e fecundos

que a ciência realmente pode se orgulhar.
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Daí, aproveitando

pois, nesse pequeno e simples lugar

quando analiso a Terra perante

esse cosmo super fecundo e abundante

de planetas e diferentes existências, como um todo,

confesso ficar perplexo

com tudo aquilo que vejo

e, que sei valer mais do que qualquer tesouro.

Porque o que esses seres noturnamente me mostram

é a capacidade que têm em relação ao conhecimento

por isso, sei e sinto valer mais que o ouro.

Daí, aproveitando essas visitações

realmente quase sem fim

e, antes da nova aurora chegar

e toda essa beleza a sua claridão apagar,

atentamente olho e procuro não piscar

porque, naturalmente não quero perder

esse show que agora mesmo

estão livre de medo no céu a mostrar.
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CELEBRANDO O AMANHECER

Com vitalidade e grande prazer

estou celebrando o amanhecer

nessa praia cuja beleza

equivale-se à grandeza

dessa sábia natureza

cujo poder francamente deixa-me

realmente pensativo devido

todo esse magnífico colorido

que, além de nos clarear

fortifica-nos sem deixar

profundas marcas em nosso organismo.
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RESPLENDOR

Olhando esse magn[ifico quadro
totalmente fascinado estou
por causa do seu resplendor

bonito e realmente claro

Resplendor que obviamente acho
gerar uma beleza de fato

qual, animado vejo
causar colorido e relevo

Para assim, animado por fim
por algum tempo entre amigos observar

o seu imenso brilho, que agora,
ilumina todo lugar

Tudo graças  à aurora
verdadeiramente majestosa

pois, com a sua poderosa luz
clareia até que prefere na sombra ficar.
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QUANDO O SOL SURGIR

Quando o sol surgir
então, estarei preparado
para tirar inúmeros retratos
aproveitando o dia, é claro,
porque pretendo de fato
ir até a praia aproveitar
o seu clarão que em breve aqui estará.
Portanto, quando o sol chegar
naturalmente verei a beleza
que essa magnífica natureza
gratuitamente nos oferece
para assim, como numa prece
vermos o seu fulgor
e, sentirmos o seu calor
produzidos pelos seus raios
que, rapidamente originam
luz, vigor, vida e amor
contanto, semelhando-se como o Divino.
Daí, quando o sol surgir
já estarei preparado
para nessa esfera de fato
juntamente com ele sorrir.
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GLORIOSA AURORA

Gloriosa e sempre formosa
vejo-te devagarinho chegando

e, com a sua poderosa luz
realmente iluminando

e nesse processo causando
um espetáculo de esplendor.

Oh! Gloriosa aurora...
Que, verdadeiramente encanta muitos

que, como eu, também entendem
ser jovial sempre!

Assim como constantemente
repleta de vigor.

Gloriosa aurora que então
comumente gosto de ver

para assim embebido rever
assim como sentir

os teus raios que por fim
calorosamente me abraçarão.
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DIMENSÃO

É importante relatar
a significância que
essa imensa luz tem pra valer
nesse universo que
com a sua incrível presença
transforma com sapiência
a escuridão numa sempre bem-vinda
claridade cuja realidade
deixa-me de verdade à pensar.
Porque, quando analiso
essa imensa dimensão
e tudo que dela brota
como por exemplo
todas as manhãs a bela aurora
então, naturalmente tenho que dizer
essa magnífica dimensão ser
com toda precisão e poder
verdadeiramente uma nova criação
que, naturalmente sem ilusão
foi cautelosamente criada
para assim em plena graça viver.
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SINTO-TE E VEJO-TE

Sinto-te todo o meu corpo

carinhosamente tocar

como também vejo-te lentamente chegar

surgindo sempre no mesmo lugar

que no dia anterior também vi

mansamente surgir e assim,

destruindo a tenebrosa escuridão

que parecia no céu ficar

realmente durante muito tempo,

e mesmo assim, sem lamentos.
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LEMBRANÇA DA SERRA

