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Quando o amor fala mais alto

em versos de benquerer.

                                                       O autor
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Toda pessoa sensata
e, que realmente está de bem

tanto consigo mesmo,
como com o seu mundo exterior,
naturalmente que viverá sempre

os seus dias contentamente
por obviamente saber viver.

Contanto resolvi criar
e assim, merecidamente cognitar

essa obra como Benquerer,
primeiramente por achar

realmente eloquente
dessa maneira se viver.

Portanto nesse contexto,
vale a pena prestarmos atenção

às escolhas que fazemos
no curso de nossas existências

usando obviamente sempre o saber
pois, só colheremos o Benquerer

se realmente plantamos
sementes livres de engano
porque, viver na plenitude

significa existir colhendo a felicidade
contanto, usufruindo os frutos

das excelentes sementes
que sapiamente plantamos por fim.

PREFÁCIO
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SOBRE O AUTOR

 Primeiramente agradeço a Deus pela construção de mais um livro
poético, qual, dedico-o aos apaixonados dessa bela língua
romântica e jovial.

     Silvio Parise nasceu no bairro do Catete, Rio de Janeiro, em
junho de 1957. Tem 30 livros poéticos publicados, sendo que
desses, quatro foram editados em coautoria com a sua querida
mãe, poetisa e escritora Mainá Medeiros ( já falecida ), e um, em
coautoria com o escritor, poeta e jornalista Lenival de Andrade.
Está presente em mais de 120 Antologias nacionais e internacionais.
Dentre os principais Prêmios recebidos constam o 9th Brazilian
International Press Award com a coletânea Brava Gente Brasileira
em Terras Estrangeiras – Vol. II ( 2006 ), e, pelo conjunto de suas
obras literárias, a Medalha Monteiro Lobato de Literatura
concedida pela Associação dos Poetas de Angra dos Reis ( RJ ),
em parceria com a Editora Mágico de Oz ( 2016 ), e o Troféu
Cora Coralina de Honra ao Mérito concedido pela ALG –
Academia de Letras de Goiás ( 2016 ). Escreve poemas líricos
desde os treze anos de idade nas categorias Samba, MPB,
Romântica, Bossa Nova, Soft Rock e Bolero ( todos registrados).
É poeta, escritor, compositor, contista, filósofo e tradutor. É seguidor
da doutrina internacionalista por acreditar ser possível existir num
mundo sem fronteiras e pratica meditação por mais de vinte anos.
Participação na Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro
em 2003 e 2009.
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Em 2011, organizou a “ LUZ - Antologia Internacional de Poesia e
Prosa ” e, em 2015, “ AURORA - Coletânea Internacional de
Poesia e Prosa ”, ambas foram eloquentemente editadas pela Celeiro
de Escritores/Editora Sucesso.
Estudou até o segundo ano universitário Artes Liberais no CCRI (
Warwick Campus ) mas não concluiu, o autor é deficiente visual (
portador de glaucoma ).
Escreve regularmente na revista Varal do Brasil cuja sede localiza-
se em Genebra, Suíça.

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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Amores que passam...

Lembranças que ficam,

Ciclos de paixões que acho

Para sempre marcarem uma vida.
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CRIAÇÃO

Um dia, nessa Criação sem agonias
Deus alegremente te fez
da costela de um homem
para 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 amável Ser nos ofertou
caso contrário, a desintegração ocorrerá de fato,
causando com isso muito ódio, é claro,
portanto, exatamente o contrário
do que esse Deus super adorável
essa gigante e eclética Criação imaginou.
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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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 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

que, francamente falando,

verdadeiramente só desanima.

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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ENCONTRO MARCADO

Todos nós teremos
aqui, como também no outro lado,
nessas magníficas dimensões de fato,
um inesquecível encontro marcado
com esse eterno e amável Ser
realmente repleto de Luz
cuja Bíblia chama de Jesus.
Quanto a isso, podem ficar descansados...
Portanto preparem-se!
Pois Ele irá te receber, é claro,
mas, primeiro terás que crer,
e em seguida se arrepender
para, então, obviamente seres perdoado.
Isso requer uma preparação
física, assim como espiritual,
porque verdadeiramente o mal
terá que dar lugar ao bem
nessa transformação que sinceramente
para ocorrer, dependerá do que você decidir.
Contanto, aceite realmente ser tocado
e esse encontro marcado
se tornará uma realidade.
Graças à sua Palavra rica em Bondade,
assim como o incondicional Amor
que Nele reina de verdade.
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CAMPO

Caminhando no campo verde

e, realmente repleto de flores,

converso com os pássaros,

seres que francamente acho

serem verdadeiramente uns amores.

Para, em seguida me enclinar

e profundamente cheirar as flores,

perfume que acho ser

fundamental para o prazer,

natureza que assim revela-me os seus valores.

Para, então, ao lado de uma cascata

na sombra de inúmeras árvores

e, ao som de várias garças,

nesse imenso campo e em plena graça,

por longas horas atentamente observar

essa natureza formosa, viva e vasta!

Que, sinceramente tem muito a nos ensinar.
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E assim, alegremente respiro

o seu invisível, puro e incrível ar,

oxigênio que gratuitamente nos dá

por isso aqui ser um verdadeiro paraíso.

Portanto, agradecido realmente estou

por de fato poder aqui estar

caminhando nesse campo de esplendor.

Porque muitos infelizmente não entendem

que, naturalmente temos que preservar

essa natureza que às vezes,

quando a fundo lhe observamos,

verificamos até parecer ser mágica!

Pois, transforma sem nenhuma raiva

as maldades que muitos lhe infligem

por ignorância e plena burrice.

