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Obra que relata em versos

a realidade vista pelo autor.

Poemas que relatam a dor e o grito

dos excluídos numa sociedade

onde a justiça é vista como parcial.
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Quando relatamos experiências estamos

sadiamente convivendo com a realidade.

- o autor –
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PREFÁCIO

Abismado por ver um cotidiano
nesse cada vez mais complexo mundo

onde as injustiças e revoltas
estão realmente aparecendo
literalmente por todo lado,

o autor finalmente decidiu escrever
um livro onde todos possam ler
para assim, por ventura refletir

nas barbaridades que muitos infligem
sem se importarem de serem qualificados

como assassinos, é claro.
Cotidiano que tristemente se tornou

em campos totalmente abertos
de batalhas sem nenhum nexo

nem muito menos pudor.
E nesse confuso e absurdo processo

infelizmente vejo a humanidade
conforme o tempo passa

tornar-se mais bruta e injusta
piorando portanto em relação aos sentimentos

que sinto cada vez mais deixarem de lado
e com isso, aumentando as dores
que há muito já se espalharam...
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Para então sob crimes diários
e uma corrupção sempre crescente
continuamente ver e horrorizado ler

que, em outras sociedades
essa cruel e dolorosa realidade
está também sempre presente

levando-me preocupadamente a crer
realmente não ser um fenômeno
como muitos pensam por engano

mas sim, o retrato vindo do outro lado
simplesmente existente em cada ser.

E, é exatamente nessa área
que verdadeiramente me debrucei

pois, impressionadamente verifiquei
que todos nós realmente temos

um lado de incrível veneno
comumente chamado de negro

qual, alguns o qualificam
como um mecanismo de defesa

aumentando assim a complexidade
dessa criação cuja natureza

muitas vezes não faz nenhum sentido.
Contanto, Cru é o trabalho
de observações perenes

sobre o comportamento humano
que, claramente vejo

apesar de em muitas áreas
terem verdadeiramente mudado
como por exemplo a tecnologia

mas, quando minuciosamente analiso
o lado do ego e das emoções
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então, logo vejo que o homem não mudou
porque, apesar de ser moderno

continua a ter os mesmos impulsos
do considerado velho homem

ou seja, de assassino!
E sendo assim aqui temos
uma copilação de textos

totalmente poéticos que narram
fatos tristes e marcados

pela violência diária
que tanto fere, mata e maltrata

existências cuja graça
aparentemente parecem ser divina.
Aumentando assim a complexidade

para entendermos a razão
de criarmos tanta confusão

e verdadeiros absurdos
em relação ao curto tempo

que existimos nesse tormento
de dramas horríveis e contínuos

às vezes sem nenhuma razão.
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Sobre o Autor

 Primeiramente agradeço a Deus pela inspiração e reali-
zação de mais uma obra literária, qual, ofereço aos aman-
tes dessa jovial e bela língua.

Silvio Parise nasceu no bairro do Catete, na maravilhosa ci-
dade do Rio de Janeiro, em 30 de junho de 1957, mas, com
poucos meses de idade, devido a falta de assistência, foi le-
vado por sua mãe juntamente com o seu irmão gêmeo para ir
viver em Recife, PE, cidade onde o poeta viveu toda a sua
juventude. Seus primeiros poemas líricos foram escritos
quando o compositor tinha treze anos de idade, conta-
bilizando atualmente dezenas de poesias nos seguintes gê-
neros: Samba, MPB, Romântica, Soft Rock, Bossa Nova e
Bolero ( todos registrados ). Devido a necessidade tanto o
poeta como o seu irmão foram forçados a trabalhar com a
idade de quinze anos incompletos no comércio local pri-
meiramente como embalagem e depois vendedor, apesar de
ser menor de idade, aproveitando o período noturno para
estuda. Vendo que apesar do grande esforço a situação finan-
ceira não melhorava então decidiram imigrar em 1979, para
os EUA, indo residir no Estado de Rhode Island, onde já se
encontrava o seu pai e alguns membros da família italiana.
Estudou primeiramente um curso intensivo de inglês, idio-
ma que o autor desconhecia, pois no Brasil tinha optado a
estudar como língua estrangeira o francês. Após trabalhar
diurnamente em algumas fábricas Parise decidiu tirar o GED
e, logo em seguida, tirou um curso de Assistente em Enfer-
magem ( CNA ), qual, juntamente com a língua lhe ajudaram
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significamente, tanto no lado do trabalho como no econô-
mico, vindo a trabalhar em clínicas e hospital. Passado al-
gum tempo finalmente decidiu ingressar na universidade
Em 2002, participou do primeiro livro antológico, hoje, está
presente em mais de 140 antologias nacionais e internacio-
nais vindo a receber colocações de destaque e prêmios. No
ano seguinte lançava o seu primeiro livro poético
contabilizando até o presente momento um total de 42 quais,
quatro foram publicados com a sua querida mãe, poetisa e
escritora Mainá Medeiros ( já falecida ), e um, com o jorna-
lista, escritor e poeta Lenival de Andrade.
Em 2003 e 2009, participou da Bienal Internacional do Li-
vro do Rio de Janeiro.
É cristão sem denominações por ver que elas só dividem e
seguidor da doutrina internacionalista por entender que o
mundo só será realmente livre quando derrubar as suas fron-
teiras. No campo político é democrata e socialista por ser a
melhor forma de governo – educação e saúde gratuita para
todos! O autor medita por mais de vinte anos e tem se
aprofundado nessa ciência por saber que através dela se pode
realizar e assim descobrir diversas coisas.

