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Crônicas cuja narração
é totalmente em versos.
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A livre expressão
quando positivamente expressada
é um direito que todos têm como cidadão,
porque ela faz parte da democracia, quando bem usada.

- o autor -
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Sobre o Autor
Em primeiro lugar agradeço ao meu Criador espiritual pela inspiração e complemento de mais uma obra,
qual, ofereço aos amantes dessa bela língua e magnífica
Literatura.
O poeta, escritor, contista, cronista, compositor, filósofo e tradutor nasceu no bairro do Catete, na maravilhosa
cidade do Rio de Janeiro, em 30 de junho de 1957. É seguidor da doutrina internacionalista, adorador de Jesus Cristo e
Democrata Socialista por convicção. Apesar de ter nascido
no Rio de Janeiro foi em Recife onde viveu toda a sua juventude. Quando tinha treze anos de idade compôs as suas primeiras composições nas categorias: Samba, Romântica,
Bossa Nova, MPB, Soft Rock e Bolero ( todas registradas ).
Em 1979, imigrou juntamente com a sua família para os Estados Unidos na procura de uma vida melhor onde trabalhou
primeiramente em fábricas durante os dias e estudou o inglês no período noturno, qual, imensamente lhe favoreceu,
pois, com o domínio da língua conseguiu estudar um curso
de Ajudante de Enfermagem, qual, lhe abriu as portas para
trabalhar em clínicas e consequentemente hospital, aumentando substancialmente os seus ganhos como também o ambiente de emprego, vindo inclusive a se matricular na universidade CCRI ( Warwich campus ) onde estudou até o segundo ano Artes Liberais mas não concluiu, Parise é deficiente visual ( portador de glaucoma ).
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Mas foi exatamente em meados de 2002, que o escritor encorajado por sua querida mãe, escritora e poetisa Mainá
Medeiros, que Silvio decidiu finalmente participar em uma
antologia elaborada pela Litteris Editora, motivação que verdadeiramente nele ficou. Hoje, está presente em mais de 140
Antologias nacionais e internacionais, quais, ganhou alguns
prêmios e colocações de destaque. Publicou até o presente
momento 52 livros de poemas e crônicas poéticas. É cristão
mas não segue denominações religiosas por entender que
elas só dividem em vez de nos unirem como entendeu Deus.
No campo político ama a democracia e o socialismo por claramente ver os seus excelentes frutos causados na sociedade. É seguidor da doutrina internacionalista por acreditar ser
possível se viver em um mundo sem fronteiras e em paz.
Parise pratica a ciência da meditação por mais de vinte anos.

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

Contato: sparise1012@gmail.com
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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 Concursos de Antologias nacionais e internacionais como também 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)
- 26 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 –
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“Reciprocidade” - 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 – “Quando” – Poesia Internacional – Destaque Literário Internacional (2018)
- 28 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “O
Poder do Conhecimento” – Crônica Internacional – Primeiro Lugar (2018)
- III Prêmio Literário Gongaga de Carvalho – ALTO –
Crônica – Menção Honrosa (2018)
- 29 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “Revolução Cultural” - Poesia Internacional – Segundo Lugar
(2018)
- 30 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 –
“Tecnocracia e o perigo da escravidão” - Poesia Internacional – Destaque Literário Internacional (2019)
- IV Prêmio Literário Gonzaga de Carvalho - ALATO Crônica "Quantum e a realidade da multiplicidade" - Menção Honrosa (2019)
- 31 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 - Poesia
"A realidade onde vivo" - Destaque Internacional (2019)
9

BIBLIOGRAFIA
1 – Poemas da Interligação – Litteris Editora ( 2003 )
ISBN 85 – 7298 – 866 – 1
2 – Poemas da Interligação – 2 – Litteris Editora ( 2005 )
ISBN 85 – 7298 – 977 – 3
3 – Deus – Litteris Editora ( 2007 )
ISBN 978 – 85 – 7640 – 131 – 3
4 - Poemas da Interligação – 3/Poems of Interconnection –
3 Litteris Editora ( 2007 )
ISBN 978 – 85 – 7640 – 152 – 0
5 – Universos em Poesia – Litteris Editora ( 2007 )
ISBN 978 – 85 – 3740 – 050 – 0
6 – Poemas de Amor – Litteris Editora ( 2009 )
ISBN 978 – 85 – 7801 – 112 – 3
7 – Rio em Versos – CBJE ( 2009 )
ISBN 978 – 85 – 7810 – 468 – 9
8 – Fantasia – CBJE ( 2009 )
ISBN 978 – 85 – 7810 – 469 – 6
9 – Existência Poética – CBJE ( 2010 )
ISBN 978 – 85 – 7810 – 640 – 9
10 – Poesias Brasileiras – CBJE ( 2010 )
ISBN 978 – 85 – 7810 – 641 – 1
10

11 – Análise – CBJE ( 2010 )
ISBN 978 – 85 – 7810 – 823 – 6
12 – Nordestinamente Brasileiro – Celeiro de Escritores/
Editora Sucesso ( 2011 )
ISBN 978 – 85 – 89091 – 54 – 1
13 – LUZ – Antologia de Poesia e Prosa – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso ( 2011 )
ISBN 978 – 85 – 89091 – 56 – 5
14 – Poesias de Luz – E-book – Grupo Editorial Beco dos
Poetas e Escritores Ltda. ( 2011 )
ISBN 978 – 85 – 62337 – 33 – 8
15 – Natureza – E-book – Celeiro de Escritores/Ed. Sucesso (2012 )
ISBN 978 – 85 – 89091 – 69 – 5
16 – Fábulas/Fables – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso (2012 )
ISBN 978 – 85 – 89091 – 71 – 8
17 – Reflexões – E-book – Celeiro de Escritores/Ed. Sucesso (2013 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 000 – 0
18 – Essência – E-book – Celeiro de Escritores/Ed. Sucesso (2014 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 026 – 0

11

19 – Simplesmente Poesia – E-book – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso ( 2014 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 038 – 3
20 – Perfil/Profile – E-book – Celeiro de Escritores/Ed.Sucesso ( 2014 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 042 – 0
21 – Desabafo – E-book – Celeiro de Escritores/Ed.Sucesso (2015 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 049 – 9
22 – Versos de Paixão – E-book – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso ( 2015 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 050 – 5
23 – AURORA – Coletânea Poesia e Prosa – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso ( 2015 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 054 – 3
24 – Quimera/Chimera – E-book – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso ( 2015 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 058 – 1
25 – Extraterrestres – E-book – Celeiro de Escritores/Sucesso ( 2015 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 068 – 0
26 – Palavras Mágicas – E-book – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso ( 2016 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 079 – 6
12

27 – Ciclos – E-book – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso (2016 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 081 – 9
28 – Renascer – E-book – Celeiro de Escritores/Ed.Sucesso (2016 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 082 – 6
29 – Brincando com as Letras – E-book – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso ( 2016 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 088 – 8
30 – À flor da pele – E-book – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso ( 2016 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 089 – 5
31 – Benquerer – E-book – Celeiro de Escritores/Ed. Sucesso (2016 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 090 – 1
32 – Poemas Infantis – E-book – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso ( 2016 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 095 – 6
33 – Universos Encantados – E-book – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso (2016)
ISBN 978 – 85 – 8290 – 096 – 3
34 – Poesias, Pensamentos & Poetrix – E-book – Celeiro
de Escritores/Ed. Sucesso ( 2016)
ISBN 978 – 85 – 8290 – 097 – 0
13

35 – Outras Realidades – E-book – Celeiro de Escritores/
Editora Sucesso ( 2016 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 101 – 4
36 – Saudade – E-book – Celeiro de Escritores/Ed.Sucesso (2017 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 103 - 8
37 – Nas Asas da Imaginação – E-book – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso ( 2017 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 104 – 5
38 – Cosmos – E-book – Celeiro de Escritores/Ed. Sucesso (2017 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 105 – 2
39 - LUZ – Antologia Poesia e Prosa – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso ( 2017 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 106 – 9
40 – ALBA – E-book – Celeiro de Escritores/Ed.Sucesso (2017)
ISBN 978 – 85 – 8290 –111– 3
41 – Contos Poéticos – E-book – Celeiro de Escritores/
Editora Sucesso ( 2017 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 123 – 6
42 – Fonte – E-book – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso ( 2018 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 129 – 8
14

43 – CRU– E-book – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso
( 2018 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 133 – 5
44 – Estações– E-book – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso ( 2019 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 136 – 6
45 – Consciência– E-book – Celeiro de Escritores/Editora
Sucesso ( 2019 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 141 – 0
46 – Aurora Poética– E-book – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso ( 2019 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 142 – 7
47 – Laboratórios– E-book – Celeiro de Escritores/Editora
Sucesso ( 2019 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 143 – 4
48 – Sorriso– E-book – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso ( 2020 )
ISBN 978– 65– 9905 – 880 – 6
49 – Conversando com as estrelas – E-book – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso ( 2020 )
ISBN 978– 65– 9905 – 881 – 3
50 – Histórias de Trancoso – E-book – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso ( 2020 )
ISBN 978– 65– 9905 – 883 – 7
15

51 – Literatura Periférica – E-book – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso ( 2020 )
ISBN 978– 65– 9905–884 – 4
52 – Criações – E-book – Celeiro de Escritores/Editora
Sucesso ( 2020 )
ISBN 978– 65– 9905–886 – 8

*a – “ Poemas da Interligação” é uma tríade poética.
b – Os livros “ Deus” e “ Universos em Poesia” foram
publicados em coautoria com Mainá Medeiros.
c – Obras editadas com Mainá Medeiros in memorian
“ Poemas de Amor” e “ Existência Poética”.
d – Livro publicado em coautoria com Lenival de Andrade
“ Nordestinamente Brasileiro”,
e – Obras traduzidas pelo autor para o inglês “ Poemas da
Interligação – 3/Poems of Interconnection – 3”, “Fábulas/Fables”, “Perfil/Profile” e “Quimera/Chimera”.
f – Coleções organizadas pelo autor “LUZ – Antologia Poesia e Prosa” – Vol. I e II e “AURORA – Coletânea Poesia
e Prosa”.
*” Agradeço aos Dicionários da Língua Portuguesa
Houaiss e Aurélio pela ajuda obtida”.

16

PREFÁCIO
Em mais um trabalho poético
apesar de serem crônicas, o autor, mais uma vez,
procura com toda ternura apresentar
textos realmente criativos
como também verdadeiramente singulares.
E, apesar de serem narrações leves
de relatos diversos, vemos aqui a beleza
juntamente com a grandeza
desses versos que por certo irão naturalmente
agradar os amantes dessa língua que já
viram ser diferentes das crônicas
que leem sempre exatamente pelo fato
de serem poéticos, é claro.
Portanto, revelando a sua marca registrada
sendo desta vez de gênero crônica,
o poeta vibrantemente espalha
digitalmente na tela versos de beleza rara
e, livremente escritos quais, naturalmente afirmam
modernismo e poder em seu relevo.
Para, assim, nesse contexto podermos
cautelosamente analisar o valor das palavras
maravilhosamente organizadas
que, essas crônicas poéticas
têm para realmente nos dar.
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A NOSSA LITERATURA

Muitos ainda criticam
e, abertamente afirmam
a nossa Literatura ser
totalmente periférica
mas, apesar de todas as mazelas
como também as indevidas críticas,
afirmo ser realmente bela.
Porque os que muitos não olham
é verdadeiramente o nosso tamanho
e a imensa diversificação
existente nessa sociedade
que a realidade claramente afirma
está crescendo com toda naturalidade.
Para assim dentre tantas línguas
ao mundo completamente desconhecidas,
a nossa Literatura querida
aos poucos incrivelmente florescer
nesse mar linguístico cujo saber
no seu tempo vem sendo dito
e ao mundo eloquentemente revelado
toda essa transformação de fato
que nesse imenso país tem ocorrido.
Por isso amar a nossa Literatura
pois, além de ser um idioma belo
tem inúmeras venturas
20

que alegremente narramos
para, que assim sem enganos
tudo fique entendido
porque foi corretamente escrito
talvez por isso,
a nossa Literatura cause tanto espanto.
Porque, apesar de tanta dor e grande pranto
a nossa sociedade não é pessimista
e, por realmente ser ativa
constrói o que os pessimistas destroem
por francamente não entender
que ninguém compra o saber
pois sabem que as aparências
naturalmente não são o viver,
por isso criam pra valer!
E assim existimos...
Sempre na esperança
como também bonança
porque sabemos que o livro
é verdadeiramente o nosso maior amigo,
assim como a nossa Literatura
completamente sem frescuras
aos poucos está ganhando o mundo
apesar de não vivermos em nenhum paraíso.
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AS CONSTANTES GUERRAS PELO PODER