Por isso, na paz e feliz aqui estou

me comunicando diariamente com a fauna

juntamente com a flora,

nessa aquarela realmente gloriosa,

campo que tanto amo por entender o seu valor.
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ILUMINA-ME!

Ilumina-me!

Oh, Ser cheio de esplendor

revelando-me o teu Amor

que, realmente tudo atina.

Ilumina-me!

Oh, Luz sublime e divina...

Espírito manso e certo,

mostrando-me o que não está correto

em minha simples e breve vida.

Para, que assim, conforme o que me mostrar,

possa definitivamente mudar

e, então, livremente divulgar

tudo aquilo que por Amor a todos ensina.

Pois o mundo está repleto de maldades

que, infelizmente, aumentam rapidamente,

porque decidiram seguir meras inverdades

por isso, são cada vez mais tristes de verdade.

Daí, veemente pedir-te!

Oh! Deus imutável... Ilumina-me!

Pois preciso constantemente do teu amparo.
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MULHER

Mulher, ser totalmente inteligente

Universalmente sempre presente

Louvada por muitos, odiada por outros, mas...

Habilitada para nessa estrada de

Espinhos e diversas pedras ousadas

Realmente, apesar dos obstáculos perenes, brilhar.
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ESPERANÇA

Estamos realmente chegando

ao final de mais um ano

que me parece ter se apressado

pois passou e, pelo menos para mim,

tive a impressão de ter sido breve de fato.

Porque, lembro-me que

quando entramos num novo ano

os dias pareciam correrem

tão apressadamente que às vezes

até me confundia quanto ao dia

que estava naturalmente vivendo

pois, realmente as semanas passavam

dando-me à impressão que os dias estavam

completando numa corrida contínua.
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Mas mesmo assim persisto

a minha caminhada repleto de esperança

e, embora não veja no mundo

infelizmente a tão sonhada bonança,

desejo a todos que esse novo ano

que em breve irá surgir,

traga paz, e assim, reviva a esperança

importante para obtermos

os nossos tão sonhados desejos

importante para o desenvolvimento

de uma raça que infelizmente

diariamente se amassam,

porque acredito que perderam

o amor juntamente com o zelo

vivido quando se realmente ama

ou, quando na realidade

se tem nessa vida esperança.



24

FLORES DO CAMPO

Passeando nesse jardim de relevo brando

repleto de flores perfumadas

paro e sento-me na grama

verde e realmente bem cuidada.

Para, uma vez sentado e, agora do alto,

impressionadamente observar

as flores do campo cujo encanto,

realmente fazem os meus olhos lacrimarem.

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, em principal, graças às rosas.

Para, ao longe radiante avistar

uma família de coelhos alegre a brincar

diante as flores desse magnífico campo

que lhes perfumam por também vos amar.
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O AMOR ESTÁ NO AR

Respiro totalmente apaixonado
o Amor que constantemente está
no ar, é claro.
Para assim, inspirado por fim,
no computador alegremente começar
radiantemente a digitalizar
poemas que rapidamente
surgem em minha mente
como se fossem uma chuva
não formada de água
mas sim, contendo letras
que, eloquentemente agrupadas,
talvez incrivelmente lançadas
por poetas que já se passaram
e, portanto, agora vivem no outro lado
aproveitando o amor
que continuamente está no ar,
causando nesse processo
poemas de magnífico teor.
Contanto, maravilhado estou
com tudo isso que vem acontecendo
e, com o amor que realmente sinto
para amavelmente nos ensinar
que a vida é eterna e tem valor.
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VIDA SAUDÁVEL

Quando vivemos na paz

e realmente amamos

então, podemos livremente dizer

que vivemos uma vida saudável

porque na realidade não abusamos,

por entendermos que o engano

nos prejudicam de fato.

E assim, usufruindo as delícias

de um amor que decidimos

não conhecer o seu fim,

amavelmente existimos os nossos cotidianos

em ardentes beijos e apertados abraços

contanto, para a vida sempre sorrindo.

Pois, verdadeiramente entendemos

que essa existência logo passa...

E, sendo assim, preferimos existir

unidos e continuamente amando

por francamente entendermos que

só vale a pena realmente se viver

se vivermos uma vida saudável.
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DETALHES

Recordando amavelmente os detalhes
desse amor que realmente sentimos
um pelo outro de verdade,
vejo alegremente que nascemos
para unidos vivermos
uma existência cujo relevo
reflete a nossa felicidade.
Primeiramente, porque há muito tempo
que decidimos abraçar
a bondade que sabemos
somente bons frutos nos dará.
E assim, analisando esses detalhes
e, radiante devido à felicidade,
fervorosamente agradeço a Deus
por causa de sua bondade,
toda bênção que na realidade
devido à aliança que fizemos
e, ao pé da letra seguimos
com toda sinceridade.
Porque acreditamos que cada detalhe
que diariamente acontece em cada vida
tem a permissão desse Ser
cuja união, devido ao seu imenso saber
é sempre muito bem vista.



28

LÁBIOS DE MEL

Beijando os teus lábios de mel

sugo com paixão o teu amor

e, em abraços que amassam

a tua branca e curta blusa,

cheiro por um certo tempo

o teu longo e perfumado pescoço

sentindo um aroma gostoso

suavemente em minhas narinas penetrar,

sob a delicada luz do abajur sempre sereno.

Para, então, no azulado sofá,

aproveitando a noite e nosso amor,

entre baforadas de cigarro

e goles desse vinho danado,

livremente nos entregarmos

ao caloroso e poderoso cupido.



29

Para assim, agora, completamente despidos,

mais uma vez sentirmos o contato

desses corpos quentes de fato

e, totalmente molhados

devido à incrível libido.