Acadêmico Correspondente Internacional Brasil/Estados
Unidos.

ALPAS 21 – cadeira 31
ALPAS 21 – Academia Internacional de Artes, Letras e
Ciências “ A palavra do século 21”.
(colunista no Jornal Correio da Palavra desde 2018).
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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 e colocações de destaque recebidos em Concur-
sos de Antologias nacionais e internacionais como tam-
bém os recebidos por prestigiadas Academias de Letras:

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

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

- XII Concurso Literário Poesias sem Fronteiras – “Amor:
Um Sentimento que Desconhece Fronteiras” -  Menção
Honrosa Internacional (2016)

- 26 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “Reci-
procidade” -  Poesia Internacional – Destaque Literário
Internacional  (2017)

- 27 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “A
Nossa Literatura” - Crônica Internacional – Terceiro
Lugar (2017)
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- 28 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “Quan-
do” – Poesia Internacional – Destaque Literário Internaci-
onal (2018)

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

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

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

Prêmios recebidos pelo conjunto de suas obras como
também por se tornar Acadêmico:

- Troféu Cora Coralina de Honra 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 Literá-
rio).
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- Medalha e Diploma  de Acadêmico Correspondente na
ALTO (2017)
(concedida pela ALTO – Academia de Letras de Teófilo
Otoni).

Prêmios Internacionais:

- Comenda Conde Phellipe Cheverny – França ( 2017 )

- Comenda Pablo Neruda - Chile (2017)

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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ACORDA!

Acorda povo mundano!
Que esse planeta vem

há muito tempo clamando
pelo verdadeiro amor.

Acorda povo indecente!
E vê que ninguém pode sempre
existir mentindo e destruindo

as coisas que realmente têm valor.

Acorda nação de idiotas!
E para de uma vez por todas de se iludir...

Porque o tempo corre depressa,
e os teus filhos desse jeito sem pressa

nunca conseguirão a ladeira subir.
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Acorda sociedade preguiçosa!
E abandonem essas fofocas,

que na realidade só dão
intrigas para se lidar...

Portanto, humildemente peço-vos para mudarem
se pretendem um dia crescer
e verdadeiramente aparecer

como outras que, já há algum tempo
vivem sem lamentos a mandar

Porque logo aprenderam
que ninguém realmente cresce

sem primeiramente investir
na educação, saúde e na ciência

que aliás, são a base do conhecimento e fim.

Contanto acorda!
Pois na realidade nunca é tarde

de aprendermos de verdade
com essas sociedades

que o ensino é o seu fundamento.
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JUSTIÇA

Quando paro e, calmamente reflito
nos abusos constantes

como também, nos massacres quase diários
então, entendo que como cidadão,
realmente não posso ficar calado

por horrorizado ver a falta de justiça
existente em nosso cotidiano por todo lado.

E, quando analiso à fundo esse sério problema,
vejo claramente que o sistema

até se excedeu na criação das leis,
surgindo portanto, pelo menos para mim,

a razão desse conflito que até mesmo os políticos
obviamente não entendem por fim.

Porque nitidamente observo
que o motivo dessa sociedade agir assim,

é porque pouquíssimo se tem investido na educação,
surgindo então a questão,

como pensamos podermos crescer
se realmente pouco se investe no saber?
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Por isso concluí que, para definitivamente solucionarmos
esse triste quadro existente
diariamente com a justiça,

primeiramente temos que pararmos
de criarmos leis que na realidade

pouco se liga e, investirmos sim, na educação,
portanto, invertindo um sistema

que de justiça não tem nada
pois, verdadeiramente só complica!