Quando horrorizado paro
por totalmente abismado ver
tantos se ferirem, trairem e matarem
para assim erradamente subirem
devido às constantes guerras pelo poder,
confesso ficar completamente frustrado
com esses políticos que claramente acho
diariamente o país vender
sem que de fato possamos saber
tanto sobre a política que criaram
como a respeito dos seus atos
porque, tristemente vejo claro
que os lobistas é que estão no poder.
Por isso prometem e assim vencem
eleições para nós inutilmente
pois, na realidade os anos passam...
Mas, infelizmente ficamos
as mentiras de palanques alimentando,
enquanto por outro lado,
esses políticos safados
enricam-se em curto prazo
devido ao enorme dinheiro desviado
e depositado geralmente
em paraísos fiscais sempre
onde até mesmo compram propriedades
realmente de grande valor.
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E aqueles que neles votaram
geralmente por serem partidaristas,
sempre arranjam desculpas atrevidas
e, francamente absurdas,
enquanto a sociedade se afunda
por causa dessa inércia profunda,
quadro que rapido e
obrigatoriamente terá de ser mudado,
caso contrário afundaremos
e de fato padeceremos
devido à grande violência
que, por sinal há muito que existe,
a diferença é que agora se alastrou
tornando-se bárbara, sem escrúpulos
poderosa e incrivelmente absurda.
Tudo isso que lamentavelmente
em todo o país vejo acontecendo
é naturalmente o resultado
da utopia sempre crescente
graças principalmente ao descaso.
Temo que no final teremos
de enfrentar uma revolução,
pois as guerras diárias
há muito que já existem
aumentando o ódio, bagunça e a desunião
criada por causa do poder
erroneamente usado por querer,
porque em vez de investirem no saber
para realmente sairem do poço
que realmente elaboraram
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e, que só tem causado desgostos
para a sociedade como um todo,
que na realidade lamentavelmente existe
literalmente numa corda bamba
mergulhada numa terrível violência
daí, poucos são aqueles que ainda têm esperança
pois, além de não se sentirem cidadãos
os seus trabalhos são de fato
parecidos com a escravidão
enquanto isso, muitos desses corruptos políticos
estão cada vez mais ricos,
porque além de roubarem com vontade
recebem dos lobistas incríveis fortunas,
por essa razão não se importam
com aqueles que neles votarão
por verdadeiramente saberem
que, enquanto faltar conhecimento nesses seres
existirão pobres, doentes e prisioneiros
de um sistema cujos benefícios recebem
esses que constantemente
guerras pelo poder continuamente
realmente sabem gerar
para delas se beneficiar
quando, por outro lado,
os trabalhadores honestos e bravos
que diariamente trabalham como escravos
atolados na lama e na pobreza
triste e continuamente irão ficar.
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QUADRO ENGANADOR
Por detrás de uma bela paisagem
e uma bonita e grande mansão de verdade
existia uma outra realidade
qual, podemos muito bem comparar
com o inferno que tanto se ouve falar
devido aos diferentes abusos que crianças
órfãs por mais de uma década naquele lugar
repleto de freiras infelizmente passaram.
Ali geralmente chegavam vindas de mães viciadas
que na realidade as suas filhas não podiam criar
e, sendo assim, às freiras confiavam
por fazerem parte de uma denominação religiosa
portanto, totalmente leiga quanto à realidade
que um religioso, apesar da sua castidade
poderia verbal, fisicamente ou, até sexualmente
molestar uma criança, um ser inocente
traumatizando e assim aniquilando um ser
até daqui se passar para a eternidade.
Esse fato tristemente ocorreu na belíssima
e poderosa Europa, na educada e gloriosa Escócia
que assim, infelizmente por fim
essa fato em sua fascinante história
evidentemente que manchará.
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O SOCIALISMO E A NOVA ERA

Uma nova era está rapidamente chegando
e com ela, agora, totalmente moderno
está sendo implementado no mundo
realmente reformado e bem mais fecundo
o novo sistema socialista
qual, francamente irá salvar
esse doente, confuso, pobre e roubado mundo.
Porque, evidentemente quando analisamos
tudo que o capitalismo tem criado
incluindo a religião, é claro,
como se de fato precisássemos...
Vejo que a manipulação e o controle
por causa do dinheiro e do poder
tristemente transtornou tantos seres
que assim, infelizmente sem o saber
como bobos se entregaram nas mãos desses seres
para serem totalmente controlados
e terrivelmente usados
para então, sem nenhuma afeição
26

morrerem como pobres coitados
e até sexualmente abusados
quando, por outro lado e na realidade
não precisamos de nenhuma religião
para verdadeiramente amarmos
esse magnífico Deus em espírito e verdade
pois, realmente fomos criados na sua imagem.
Portanto, claramente vejo
que uma maravilhosa aurora está surgindo
qual, naturalmente trará
o Socialismo modernizado que assim irá mudar
e, obviamente melhorar
o mundo que hoje está realmente globalizado.
Contanto, nessa nova era surge o reconhecimento
devido ao seu natural desenvolvimento,
que a proteção no campo da saúde
como também na educação
não são serviços como erroneamente afirma
esse abusivo, ganancioso e corrupto capitalismo
mas sim, direitos humanos consentidos
pela constituição do partido
que sempre ajudou e contribuirá
para o desenvolvimento e crescimento
desses que o Socialismo verdadeiramente abraçar.
Daí estar feliz com o Socialismo e a nova era
por saber que a sua doutrina singela
sempre procurou trazer nesse planeta
a união, paz e o conhecimento
necessário para o crescimento
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realmente tão importante,
principalmente nessa era onde a desigualdade
tristemente se vê de verdade
provando que na realidade o capitalismo
e o seu excêntrico egoísmo
só serviu àqueles cujo único interesse
está na preservação de uma, cada vez mais,
desigual e totalmente escrava sociedade
rude, doente, pobre e viciada
porque o sistema que brutalmente
de fato lhes escravizaram
não pensa no bem coletivo, é claro,
por isso o sistema Socialista
eventualmente continuará brilhando
pois o mundo evidentemente está
atentamente nele finalmente focar.

28

FOLHAS DE OUTONO
Gosto imensamente de observar cada estação
para assim calmamente analisar
os seus aspectos sempre complexos
e, realmente difícies de criar.
Por isso, verdadeiramente aprecio
quando chega o outono
pois, francamente é uma época
fria, exótica e bela,
porque é exatamente nessa era
que as folhas de outono incrivelmente mudam
por causa da grande queimada
causada pelo frio, que assim,
obriga naturalmente a árvore por fim
rapidamente soltar a sua folhagem
qual, uma vez espalhada no chão
essas folhas criam um impressionante contraste
causando assim uma complexa beldade
pois, realmente ficam nuas,
para então, nessa sábia preparação
poderem enfrentar o peso da neve
que, durante o inverno vem sempre,
causando nesse ciclo perene
além da beleza que vejo continuamente
que às vezes comparo como uma mágica.
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MUNDO

Vivemos num mundo complexo
intrigante e eclético
daí, realmente observar
tantos problemas que diariamente
consomem incrivelmente
seres cuja única sede é amar.
Acontece que infelizmente
nem todos concordam
com essa mentalidade,
por isso ver tanto prejuízo
literalmente por todo lado.
Em principal os enfrentados
por esses que amam de fato
mas, por serem do mesmo sexo
porque assim por Deus foram criados
são tristemente abusados
e pela sociedade rejeitados.
Portanto, quando cautelosamente analiso
verdadeiramente tudo isso
que constantemente acontece por todo lado
então, chego à conclusão que,
devido à complexidade dessa realidade
causada talvez pela heterogeneidade
dessa criação que nos cerca de verdade.
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Mundo que assim continuamente
envolve e transforma-se naturalmente
acompanhando assim um ciclo
que, quando também analiso,
logo vejo ser imperfeito
da mesma maneira que é impreciso.
Contanto, impede-me de julgar
por claramente observar
que nada nesse lugar
ou, se assim preferir mundo,
devido à variedade existente
nessa criação que comumente
infelizmente se intriga sempre,
talvez por existir aglomerada
sob conceitos que na prática
realmente só atrapalham
por virarem simplesmente promessas
de leis que para mim, me parecem existir
num enorme vácuo sem um fim
porque ninguém lhes seguem de fato.
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FINAL DE UMA VIDA

Observo realmente perplexo como a vida é breve
e incrivelmente dependente dos elementos
básicos que realmente lhe sustenta de fato!
Para assim naturalmente continuarmos
por um certo período, é claro,
aqui existindo e exibindo aparências que por
um tempo marcarão nos evoluindo
ou, completamente nos destruirão.
E assim, nesse complexo processo
quando verdadeiramente queremos
então, aprendemos coisas fantásticas!
Que também por um tempo nos ajudarão
dando-nos poder, sem esquecer
de mencionar a imensa graça.
Contanto, quando naturalmente chegamos
no final de uma vida dentre francamente muitas,
vejo e claramente entendo que a razão
pelo qual aqui sofremos é porque viemos
até aqui para aprender
apesar dos inúmeros lamentos.
Por isso, realmente acredito
esse planeta ser uma enorme escola
portanto, todos que um dia por aqui passaram
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como também os que aqui atualmente estão
é porque de alguma forma
nesse ou noutro planeta considerado escola
devido ao que fizeram, como castigo,
após terem sido julgados,
foram forçados a repetirem as suas existências
regressando à um planeta considerado escola
para então prosseguirem e progredirem
nessa incrível escada até a Glória.
Mas, o que acho realmente impressionante
é a forma e estrutura criada nessas gigantescas
praças ou, se assim preferirem palco,
cujos dramas e emoções variam como também
o papel que cada um recebe mesmo antes
de nascer, fisicamente se falando
para assim, entre prantos e sorrisos
representarem os seus personagens
e, nessa realmente complexa realidade
quando o final dessa vida chegar
qual, espero o terrível ego não te dominar
nem injustiças durante o breve tempo dessa vida
então, acredito que viajarão
para um melhor planeta
bem mais avançada e animada
que esse onde atualmente resido
mas, que sei que também que em breve
graças a Deus irei finalmente deixar
pois, vim até aqui como um castigo
daí, esse delicado assunto poder
livremente aos incrédulos narrar.
33

NENHUMA RELIGIÃO É PERFEITA

Analisando as diversas doutrinas religiosas
criadas pelo homem ao longo
de sua sangrenta e confusa história,
concluí que na realidade não existe
nenhuma religião perfeita
e, que tudo não passa de uma grande besteira
elaborado com o intuito de apenas controlar
as massas que de fato
constantemente se colidem
em disputas que me deixamà pensar
quão rude e estúpido realmente somos
quando tristemente pensamos
que uma determinada religião
verdadeiramente irá nos salvar.
Para então infelizmente continuar
se intrigando e ferindo
em vez de louvar e amar o Divino
que, na realidade nunca entendeu
essa mentalidade em nós fincar.
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Por isso me aterrorizo
com esse tipo de mentalidade
que na realidade só divide
uma criação que insiste
em proteger e simplesmente argumentar
os errôneos dogmas
que ao longo de sua história
em nome do poder e da manipulação
incrivelmente tem criado
um macabro quadro
que, se não tomarmos cuidado
nos tornaremos também fanáticos
e, exatamente como ocorreu no passado
igualmente mataremos
em nome de uma denominação
totalmente sem compaixão
e, tudo por causa da religião
que, realmente nunca salvou
e nem jamais salvará,
porque somente o nosso Criador
é quem verdadeiramente salva.
Por isso, quando alguém te convidar
a gratuitamente participar de alguma religião
então, chegou a hora de tomar cuidado
pois muitos entram nessas seitas
e quando no futuro saem
já estão completamente atordoados
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devido às lavagens mentais que de fato
esses errados grupos continuamente fazem
nesses pobres coitados
que cegamente pensavam
estarem seguindo as tais verdades
que esses grupos tanto falam
para assim, nesse contexto de fato
roubarem-lhes a sanidade
sem realmente se importarem
porque eles próprios já estão destruídos
devido às elaboradas inverdades
que um dia erroneamente
como também infelizmente seguiram
e, nesse processo super esquisito
perderam também a sanidade.
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A REVOLUÇÃO DE AQUENÁTON

Durante os anos dourados
da civilização egípcia
reinou o faraó Aquenáton
e sua mulher Nefertiti,
juntos eles criaram a ideia monoteísta,
qual, sacudiu totalmente as bases
da sociedade que na época acreditava
em mais de 2 mil deuses,
e nesse incrível processo,
levou o império à beira do abismo.
Eles começaram a reinar o Egito
por volta de 1.353 AC.; altura em que
o império era o mais rico
e poderoso do mundo.
Durante esse período de grandes vitórias
em todos os sentidos os seus palácios
estavam ricos de tesouros
e o seu povo acreditava que
o motivo de tanta prosperidade era porque
conseguiram manter os deuses felizes.
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Na realidade não é fácil mudar
rapidamente um panteão de deuses,
religião que já existia há 15 mil anos.
Mas mesmo assim e apesar de ser
a primeira vez na história que
um faraó mudaria a maneira
de pensar de um povo
como também a própria religião,
uma vez que os seus seguidores consideravam
essa proposta como uma heresia,
pois achavam um absurdo trocarem
um panteão de deuses egípcios
por uma única divindade – o deus Sol,
ou Aton, o criador de todos, ideia que
para os poderosos sacerdotes tradicionais
que haviam dedicado as suas vidas,
a mudança da doutrina seria uma catástrofe,
porque eles praticamente haviam
verdadeiramente governado o Egito.
Moral da história, essa transformação ocorreu
através de uma grande revolução
e realmente transformou o Egito para sempre!
Por isso, é impressionante vermos
que todas as grandes mudanças
ocorridas nesse mundo
trazem enormes consequências
e literalmente mudam uma sociedade.
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E, quando cautelosamente olhamos
para as principais religiões
no mundo atual, vemos que todas
têm uma doutrina monoteísta,
ideologia oriunda desse faraó egípcio
juntamente com a sua esposa
que incrivelmente elaboraram
através da revolução de Aquenáton
implantando assim um sistema monoteísta
que, realmente até hoje
é seguido e largamente adorado,
graças a esse faraó e a sua esposa, é claro,
apesar da terrível destruição
que nesse processo incrivelmente criaram.
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UMA CRIAÇÃO COMPLEXA