E assim, aproveitando por fim

esse prazer sexual que gostamos,

incansavelmente beijo

os teus lábios de mel

rosados e formosamente carnudos,

enquanto ao mesmo tempo

baixinho no meu ouvido

sussurras palavras de juras

quais, romanticamente me afirmam

esse amor querer continuar.
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RISOS

Muitos vivem de risos

devido à constante felicidade

que na realidade gozam

por serem felizes e primorosos

em relação às suas prioridades.

Porque comumente se esmeram

nas coisas que com amor abraçam

daí, ser justo se dizer que,

riem por saberem o que querem de fato.

E assim, nessa felicidade existe

uma vida repleta de sorrisos

quais, nesses discretos risos nos revelam

o amor que têm interno

por isso, riem até não poderem mais.

Talvez por esse motivo terem saúde

pois, além de viverem na plenitude

conhecem perfeitamente o sossego,

razão de existirem totalmente felizes e na paz.
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DÁDIVAS

Acredito nas dádivas por reconhecer
virem desse Ser realmente especial,
Criador de tudo e de todos!
E, apesar de sua natureza ser assim,
ainda por cima é super bondoso
e totalmente amoroso
por isso, constantemente nos desvia dos perigos
nessa existência realmente contínuos,
abençoando-nos com as suas dádivas
que, sinceramente são sempre bem vindas.
Para então, devido à sua paixão
essas dádivas obviamente aproveitarmos
e, nessa aliança de amor, é claro,
as dádivas através Dele recebidas
alegremente em nossas vidas aplicarmos
no intuito de tocarmos
e assim, obviamente abençoarmos
outros nesse processo recíproco
que realmente tanto admiro
por obviamente entender que,
as dádivas recebidas têm de ser usadas
como um instrumento em benefício
dessa imensa e eclética criação
que, na realidade, rapidamente passa...
Daí, termos de usar em benefício coletivo
essas magníficas dádivas.
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DEIXA-ME...

Deixa o amor nos envolver
e carinhosamente nos cativar
aqui nesse confortável lar
onde os cupidos já
há muito que nos flecharam...

Deixa-me, oh Deus!
Que esse amor continue
nos unindo nesse perfume que sinto
ser o fruto das tuas ondas de Luz

Contanto, deixa-me continuamente ficar
vivendo essa linda emoção
para assim, nesse elo de comunhão
continuar amando sem fim

Porrtanto, deixa-me Senhor
de tuas preciosas mãos nunca fugir
para então, poder ver enfim
esse magnífico Amor em mim fluir.



33

É TUDO UMA QUESTÃO DE CONSCIÊNCIA

Todo ser que vive num país considerado livre,
como também evoluído,
tem a legislação que lhe protege
podendo assim realizar livremente
os seus direitos cívicos,
para então honestamente,
assim como construtivamente existir.
Contanto nesse contexto vejo,
que é tudo uma questão de consciência
pois, sabendo que dessa breve existência
de fato não levamos nada, apenas deixamos...
Então, francamente não entendo
o motivo pelo qual tantos se incriminam
por erroneamente abraçarem
caminhos tortos cuja verdade
simplesmente não existe,
porque infelizmente persistem
viverem vidas erradas e sem nenhuma bondade.
Portanto, ser justo se dizer
que é tudo uma questão de consciência
pois, tristemente preferem as aparências
do que o poder e a beldade
de existirem de verdade
usando as suas consciências.
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DIVERSIDADE

Existimos numa diversidade de informações

que rapidamente se interligam

em multitudes de línguas

que, em contrapartida, nessa diversificação

claramente nos indica a direção

que a sociedade sempre em evolução

está tomando para a sua própria transformação.

Porque sabemos que existimos

numa criação totalmente eclética,

por isso a sua estética realmente muda

conforme às inúmeras doutrinas

claras ou realmente absurdas

às massas diariamente ensinadas.

E assim nessa diversidade vivemos,

por isso muitas vezes devido

às diferentes formas de mentalidade

por causa dos ensinamentos absorvidos

e até mesmo diversas vezes
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erroneamente entendidos

pois, infelizmente foram

propositadamente torcidos,

em vez de fazerem somente o bem,

passam tristemente a verem

a beleza do poder da criação livre

como se ela tivesse sido criada

para destruir aquele dogma ensinado

completamente torcido, portanto errado

e, com isso, passam a ver

por serem verdadeiramente míopes,

toda essa magnífica diversidade

criada por mentes cuja realidade

focaram sempre com naturalidade

porque recusaram de terem as suas mentes lavadas.

E nesse contexto de nexo e muito êxito,

tornam-se muitas vezes pioneiros

nas diversas áreas que arduamente pesquisaram

conseguindo então com mérito

descobertas que por certo

ajudarão na diversidade para o bem das raças.
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QUANDO O AMOR FALA  MAIS ALTO

Tenho realmente observado
em toda existência de fato
que, quando o Amor fala mais alto
e livremente a gente se entrega
então, as constantes dificuldades
que no período de uma vida
sempre aparecem de verdade
ficam na realidade mais leves
pois, a paixão continuamente insiste
sem realmente nenhuma tolice
em combatê-los com toda naturalidade.
Porque, quando o Amor fala mais alto
claramente podemos em cada ser ver
que, independente dos problemas
no cotidiano enfrentado,
apesar de às vezes ficarem decepcionados,
esses seres têm a força
de darem a volta por cima
graças a paixão que continuamente
em suas vidas sempre atinam.
E assim felizes vivem!
Pois naturalmente sabem
que, quando o Amor fala mais alto
então, estão no lado da verdade
daí, diariamente sentirem
a cada vez mais rara felicidade.
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 AMOR: UM SENTIMENT O

QUE DESCONHECE FRONTEIRAS

Tenho observado em minhas andanças

por esse mundo eclético

vasto, fértil e verdadeiramente belo

que, o Amor é um sentimento

que desconhece fronteiras

pois, constantemente vejo

seres de países totalmente diferentes

se apaixonarem e livremente se amarem

apesar do idioma que sabem

ser completamente diferente

contanto, realmente distinto.