Lembrando os inúmeros passeios
em lugares cuja beldade
realmente até hoje existe,
recodo do sol geralmente morno
numa serra onde o gozo
devido o seu pitoresco tesouro
realmente não deixa ninguém triste.
E ali, naquele esplêndido lugar onde o sol
raramente esquenta, passei férias gloriosas
perante até mesmo a aurora
fria e verdadeiramente majestosa.
Porque naquela imensa serra
repleta de uma vibrante aquarela
fauna e flora francamente adora
a suave brisa que existente nela.
Contanto ali, naquele magnífico lugar
brincávamos até nos cansarmos
de andar, correr, pular e gritar
ou, quando já estávamos exaustos
então, simplesmente conversar.
Por isso sempre recordo daquele espetacular
lugar que verdadeiramente adoro daí,
mesmo morando distante jamais te esquecerei
pois, apesar de criança me fizeste sorrir.
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NA SUTILEZA DESTE AMANHECER

Na sutileza deste amanhecer
vendo todo esse primor

maravilhado realmente estou
ao ver toda essa beleza
gerada por uma natureza
de verdadeiro esplendor

Portanto, na sutileza deste amanhecer
animado francamente vou

na orla dessa magnífica praia
cujo poder, saber e graça

à todos sinceramente envolve
devido o seu amor
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Por isso, na sutileza deste amanhecer
com imenso prazer

nessa fantástica onda vou
guiado pela paixão

que realmente enche o meu coração
tanto por causa da imensa emoção

Como também porque
sei que esse grande prazer

verdadeiramente não é ficção
pois, agora mesmo estou à ver
a aurora lentamente chegando
e tudo incrivelmente clareando

Daí, apaixonado por fim
com essa beldade estou
e, movido por esse amor

qual, além de belo é perfeito
na sutileza deste amanhecer radiante admiro

o seu grande brilho nesse belíssimo amanhecer.
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RESPLANDECÊNCIA

Observando a incrível beldade
existente de verdade
na aurora que na realidade
é um verdadeiro esplendor
devido a sua intensa luminosidade,
confesso que estou perplexo
tanto pela beleza como pelo aspecto
que nos demonstra com poder e nexo
como também vigor.
Porque mesmo agora animado vejo
a sua impressionante luz
que todas as manhãs se reproduz
causando nesse processo
uma magnífica resplandecência
provando-me neste contexto
que existe uma consciência
por detrás desse véu que cobre
realmente a Glória e muito mais...
Por isso, francamente me excito
ao analisar toda essa claridade
que no horizonte nunca constante
começa à nos revelar
com poder, beleza e saber
um colorido que imensamente admiro
por achar verdadeiramente singular.
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PERFIL DE UMA AURORA

Clara e maravilhosamente grandiosa
cujo colorido gera inúmeras prosas
fotos, pinturas e poemas de teor,
é assim que radiantemente vejo
seuperfil e grande relevo
que naturalmente gera tanto sabor.
Por isso, nesse parque belíssimo
dentre fauna e flora estou
alegremente acampando
e, nesse processo esperando
novamente ver mais uma aurora
que sei no céu logo surgirá
daí, emocionado estar
para ver o seu perfil
iluminando e animando
os seres que sem engano
admiram a glória que é
de fato toda aurora.
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COTIDIANO MATINAL

Diariamente vejo
no céu de sublime relevo
realmente a mesma luz
intitulada de aurora
clara e verdadeiramente majestosa
no horizonte a dispontar
fazendo literalmente brilhar
a escuridão que estava outrora
cobrindo todo esse paraíso.
Criando assim um cotidiano matinal
de grande beleza e cujo mal
consiste apenas no seu teor
devido o intenso calor
que, com o tempo sente-se
daí, logo procurarmos nos refrescar
ou, debaixo do chuveiro
ou nas águas de algum lago
piscina, fonte, cachoeira, rio,
açude, lagoa ou até mesmo o próprio mar
para assim podermos nos refrescar
do imenso calor que a aurora com o seu vigor
nesse cotidiano matinal
nos oferece com todo fervor
para, naturalmente, como sempre,
dependendo dos gostos frequentes
dela gostar ou simplesmente odiar.
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CINTILAÇÃO