Sou cristão sem me importar
com as denominações que sei já
influenciaram como também frustraram
seres que talvez só queriam frequentar
uma igreja por infelizmente pensarem
ser a única maneira de se salvar.
Acontece, que por ser um curioso
e na realidade tentar entender
essa totalmente eclética
além de verdadeiramente complexa
criação que, dependendo da religião
como também denominação
transmitem-nos ensinamentos
assim como doutrinas
que, realmente não sinto
naturalmente terem acontecido
exatamente como veemente nos ensinam.
Por essa razão tomei uma decisão
de discretamente investigar
pesquisando e cautelosamente analisando
pacientemente cada história
narrada com pompas e glórias
para então, objetivamente tirar
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a minha própria conclusão
portanto, não permitindo que a emoção
realmente pudesse me tomar
e assim literalmente enganar
misturando os sentimentos
e, por causa disso fizesse-me
ser mais uma vítima desses
que erroneamente seguiram
seitas que não protegem nem tão pouco ensinam
por isso, muitos cometem até mesmo o suicídio
por se abrirem durante um período
que, devido às emoções não pensam.
Contanto, mergulhando a fundo
pesquisando as diferentes histórias e origens
dessa complexa criação,
claramente entendi que não foi
apenas um Deus que nos criou
mas sim que comandou
literalmente outros “deuses”
para nos elaborar “a sua imagem e semelhança”
daí, sermos diferentes por fim,
e os diferentes ADN’s confirmarem
exatamente isso e fim.
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SERÁ QUE É ESSA A NOSSA ORIGEM?

Confesso realmente ser um curioso
e como tal diariamente pesquiso
porque, realmente não acredito
em tudo que me têm contado
ou incrivelmente narrado
pois, claramente vejo que grande parte
desses ensinamentos na realidade
verdadeiramente não passam de lixo
ou, simplesmente mitologia na grande parte.
Pois, obviamente que não acredito
que somos provenientes da mesma semente
qual, me levaria naturalmente
a história para mim pouco convincente
do pai Adão que, segundo a narrativa
não assumiu perante Deus o que fez
nem tão pouco Eva, nascida de uma de suas costelas
culpando nesse processo de engano
uma serpente, para assim tentar
com essa incrível estória
convencer toda gente.
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Acontece, que o DNA existente nos seres
é realmente a maior evidência
que não viemos deles mas sim dos deuses
ou seja, dos extraterrestres
que aqui estiveram sempre
porque na realidade nunca nos deixaram
pois foram eles quem nos criaram
a mando de Deus, é claro.
Essa convicção sempre existiu
no âmago do meu simples ser
curioso e constantemente duvidoso
sobre tudo que escuta
como também do que lê
por obviamente entender
que existe estórias absurdas
que são constantemente ditas e escritas
para roubar-nos o saber, e assim
vegetarmos a nossa existência como escravos
e de fato essa realidade desconhecer.
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ASPECTO DO INVERNO
Acho realmente fantástico viver numa região
onde as quatro estações
são naturalmente um fato e sendo assim
fazem-nos sentir cada uma no ato.
Porque, por exemplo agora
estamos enfrentando o inverno
com o seu belo aspecto
que, silenciosamente nos mostra
não apenas a neve branca, mas também a chuva
sempre muito bem acompanhada
de cinzas nuvens e às vezes até mesmo
grandes trovoadas seguidas de ventos fortes
que nos fazem ir para a cama mais cedo
devido logicamente ao medo
que um tornado ou raio
possa nos atingir e assim destruir
o que construímos com tanto sacrifício de fato.
Mas mesmo assim gosto de observar
o aspecto do inverno por naturalmente admirar
essa estação que francamente
apesar do intenso frio sempre
devido à sua apresentação muitos irão narrar
por causa do seu semblante e grande emoção
que apresenta sem vacilar.
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DESENVOLVIMENTO OU DESTRUIÇÃO?

Um dos grandes problemas ocorridos
nesse mundo nunca totalmente preciso
é realmente o problema sempre visto
quando naturalmente analisamos
o caso do progresso urgentemente preciso
na imensa área da grande amazônia
região cuja floresta atesta
diversidade e dificuldade
para o real crescimento
tanto da região como da nação
que assim, vive um dilema quase sem fim
e qual, devemos dedicar grande atenção.
Porque, por um lado existe o fato
que, se realmente continuarmos
nesse ritmo acelerado as árvores cortar
para dedicarmos exclusivamente
tanto a mineração como ao pasto
ou seja, a criação de gados
então, francamente correremos o risco
de em pouco tempo mudarmos
tanto o clima como a paisagem
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ainda que aumentando a produtividade
de criação, alimentação, finanças
junto e provavelmente poluição
que geralmente acompanham sempre
em todo caso que envolve evolução.
Quando, por outro lado vemos
um crescimento fantástico!
Observado realmente por todo lado
dessa rica e imensa região.
Pois, politicamente temos
duas ligações distintas
mas, que na realidade, como sempre,
infelizmente nunca se entendem,
criando assim verdadeiramente
graças à bancada ruralista
uma contínua divergência
no sentido do que deve ou não ser feito
de fato nesta vasta região,
deixando assim os environmentalistas
numa colisão sem nenhuma graça
devido ao diverso armamento existente
entre os ruralistas e os evangélicos
que usando assim a até mesmo a Bíblia
se protegem por detrás dos seus versos
para, então, nesse complexo processo
ferirem e até mesmo matarem
usando a política misturada à religião
que, sinceramente não salva
mas, tristemente em muitas vezes maltrata
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escraviza e até mesmo mata
tudo por causa da ignorância
existente insistentimente nessa área.
Daí, incansavelmente persistir
nessa questão por ver tanta intimidação
sempre na tentativa de evitar
um maior número de valas
portanto, livre de medo
abertamente vos pergunto:
Consideram isso ser desenvolvimento
ou, apenas como muitos sentem
realmente uma consistente destruição?
Essa é a questão que devemos
continuamente refletirmos sempre
antes que tudo fique perdido
e seja considerado em mais um caso vão.
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OS MAUS TRATOS CRIAM PÉSSIMOS
RESULTADOS PARA TODO

Quando cautelosamente analiso
os comportamentos vividos
quais, muitas vezes são realmente exagerados,
para não dizer que são totalmente errados
na sua execução devido ao fato
de serem afetados na relação
diretamente relacionada com a emoção.
E, se profundamente observarmos
muitas dessas tristes histórias
então, naturalmente veremos
que têm a ver com o tratamento
que receberam quando ainda estavam
verdadeiramente em crescimento
portanto, devemos tomar cuidado
com realmente tudo que fazemos.
Porque se alguém recebe
desde criança rudes tratamentos
obviamente que crescerá se sentindo
evidente e completamente rejeitado
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e, por causa disso infelizmente será
um complicado que,
quando não geralmente lhe abusar
simplesmente lhe ignorará
e, devido ao terrível abandono
os seus traumas inevitavelmente
imensamente aumentarão
pois, são frutos da desilusão
que impregnado em seu ser há muito está.
Daí, precisarmos tomar cuidado
tanto em relação aos tratamentos por nós dados
como também aqueles recebidos
porque, na realidade ninguém é imune
aos acontecimentos imprevistos
contanto, às coisas que naquele momento
realmente podem ser ditas
deixando assim, se não tomarmos cuidados
marcas e profundas feridas
que muitas vezes nem o próprio tempo
nos trará bons resultados.
Por isso, presto a devida atenção
para nunca me envolver
em qualquer tipo de confusão
por realmente reconhecer
que toda palavra tem poder
mesmo aquelas que não vêm da razão
e, contanto, não estão em comunhão.
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O LADO NEGRO DE CADA SER

Acredito que a reencarnação existe
e, sabendo disso
acho realmente tão triste
saber que infelizmente muitos preferem
em vez de sua única vida nesse plano
pois, se continuarem assim existindo
com certeza que aqui retornarão
apesar de vivendo em um outro corpo
e, provavelmente com um diferente nome
mas, apesar desses importantes detalhes
temos de analisar na realidade
cada existência como um todo.
E sendo assim, então, quando observo
exatamente como muitos vivem
as suas complexas vidas
devido às constantes aparências,
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confesso obviamente ficar perplexo
pois, em vez de abraçarem
o lado que expõe somente a verdade
daí ser intitulado de luz,
muitos preferem viver
expondo somente o lado negro
e assim desse jeito tristemente partir.
Escolha que realmente, para mim,
não faz nenhum sentido
porque no final apenas irá vos prejudicar
e, porque acredito na reencarnação
então, naturalmente ditará
que, para essa imensa escola irão retornar
pois, evidentemente existindo assim
logicamente que não irão avançar
por terem escolhido viver
no lado negro que todo ser
por causa do livre-arbítrio tem para dar.
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REVISTA CAFÉ COM LETRAS

Conheco uma revista faceira
elaborada pela Academia de Letras
do famoso Teófilo Otoni
qual, sou membro correspondente
por isso recebo-a mensalmente
para assim ficar a par
dos acadêmicos permanentes
quais, têm cadeira e fisicamente
estão naturalmente presentes
para, então, obviamente
escreverem livremente
e assim criarem na realidade
uma magnífica história de verdade
como fizeram sinceramente sempre!
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Daí, apreciar imensamente
a Literatura produzida
por esses fascinantes escritores
que, realmente estão mudando
e assim modernizando
a nossa belíssima Literatura
totalmente sem frescuras
que mensalmente saem
nessa eloquente e moderna Revista
intitulada “ Café com Letras”
realmente repleta de estrelas
por isso nunca se apaga
nem muito menos acabará...
Porque nasceu para fincar,
daí rapidamente nesse mundo se espalhar.
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NAÇÃO SEM EDUCAÇÃO NÃO CRESCE

Quando naturalmente observo
os países mais imperfeitos
e realmente completos
existente nesse mundo totalmente eclético
claramente vejo
que as nações que verdadeiramente investiram
e, anualmente investem na educação
são obviamente os que mais crescem,
provando que realmente
quem pesado na educação investe
naturalmente irá colher
devido ao imenso saber
que evidentemente soube plantar.
Porque essas sementes
hoje muito bem irrigadas
darão excelentes frutos cujo mundo,
tanto premiará como se beneficiará
devido às invenções criadas.
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Enquanto por outro lado,
vejo triste e totalmente desconsolado
os países que na educação
infelizmente não investem
daí, viverem inseguros sempre
pois, por causa da ignorância
estão mergulhados numa violência
que tristemente tem dizimado
seres lindos, mas que não são culpados
pela inércia que os seus representantes
muitos incrivelmente arrogantes
e verdadeiros corruptos,
por isso vemos os absurdos
e, terrivelmente terminamos tendo
a nossa história horrivelmente manchada
por esses cuja estrada
além dos espinhos, pedras e muitas valas
que por querer ajudaram criar,
vivem em incríveis santuários
graças aos roubos causados
enquanto no ápice estiveram
mas, sem realmente aos que lá lhes puseram
algo de bom ou saudável
como a educação, é claro,
pudessem infelizmente criar.
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BRINCANDO O CARNAVAL NA TERRA DO SAMBA

Brincando o carnaval estou
feliz como o amor,
porque agora estou
na terra do samba
apesar de não ser bamba
nem muito menos cantor,
canto e incansavelmente danço
no ritmo do samba
a composição bacana que fiz
por ser um simples compositor.
Para assim na roda do samba
e, com a minha gloriosa Portela
na quadra em Madureira ensaiar
esse samba que sei irá empolgar
não somente a Sapucaí
pois, vejo uma multidão que aqui
quer entrar e assim participar
nesse belíssimo ensaio
para assim, juntos no mesmo passo
o samba é claro, ganhar.
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Pois, a grande mocidade que agora está
esperando alegremente para
nesse imenso lugar entrar e conosco dançar
é a evidência que estamos
verdadeiramente ganhando
corações que em muito breve
as suas funções aqui irão desempenhar.
Para assim continuarmos a ganhar
naturalmente diversos títulos,
aumentando então o patamar
que, realmente sei continuará
imensas alegrias trazendo
enquanto unidos estaremos
brincando o carnaval na terra do samba
com amor e muita esperança
por causa das sementes
que sapiamente soubemos plantar.
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A NOSSA MENTE TEM PODER