Aí sim, se tivermos a coragem para esse sistema mudar
então, veremos uma dinâmica sociedade

surgir das cinzas de um povo que geralmente
graças ao sistema que criaram e viveram
a ignorância foi o que souberam valorizar

daí, infelizmente viverem na injustiça e no medo
porque lhes faltam o saber para vos educar.
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DESAPARECIMENTOS INEXPLICÁVEIS

Muito se tem falado
de desaparecimentos fantásticos

devido a maneira como
realmente ocorreram

daí, terem se tornado inexplicáveis
para aqueles que aqui ficaram
realmente diariamente lutando

por amor a vítima
em busca da verdade.
Isso é um problema

que acontece constantemente
porque, simplesmente em todo o mundo
pessoas inesperadamente desaparecem

sem deixarem pistas que por muitas vezes
levam à captura daquele(s)
que realizou ou realizaram

esses incríveis crimes.
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Acontece que nesses casos
as vítimas desaparecem

e, infelizmente nunca são encontrados.
Levando muitos a crerem

não se tratar de casos envolvendo assassinos
mas sim, de abduções organizadas

por seres de outras raças
ou seja, por extraterrestres.
E assim, numa total paranóia
vivemos os nossos cotidianos

sempre na esperança de descobrirmos
pelo menos um corpo que nos leve

com o auxílio da tecnologia
cada vez mais eminente, finalmente,
podermos trazer luz à esses casos
de desaparecimentos inexplicáveis

que tanto medo têm causado...
Porque na realidade tem causado

muita paranóia e paradoxo em cada caso.
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APOCALÍPSE:  UM EVENTO EMINENTE

Todo ser de bom senso
portanto de juízo
sabe, como também sente
que o apocalípse é um evento eminente,
contanto minha gente preparem-se!
Pois poucos realmente sobreviverão
dessa terrível calamidade.
E, segundo os estudos mais recentes
os cientistas unanimente provam
que, conforme tecnologicamente avançamos
os perigos em todos os sentidos
tornam-se cada vez mais notórios
e, com isso, a destruição total,
tanto causada por nós,
como pela poderosa natureza
que aliás, constantemente evolui
porque é formada de ciclos
num processo que, quando,
calmamente lhe analisamos
então, logo vemos ser realmente lindíssimo!
Apesar das transformações que faz.
Portanto sem apelos ou enganos
o apocalípse um dia ocorrerá
destruindo tudo aquilo que arduamente criamos
para assim, nessa incrível reciclagem
de fato, das cinzas tudo renovar
e, nessa saga quase sem fim,
do apocalípse outra vez a vida recomeçar.
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 COMPARAÇÃO

Quando aterrorizado paro
e, abismado comparo

as sociedades de outrora
com às de agora

então, vejo que realmente
devido a evolução ocorrer

devagar mas continuamente,
vejo que as sociedades modernas
contanto, consideradas avançadas

vêm perdendo a paciência e a graça
que as de antigamente

talvez por materiamente
geralmente não possuírem nada

tinham a dedicação, esperança e o amor
fundamental para construírem

seus lares e criarem sempre unidos
a enorme e consistente filharada

para então as suas estradas
uma vez floridas e muito bem irrigadas

poderem dar as frutas desejadas.
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E assim, pensativo em meu quarto
fisicamente só mas nunca solitário

porque espiritualmente sinto
alguém sempre estar comigo,

construí esse poema, qual, acho adequado
com os loucos dias que hoje vivemos

pois, quando calmamente paro
e uma comparação realista

em livres versos faço,
é porque estou horrorizado

além de decepcionado com os acontecimentos
de eternos sofrimentos

que as sociedades modernas
infligem sem nem hesitar

aumentando assim os tormentos
num mundo que infelizmente
continuamente vive a sangrar
por estupidamente se cortar.
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REVOLTAS

Estou claramente a observar
revoltas acontecendo em vários lugares

que provam na realidade
o descontentamento popular.

Esse relato acontece
porque o povo realmente cansou
de ser constantemente mentido

portanto, verdadeiramente engano
em relação aos fatos

que lhes têm infligido.
Me refiro a falta de emprego
juntamente com a segurança

que assim aumentam os problemas
até em relação às doutrinas

que diariamente muitos pregam
sem terem base nem nenhuma constância.