Portanto está comprovado

que o Amor de fato

é um sentimento que desconhece fronteiras

e, quando, cautelosamente analisado

então, chegamos à conclusão

ser realmente uma correta decisão.

Porque sabem que as fronteiras só dividem,

enquanto o Amor obviamente é livre,

além de trazer paz, felicidade e união.
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COTIDIANO EM PROL DO BEM

Existo num cotidiano

que realmente desconhece o engano

por ser em prol do bem,

e assim livremente amando,

abracei por querer, mas também por ver,

a literatura porque acho ser

um verdadeiro encanto.

Pois nela viajamos sem realmente sairmos

do lugar onde naquele instante estamos

apaixonadamente lhe criando

ou, avidamente, pacientemente lendo

para assim, sábios por fim,

devido ao caminho que tomamos,

nesse cotidiano em prol do bem

continuarmos sempre nos educando.
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Porque a vida é repleta de decisões

quais, constantemente surgem

e, devido à lei universal

só colheremos obviamente o mal

se de fato o engano foi o que

nessa existência abraçamos.

Por isso sou completamente feliz

por ter realmente abraçado

um cotidiano em prol do bem

pois, infelizmente vejo tantas vidas

amarguradas, derrotadas e sofridas

por tristemente não terem

abraçado o caminho do bem.



40

ENCONTRO LITERÁRIO

Aproveitando a incrível beleza
que essa magnífica natureza
na estação da primavera
realmente sempre singela
amavelmente nos oferece,
estamos todos reunidos
nesse encontro literário
tomando café, é claro,
nesse Café cujo ponto
achamos ser fantástico!
Porque, francamente é
um lugar super aconchegante
e, talvez por isso a sua clientela
aproveitando a paisagem também singela,
é única nessa região, afirmo.
Daí, hoje estarmos reunidos
aproveitando esse encontro literário
para, obviamente, livremente trocarmos
nesse maravilhoso e importante cenário
as nossas constantes e vibrantes ideias
no contexto desse belo quadro.
E assim unidos estamos...
Usufruindo ao máximo a poesia
que, realmente há muito tempo
com devoção e uma impressionante paixão
alegremente abraçamos.
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POETAS EMERGENTES

Somos Poetas emergentes

e, portanto, numa mesma semente

procuramos incansavelmente escrever

primeiramente, em nossa língua porque

além de no mundo realmente estarem

rapidamente a crescer,

amamos e sentimos ser

um idioma verdadeiramente rico!

Contanto, contribuímos em muito

com o nosso profundo conhecimento

um planeta que urgentemente precisa

obviamente do nosso saber.

E assim unidos estamos,

caminhando em prol da comunicação,

como também da livre expressão,

por sinceramente entender

que, na realidade vale a pena

essa forma de arte com toda naturalidade

juntos de verdade desenvolver.
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Portanto, com paciência, dedicação e prazer

os Poetas emergentes vêm surgindo

e eloquentemente estão contribuindo

em suas línguas de contínuo crescimento

e, por essa razão importância,

obras que aos poucos através da crítica

estão sendo cuidadosamente analisadas

e muitas vezes por grandes instituições

até mesmo merecidamente premiadas,

apesar de terem sido escritas em línguas

que no mundo ocidental infelizmente

são verdadeiramente pouco usadas.

Daí, naturalmente estar contente

por ler, como também ver,

Poetas emergentes competindo

com escritores de idiomas que

há muito que controlam esse mercado,

provando-me nesse contexto adequado

que os Poetas emergentes realmente

estão a crescer num ritmo fantástico!
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LETRAS: UM COTIDIANO ESPET ACULAR

Desde criança que abracei as Letras

por ver realmente ser

um cotidiano espetacular.

Por isso, apaixonado afirmo

que as Letras nos elevam

e, eloquentemente nos deixam

vivermos uma existência singular.

Para, então, livremente expressarmos

os vocábulos sapiamente

que aprendemos diariamente

em nossa vida cujas Letras constantemente

nos levam a excelentes universos

profundamente mergulhar.

E assim, em pesquisas perenes

aprendemos palavras que continuamente

irão nos fazer nesse mundo crescer

e, sendo assim, sempre brilhar.
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UMA BREVE ANÁLISE DA  MULHER NA  SOCIEDADE

Quando calmamente analisamos

o lugar da mulher na sociedade

então, vejo ser uma grande maldade,

como também injustiça,

devido o tão pequeno número

de mulheres líderes nesse mundo

por isso, achar um absurdo incrível!

Pois, muitas ainda por cima são mães

daí, optarem na realidade

trabalharem em seus próprios lares

e assim, à distância realmente administrarem,

mostrando ao mundo que têm capacidade

como qualquer outro homem

que tenha o mesmo nível educacional

contanto, as mesmas qualificações.

Provando com isso também

que tudo não passa de uma pura ignorância

portanto, de meros mitos e um triste estigma

qual, rapidamente tem de acabar.
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Porque, afinal de contas da mesma maneira

que o homem é capaz de amar

e naturalmente procriar,

a mulher que tem visão e habilidade

sabe conviver na realidade

com homens por pura amizade,

contanto sem intimidades

que possam ao sexo levar.

Pois todo ser é realmente capaz

isto é, se dado oportunidades,

de evoluir de verdade

ao potencial que Deus nos dá.