Uma das coisas que mais me impressionam
realmente sobre o nosso ser
é claramente constantemente ver
que a nossa mente tem poder
e, como se isso não fosse bastante
quando, verdadeiramente nos concentramos
podemos realizar tarefas
independente da distância em que estamos.
Essa é a razão que muitos não entendem
a importância de continuamente
fazermos somente o bem
pois, somos seres espirituais
e como tais atravessamos dimensões
em consciência mas também em espírito,
por isso devemos ter cuidado
e sermos sempre vigilantes
para assim estarmos preparados
tanto em relação ao mundo oculto,
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porque geralmente nem sempre vemos
assim como ao mundo físico
pois, francamente falando
somos constantemente por ambos tocados.
Porque fomos criados
completamente interligados
em relação ao cosmo,
contanto aos universos
que constantemente nos cercam
visíveis e invisíveis aos nossos olhos míopes
quais, sinceramente deixam-me perplexo
mas também por outro lado
feliz de saber, é claro,
que a nossa mente tem poder
e, quanto mais procurarmos aprender
maior será o nosso conhecimento
assim como esses contatos.
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VIOLÊNCIA SÓ GERA VIOLÊNCIA
Quando analiso horrorizado
o infeliz e atual quadro
da nossa sociedade
vejo que a violência
literalmente generalizada
é o fruto do que vemos nas praças
do cotidiano devido ao dissabor.
Porque violência só gera violência,
daí tristemente ver
todos os dias gente se ferindo
maltratando e matando
por causa da falta de saber
por isso, veemente apelo
para uma vez por todas pararem de ofender,
caso contrário esse perfil, é claro,
continuará ferindo e oprimindo
vidas que francamente sinto
serem naturalmente divinas.
E sendo assim, então obviamente
que não poderá continuar
da maneira como atualmente está
pois, além de ferir o próximo,
fere também ao próprio Criador
que, sinceramente por outro lado
deve também estar incomodado
por causa do livre-arbítrio
que em nosso sistema formou.
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QUILOMBO DOS PALMARES

É realmente frustrante
como também impressionante
a ignorância generalizada
em relação aos grandes vultos
brasileiros e verdadeiramente negros
que no passado bravamente lutaram
naturalmente pelos seus direitos, é claro,
mas que pouco são estudados
que, tristemente ainda usam utopia
para assim infelizmente
os reais eventos, como fizeram sempre,
lamentavelmente não contar
esse importante fato ocorrido
em nossa totalmente desconhecida História.
Me refiro ao deus Zumbi
que pessoalmente viu como os negros
também brasileiros foram tratados
pois, por tantos anos incrivelmente viveram
como escravos ou foragidos
devido aos terríveis maltratos
que nas fazendas dos senhores passaram,
por isso evidentemente fugiam
e os quilombos corajosamente formavam.
Esse bravo guerreiro intitulado Zumbi
na realidade fora batizado pelo padre
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Esse bravo guerreiro intitulado Zumbi
na realidade fora batizado pelo padre
e, apesar de desconhecermos
o ano em que ele nasceu,
sabe-se que quando cresceu
foi um valente guerreiro
e, geralmente como acontece
com os justos sempre,
foi horrivelmente assassinado
a mando da branca elite
que naquela época controlava
como atualmente ainda controla
a sociedade de agora
apesar de ser totalmente diferente
quando comparada com a de outrora.
Porque, apesar do crescimento
em relação ao número de pessoas
e as suas respectivas fortunas,
vejo que infelizmente o negro brasileiro
embora também tenha sapiência,
infelizmente lhe falta a oportunidade
para crescer com toda naturalidade
por causa da sua ampla competência.
Por isso apelo e insisto
aqueles que ainda estão nos diversos poderes
para realmente abrirem os olhos
e olhem para o imenso tempo perdido
como também às inúmeras vidas
que até hoje estão perdidas
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no sentido de não serem narradas
nem muito menos ensinadas
nas escolas e diversas praças
sobre o que verdadeiramente ocorreu
nos lugares onde habitaram as senzalas
totalmente destruídas e queimadas
da nossa História que bem poderia ter graça
se não fosse pela violência e opressão
tristemente até hoje comitida
contra essa bela e sábia raça
que o Quilombo dos Palmares
através desse ilustre ser intitulado Zumbi
incrivelmente nos mostra
a impressionante coragem
juntamente com o imenso amor
que verdadeiramente sentia pela liberdade
por isso, lamentavelmente um alto preço pagou.
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PRESIDENTE PINÓQUIO
Quem diariamente acompanha
as farsas juntamente com os dramas
que constantemente acontecem
na Casa Branca que por muitas vezes
realmente se parece com um circo
repleto de palhaços e micos
que, em vez de honradamente nos servirem,
através do seu líder infelizmente temos
além de um patológico mentiroso
uma pessoa que diariamente perde
tanto o prestígio como a confiança
de uma sociedade cujas façanhas
verdadeiramente atraiu o mundo inteiro
e assim, uma superpotência por fim
naturalmente se tornando.
Acontece que agora tudo mudou
com a eleição desse bilionário
que assim tristemente se tornou
o presidente de um país sempre crescente
mas que agora verdadeiramente errou
em votarem e assim elegerem
um Presidente Pinóquio
que literalmente arrasou
e aos poucos vem destruindo
o que de outros magnificamente herdou.
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EMOÇÕES E A IMPORTÂNCIA
DE SABERMOS CONTROLÁ-LA

Sempre vi essa vida como uma grande escola pelo fato de
diariamente aprendermos, isto é, quando verdadeiramente
queremos aprender. Principalmente quando sabemos que
somos seres mortais, tanto no campo físico como no espírito, e sendo assim, então, obviamente temos a obrigação de sempre procurar no percurso de cada dia darmos o
melhor em prol deste sentido, pois, afinal de contas existimos no mesmo barco, contanto no mesmo planeta, qual,
infelizmente está ficando cada vez mais complicado exatamente pelo fato de muitos não saberem controlar as suas
emoções, que assim, misturadas às constantes ilusões terminam caindo em terríveis depressões que, quando minuciosamente lhes analisamos logo vemos que, poderiam
muito bem ser evitadas se esse ser devido ao conhecimento
soubesse aprender que realmente pode manejar a sua própria estrada. Porque todos nós temos um instinto, qual,
após ter sido cautelosamente por um longo período de tempo estudada passou a se chamar de intuição. E, como narrei anteriormente nesse breve texto, verifiquei por experiência própria que essa passageira vida por aqui é de fato
uma grandiosa escola, qual, lhe comparo com a cebola por
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causa de suas camadas. E, apesar de ser uma existência
divina e em relação a vida no cosmo relativamente curta,
muitos pela falta desse entendimento abusam, e por causa
da ignorância ou até mesmo doença, passam a abusar e com
isso violar o direito que todos têm a essa magnífica dádiva, muitas vezes matando, ferindo ou maltratando, ainda
que seja em palavras, todos os seres que aqui vivem sob
essa graça, porque lamentavelmente desconhecem que temos o livre-arbítrio, contanto possuímos esse domínio e
portanto querer. Por isso outrora ter mensionado que essa
vida é uma escola, aprendi isso lendo, estudando, meditando, mas também no cotidiano, pois, além de ser cristão
sem me importar com as denominações, porque na realidade não salvam, fui por um grande período de minha vida
missionário e tive a oportunidade de diretamente lidar com
as diversas e completamente diferentes mentalidades, costumes, línguas, etnias e até mesmo religiões que me permitiram ver e naturalmente entender esse poder residente
em nós assim como a importância de sabermos controlar
as nossas emoções, para assim crescermos seguros de nós
mesmos e livres de violências, atos que infelizmente se
tornaram tão comuns no cotidiano desse mundo. Porque
nada acontece por acaso e tudo tem uma razão e um porque, daí vividamente acreditar que tudo começa com cada
ser, por isso ser importantíssimo desde cedo aprendermos à nos controlarmos, pois esses frequentes e repentinos impulsos caso não sejam logo domados não apenas
lhe prejudicarão a saúde, como também vemos diariamente em muitos casos, levam seres a cometerem crimes
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bárbaros, contanto, afetando diretamente outras pessoas,
justamente pelo fato de ignorarem as evidências há muito
presentes ou simplesmente por desconhecer. E, porque
não acredito que as coisas acontecem por acaso, entendo
que os estresses, ataques nervosos, violências, falta de
compreensão podem muito bem serem o fruto da falta
desse reconhecimento, quando por outro lado vivemos uma
vida em todos os aspectos equilibrada, incluindo até mesmo como nos alimentamos, bebemos e nos comportamos
em geral, então não somente seremos felizes como existiremos em controle de nossa própria existência, e sendo
assim, então, viveremos sempre como líderes e não na cauda. Tudo depende da visão que cada ser tem e como cada
indivíduo se ver, porque na realidade somos um produto
do meio, daí a grande importância de nos
autoconhecermos, pois somos rádios receptores e transmissores, e sendo assim, recebemos as influências externas como também as internas, quais, interferirão diretamente com as nossas emoções, razão pelo qual que temos
a obrigação, para o nosso próprio bem-estar, de aprendermos a controlá-la.
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LEMBRANÇAS DE QUEBEC

Essa vida é repleta de períodos, quais, projetamos diferentes planos e de todas as maneiras realmente procuramos realizá-los, sejam eles projetos de restauração, construção ou viagens que, uma vez realizadas iremos verdadeiramente por muito tempo lembrá-las, às vezes até mesmo durante todo o percurso de nossa existência por causa
de sua graça. Portanto, hoje me veio a mente os frequentes e ligeiros passeios que costumava com a minha família aproveitando geralmente os finais de semana e, devido
a proximidade e beldade o Canadá alegremente visitar.
Naquela época o seu dólar era inferior em relação ao dólar americano, motivo que também imensamente ajudava
os nossos sempre rápido turismo por causa também do
pouco tempo que o trabalho me dava. E, para ser franco,
era uma diferente época, pois, naquele tempo apesar de
usarmos os nossos passaportes não precisávamos de tirar
vistos porque o terrorismo por esses lados não existia,
somente fartura e muita alegria, contanto, se agora for
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comparado, então, sinceramente vejo que tudo radicalmente mudou de fato. Mas, apesar dos pesares nunca deixarei
de lembrar essas curtas viagens que feliz fiz e hoje recordo com uma suave nostalgia um tempo que realmente desconhecia o sofrimento causado por uma política que só
trouxe lamentos.... Daí trazer na memória um tempo verdadeiramente de glória, porque além de tudo ser barato
era incrivelmente prático, pois, ou indo de carro, avião,
navio, trem ou ônibus, a vigilância não era como a que existe
agora, por essa razão sentíamos livres e não prisioneiros.
A província de Quebec que possui uma cidade com o mesmo nome é a segunda em tamanho e população no Canadá,
e o que lhe torna totalmente diferente é o fato de ter o
idioma francês como oficial, contanto diferente das outras províncias canadenses onde a língua inglesa é predominante, apesar de no Canadá ambas serem oficiais. Com
Parlamento próprio e um estilo de vida semelhante ao francês por causa da grande influência francesa, Quebec vem
rapidamente se modernizando e assim se tornando em um
grande centro apesar de veementemente conservar a sua
incrível e bela história. E, apesar de ser uma região bastante fria por causa de sua localização geográfica, a cidade
de Quebec todo ano recebe um grande número de turistas
que assimm como eu, vêm conhecê-la. Fundada em 1608
por Samuel de Champlain, que torna-lhe em uma das cidades mais antigas da América do Norte, além de suas riquezas e belezas naturais como a sua fauna e flora como também o rio São Lourenço, possui uma arquitetura invejável
com as suas pontes, castelos e museus, sem esquecer as
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suas muralhas (La Citadelle) situadas no lado velho da cidade e que em 1985 a UNESCO declarou ser Patrimônio
da Humanidade, como também os diversos e modernos
hoteis, em especial o Chateau Frontenec, Assembleia Nacional do Quebec juntamente com os seus belíssimos jardins. As suas ruas estreitas formadas de paralelepípedos,
quais, durante a época de verão são diariamente lavadas
por máquinas super modernas, as charretes que diariamente
durante o verão carregam os turistas que preferem pelas
limpas calçadas não caminhar assim como os magníficos
restaurantes que oferecem uma culinária tipicamente francesa e os seus diversos e deliciosos cafés que realmente
lembram muito Paris. Por isso, quando recordo tudo isto
e de perto observo o nível educacional, muitos dos seus
residentes falam fluentemente três idiomas, então, lembro-me do seu lema: “Devo colocar o dom de Deus em
bom uso”. Daí, quando lembro tudo que vi e fora dela reflito, logo entendo o porque que retornamos sempre, para
então pessoalmente podermos vê-la e a sua formidável
cultura viver e, literalmente nunca esquecê-la, Quebec que
assim pacientemente nos ensina por um fim.
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O PODER DO CONHECIMENTO