Absorvido totalmente pela claridade
qual, na realidade sempre me atraiu
por isso, apesar de ainda ser cedo
para a aurora no horizonte aparecer
e, magnificamente revelar o seu relevo,
aqui sozinho estou nessa limpa e bela praia
livre totalmente de qualquer medo
devido o brio que em mim à muito se instalou.
Para então, repleto de amor
e, sob uma brisa realmente morna,
admirado observar as ondas desse doce mar
fortemente colidirem-se com as inúmeras rochas
que fazem desse pacato lugar
se tornar num paraíso de verdade
devido a maravilhosa diversidade
que a natureza nos oferece sem vacilar.
Para, após algum tempo
essa imensa beleza naturalmente olhar,
notar no ainda escuro céu
inícios da cintilação que essa claridade
em breve transformará de verdade
por causa desse constante ciclo
mais um dia de teor e luminosidade
graças a poderosa aurora
que tudo clareará na realidade.
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UMA SEPARAÇÃO PERFEITA

Quando paro para analisar

essa criação que nos cerca

assim como o período

que incrivelmente separa

como se fosse uma mágica

a noite do dia, épocas de grande graça

então, cheguei a conclusão

que essa constante criação

além de existir num ciclo,

é uma separação perfeita

contanto, magnificamente coordenada

demonstrando-nos que além da graça

existe naturalmente um Criador

que elabora tudo com  simetria e amor.
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Porque obviamente sabe

que o equilíbrio é importante

para as coisas permanecerem constantes

e repleta de vigor e beldade.

Por isso, maravilhado admiro

como também observo

às vezes até mesmo perplexo

essa separação existente

e totalmente invisível

que, apesar de incrível

silenciosamente nos mostra

o saber e poder existente

por detrás de tudo isso

para, sem nenhum prejuízo

acomodar e alegrar

as diferentes criações que existem

nesse belíssimo planeta

que obviamente precisam

dessa separação perfeita

para então nessa vida funcionar

e, nesse processo se integrarem

para o bem de toda criação.
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VERSOS,

PENSAMENTOS

&

POETRIX
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O conhecimento é como toda bela aurora pois,
sempre te iluminará.

. * . * . * .

Pôr do sol que encerra
mais um dia grandioso
cujos raios calorosos

tanto ilumina como tudo aquece
até mesmo a piscina

com as suas águas cristalinas
que tanto me anima

como se fosse uma prece.

. * . * . * .

Clarão que lentamente chega
iluminando aos poucos no horizonte
criando assim um novo semblante

nesse dia que há cada instante
a aurora com os seus raios constantes

clareia o escuro
que por um tempo teimava ficar.
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. * . * . * .

Aurora de luz
que sempre conduz
devido o seu teor

à universos de fulgor
cuja essência e amor

realmente, é sempre bem-vinda!
Para então nessa fantástica emoção

ver-te calmamente clarear
tudo que sob ti estar.
Oh! Aurora divina...

Pois até mesmo a tenebrosa escuridão
consegues sem desunião
transformar em claridão

para assim nesse ciclo sem fim
mais um dia em plena harmonia

naturalmente vermos chegar
e com os teus raios poderosos

verdadeiramente tudo  iluminar
trazendo-nos claridade e bem estar
nessa complexa mas bela dimensão

que a aurora nos proporciona sem lastimar.

. * . * . * .
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Muitas auroras vêm e vão
nesse ciclo cuja emoção

deixa-nos realmente entusiasmados
pelo incrível fato

que nada aparenta ser em vão.

. * . * . * .