E, quando fiz essa breve análise

sobre a mulher em nossa sociedade,

concluí que a mulher na realidade

quando ignora os favores de pura maldade

e sabe naturalmente se prezar,

tem também o seu distinto lugar

nesse mundo que francamente não cansa

de constantemente lhe olhar e julgar.
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BENQUERER

Quando alguém realmente só pensa no bem
então, o seu mundo tem de ser

sempre constantemente interligado
com o amor, é claro,

porque essa pessoa demonstra ter saber
e, sendo assim... Transmite ao mundo por fim

que tem benquerer.
Isso só acontece quando verdadeiramente

lá dentro de nossos botões,
portanto de nossas emoções,

decidimos independente de como nos sentimos
continuamente fazer o bem

por entender que só colhemos
aquilo que plantamos e fim.

Portanto, o benquerer pode ser definido
como um jardim repleto de flores
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e, embora existirem algumas pedras
que insistem o seu cenário mudar,
como também alguns espinhos,

se francamente olharmos com carinho
então, logo veremos que, apesar da instabilidade

física, assim como espiritual
que realmente causam de verdade,

existe também o outro lado
ou seja, uma outra realidade

qual, se olharmos e, contanto usarmos
a sempre divina bondade

então, estaremos de verdade
com toda naturalidade,

existindo na realidade, para muitos impossível,
do bem viver porque

fomos receptíveis ao benquerer
contanto, fundamentalmente decidimos

não abraçar a maldade
que as pedras e os espinhos na bobagem

tentaram impedir a realidade
de vivermos livres e sempre amando

portanto, de rejeitarmos qualquer tipo de engano
pois, com paixão abraçamos o benquerer.
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AMOR

Nas delícias do Amor vivo

uma vida simples, mas exuberante!

Devido à paixão constante

existente em meu interior.

Porque soube abraçar o amor

com toda naturalidade,

por causa da receptividade

que abraço com todo fervor.

Pois entendo que,

o Amor tem de ser correspondido

por ser uma avenida de duas vias

por isso, obviamente que não acredito

nas aparências ou egoísmo,

porque o Amor é um sentimento lindo!

Qual, significa saber.

Pois feliz é todo ser

que realmente não se engana

e, nessa importante constância

inteligentemente vivem-o,

por entenderem que sem o Amor

não vale a pena se viver.
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E POR FALAR EM AMOR...

E por falar em Amor...
temos rigorosamente o dever
de realmente reconhecer
que essa magnífica emoção tem de ser
sentida e diariamente praticada
literalmente em todos os lugares
para, então de verdade
as nossas existências terem beleza
existindo nessa grande dádiva.
Porque essa vida só tem graça
quando ensinamos e, portanto praticamos
o Amor verdadeiramente pleno!
Aquele maravilhoso sentimento
que na realidade tanto admiramos,
por realmente ser genuíno
e, sendo assim, não consentir nenhum engano
que venha lhe destruir.
Porque o verdadeiro Amor é assim,
não mente e nem muito menos fere,
por ser completamente cristalino
pois, ele reflete a imagem
de quem o pratica de verdade
contanto, daquilo que naturalmente somos
daí, podermos livremente exprimir
esse legítimo sentimento com todo fervor.
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LÍNGUAS
Adoro sentir nossas línguas
em beijos nunca atrevidos

aliás, são sempre bem-vindos
até nas horas em que nos exaltamos

por algo que não concordamos
como, por exemplo, um evento

que sabemos irá complicar
a hora de irmos deitar

momento esse, para mim, imprescindível!
Pois te amo e te quero

exatamente da maneira que és!
E, quando não te sinto ou vejo

em nosso refúgio cujos segredos
contrastam com os quadros

de humanos nus e livres
na teimosia que a beleza existe

mostrando o corpo com todo o seu esplendor.
Para, nesse sabor refletir e sorrir
entre afagos, sussurros e beijos,

paredes que não nos impõem medo
pois vivemos um grande e sublime amor.

Portanto, assim existimos
na nossa forma de amar,

abraçando e sendo abraçados
em beijos livres e prolongados

aproveitando ao máximo o nosso bem-estar.
Porque gostamos quando as nossas línguas

em carícias de afeto se tocam
demonstrando um romantismo maduro

vindo de corações corajosos
por continuamente aceitarem sempre Amar.
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CAFÉ AURORA

Como é gostoso poder recordar
momentos preciosos vividos
no Café Aurora que sinto
ser distinto, portanto peculiar.
Porque ali, entre amigos costumava
passar realmente longas horas
trocando ideias gloriosas
à respeito do cotidiano
em versos livres cujo encanto
se assemelhava com a beleza de toda aurora.
Éramos jovens e entusiasmados
com o desenrolar de nossa nação
e, recordo-me que até recortávamos
os artigos que avidamente tínhamos lido
nos jornais cuja tradição afirmo
colidir com o que naturalmente víamos
diariamente pelas praças da desunião.
Mas mesmo assim,
entre cafés, pastéis, fumo e muita risada
passávamos noites animadas
nessa convivência também marcada
pelos cânticos, beijos e namoro
que obviamente surgiam
devido ao cio em plena alvorada.
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IMPEACHMENT  EM PROL DE UM PAÍS MELHOR

Vi ontem através do meu computador

após muitos meses de manifestações que às vezes

até atos de violência causou,

uma votação totalmente democrática

que ocorreu na Câmara dos deputados

qual, por larga margem de votos

o impeachment foi aprovado

e, portanto, agora enviado

para o sempre conturbado Senado

para então, finalmente votarem

o que a Câmara por maioria aprovou

como também a grande parte da sociedade.

Pois, finalmente viram

e obviamente se cansaram

de verem tanta impunidade

assim como corrupção à vontade

entre vários corruptos políticos.