Todo país que verdadeiramente almeja crescer tem como
obrigação investir no saber, para então realmente poder
ver os seus filhos cresceram ordenados por receberem
uma sólida educação. É exatamente isso que vejo em toda
nação que hoje no mundo lideram não porque escolheram
a violência que só traz desunião e insatisfação, mas sim o
conhecimento, qual, coletivamente libera a consciência
para a razão. Por isso, imensamente admiro o socialismo,
por claramente entender que prima pelo saber, portanto
conhecimento, dando-nos a proteção que naturalmente
todos precisam como parte dos direitos humanos, ou seja,
a proteção totalmente gratuita desde o nascimento ou à
partir da naturalização do indivíduo, tornando-o assim um
reconhecido cidadão, para que assim com a garantia pela
lei aprovada no Parlamento, todos possam gratuitamente
estudar até a conclusão do bacharelato como também terem a cobertura total em seu plano de saúde, qual, lhes
protegerão integralmente até se passarem de fato. Daí,
quando todo ano as Nações Unidas através dos seus órgãos oficiais minuciosamente fazem as suas pesquisas
anuais das nações em relação ao desenvolvimento, como
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um todo, todos os países nórdicos, ou seja, aqueles que
optaram seguirem as suas políticas baseados no sistema
moderno socialista estão vencendo e à cada ano demonstrando ser um sistema mais correto apesar de não ser perfeito, como nenhum é, isso é um fato. Contanto, quando
calado sozinho em meu quarto cautelosamente analiso o
poder do conhecimento numa sociedade, então, evidentemente logo vejo que, apesar de infelizmente o socialismo
no passado ter cometido terríveis erros, aprendeu definitivamente a dura lição e mudou, e com a sua modernização
surgiu a natural evolução porque finalmente entendeu que
a maior riqueza é a herança da liberdade, pois ninguém na
realidade consegue produzir excelentes frutos se não é livre para pensar e assim poder criar, revelando-nos assim o
poder do conhecimento quando o nosso ego abandonamos
em prol do coletivo bem-estar.
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CANALIZANDO O COSMO

Todas as narrativas descritas em livros que atentamente
li,sejam eles considerados sagrados por causa da bitolada
religião ou, realmente de caráter científico, independente da cultura, etnia ou nação, as diversas civilizações que
aqui passaram sempre canalizaram o cosmo em busca de
entendimento e explicação em relação ao tanto ao que
estavam vendo como ocorrendo, como por exemplo os
OVNIS, os diferentes e exóticos seres que apresentavam
possuírem incríveis poderes, daí terem sido considerados e chamados de deuses, quando na realidade realmente
são parte da mesma criação, apenas diferentes e muito
mais evoluídos que nós por causa tanto da sua composição como natural evolução, porque foram elaborados
milhóes ou até mesmo bilhões de anos antes de nós. Por
isso, quando pacientemente comecei a comparar todas as
narrações dos inúmeros livros lidos sejam na área da religião, filosofia ou ciêntíficos (física, biologia e química),
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cheguei à conclusão que por todo esse tempo os sistemas
têm mentido em relação da criação. Acontece que agora
com os avanços tecnológicos que acredito terem acontecido porque os extraterrestres nos transmitiram essas informações (fibra ótica, internet, telefone celular, forno de
ondas, etc.), os principais países que nos controlavam até
pouco tempo perderam esse poder devido a informação,
qual, surge atualmente quase instantânea. Daí vos pedir para
prestarem atenção ao que esses mesmos governos estão
agora fazendo como também o Vaticano, pois, para pelo
fato que sempre nos mentiram, contanto nos enganaram
por todos esses longos anos, obviamente que não poderiam de repente anunciar ao mundo tudo que já há muito tempo que sabiam, portanto, claramente vejo que decidiram
revelar em filmes, peças teatrais e livros, quais, para as
massas poderão muito bem serem compreendidos como
meras ficções. Temos como os mais recentes exemplos
que ocorreram a resposta do atual Papa que, em resposta
ao reporter que lhe perguntou o que a igreja faria se extraterrestres aparecessem, respondendo que vos batizavam.
É importante saber que o próprio Vaticano possui observatórios e que há muito que sabem da existência e presença de extraterrestres em nosso meio, sem esquecer das
centenas de planetas anunciados pelo Centro Espacial Europeu juntamente com a NASA, quais, anunciaram que dezenas são como a Terra, como também os livros e filmes
que revelam desde pirâmides na parte escura da lua como
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em Júpiter e Marte, contanto, numa tentativa de sutilmente e aos pingos irem nos passando tudo aquilo que já sabem. Outro fator que seria hoje em dia impossível continuarem com o tolo programa de desinformação está no
fato que milhões de pessoas em todo o mundo praticam a
ciência da meditação e portanto constantemente canalizam o cosmo, e nesse processo francamente glorioso se
educam porque recebem comunicações diretas de várias
formas. Finalizando vejo também os imensos benefícios
que essas canalizações estão fazendo, porque em vez de
continuarem rodeados por altas e duras cercas esse conhecimento está aos poucos vos abrindo e fazendo-lhes
ver que a religião só causa divisão e nesse lento processo
de transição estão através da fé se tornando seres espirituais e nesse magnífico processo estão cada vez mais dedicados ao real aprendizado de nossa história, qual, tem
ligação direta com o cosmo e os divernos extraterrestres
que a mando de Deus lhes criaram.
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ALPAS 21

Todos os membros dessa prestigiosa
Academia de Letras, sejam eles efetivos
ou correspondentes, foram naturalmente
convidados pela sua fundadora
e Presidente pelos méritos por ela neles e
nelas obviamente encontrados.
É o lugar ondas as Letras revelam ao
mundo o seu valor.
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A MUDANÇA TEM DE ACONTECER AGORA!

Quase dezoito anos já se passaram do século 21 mas, quando verdadeiramente olhamos para a nossa realmente bela
e rica Literatura, então, logo notamos que pouco ou quase nada temos francamente narrado sobre a história das
pessoas que têm pigmentos em sua pele mais acentuados
e por isso são chamados de negros, morenos, cafuzos ou
pardos como também quase totalmente esquecidos, principalmente os que a Literatura, como nós, abraçaram. Daí,
não somente achar essa mentalidade errada como também abusiva e incrivelmente discriminatória, porque lamentavelmente não dá oportunidade simplesmente pelo
fato da pessoa pertencer a raça negra, como se a cor realmente mudasse quem sinceramente somos de fato. E assim, quando paro para calmamente analisar tudo que temos criado até esse presente momento, confesso ver assombrado a ausência da Literatura escrita tanto por negros como por mulheres, mostrando-nos um terrível absentismo nessa classe de autores, fator que imensamente
empobrece a nossa Literatura assim como a própria História. Por essa razão acho que a mudança tem de acontecer agora! Porque já perdemos bastante tempo com simples aparências e contanto ilusionismo, pois não devemos nem podemos continuar existindo e propagando a

77

mentalidade estreita, absurda e divisiva do colonialismo,
portanto do colonizador, que tristemente tantos problemas
causou tanto com os belos e inocentes nativos que aqui
encontrou como também com os africanos que terrivelmente dos seus países abduziu e impiedosamente como
escravos vos forçou, e muitos até hoje afirmam ainda viverem nesse horror. Isso é intolerável, criminoso e tem de
uma vez por todas de terminar, caso contrário uma revolução, é claro, poderá naturalmente ocorrer, para assim, esse
problema racial finalmente acabar. Contanto vamos incentivar as obras produzidas por esses grandes escritores e
nesse complexo processo entender tudo que têm para dizer, porque todo estímulo cria ânimo e com o tempo
logicamente veremos o quanto esses preciosos seres sofreram como também a imensa riqueza literária que perdemos por erroneamente igmorá-los por tanto tempo...
Causando assim um terrível desprezo. E assim inibidos,
portanto constrangidos muito tempo viveram, mas creio
na liberdade para todos, por isso entendo que a mudança
tem de acontecer agora e, apesar de tardia, é melhor que
aconteça agora do que nunca! As publicações estão aos
poucos surgindo e com isso novas páginas vêm sendo criadas, aumentando e enricando assim a nossa História, que
na realidade apesar de lentamente está sendo recriada para
o júbilo dessa negra raça e, que apesar da imensa dor é
repleta de graça. Todos esses séculos apesar de já terem
passado profundas e dolorosas marcas ficaram devido aos
diferentes abusos e discriminações sofridas assim como
as humilhações que por todo esse longo tempo tiveram de
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passar em seus humildes trabalhos totalmente escravo,
qual, urgentemente tem de acabar. Porque as mulheres
juntamente com a raça negra realmente poucas oportunidades tiveram daí poucos subiram onde há muito que já
deveriam estar. Por essa razão me revolto quando escuto
pessoas falarem que esses seres são terroristas e vagabundos, quando na realidade tudo que mais querem de verdade é o legítimo reconhecimento que diferentes formas
de crimes lhes foram infelizmente infligidos, por isso ser
bem mais difícil nesse absurdo processo criado pelo
elitismo essa situação mudar, embora seja otimista e totalmente esperançoso que esse heroico povo, cedo ou tarde, a justiça verá, porque essa gente é como o ouro, brilha
independente de onde estar.
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REVOLUÇÃO SOCIAL

Toda revolução social
tem a ver com a inquietação
sentida diariamente pelo povo
devido aos constantes desgostos
que têm infelizmente de passar
qual, geralmente é baseado
na frustração causada
por políticos ousados
que, quando cautelosamente analisados
veem que realmente não prestam de fato
porque, quando são eleitos
ou, até mesmo em muitos casos reeleitos
então, logo esquecem quase tudo
que até ajudados por longas preces
numa total ilusão citaram
portanto, mais uma vez enganando
a massa que desesperadamente
lamentavelmente, como sempre,
esperança neles cegamente depositavam.
Acontece que os políticos são humanos
e contanto não são semideuses
como tristemente muitos infelizmente acreditam...
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Enquanto isso, em vez de saciarem as suas sedes
por justiça trabalhista, comida, saúde e educação,
continuam nessa grande ilusão prometendo
e com isso grosseiramente mentindo
ao povo como se eles não tivessem uma razão
para refletirem por si próprios
e, através da consciência procurarem
dentre tantas falsas promessas uma razão
para realmente se revoltarem
criando assim uma revolução
que, francamente sinto já começou
e, em nome da verdade.
Pois já estão cansados de engolirem tantos sapos
enquanto os políticos ficam cada vez mais ricos
porque diariamente roubam do tesouro
ficando o povo cada vez mais fraco,
enquanto por outro lado aumentam
tanto as suspeitas como os desgostos,
criando assim um quadro propício
tanto para os crimes como para os vícios
e o país imensamente prejudicado
literalmente em todos os sentidos
por isso, tristemente acredito
que essa revolução social já surgiu!
Só não sei o tempo que durará de fato.
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UM NOVO CONHECIMENTO