Luz que elegremente vejo
aos poucos vai clareando

uma imensa dimensão
que momentaneamente amedronta

devido a intensa escuridão
que até agora ocupava

sem dar brechas à claridão.

. * . * . * .

Vejo-te lindamente chegando
e aos poucos clareando

tudo que está ao seu redor
e, nesse belo processo

de ciclo estético
mais um dia vemos chegar.
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. * . * . * .

Se as estrelas falassem
então, narrariam com toda naturalidade

não apenas a beleza e grandeza
existente no cosmo de verdade

mas, contariam também a realidade
das vidas nunca vulgáveis
existentes em universos

cujo poder e magnífico saber
realmente ultrapassam a lógica

daquilo que cremos como realidade.

. * . * . * .

Vejo aos poucos no horizonte
a escuridão outrora constante
ser magnificamente trocada

por uma claridade
que na realidade

fortemente iluminará
becos e estradas, para assim

a vida por aqui continuar.

. * . * . * .
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Aurora que magnificamente nos mostra
um ciclo perfeito

qual, obrigatoriamente
teremos de passar.

. * . * . * .

Vejo uma imensidão de cores
refletindo no horizonte com vontade

arco-íris que sem vaidades
mostra a todos a sua beldade

em fortes cores de teor.

. * . * . * .

Acho válido esse ciclo
que momentaneamente oferece

um tempo de escuridão
e outro de claridade

qual, dar-nos a oportunidade
de refletirmos sobre essa interligação.

.
. * . * . * .
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Que grande fulgor!
E, que incrível colorido

vejo no horizonte
nesse exato instante

qual, reconheço ser lindo.

. * . * . * .

Claridade que entra pela brecha
dessa relativa pequena janela

mas, que mesmo assim me desperta
para mais um dia de festa

amavelmente celebrar.

. * . * . * .

Escuro que aos poucos vai mudando
com o mágico brilho

que lentamente vem chegando
para assim, um novo dia surgir por fim

totalmente repleto de surpresas
como também sabor.

. * . * . * .
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Luz que sempre me ofusca
me levando assim às frequentes buscas

devido a curiosidade
que tenho de verdade

em conhecer a sua razão.

. * . * . * .

Sinto a frescura do vento
e vejo os primeiros raios
desse sol sempre claro

e cheio de fulgor.

. * . * . * .

Mais um dia de sol
contanto, completamente claro,

aurora que acho
ser um verdadeiro espetáculo
pois, entendo que o seu brilho

nesse quadro de prestígio
reflete o prodígio

desses raios precisos
de beleza, poder e glória.
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. * . * . * .

Quando a luz realmente refletir
esse beco frio e sombrio

então, finalmente muitos enchergarão
o poder da claridão
perante o escuro

preenchendo em seus espíritos
outrora totalmente vazio.

. * . * . * .

Luz que agora ilumina
o horizonte outrora escuro
devido a noite e a neblina

que ajudou a escurecer tudo.

. * . * . * .

Energia que preciso
vinda desse sol sempre ativo
qual, fortalece e enriquece

o planeta em que vivo.
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. * . * . * .

Natureza que alegremente vejo
colorida e cujo relevo

naturalmente atrai
esses que, como eu,

longamente te observam
desejando cada vez mais.

. * . * . * .

Clarão que envolve
realmente todo o meu ser
que, com prazer recebe
essa luz que se atreve

à me fortalecer.

. * . * . * .

Admirando toda a sua graça
apaixonadamente estou

curtindo os seus raios coloridos
e vibrantes como o amor.
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. * . * . * .

Luz que suavemente invade
o ambiente onde estou

pacificamente dormindo
despertando-me com o seu fulgor

por isso, alegremente afirmo
ser um verdadeiro esplendor.

. * . * . * .

Aurora que maravilhado assisto
por causa do seu magnífico brilho
daí, ver-te silenciosamente surgir

nesse universo realmente sempre ativo.