Impeachment que assim trará

uma nova esperança de verdade
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para essa já tão sofrida sociedade

que simplesmente almeja

um país sólido e capaz na realidade.

Contanto, totalmente feliz ontem vi

juntamente com todo o mundo

a votação que iniciou

o impeachment em prol de um país melhor,

porque do jeito que o Brasil está

realmente não poderá continuar,

pois dez anos já foram perdidos

e muitos absurdos infelizmente cometidos

por causa da falta de bom senso

do povo que outrora votou

sem francamente esses políticos

cuidadosamente analisar.

Mas agora, vejo uma nova aurora chegar

refletindo a força da democracia

que, com barulho e grande agonia

removeu com coragem e simpatia

a corrupta que iniciou isso tudo

juntamente ao partido que ironicamente dizia

ao povo e pelo povo sempre trabalhar.
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LIÇÃO DE AMOR

Muitos costumam constantemente falar

sobre a paixão de um grande amor

porque passaram por momentos de sabor

que só a paixão realmente

oferece continuamente esse fervor.

Por isso não esqueceram

a lição de amor recebida

por seres cujas vidas livremente escolheram

o caminho do amor.

E assim felizes vivem!

Pois, naturalmente reconheceram

que, quando existe respeito

e, obviamente sinceridade

então, o Amor flui de verdade

devido à sincera união.

Lição de Amor que assim

veneram e têm como um marco

daí, existirem nesse compasso

que, sinceramente narrando,

tanto para eles, como para todo o mundo

realmente só traz e faz bem.
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VERSOS DE PAIXÃO

Fala amor,

sussurra versos de paixão

para assim,

meus tímpanos e coração

poderem suavemente receber

sem ironias ou apelos você

como toda bela canção.

Para então, nessa união viver

na ternura que só o amor pode dar

quando, desobstruído se está

recebendo e abraçando palavras

de teor, sabor e graça

para, unidos nesse elo singelo

felizes livremente continuarmos

escrevendo os nossos próprios versos

desse nosso amor encontrado

pois decidimos nele acreditar.
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REVOLUÇÃO CULTURAL

Observando tudo que atualmente acontece
tanto nas praças sempre alegres
como também o que leio nos jornais,
vejo nitidamente que o que está ocorrendo
é de fato uma imensa revolução cultural.
Pois, animado diariamente vejo
inúmeras pessoas constantemente criando
em todas as áreas da arte,
revelando assim as suas experiências
numa revolução cuja consciência
demonstra o valor e poder
que a democracia aqui goza de verdade.
Para então, com toda naturalidade
nesse magnífico Parque devagar caminhar,
parando frequentemente para olhar
as diferentes fotos, pinturas e livros,
como também os discos e as esculturas
que, juntamente com as bijouterias
e a deliciosa e cheirosa culinária,
além de darem um tom de graça
mostra-nos o poder e incrível saber
dessa nunca silenciosa revolução cultural
qual, quando analisada até o seu final
logo vemos que todos ganharam
com o seu incrível sal.
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 FLOR DO MA TO

Para que me aborrecer contigo?

Flor da minha eterna esperança...

Cujo perfume realmente me encanta

com o teu jeito sempre vivo de mulher.

E, quando te abraço, te cheiro

e por logo tempo te beijo

então, é exatamente nesse momento

que te verdadeiramente te sinto

e, como o vinho te trago,

sentindo os teus carnudos

e eternos doces lábios

sempre num colante abraço me envolver.

Para assim, juntos por fim,

oh! Flor dos meus ensejos...

Lentamente puxar os lençóis

e, nessa cama realmente sós,

por um tempo te amar

e assim, alegremente me perfumar

para depois, ainda abraçados,

contigo, oh! Flor do mato, dormir.
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 AS PALAVRAS

Quando as palavras são construídas
e, eloquentemente ditas,
como também escritas
sem a intenção de ferir, mas sim,
de interligar e construir
então, poderemos dizer
que o mundo realmente ganhou
mais um ser que prima pelo valor
porque teima naturalmente em evoluir.
Contanto, nesse contexto sem enganos
observo animado a conjunção
que as palavras verdadeiramente têm
quando corretamente faladas
ou, obviamente digitadas
como essas que aqui nesse simples verso estão.
Pois, quando as palavras
após serem minuciosamente analisadas
por peritos nessa tão brilhante área
e os tais frequentes erros
nelas não forem detectadas
então, poderemos chegar à conclusão
que realmente mais uma pessoa
além de viver uma vida na boa
tornou-se livre devido ao saber,
assim como o incrível poder
que as palavras nos oferecem
para assim, nos entendendo por fim,
juntos nesse conhecimento evoluir.
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ESCREVER LIVROS PARA PUBLICAR HISTÓRIAS

Gosto imensamente de escrever livros
para, então, poder publicar histórias
e assim, aumentar o conhecimento

dessa sociedade que sinto
cada vez mais abraçar a literatura

por verdadeiramente reconhecerem
a sua inequívoca importância

nesse mundo que constantemente busca
por seres cuja cultura

enche-nos de esperança.
Por isso, já há algum tempo

decidi livros poéticos escrever
para assim, além de alegremente publicá-los

ao mesmo tempo livremente transmito
aos leitores que poesia, como eu curtem,
naturalmente nesses versos se deleitarem.