Conforme a ciência avança
devido às constantes pesquisas
bessa sede contínua de aprender,
surge um novo conhecimento
e com isso os velhos mitos
outrora entendidos como realidade
deixam automaticamente de serem verdade
por causa do conhecimento
portanto do saber.
E nesse querer continuamos
unidos amando tudo tudo aquilo que descobrem
porque, obviamente vimos
que sem o conhecimento
viveríamos somente de lamentos
e numa total perdição.
Pois acredito que fomos criados
para seguirmos os passos
dos nossos incríveis criadores
que, a mando desse magnífico Ser
que a religião chama de Deus,
para verdadeiramente aprendermos
neste curto período de tempo que passamos aqui.
Porque realmente entendo
essa breve passagem ser de verdade
dentre tantas outras coisas uma escola
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complexa mas gloriosa
porque nos levará à Glória
ou seja, a esse imenso cosmo
de múltiplos universos
exóticos, super inteligentes e belos
onde cada planeta tem a sua própria história.
Daí, diariamente vibrar
naturalmente com cada descoberta
porque coletivamente me dirão
como obviamente mostrarão
evidências que me levarão
ao esplêndido conhecimento
graças às pesquisas e à razão.
Por esse motivo ser realmente diferente
da geração passada
querida, mas infelizmente super atrasada
em relação aos inúmeros mitos
que lamentavelmente tinham como verdades
exatamente por causa de não estudarem
nem tão pouco pesquisarem
por isso, apesar de terem sido
incríveis trabalhadoras na realidade
e terem tido vários filhos
portanto, povoando essa Terra com vontade,
infelizmente precariamente viveram
e muito cedo morreram
por pouco saberem de verdade.
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TIROS EM PLENO CENTRO
É realmente impressionante
como também terrível e frustrante
o que vejo assim como leio
sobre as coisas que acontecem
no cotidiano deste país
lindo, rico e fecundo.
Mas, lido com fatos e não com mitos,
daí ficar verdadeiramente sentido
da mesma maneira que fico
preocupado
devido aos últimos acontecimentos
que tanto têm me atordoado,
tanto pela falta de segurança
como aos inúmeros crimes e assassinatos
que diariamente ocorrem
sem que as autoridades solucionem de fato.
Por isso, achar realmente lamentável
o que vem acontecendo com essa sociedade
que, totalmente parece-me às vezes imune,
por infelizmente já terem se acostumado
a conviverem com crimes até mesmo
bárbaros, quais, chocam por um lado,
da mesma maneira que criam
total indiferença naqueles que já até
se acostumaram a viver
e ir dormir ao som de tiros,
gritos e granadas realmente lançadas
por ambos os lados,
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criando real pânico em alguns
e indiferença aos que há muito
que já estão saturados dessa violência
por acharem, mesmo sem paciência,
que essa triste e cruel realidade
lamentavelmente nunca terminará
de verdade, por causa da grande fortuna
fomentada pela abundante venda
ilícita de armas como também
das diferentes drogas que alimentam
o submundo que penso ser
mais poderoso do que muitos
realmente imaginam, por isso,
evidentemente não acredito
que os tiros em pleno centro dessa cidade
verdadeiramente maravilhosa devido
à formosura da sua natureza
irão parar porque, enquanto existir
um jeito de se ganhar dinheiro
então, o homem irá obviamente
tentar enricar e assim realisar
os seus sonhos mesmo que sejam
ao custo de vidas que repentinamente
às vezes até mesmo por causa
de balas perdidas daqui partem,
aumentando assim o sofrimento
dessa terrível complexidade
pois, além de ferirem e alejarem,
as balas também matam
e, lamentavelmente nem sempre
os cúmplices dessa realidade.
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JUSTIÇA? SÓ A DIVINA
Vivemos em um mundo
realmente repleto de conflitos
que, assim, infelizmente aumentam
não apenas as torturas,
mas também as crises
que, lamentavelmente se multiplicam
e, que muitos tristemente não aguentam
os terríveis e brutais tratamentos
daí, evidentemente não acreditar
existir justiça nesse lugar
mas sim, no verdadeiro Paraíso
onde os justos e os anjos
juntamente com Deus habitam,,
por isso ser divina, afirmo,
e totalmente singular.
Portanto, completamente diferente
da justiça que tanta gente
infelizmente não vem lhes beneficiar
devido a um sistema totalmente corrupto
que nada de bom tem para ensinar.
E nesse processo verdadeiramente louco
muitos padecem sem verem a justiça
como realmente deveriam...
Por isso, francamente não acredito
na justiça dos homens
pois, além de serem inconstantes, são corruptos,
enquanto a divina é justa
e na realidade nunca vacila
quando chega a hora de julgar.
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SOCIEDADE SOCIALISTA

Observando os grandes movimentos
existentes nessa sociedade,
claramente vejo como também sinto
que, o que essa sociedade
francamente precisa na realidade
são oportunidades que possam
lhes mudar de verdade.
Porque tristemente vejo
crianças lindas vagando
nesse país imenso, rico, fecundo e belíssimo
mas, que lamentavelmente não oferece
o que essa magnífica sociedade
realmente sem nenhuma vaidade
legitimamente merece
pois, trabalha arduamente
no sentido de conseguir naturalmente
o seu lugar ao sol, que aliás,
brilha constantemente.
Por isso precisamos urgentemente
copiar esse eloquente modelo
exatamente como outras sociedades fizeram
daí, hoje serem ricas e não precisarem
de doações que na realidade
sinceramente só causam destruição
porque, nesse complexo processo
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desanima o trabalhador
como também os visionários
de bolarem e assim evidentemente criarem
novas ideias em prol da coletividade
para, então, crescerem de verdade
fazendo fluir com isso toda a nação.
Por essa razão entendo
que a sociedade socialista
pratica melhor a justiça
e diminui imensamente a desigualdade
nitidamente vista nas sociedades capitalistas
que incentivam não apenas o egoísmo
mas também um desenfreado consumismo
que, quando cautelosamente analisado
vemos não ser a solução
porque, além de destruir, abusa
no sentido da exploração
aqueles que não têm uma voz
justamente por essa razão.
Por isso, amo o socialismo
democrático, é claro,
qual, até mesmo Jesus Cristo
sem obviamente mencionar
em parábolas lhe citou
ser o sistema mais justo,
por essa razão não devemos lhe ignorar.
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VAMOS MUDAR

Vamos mudar civicamente
como também democraticamente
o triste rumo que infelizmente
fora traçado até agora
e, por isso, lamentavelmente
existimos nesse real lixo
porque os corruptos políticos
não nos querem realmente ver
brilhando numa nova aurora
e, sabem o por quê?
Porque há muito tempo que já viram
que essa nova geração não é
naturalmente como a aurora
que, tristemente sofria calada
com medo das represálias,
quando na realidade eram donos da verdade
pois, sabiam que os políticos
além de se importarem somente com eles, afirmo,
realmente não entendiam de nada.
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Exatamente por não termos aderido
democraticamente, como nação, ao Socialismo,
que saúde e educação gratuitamente oferece
como parte dos direitos humanos
que sem enganos devemos exigir
para, então, podermos sair
dessa já crônica situação
de pobreza, ignorância, mazelas e corrupção,
para que assim possamos nos libertar
e, livres usando a razão mudar
esse sistema que até agora
nos proibiu vivermos numa glória
e, sendo assim, brilharmos sem fim,
como o esplendor de uma bela aurora.
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TRISTE REALIDADE

Estava de férias passeando
nessa cidade cujo encanto
como também incríveis contrastes
são de fato uma realidade
em seu cotidiano de verdade.
Portanto com alguns amigos
e amáveis familiares
saímos nesse magnífico domingo
para fazermos a nossa feira
situada numa imensa rua
perto de uma belíssima
além de famosa praça.
Mas, porque saímos tarde
chegamos realmente já quase
da hora considerada do almoço
onde, francamente com muito gosto
muitos saboreiam de verdade
pratos cujo cheiro me fascinam,
primeiramente por serem frescos
e saborosos na realidade.
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Mas mesmo assim nesse contexto
contanto, se falando em realidade,
presenciei uma triste verdade
que, na realidade me chocou como frustou
pois, no meio de tanta fartura
assim como impressionante formosura,
lamentavelmente vi inúmeras famílias
apanharem do chão restos de alimentos
que os comerciantes sem lamentos
no chão jogaram,
causando com isso um enorme desperdício
como também uma triste realidade
assim como complexidade
em relação ao entendimento
tanto dessa maravilhosa sociedade
como, aquilo que para uns representa lixo
apesar de ser alimento super nutritivo
do mesmo modo que é importante,
principalmente para esses cuja crônica fome
infelizmente é uma triste realidade
numa cidade cuja riqueza e beleza
realmente existe de verdade.
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ILUMINADOS

Tenho lido como também visto
em filmes e documentários
assim como em um programa de rádio
por já bastante tempo escutado
que, na realidade existe um grupo
autointitulado de “Iluminados”,
que muitos têm escrito e portanto narrado
serem diretamente descendentes de Jesus,
tido por muitos cristãos como Deus
portanto, divindade, é claro.
Acontece que, por outro lado,
existem naturalmente aqueles
que acreditam esses seres serem
não os descendentes de Jesus
mas, sim, dos anjos caídos
e, exatamente por isso,
infelizmente existem conflitos
pois, são eles quem criam
por evidentemente controlarem o mundo.
E, embora isso pareça um absurdo
e, independente do lado que tomarmos,
ambos incrivelmente fazem sentido
quando lhes cautelosamente analisamos
os eventos diários, como também
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o que existe por detrás do pano
nesse magnífico e enorme teatro
repleto de verdades e inverdades
que, sinceramente acho
fazerem parte deste jogo
sem nenhum escrúpulos e realmente perigoso
porque, naturalmente afetam vidas
que nada tem nem muito menos sabem
dessa totalmente louca realidade.
Quanto a mim, acredito existir
esse tipo de grupo
e, embora pareça para alguns
também ser um incrível absurdo,
confesso que não acredito
que Jesus Cristo teve filho
caso contrário, não seria a divindade
que verdadeiramente muitos acham
devido ao próprio ensinamento da igreja
ou seja, relação sexual é vista
e, em sua doutrina entendida
e ensinado como pecado
agora, quanto aos iluminados realmente existirem?
Acredito isto ser um fato,
da mesma maneira que creio
controlarem o mundo com os seus atos.
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EUROPA E A ESCRAVIDÃO

Li recentemente um impressionante artigo
nesse realmente magnífico jornal
sobre os navios negreiros
e a terrível escravidão
que, pelo menos quanto a mim,
claramente entendo ter sido raptos
pois, devido ao horrível capitalismo,
nem todos esses seres humanos
foram vendidos
aliás, muitos nesses navios seguiram
acorrentados e
contra as suas vontades, é claro,
aumentando naturalmente o medo
juntamente com o óbvio ódio
em relação a esses seres
cuja única diferença são os pigmentos
que colorem os seus corpos.
E, como se isso não bastasse
e, em prol da sempre bem-vinda verdade,
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até hoje a Europa tenta encobrir
tanto a falta de punidade
como também que na realidade
esse fato lamentavelmente ocorreu
e envolveu não apenas Portugal,
mas também a França, Inglaterra e Holanda
que à força levaram negros do Senegal.
Realizando assim por quatro séculos
um comércio que desde o seu início
deveria ter sido totalmente ilegal
por causa dos absurdos cometidos
mas, frequentementes ocorridos
por essas nações que, até mesmo agora
têm sérios problemas em debaterem
e assim reverem e revelarem
não apenas a verdade
do que realmente no passado aconteceu,
como evidentemente aceitarem
e, sendo assim, a real História
tanto contarem como nas escolas ensinarem
que, durante 4 séculos
usaram inúmeros navios negreiros
para transportarem esses preciosos seres
como se fossem gado
até a Europa e, contanto como escravos
forçadamente trabalharem
até tristemente morrerem.
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Acontece que agora e, para celebrarem
o fim da escravatura,
uma ilha em Senegal ergeu uma imensa estátua
qual, claramente a todos mostra
essa parte da história totalmente inglória
que, graças aos europeus passaram
e, que somente agora,
por causa da tecnologia
está sendo aos poucos revelada
assim como narrada,
enquanto por outro lado,
a outrora branca Europa
está rapidamente se pigmentando
e nesse processo mudando
o que antigamente parecia ser
verdadeiramente imaginário
para esse continente, de fato.
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REALIDADE INEGÁVEL

Quando simplesmente medito
sonho ou, até mesmo me lembro
vagamente do meu passado
não dessa vida, é claro,
mas sim de outras outrora
então, literalmente paro
e, nessa realidade inegável
reflito totalmente empolgado
em relação a esses fatos
que, confesso verdadeiramente
tanto me intrigar como me impressionar
devido às inúmeras vidas que temos
mas, que lamentavelmente muitos
ainda teimam de incrivelmente negar.
Por isso decidi aos poucos narrar
para, consequentemente publicar
pois, acho que chegou a hora
dessa realidade gloriosa
ao mundo livremente contar.
Porque naturalmente sei
que, evidentemente não sou o único
nesse mundo de constantes encontros
e desencontros em relação a essas experiências
mesmo quando nem estão a lidar ou pensar.
E, sabem o por quê?
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Porque a nossa consciência não morre
quando a vida física deixamos,
daí ser puro engano
quando alguém por isso desconhecer
franca e totalmente dizer
que, quando morremos tudo termina,
quando as evidências estão
todos os dias literalmente ocorrendo
com seres que nunca leram ou ouviram
sobre esses acontecimentos
por nunca terem tido
esse tipo de experiência
ou seja, que a reencarnação existe
como também as lembranças
das existências passadas
que ficam incrivelmente gravadas
tanto em nossa memória
como surpreendentemente marcadas
em nosso frágil corpo
na forma de legíveis marcas.
Criando assim uma realidade inegável
sobre a real dimensão da vida
que, pelo menos quanto a mim,
sei existir interligada,
aumentando então em essência e graça
essa forma de coexistir
num cosmo repleto de vidas
inteligentes, mas nem sempre semelhantes
ao também complexo homem e fim.
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CORRUPÇÃO: UM CÂNCER MUNDIAL

Muitos falam de predadores
já outros, reclamam dos vendedores
mas, quando cautelosamente analiso
na realidade tudo isso
então, chego à conclusão
que o maior problema está
realmente na corrupção
que, verdadeiramente é mundial!
Daí convivermos com esse mal
terrível e destruidor
pois, destrói aqueles que acreditaram
no sistema, é claro,
sem de fato profundamente conhecerem
esses cuja única sede
intimamente está na destruição.
Porque, realmente só pensam
naturalmente em si mesmos
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enquanto isso, vidas são totalmente destruídas
devido à corrupção francamente passiva
que ocorre em todo mundo,
e nesse processo sem lógica
nem muito menos nexo
a corrupção dispara feito balas
mas nunca perdidas
pois, além de saberem o que estão fazendo
são completamente indiferentes
em relação ao próprio país ou governo
porque lamentavelmente aprenderam
a roubar como os políticos
que, claramente vejo
serem nesse contexto como a máfia
que diariamente opera sem nenhum medo
por causa da corrupção mundial
o poder e evidentemente o dinheiro.
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UNIVERSOS EM EXPANSÃO
Lendo um belíssimo artigo e
ditado nesse famoso jornal
britânico e cujo tal
além do seu grande prestígio
reside em Londres, cidade realmente fenomenal,
ao lê-lo, confesso ter ficado
totalmente apaixonado devido ao fato
que, de acordo com os cientistas
os universos verdadeiramente nunca param
pois, expandem-se naturalmente
por causa da contínua expansão
que constantemente ocorre
nesse cosmo de beleza e razão.
E, segundo o colunista
o Centro Europeu Espacial recentemente publicou
em revistas de ciência como neste mesmo jornal,
que somente os sóis que já foram encontrados
ultrapassam a um bilhão,
sem contar com as inúmeras galáxias
que, incrivelmente acreditam conter
mais de um quintilhão de estrelas.
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LITERATURA PERIFÉRICA