. * . * . * .

Nevoeiro que densamente cobre
a aurora que mansamente está chegando

mas pouco clareando
devido o tempo que hoje está

totalmente fechado.
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. * . * . * .

Radiante e sempre formosa
és tu oh! Magnífica aurora...

Porque a tua luz ilumina
esse universo que realmente precisa

da tua ativa e contínua luz.

. * . * . * .

Gosto de observar o amanhecer
por realmente entender
ser uma nova criação

nessa presente dimensão
que à cada dia muda pra valer.

. * . * . * .

Aurora que chega e passa
revelando-nos o seu poder e graça
num universo totalmente complexo

mas repleto de fulgor.
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. * . * . * .

Na praia agora estou
acampando e observando

a aurora que vem chegando
com o seu clarão e vigor.

. * . * . * .

Olhando para o horizonte
realmente de mim distante
vejo aos poucos o colorido

dessa aurora que francamente sinto
será um verdadeiro colosso.

. * . * . * .

Sob a beleza, claridade e calor
dessa imensa luz estou

admirando e aproveitando
essa aurora cujo encanto

é verdadeiramente um esplendor.
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. * . * . * .

Nuvens vagarosamente trafegando,
aurora raiando e assim deixando

no céu uma belíssima cor.

. * . * . * .

Claridão que me encanta
e verdadeiramente aponta

um esplendor de cor.

. * . * . * .

Perplexo com a sua beleza
e verdadeira grandeza

realmente estou
pois, vejo todo o seu fulgor

e abismado me calo
por entender de fato
que tem poder e teor.
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. * . * . * .

Na praia acampando estou
com amigos olhando
esse universo imenso

à espera atento
da aurora que sinto
logo virá e brilhará

com o seu sublime fulgor.

. * . * . * .

Sob a sua intensa claridão
e, absorvido nessa dimensão

maravilhado vejo
como o seu relevo

cobre toda essa imensidão.

. * . * . * .

Brilho que me envolve
e silenciosamente revela

a preciosidade dessa luminosidade
que abrange toda essa esfera.
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. * . * . * .

Escuridão que cede lugar
a luz que aos poucos chega
e magnificamente clareia

todo esse lugar
que outrora estava
escuro e sem graça

devido ao breu que insistia em ficar.

. * . * . * .

Para mim, a maior prova
que a criação é contínua

está nessa formosa aurora
que mesmo agora

no horizonte aparece
repleta de esplendor.

. * . * . * .

Brilho que alegremente vejo
aumentando assim o meu desejo

de profundamente te olhar.
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. * . * . * .

Luz que me fortalece
e ilumina sem hesitar

os percursos que seguirei
sem hesitar.

. * . * . * .

Dia que acabou de raiar
graças à nova aurora

cuja formosura e glória
faz-me continuar a olhar

por tanto te admirar.

. * . * . * .

Risos que afirmo
virem do esplendor
que a aurora causa

em sua aparição de graça
cor, vigor e teor.
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. * . * . * .

Amo a natureza
por entender a grandeza
dessa complexa criação
mas, cuja interligação

realmente vai além
do que vejo e totalmente entendo

nesse impressionante domínio
de cores, luz e sabores
numa perfeita união.

. * . * . * .

Luz soberana que emana
no horizonte clareando

e assim, incrivelmente terminando
mais um ciclo da noite

com o seu imenso clarão
devido aos seus raios.

. * . * . * .
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Brilho que se espalha
invadindo toda a sala
onde atualmente estou
da janela observando
essa aurora de valor.

. * . * . * .

Luz que resplandece
todo o interior

do quarto cuja penumbra acho
logo aqui não mais estará

devido ao seu fulgor.

. * . * . * .

Maravilhado vejo
mais uma aurora chegar
no horizonte iluminando

esse céu parcialmente escuro
porque a aurora com a sua luz

começou lentamente a lhe mudar.