Portanto, contente escrevo livros
e, nesse contexto publicar histórias

transformando aos poucos a literatura
com a evolução dos novos tempos,

aproveitando o conhecimento escrito
em cada vibrante história
vibrantemente narrada,
apaixonadamente criada

pelos amantes dessa língua fabulosa.
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SENTIMENTOS

De todas as inúmeras emoções
que constantemente sentimos
em primeiro lugar deve estar
realmente o amor
pois, sem esse sentimento
de incomparável valor,
verdadeiramente não podemos
enfrentar esse mundo que sinto
cada vez mais tristemente desconhecer
este sentimento mor.
Daí, perderem-se em discussões
que na realidade só levam
a brigas que infelizmente vejo
por tanto tempo durarem...
Mostrando portanto claramente
infelizmente, totalmente desconhecerem
esse tão lindo sentimento
capaz de mudar muitas vezes
seres que outrora abraçaram
devido às decisões que tomaram
naquele momento não serem acertadas de fato.
Sofrendo assim as consequências
algumas vezes por longos  tempos,
graças aos sentimentos
erroneamente analisados
e, por isso, brutalmente na pele pagaram
por causa das emoções, contanto dos sentimentos
sentidos e erradamente avaliados.



61

PASSEANDO NO PARQUE

Passeando no Parque

sempre belo de verdade

aproveito com toda naturalidade

esse incrível esplendor

pois, amo na realidade

essa magnífica natureza

que se mostra com toda franqueza

revelando-nos o seu valor.

E assim, costumo caminhar

feliz e totalmente livre

dentre flora e fauna que aqui vivem

uma existência realmente singular.
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Porque, quando paro e por um tempo

totalmente maravilhado vos analiso

então, vejo como às vezes somos soberbos

por pensarmos erroneamente é claro,

que somos superiores e, contanto melhores

que essa magnífica natureza

que tudo faz para não somente nos embelezar

mas, também para nos alimentar,

assim como curar, tanto os nossos doentes corpos,

como os preconceitos que infelizmente criamos

sem tristemente conscientemente avaliar.

Portanto, aqui, livremente estou

fazendo aquilo que gosto,

passeando nesse Parque cujo amor

vejo naturalmente ser sólido!

Primeiramente, devido às vibrações que dele sinto,

além do seu exuberante colorido

que, constantemente me mostram

uma natureza cuja grandeza

vai muito além do seu fulgor.
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ANÁLISE DE UM PENSADOR DO BEM

Quando realmente por um certo tempo paro
e, cautelosamente analiso
as razões dos horrores diariamente vistos
verdadeiramente por todo o mundo
então, calmamente chego à conclusão
que muitos seres infelizmente
decidiram abraçar ironicamente
caminhos totalmente tortuosos
por isso, tristemente não brilham
pois são naturalmente viciosos.
E, nesses labirintos esquisitos
muitos infelizmente padecem
porque são incrivelmente traídos
em armadilhas que brutalmente terminam
vidas totalmente inocentes às vezes...
Portanto, analisando aqui estou
calado e completamente abismado
tentando apenas compreender
os motivos que levam tanta gente
em vez de fazerem o bem sempre,
abraçam caminhos errados por querer.
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AFEIÇÃO: UMA FORMA DE BENQUERER

Quando verdadeiramente alguém ama
esse ser só pensa e quer o bem
portanto, obviamente não engana.
E nesse contexto,
quando avaliamos os seus efeitos
então, logo chegamos à conclusão
que a afeição logicamente
é uma forma de benquerer
pois, sempre quando esse sentimento
é minuciosamente analisado
vemos que, por causa da afeição
claramente demonstrada,
tanto o ser que dá,
como aquele que recebe,
reflete o amor, afeição cujo valor
todo ser para magnificamente crescer
é uma forma de benquerer
pois, sempre quando esse sentimento
é minuciosamente analisado
vemos que, por causa da afeição
claramente demonstrada,
tanto o ser que dá,
como aquele que recebe,
reflete o amor, afeição cujo valor
todo ser para magnificamente crescer
para assim, livremente desfrutar do benquerer
importante para todo bem-viver.
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A PAIXÃO ACIMA  DE TUDO!

Quando aprendemos a colocar

a paixão acima de tudo

então, logo veremos

devido aos nossos próprios atos

tanto a nossa vida, como também a de outros

rapidamente mudar.

Porque, quando colocamos o amor

em tudo aquilo que fazemos

realmente em primeiro lugar,

observaremos que naturalmente

o nosso universo ao bem se abrirá.

Portanto gente comecem a pensar

que esse mundo coletivamente poderemos mudar

mas, essa decisão é exclusivamente sua

contanto, parem de andar perdidos na rua

e, comecem hoje mesmo a tomar decisões

colocando a paixão acima de tudo!

Pois, somente assim é que obterão

a paz por tantos desejada...

Porque o bem só traz saúde e união.
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ESTIMAR

Quando se estima algo ou alguém

é porque só queremos o bem

daquilo que fervorosamente abraçamos

e, portanto, realmente amamos

por obviamente entendermos

ser o caminho derradeiro

para a felicidade e contanto,

para o nosso próprio bem.

E, francamente narrando,

essa é a minha filosofia

como também religião

qual, sigo sem desvios ou enganos.

Porque na realidade sempre vi,
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e por isso naturalmente entendi

que a estimação além de trazer união

faz bem num efeito universal

devido ao amor, assim como o enorme sal

sempre presente nesse teor.