Nos últimos anos tenho observado que, apesar do nosso
idioma ser considerado a sétima língua em importância
mundial, mesmo assim tenho claramente verificado escritores lusófonos espalhados por esse planeta verdadeiramente em toda esfera ter realmente avançado. Por isso
evidentemente discordar com o que inúmeros críticos têm
dito em relação da nossa Literatura, porque apesar dos
pesares tem formosura, relevo e ternura, daí, claramente
vê-la progredir e ao mundo se abrir como uma flor. Por
essa razão não concordo com aqueles que, apesar dos seus
Doutorados, continuam lhe qualificando com um quadro
ao meu ver totalmente irregular. Pois, quando calmamente
analisamos tudo que até o momento temos magnificamente
construído, vejo que apesar das mazelas e sofrimentos juntamente com a crônica pobreza, mesmo assim vejo leveza,
perfume e teor, contanto nesse contexto surpreendo-me
pelas críticas lamentavelmente tão destrutivas que infelizmente roubam-lhes do seu vigor e francamente valor. E,
como se isso não bastasse, em vez de na realidade investirem e abertamente encorajarem os autores nacionais e
portanto aqueles que falam, leem e escrevem o nosso
belíssimo, jovial e romântico idioma, preferem divulgar
como também em larga escala comprar trabalhos de autores estrangeiros, como do próprio brasileiro, por acharem
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ser simples e periférico, e até em muitos casos considerado de vulgar. Portanto nitidamente vejo ser um caso de
cultura e não de qualidade, porque em nome da verdade
sei que temos autores que em nada deixam a desejar. Por
esse motivo e sinceramente cansado por ver tudo isso,
decidi por fim escrever exatamente sobre isto, na tentativa de abrir os olhos desses que continuam por todos os
lados em dizer que a nossa Literatura é periférica, ignorando assim as já tantas décadas que estamos escrevendo,
publicando e nesse árduo processo criando, narrando e
formando uma sociedade originária de diversos lugares
num país do tamanho de um continente na realidade e,
apesar de ainda ser novo está rapidamente crescendo, apesar dos inúmeros e constantes conflitos que vem infelizmente passando mas, que acho fazer parte dessa drástica
transformação de verdade. Por isso, toda vez que leio um
artigo elaborado por algum crítico literário mencionando
a nossa Literatura ser periférica, confesso ficar triste e
perplexo, pois, realmente não entendo o nexo dessas observações por eles ditas. Porque conheço vários escritores que passam terríveis necessidades mas, pelo amor que
têm às Letras e em prol da liberdade, preferem de verdade sufocar o egoísmo juntamente com o ego, para então
nesse complexo processo transmitirem ao mundo o que
veem e sentem sobre a sua própria realidade.
*”Mençao Honrosa no Prêmio Literário Gonzaga de Carvalho”, em 2018.
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VENTO

O vento sopra onde quer
revelando-nos assim o saber
daquele que comandou
essa criação de enorme teor
como também complexidade
pois, conforme crescemos na realidade
vamos abismados descobrindo
que, isso que entendemos
e, contanto chamamos de vida,
porque dentro habita um espírito,
existe em tudo nessa vasta criação
e, incrivelmente tão complexa,
que a própria religião
muitas vezes errônea, pois, atesta
esse espírito somente no humano existir.
Para, assim, nesse total absurdo
ver que, apesar dos já milhares de anos
que, literalmente estão no poder
divulgando ensinos por um fim,
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porque sem a notória manipulação
obviamente que deixariam de existir,
devido aos ensinos torcidos
juntamente com o medo
sabem que, se uma revolta surgir
então, verdadeiramente tudo irá cair
causado pelos novos ventos
revoltados pela ignorância e sofrimento
que, por tanto tempo causaram...
Porque, quando, calmamente olhamos
e, minuciosamente analisamos
essa vasta e eclética criação,
vejo os seus ensinamentos serem parte
de um plano realmente perfeito
no contexto do clero
mas, naturalmente imperfeito
em relação ao conhecimento
qual, exatamente como o vento
agora sopra no caminho direito
portanto, da razão.
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BOMBA-RELÓGIO

A cada dia que se passa
nesse mundo de verdadeira graça
tenho tanto visto como lido
como também em programas de rádio ouvido
que, o dinheiro que contribuímos
para desfrutarmos quando chegarmos
na idade de nos aposentarmos
não chegará para nos pagar
por isso, muitos já estão desanimados.
Porque, de fato, quando
analiso esse delicado quadro
então, logo verifico que essa aflição
realmente surge por justa razão
pois, até mesmo os governos
das maiores economias
isso mesmo incrivelmente falam
contanto, assim confirmando
que em breve esse sistema cairá
porque sofrerá um colapso
pois, o dinheiro que têm não chegará
para pagar as aposentadorias
dos inválidos como também
daqueles que arduamente trabalharam
e, portanto, naturalmente contaram
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seus salários evidentemente receberem
sem obviamente se contrariarem
por cegamente nele confiar.
Acontece, que a atual situação mundial
está complicando e causando desânimos
tanto aos que atualmente trabalham
como aqueles em vias de receberem
a sua aposentadoria, assim como também
aos que há muito que já recebem
mas, que agora veem ameaçados.
E, de acordo com os mais recentes dados
dessa alarmante realidade
confesso que, claramente vejo
essa bomba-relógio ser uma verdade
daí, atualmente existir
um alto número de falências
entre os cidadãos já aposentados
e, contanto, da terceira-idade,
por mesmo agora terem os seus salários
muitas vezes pagos atrasados
por essa razão as falências estão
atingindo números verdadeiramente altíssimos
nessa realmente direta relação
qual, ninguém vê uma solução
por isso, evidentemente que acredito
em sua breve e catastrófica explosão.
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À FLOR DA PELE

Existimos em um mundo
cada vez mais fecundo
como também caótico
devido aos imensos absurdos
causados por criminosos
que, assim, criam o pânico
até mesmo em lugares famosos.
Esse é, infelizmente o caso
da cidade outrora maravilhosa
mas, que, tristemente está entregue
a vários tipos de criminosos
que incrivelmente, pintam e bordam
sob o fixo olhar do Cristo
que, de braços abertos, de fato,
constantemente sempre está.
Enquanto, por outro lado,
policiais, civis e bandidos se matam
numa verdadeira guerra urbana
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que teima em rapidamente se alastrar
por isso, muitos estão fugindo
já outros, simplesmente saindo
porque naturalmente se cansaram
tanto da diária violência
como também do crime organizado
e das suas infinitas maldades.
Por essa e outras razões
muitos estão à flor da pele
por claramente verem e entenderem
que, realmente enquanto existir
uma forma de se ganhar dinheiro
esse ser irá sempre procurar
mesmo que ilicitamente enricar
daí, tantos estarem à flor da pele
quando defrontam essa realidade
que faz parte do cotidiano
de tantas vidas na realidade.
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O JORNALEIRO

Todas as manhãs e realmente bem cedo
e, na mesma esquina se encontrava
um esbelto e esperto menino
que, totalmente desinibido
uma pilha de jornal na calçada
ajudado pelo seu pai amontoava
pois, inteligentemente aproveitava
essa super movimentada encruzilhada
para os jornais aos carros que ali passavam
naturalmente vender.
E, apesar de não ter a sua própria banca
para, assim, poder vender além dos jornais,
geralmente tinha caixas contendo frutas
doces, maduras e de preços normais
que traziam de sua granja
juntamente com frescos ovos
quais, comprava-os toda semana
com uma caixa de frutas
que, variavam conforme a época.
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E assim, até mesmo durante o inverno
lhe via totalmente coberto
com casaco, chapéu e capa
atendendo os inúmeros fregueses
que, como eu, paravam eos seus carros
e ali mesmo compravam
desse esperto mas honesto jornaleiro
tanto o jornal como o que ali tinha
para alegremente vender
pois, quando atingia o meio-dia
o seu pai pontualmente chegava
para, então, na mesma estrada
na escola o seu filho deixar,
e assim o seu dia continuar
os estudos com a mesma graça
que víamos todas as manhãs demonstrar.
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PRESENÇAALIENÍGENA

A presença alienígena neste e em outros planetas está cada
vez mais óbvia, e até mesmo as novas descobertas claramente provam que tudo aquilo que infelizmente ainda insistem em descaradamente nos ensinar não mais se sustenta perante aos fatos realmente diários que comprovam
a presença extraterrestre por todo o cosmo e os seus universos paralelos, quais, continuam a expandir e, com isso,
fazendo-me crer não existir um fim, e sendo assim, então,
tudo se renova em ciclos de precisão através das reciclagens que ocorrem na realidade tanto devido às colisões,
explosões ou, quando os buracos negros lhes chupam de
verdade, contanto, como se fossem aspiradores de pó, sendo
que esses engolem também energia e gases.Confesso que,
quando admirado observo tudo isso, apesar de apresentar
esquisito, é de fato, belo! Porque é exatamente durante
esses momentos que naturalmente entendemos o poder e
enorme saber existente por detrás de tudo isso, incluindo
evidentemente a presença alienígena, qual, é uma constante realidade, atestada inclusive pela própria NASA, como
também pelo Centro Espacial Europeu, Rússia, China, Japão e até mesmo a Índia, que, coletivamente encontraram
desde pirâmides a diferentes formas de objetos voadores
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(discos, triângulos, esferas, charutos, retângulos e até
mesmo no formato de diamante – octagonal), incluindo
cidades subterrâneas e até mesmo a presença de gigantes
anjos narrado em livros publicados tanto pelos astronautas americanos como pelos cosmonautas russos que além
de terem verificado através de fotos e extração do solo
de Marte a evidência de uma guerra nuclear, qual, foi a
origem de sua destruição ambos também viram gigantes
anjos quando estiveram em diferentes épocas na lua.Em
realação ao relato ocorrido no planeta Marte achei realmente impressionante, pois claramente revela que não é
somente aqui, portanto na Terra que temos terríveis conflitos, mas no cosmo também, provando assim a presença
alienígena mas que, como nós, lamentavelmente não se
entendem, por isso surgem os conflitos, sendo que este
foi nuclear e mortífero, pois destruiu um planeta que outrora era muito parecido com o nosso onde temos o nosso temporário habitat. Daí evidentemente acreditar que
os governos têm de nos dizer o que há muito tempo já
sabem mas, que, infelizmente continuam nos escondendo
essa realidade. Narro isso por evidência própria, por isso
ter decidido esse assunto escrever por estar cansado de
ouvir e conviver com mitos e ignorância cujo único propósito dessa manipulação e errôneos ensinamentos encontra-se no terrível medo de perderem definitivamente
o poder, porque há bastante tempo que viemos sendo enganados por um deficiente sistema criado cujo objetivo é
o controle preciso das sociedades que são ensinadas horríveis mitos, quais, não lhes levarão a nada, porque são
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fictícios, portanto só prestam para darmos gargalhadas. Para
mim, esse tem sido o maior crime até hoje infligido na humanidade que, quando ousa buscar a verdade, então, logo é
incrivelmente criticada tanto pelos governos como pela
igreja, que na realidade há muito que já sabe que essa criação não foi a única mas, porque vêm a bastante tempo ensinando dogmas errados têm medo de anunciar a verdade, por
essa razão quando alguém tem um encontro ou visão, ou
até mesmo recebe uma comunicação telepática, devido esse
totalmente corrupto sistema é logo tido como esquisofrênico e, ou colocado num asilo ou dado inúmeros remédios para assim lhe terem absolutamente controlado. Daí
existirmos nesse dilema por eles evidentemente criados,
porque a presença alienígena existe, ela se encontra por
todo lado.
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TEMPESTADE