. * . * . * .
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Quando a aurora chega
com o seu brilho e beleza

confesso, deixar-me abismado
com o seu poder que, no ato

arrasa com a escuridão.

. * . * . * .

Cores que atentamente olho
por verdadeiramente me fascinarem

por causa da luz e beldade
que nessa manhã sem vaidades

fascina-me sem vacilar.

. * . * . * .

Quando a aurora chegar
e tudo realmente iluminar

então, calmamente irei nadar
porque a sua luz tudo iluminará

devido o seu imenso fulgor.

. * . * . * .
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Deitado na areia estou
nessa praia cuja beleza e amor

realmente só é ultrapassada
pela aurora cuja brasa

logo e clareará e esquentará
esse de fato belo lugar

causando-o ser um verdadeiro esplendor.

. * . * . * .

Escuridão que chega e com o tempo passa
devido a luz realmente vasta

que a aurora tem e por isso arrasa
de fato toda escuridão.

. * . * . * .

Começando o dia em plena alegria
em meu escritório estou
totalmente iluminado

por causa da intensa luz que de fato
através das imensas janelas

no ambiente naturalmente entra
esquentando e iluminando

tudo quase no ato.
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. * . * . * .

Claridade que surge
e totalmente engole

a escuridão que não consegue
se manter perene

a luz que sempre lhe vence.

. * . * . * .

Aurora de beleza
poder e imensa grandeza

daí ser geralmente comparada
com a luz que sempre supera
a escuridão e o que dela gera

como por exemplo o medo
que, rapidamente em tantas vidas

infelizmente se espalha.

. * . * . * .

Luz realmente intensa,
silhueta que finca

diferentes observações.
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. * . * . * .

Quando a aurora chega
e nos revela a sua imensa beleza,

realmente confesso
que muitas vezes fico perplexo

por ver tanta grandeza..

. * . * . * .

Aurora cujos versos e prosas
continuamente existem

entre aqueles que persistem
continuarem narrando

a imensa beldade
que todos os dias veem
sem nenhum engano.

. * . * . * .

Chega mansamente e toma
de fato todo o horizonte

realmente nunca constante
por sempre mudar.
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. * . * . * .

Na imensidão da escuridão
repentinamente no céu vejo

uma imensa luz surgir
para assim lentamente destruir

o bréu que por fim,
aos poucos está sendo destruído.

. * . * . * .

Flora totalmente colorida,
fauna feliz e ativa

por causa do sol que ilumina
sem nenhuma frescura.

.

. * . * . * .

Esperando pela nova aurora
realmente formosa chegar

excitados verdadeiramente estamos
para ver assim o seu encanto
como também tudo clarear.
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. * . * . * .

Luz que aos poucos invade
as trevas que na realidade

chamamos de noite
e, que assim cria

realmente um novo dia
até mais uma vez

com a escuridão que virá outra vez
tornar-se noite.

. * . * . * .

Esperando um novo amanhecer
no meu quarto animado estou

e, quando a aurora surgir
com o seu intenso brilho

então até a rua irei, afirmo,
pois acho toda escuridão um horror.

. * . * . * .

O conhecimento é como a aurora, porque todo aquele
que sabe de verdade, em qualquer lugar com

naturalidade sempre brilhará.
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. * . * . * .

Aurora que marca
com fulgor e grande graça
os dias que assim nascem

revelando-nos uma verdade
de poder, saber e beldade

mas, que como nós,
seguindo um constante ciclo

no seu próprio tempo também passa...

. * . * . * .

Luz que traz sorrisos
mas também queimaduras...

Por causa deste sol sempre ativo
que clareia mas pode ser um perigo

devido a sua quentura.

. * . * . * .

Escuridão que terminou,
noite que assim com o tempo passou
para então, nesse ciclo de emoção
em muito breve realmente retornar.
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. * . * . * .

Aurora que fascinado vejo
alimentando assim esse velho desejo

de verdadeiramente poder
me expor sem nenhum medo

apenas por prazer
de teus raios em meu corpo receber

sem receios.