Sentimento que continuamente gera

vibrações de energia positiva contínua

por isso, todo aquele que verdadeiramente ama

ignorando obviamente os seus riscos,

apesar das decepções que sempre surgem

causadas por aqueles que infelizmente

persistem em não serem reais,

mesmo assim, apesar de ferido, o amor é capaz

de com o passar do tempo neutralizar

todo o mal infligido naquele ser que estima

e, portanto ama, apesar de não ser compreendido.
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HABIT AT

Temos urgentemente
que defender o nosso habitat
porque essa é a nossa casa!
Planeta onde nascemos e vivemos
e, há muito que nos agasalha.
Porque tristemente vejo
que a Terra rapidamente está morrendo,
sendo consumida pelos venenos
que diariamente muitos insistem
infelizmente nela espalhar.
E, quando horrorizado paro
para analisar tudo isso,
vejo claramente que lhes faltam
além de bom senso, também o benquerer.
Pois se esses seres realmente amassem
então, naturalmente teriam a coragem
de evitar esse tolo suicídio
que constantemente tantos praticam
destruindo assim esse habitat tão querido,
pelo menos por mim.
Porque em vez de semearem o bem,
continuamente maltratam ferindo
esse planeta realmente tão lindo!
E nesse processo sem nenhum nexo,
estão devido à insaciável ambição
velozmente também se destruindo.
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O AMOR

Desde a antiguidade

que alguns filósofos tentavam

falar sobre o amor, pois achavam

ser um tópico de valor

para uma sociedade cuja dor

estava cada vez mais claro.

Acontece que até hoje,

ninguém na realidade conseguiu

elaborar convincente

esse sentimento que muitos sentem

embora de formas diferentes

qual, eloquentemente chamamos de Amor.

Afeição essa sentida

verdadeiramente de várias formas

daí, ser mesmo glorioso

devido o poder que tem.
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Pois une vidas completamente diferentes,

muitas vezes até mesmo divididas

e, apesar das inúmeras intrigas

que comumente acontecem,

justiça seja francamente dita,

é realmente uma palavra digna

portanto, livre de qualquer engano.

E, francamente falando,

escuto-o frequentemente,

principalmente quando saio

para caminhar na praça

que acho sinceramente peculiar.

Porque ali, sinto que o Amor

está sempre no ar,

seja em forma de versos

ou, em declarações que atesto

como os filósofos serem

verdadeiramente singular.
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PAIXÃO PELOS LIVROS

Todo ser tem uma visão

qual, com afeição devemos seguir

por isso, quanto a mim,

naturalmente decidi abraçar

a paixão pelos livros porque

verdadeiramente o saber

imensamente me proporcionará.

Portanto, aproveito essa magnífica emoção

lendo, escrevendo e, nesse processo

procuro produzir com nexo

textos poéticos sempre na esperança

que trarão sabedoria e bonança

a esse mundo realmente complexo.

Para então, mergulhado nessa paixão

que obviamente tenho pelos livros,

tento geralmente ser preciso

nessa árdua mas grata vocação.
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AMANTE DAS LETRAS

Sou um amante das Letras
e, na realidade um ávido leitor,
além de escrever sempre!
Pois, no universo onde alegremente resido
verdadeiramente repleto de poetas
a literatura que diariamente construo
é realmente livre e desconhece fronteiras.
Porque sou um amante das Letras
e, como escritor e poeta
procuro geralmente narrar
nos textos que contente escrevo
uma gama diversificada
de poemas cuja graça
vem de intensas observações
sobre tudo aquilo que vejo
naturalmente em diversas praças.
Porque as Letras requerem reflexão
assim como uma apurada atenção
a respeito dos diversos cotidianos
que sem nenhum engano
por diversas vezes
nos fazem chorar ou sorrir.
Mas mesmo assim, e apesar dos pesares...
Sou um amante das Letras
porque reconheço a grandeza
que os versos têm de verdade.
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DECISÕES

Temos que tomar extremos cuidados
com as decisões que tomamos
pois, da maneira que pensamos
e as nossas decisões lidamos,

os nossos destinos, como muitos pensam
definitivamente se formarão.
Portanto, ser justo se dizer

que as nossas existências dependem
das decisões que constantemente

surgem em nossas vidas
quais, temos de chegar a uma decisão.

E, é exatamente aí
onde as nossas vidas se divergem
pois, infelizmente nem sempre

escolhem em suas decisões o benquerer.
Fundamental para a felicidade

realmente de qualquer ser
por isso, tristemente vemos

tantas vidas verdadeiramente arrasadas
contanto, totalmente destruídas

devido às errôneas decisões
que loucamente abraçaram,

razão pelo qual não serem felizes
nem uma nova aurora no fim do tunel

naturalmente poderem ver.
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FELICIDADE

Quando analiso essa palavra

hoje em dia realmente tão cobiçada

logo vejo, que, infelizmente para alguns

a felicidade jamais será sentida

devido às decisões que, em contrapartida

levaram a emoções frustradas.

As razões são inúmeras!

Que frustram esse tão lindo sentimento

por isso muitos realmente sentem

totalmente deprimidos,

enquanto a felicidade

opressa de verdade

no canto da consciência

espera por uma oportunidade

para revelar com naturalidade

que a felicidade existe na realidade.
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ANÁLISE DO BEM

Quando calmamente fiz

a análise do bem logo vi

que, realmente todo aquele

que verdadeiramente tem sede

de fazer constantemente o bem,

na realidade sempre colherá

frutos deliciosos vindos dessas sementes

que sapiamente souberam plantar.

Por isso não fiquei surpreso

ao cuidadosamente averiguar

esses fatos totalmente comprovados

que só o bem consegue dar.

Daí, feliz por fim estou

porque definitivamente comprovei

que, quando se trata de amor

portanto, quando fazemos o bem

sem realmente ver a quem
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então, em troca sempre colheremos

esse esplêndido e legítimo sentimento

universalmente conhecido por amor.

Por essa razão fazendo o bem vivo

no meu cotidiano constantemente agitado

por viver num mundo eclético

cuja complexidade e nexo

devido a maneira que muitos pensam,

complica-se cada vez mais

por causa de indiferentes atos.

Daí preferir existir amando,

e nesse processo analisando

as virtudes e colheitas que o bem oferece

em relação àqueles que a única sede

é a desunião, por isso colherem

continuamente destruição.
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