Da janela do meu quarto
e, totalmente abismado
vejo uma grande tempestade
cujos poderosos raios de verdade
tornavam a escuridão criada
no final dessa quente tarde
clareando tudo com toda naturalidade.
É, que estamos realmente saindo
dessa estação chamada verão
qual, acho ser verdadeiramente linda
apesar da terrível umidade
juntamente com os insetos
que, rapidamente se proliferam
criando problemas e, nesse processo
fazendo-nos o inverno logo desejar.
Portanto, aqui, no meu quarto estou
boquiaberto a admirar
o imenso poder existente
dessa imensa tempestade
que, na realidade nos forçou
a ficarmos no nosso habitat
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e, até mesmo os milhares de pássaros
que livres residem nos galhos
das realmente incontáveis árvores
na realidade também se calaram
de cantarem os seus belos cânticos
porque lhe respeitam de verdade.
Contanto, aqui estou
totalmente admirado vendo o seu poder
como também colorido
juntamente com o seu natural estampido
causado pelos trovões
acompanhado pelos fortes ventos
que sem lamentos causam prejuízos
como também muita chuva,
talvez absurda para a estação
mas, evidentemente necessária
por fazer parte dessa incrível reciclagem
daí, termos as tempestades
e as grandes chuvas
mesmo ainda estando no final do verão.
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MONTREAL: UMA CIDADE EXCEPCIONAL

Adoro viajar! E outras culturas conhecer
para assim, também novas línguas aprencer.
E, apesar de ter brevemente estudado
quando cursava o ginásio e o antigo científico
o também belíssimo idioma francês,
confesso já tê-lo esquecido pois aqui onde resido
a língua é o inglês e, como todo idioma estrangeiro
quando não se pratica a tendência é esquecê-lo,
apesar de longínquas noções ficarem
guardadas em nosso cérebro de verdade
qual, comprovei ser uma realidade
quando com alguns amigos pedimos
em um restaurante fino, embora não fosse caro,
um prato que vimos no cardápio
e, que decidimos experimentar.
Para, então, após saborear o delicioso jantar
ao som de um piano realmente espetacular,
calmamente caminhamos nas estreitas ruas
constantemente limpas
seguras e verdadeiramente lindas!
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Por isso, os seres mais ricos desse planeta
além de aqui residirem enviam os seus filhos
para estudar nas universidades que o Canadá
tem para assim lhes educar.
Por essa razão sempre quando posso não penso
duas vezes, pois, realmente todo aquele que, por um
certo tempo aqui esteve sabe do que estou a falar.
Porque esse magnífico lugar onde muitos
falam fluentemente três línguas graças aos grandes
investimentos no campo da educação
contanto da cultura, daí ser uma formosura
essa explêndida nação.
E, apesar de ter rigorosos invernos
muitos trabalham em suas próprias casas
aproveitando assim a tecnologia
que tantos benefícios realmente causa.
Portanto e super felizes como também
totalmente descontraídos, saímos do restaurante
e, caminhando em suas ruas limpas e elegantes
visitamos também as badaladas boutiques
onde adquirimos o que verdadeiramente gostamos.
Chegando finalmente no hotel animados,
mas super cansados de passear nessa explêndida
cidade Montreal cuja educação e beldade
faz-me sempre na realidade retornar
e obviamente conviver nessa cultura de prazer
e saber por isso, o mundo precisa te amar.
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COLHEITA DO SABER

Todo o mundo está a admirar o método
educacional chinês que assim pela primeira vez
realmente, literalmente fez pessoas desse vasto
planeta se mudarem para Xangai
para, então de perto poderem pessoalmente
confirmar essa impressionante realidade
sobre a educação nesse século
cada vez mais complexo de verdade.
Porque o que os chineses fizeram através
do seu governo, foi criar um excelente método
de seus professores incentivar
contanto, naquele impressionante lugar,
me refiro à cidade de Xangai, a maior
e mais populosa dessa China cada vez mais formosa
além, de claro, grandiosa, daí, por isso
e outros importantes objetivos, o mundo inteiro
passou a prestar atenção e até mesmo tentar copiar
as coisas que cria essa magnífica nação.
Pois, nitidamente estão vendo
que, apesar de ser um país imenso
e ter a maior população desse mundão,
claramente está crescendo em todos os sentidos
porque, sapiamente soube juntar
o sistema comunista ao capitalista
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que assim, unidos, vem dando frutos que enfim
cada vez mais a fortalece, por isso, o mundo
agora está lhe seguindo como nunca tinha feito e fim.
China que assim pacificamente prova
estar usufruindo de uma colheita sábia
qual, assim levará outros países a tentarem
imitá-la, exatamente como ela fez
por longamente pensar e, porventura bolar
esse impressionante método
que, evidentemente deu certo,
por esse motivo o mundo
agora quase falido e totalmente desunido
ao te ver sempre prosperar está também desejando
o seu sistema copiar pois, realmente
já estão cansados de viver endividados e brigar.
Aliás, sabem que não deves a ninguém!
Inclusive, tornassses até mesmo em um banco
incrivelmente sempre emprestando
ao mundo que não deixa de se endividar
e grandes somas dele emprestar.
Essa é outra razão pelo qual acredito que
em muito breve, a China definitivamente será
a maior potência desse planeta
devido à impressionante grandeza
que o comunismo misturado ao capitalismo
continuamente lhe ajuda, por isso, francamente
nunca cessará de excelentes frutos colher.
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NOITE DE INVERNO

Gosto de maravilhado observar
atentamente cada estação
para então poder narrar
nos meus escritos diários
tudo que vi, é claro,
descrevendo no papel já manchado
exatamente como são
e, com a mesma vibração
que escrevi sobre a anterior
que, naturalmente já passou
deixando distintas marcas
que guardei em meu interior
por causa da grandeza
poder e imensa beleza
que, se realmente pararmos
para cautelosamente analisarmos
então, naturalmente veremos
o saber por detrás existente
juntamente com o seu evidente valor.
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Portanto, aqui estou,
sentado numa confortável cadeira
totalmente acolchoada e de dois braços
que se encontra mesmo ao lado
dessa belíssima lareira
que, além de ajudar a casa decorar
obviamente também nos aquece
durante a época em que o frio
juntamente com a chuva e a neve
naturalmente se apresentam
e, literalmente transformam
todo esse imenso habitat.
Contanto, sentado, atento e calado
tomando um delicioso chá
após o jantar realmente deliciar,
através da janela radiante observo
nessa maravilhosa e fria noite de inverno
a neve rapidamente cobrir
e assim magnificamente colorir
francamente tudo enfim,
criando portanto um novo e belo cenário
que a poderosa e gloriosa natureza, de fato,
incrivelmente cria, como se fosse uma magia
para, realmente nos divertir.
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NÃO É SOMENTE O PÃO QUE PRECISAMOS
Quando analiso essa antiga e sábia versão
sobre o que chamamos de pão
ou seja, do alimento que todos os dias
consumimos para, assim, nos mantermos vivos
então, também cheguei à conclusão
que não é somente o pão que precisamos,
mas sim de outros importantes alimentos
que, quando realmente ingeridos e unidos
verdadeiramente nos fortalecerão
como, por exemplo os alimentos
encontrados em toda excelente educação
qual, nos ajudará na razão de pensar,
contanto de refletir que, unidos à sobremesa
ou seja, o lado espiritual então,
não apenas nos fortificará no campo físico
mas, também naturalmente ao espiritual
que, de fato, tanto precisamos...
Para, assim o engano juntamente com a ignorância
em nossas vidas não serem uma constância
fazendo-nos lamentavelmente vivermos
uma existência sem a comunhão
realmente tão necessária para existirmos
sob a graça desse magnífico poder
e, portanto, devido ao saber
vivermos sempre nutridos
usufruindo esse domínio e sãos.
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O GÊNESIS É CONTÍNUO
Sempre quando posso passeio por onde gosto
e, minuciosamente olho esse mundo
sempre a mudar, pulsar e rapidamente
se transformar literalmente
à cada momento que, simplesmente pisco
os meus olhos realmente curiosos ou, mesmo
quando estou naturalmente a respirar.
Porque, o que naturalmente descobri
foi a verdade das múltiplas realidades
que incrivelmente coexisteccom o nosso,
real ou não, senso de percepção
qual, evidentemente gosto por ser
um importante canal ao nosso entendimento,
e nesse processo sem lamentos ou tormentos
realmente nos revela que o gênesis é contínuo!
Talvez por isso, devido a errôneos ensinamentos
muitos existem constantemente aflitos
por lamentavelmente desconhecerem
essa magnífica realidade
dentre tantas outras verdades
que existem nessa belíssima esfera
que, magnificamente nos revela
que o gênesis continuamente existe
portanto, não foi um acontecimento único!
Como, incrivelmente lemos em tantas narrações
que deveriam serem colocadas nas novelas.
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A VERDADEIRA HISTÓRIA

Quando era criança
e, radiantemente frequentava a escola
tanto estudei como me contaram
sobre o país onde amo e nasci, é claro,
uma realmente fantástica estória
de fato, incrivelmente gloriosa
sobre esse país onde toda a minha juventude vivi
e guardo momentos que não esqueço
a respeito desse tempo
qual, hoje, naturalmente vejo
que, apesar de ter sido totalmente mágico,
foi também evidentemente malvado
por nos ter ensinado fantasias e não fatos.
Porque, o que me ensinaram
tanto em relação às doutrinas religiosas
como também à própria história
propositalmente errônea e super dolorosa
além de ser realmente vergonhosa
sobre esse tal “descobrimento”,
qual, realmente não passou de um encontro
com os diversos nativos que aqui já existiam
antes do europeu em caravelas chegar
e, infelizmente criar tanto sofrimento
que até hoje incrivelmente persiste
apesar do tempo rapidamente passar.
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Pois, a verdadeira História
devido o manipulamento por causa do poder
lamentavelmente nos escondeu o saber
ou seja, o conhecimento
existente em livros que existiram
realmente escondidos e em posse da elite
que, por outro lado insiste
continuarem restritos e contanto longe
dos nossos curiosos olhares.
E, a total absurda razão
dessa impressionante desculpa e maldade
consta em sua também absurda mentalidade
por literalmente pensarem
não estarmos preparados para lidarmos
com essa incrível realidade
que, por todo esse tempo fomos enganados
e, sendo assim, receiam uma calamidade.
Acontece, que eles realmente não contavam
é que há muito tempo vem ocorrendo
em todo o planeta e sem tormentos,
porque não envolve mortes
nem tão pouco desaparecimentos
mas sim. um magnífico conhecimento
trazido por esses seres que sem lamentos
persistem em nos revelarem a verdade
e, até mesmo em inúmeros casos
exatamente como a bíblia afirma
como também outros livros considerados sagrados
têm naturalmente narrado e, gentilmente a nós
mostrado que não são anjos nem deuses,
apenas seres anteriormente criados
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sob o comando de Deus, é claro.
Portanto, devido às minhas próprias experiências
assim como as contínuas pesquisas,
cheguei à conclusão que essa terrível manipulação
juntamente com as horríveis mentiras tem a ver
com o poder que, evidentemente não quer perder,
por isso com o tempo terem obtido
uma incalculável e ilícita riqueza
qual, unida a nobreza lhes separou
por causa do sistema que elaboraram
totalmente omisso e errado
pois, quando os extraterrestres que nos criaram
aqui por muito tempo viveram e deixaram
todo o seu fascinante conhecimento,
esses seres intitulados “iluminados,
para se guardarem e contanto esconderem
de nós a verdadeira História
realmente, totalmente gloriosa
qual, os extraterrestres que nos visitam sempre
aos poucos nos têm revelado.
Daí, obviamente acreditar
que essa geração será
ao que ao mundo livremente anunciará
essa impressionante e verdadeira História
sem violências ou aparências
mas, porque estão realmente cansados
de conviverem com esses seres totalmente dotados
e, que existem por todo lado
desse cosmo de poder, saber e grande Glória.
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ALITERATURAATUAL

Estou realmente esperançoso
como também orgulhoso
com a nossa Literatura atual
devido ao enorme salto
juntamente com o imenso esforço
que, verdadeiramente com muito gosto
estamos constantemente escrevendo
e aos poucos sendo reconhecidos
por esse mundo realmente ativo
daí, ser cheio de grande emoção.
Porque, atualmente vivemos
de fato, uma impressionante revolução
pois, quando calmamente lemos
e, entendemos tudo que na Literatura estamos
vendo, então torna-se simples e se explicam
as incríveis mudanças que, já por um tempo
vêm ocorrendo neste planeta que sinto
apesar dos contínuos conflitos,
realmente também trazer esperança
e, com isso, a sempre bem-vinda bonança.
Por essa razão e em total segurança
livremente, como sempre escrevo
em minha amada língua
tudo aquilo que vejo e conheço
para assim, totalmente animado
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poder relatar no ato cada movimento literário
que, como o fogo, rapidamente se espalham
nesse gigante e abençoado país
qual, é comumente comparado
com o tamanho de um continente
alegrando assim essa gente
que amavelmente tem lhe abraçado.
E, por falar em abraço,
esse é exatamente o caso
da nossa Literatura atual
porque, apesar dos pesares
e, em nome da verdade,
estamos imensamente publicando
e vendo sem enganos
grande parte das edições que criamos
sendo pelos principais Centros
como também Universidades
que estudam espalhadas por esse mundo
a nossa belíssima língua na realidade
minuciosamente analisados
como também traduzidos,
aumentando assim a importância
assim como a constância
da nossa Literatura atual
que tantos têm evidentemente conquistado
talvez por isso, atualmente existirmos
entre os sete idiomas mais preferidos
de serem estudados e reconhecidos
perante um mundo linguisticamente vasto.
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