. * . * . * .

Vejo um sol em pleno plano
tudo clareando e mostrando-nos

que a sua intensa luz
é mesmo peculiar..

. * . * . * .

Observo a esplêndida noite
aos poucos desaparecer

porque, maravilhado vejo
um clarão lentamente chegando

e o escuro afastando
devido a intensa luz

que a aurora teima em gerar.
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 * . * . * .

Quando a nova aurora chega
com o seu poder e beleza

ilumina e fortalece
essa criação que sempre
dela naturalmente precisa
para assim poder enxergar.

. * . * . * .

O poder da aurora não está
apenas em sua beleza

mas no brilho que a sua natureza
oferece sem vacilar.

. * . * . * .

Aurora que faz parte
da divisão criada

por esse Ser cujo saber e poder
elaborou o dia e a noite

numa divisão exata.
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. * . * . * .

Luz que causa um esplendor
no horizonte distante

mas, realmente nunca constante,
porque o brilho que agora vejo

em pouco tempo mudará,
para então nesse mesmo lugar

a escuridão ocultar
para assim, essa enorme claridade
que clareia de verdade todo lugar

dar lugar ao escuro
tornando assim um período escuro
mas, que por fim também passará

nesse ciclo contínuo
sem vista de quando parará.

. * . * . * .

Aproveitando a frescura dessa brisa
deleito-me olhando o mar

enquanto calmamente espero
a aurora que por certo
irá a todos encantar.
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. * . * . * .

Muitos dizem não ter nada a ver
o dia com o sol

e a noite com o seu luar
mas, como sei que tudo está

totalmente interligado
então, prefiro é claro

observar pacientemente e deitado
na confortável cama de fato

a maravilhosa aurora
com a sua luz gloriosa

lentamente no horizonte chegar.

. * . * . * .

Luz que engrandece
os meus olhos que sempre
não se cansam em te olhar...

Oh! Bela aurora!
De fato sempre formosa

daí, realmente tudo clarear.

. * . * . * .



116

Quem disse que me esqueci
da noite que passei a cantar e dançar,

é porque não sabe
que, em prol da verdade

isso fiz, para a aurora olhar.

. * . * . * .

Quando a aurora chegar
estarei aqui lhe esperando

descontraidamente nadando
nesse doce e belo mar.

. * . * . * .

Raios de luz que iluminam
intensamente o meu quarto

clareando de fato
devido o seu fulgor e vigor

esse lugar que já estava
a espera do seu esplendor.

. * . * . * .
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Claridade que me faz
realmente cada vez mais

sorrir de alegria
por ver que a escuridão

temida até então
rapidamente transforma-se

num claro e lindo dia.

. * . * . * .

Aproveitando as férias
nessa fazenda cuja aquarela

de fato é um verdadeiro esplendor,
vejo com animação e vigor

todo esse fulgor
que a aurora de valor

no céu maravilhosamente disponta
com todo fervor.

. * . * . * .

Dia totalmente ensolarado
devido a aurora

realmente gloriosa
daí, parecer encantado.
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. * . * . * .

Em breve amanhecerá
e mais uma noite passará

com a chegada de uma nova aurora
qual, por um certo tempo

magnificamente iluminará.

. * . * . * .

Caminhando bem cedinho
na areia dessa praia espetacular

animado vejo aos poucos
um bonito clarão chegar

anunciando-nos que um novo dia
por causa da aurora chega

para nos iluminar.

. * . * . * .

Toda manhã experimento o teor
e testemunho o valor

que a aurora nos oferece
devido a sua claridão e calor.
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. * . * . * .

Quando paro para analisar a divisão
durante o processo da criação

qual, dividiu o dia da noite
numa impressionante exatidão,

confesso que ao atentamente observar
o momento que ocorre

essa magnífica transformação
fico completamente abismado

ao observar o incrível ato
no momento quando o céu inteiro

fica iluminado devido a luz
que a aurora possui de fato.

. * . * . * .

Uma nova aurora irá nascer
e com isso, uma nova criação

daí, realmente gostar
porque, além de profundamente admirar

todo o seu colorido
aprecio também o seu fulgor

que, graças aos seus raios de vigor
aquece e bronzeia sem vacilar.
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. * . * . * .

Claridade que naturalmente invade
até mesmo o interior

desse outrora escuro quarto
onde dormia de fato

debaixo do macio cobertor.

. * . * . * .

Todos os dias alegremente te vejo...
Oh! Aurora cujo relevo
e verdadeiro esplendor

convida a todos para com gozo
celebrar diariamente o seu teor.

. * . * . * .

Acho realmente fantástico
de fato ver o teu clarão

para assim, diariamente sair
e poder por fim

celebrar essa emoção.
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. * . * . * .

Amarelo que no céu vejo
misturando-se com o azul

do céu hoje repleto
de nuvens brancas que vejo

rapidamente passarem
que, como essa aurora de verdade
em breve passarão na realidade

e o escuro também momentaneamente
no horizonte se fará presente

para que todos nesse ciclo grandioso
possam por um curto período também ver.

. * . * . * .

Cedinho te vi
por isso corri até o jardim
pois, finalmente por fim

a escuridão terminou
e ,ais uma noite passou

surgindo assim a claridade
que, em prol da verdade,
por causa da realidade

também conhecerá o seu fim.
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. * . * . * .

Deslumbrado realmente estou
com todo esse fulgor

que repentinamente apareceu
no céu outrora breu

criando assim um verdadeiro esplendor.

. * . * . * .

Admiro imensamente a aurora
verdadeiramente gloriosa

pois, independente da estação
e, demonstrando uma incrível interligação,

com a sua intensa luz clareia
substituindo assim um período
que, sob uma claridade suave

também bela de verdade
mostra-nos uma outra realidade

qual, chamamos de noite
devido a falta dessa claridade

que a aurora em si tem de verdade.

. * . * . * .



123

Quando a aurora chega
revelando-nos toda a sua grandeza

francamente fico animado
por ver mais um dia de fato,
tudo por causa de sua luz.

. * . * . * .

Clareia-me oh intensa luz...
Ilumina-me completamente!
Para que assim possa por fim

em paz e nunca mais
ser cego e fim.

. * . * . * .

Vejo-te aos pucos chegando
e maravilhosamente pintando

o céu que sem enganos
estava até pouco tempo escuro

como se um imenso e invisível pano
cobrisse o teu brilho de ouro.

. * . * . * .
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Admirado estou apaixonado olhando
a tua beleza e poder

que revelas por querer
para assim, possamos por fim

totalmente iluminados
as nossas vidas seguirmos

nesse claro quadro.

. * . * . * .

Não me canso de te admirar
e assim, por um certo tempo

atentamente te olhar...
Oh! Aurora majestosa
colorida e gloriosa

que sempre vem para nos clarear.

. * . * . * .

Claridade cuja beldade
deixa-me realmente perplexo

por causa do poder e nexo
que essa possante luz

no horizonte vem fazendo.
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. * . * . * .

Quarto totalmente iluminado,
varanda realmente colorida
por essa bela estrela divina

sol de intensos raios.

. * . * . * .

Céu totalmente iluminado,
horizonte realmente claro,
luz que simplesmente acho

ser um verdadeiro esplendor.

. * . * . * .

Claridão na imensidão
que reflete até o mar
hoje realmente calmo

mostrando-nos um retrato
do que a luz pode causar.

. * . * . * .
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Gosto de ver a claridão
que diariamente ofereces

substituindo assim as noites
e, nessa dimensão

através do teu clarão
a tenebrosa escuridão

tornar-se em um colorido
poderoso e qual afirmo

realmente encher-nos de paixão.

. * . * . * .
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