Enquanto isso, as revoltas se alastram
cheirando à inícios de revoluções

totalmente programadas
pela elite, ou seja, os iluminados
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que retem os legítimos fatos
de como tudo isso foi criado
pois, na realidade foram eles
que esses corruptos sistemas

erroneamente criaram
mas, que agora de fato

estão vendo que até mesmo aqueles
que lhes seguiram em cada reunião e ato

estão hoje deles em grandes números fugindo
porqu começaram a ver

o horrível engano em que estavam metidos.
Porque nitidamente viram

que esse estopim irá realmente explodir!
Pois ar revoltas mundiais

estão rapidamente surgindo
e, quando o ápice chegar

então, infelizmente nas ruas se verá
o fruto desse triste abuso

que muitos elaboraram sorrindo
porque francamente não se importam

com o bem-estar popular.
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I R A

Meu bom Deus, quanta ira!
Realmente vejo por todos os lados

nesse mundo cada vez mais brutalizado
porque infelizmente lhes faltam

infelizmente quase tudo!
Por isso se revoltam

e têm os seus ânimos exaltados
pois diariamente arduamente trabalham

mas veem somente a elite
cada vez mais enriquecer

enquanto afundam-se em dívidas
para simplesmente sobreviver.

E assim totalmente calado
apesar de estar horrorizado,
vejo esse terrível problema

verdadeiramente há muito criado
se tornar num perfeito estopim

cujo fim será inacreditável.
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Portanto, receio essa ira
que já há bastante tempo

devido às falsas promessas
contanto as enormes mentiras

nesse povo, agora totalmente louco
por causa das indiferenças e sofrimentos

cedo ou tarde irá se transformar
devido a ira por todos esses anos acumulada...

Por isso sinto que essa ira danada
em muito breve se transformará

numa revolta generalizada
que, francamente narrando

nem o governo pacificamente
conseguirá essa ira controlar

porque essa gente está faminta e doente
e sem poderem realmente se cuidar.
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SANGUE NA ESTRADA

Certa vez de férias viajando
com alguns amigos visitando
conhecidos numa cidade de interior
cujo dia a dia é realmente brabo,
passamos por uma esquina
esquisita, suja e deserta
que, para mim, realmente atesta
a enorme indiferença e pobreza
daquele, quanto ao solo,
verdadeiramente rico lugar.
Para chocado à poucos metros dali avistar
uma poça de sangue na estrada
retrato triste da marca
que a violência pode deixar
e, após ali brevemente parar
reunidos de mãos dadas oramos
aquela vida que o engano
indiferente soube matar
deixando assim sangue na estrada
que o sol, o vento e a chuva
logo irão naturalmente apagar.
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INFERNO

Realmente, admito que não entendo
a razão pela qual existem
nesse mundo cada vez mais triste
por ser repleto de desejos
totalmente maléficos, portanto imperfeitos
graças a selvagem ambição
que infelizmente inunda
corações cujo amor recusam
como também o perdão.
Porque tristemente preferem
criarem aqui um inferno
cada vez mais perpétuo
devido essa insaciável sede
que têm de vingança misturado ao anarquismo
contendo assim a esperança
daqueles que preferem ser dignos
e sendo assim, viverem em honestidade
portanto, repudiando a maldade
que veem diariamente devido a inércia
que se espalha como o fogo na palha seca
causando com isso terríveis calamidades
sob um céu azul de verdade.
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DEPRESSÕES

Estou realmente apavorado
por ver tantos casos

de horríveis depressões
aparecendo literalmente por todo lado.

E, calado mas pensativo
para realmente também não ficar aflito,

por ser um eterno curioso
discretamente faço o meu trabalho
de pesquisas, como sempre, diárias
sempre na esperança de entender

o por que dessas depressões
que tanto infelizmente têm afetado

como também brutalmente dizimado
seres outrora vibrantes e fantásticos

causando assim sofrimento
tristemente há tantos corações...

Levando-me a crer que essas depressões
não ocorrem por causa deo estresse
causado pelo estudo, relacionamento

ou até mesmo o trabalho
mas sim, como uma forma de arma
totalmente moderna e direcionada

ao país que querem destruir.
Cheguei a essa terrível conclusão



37

após boquiaberto por divernos anos observar
o comportamento de certas nações
que em diversas áreas avançavam

sem realmente às mais importantes
verdadeiramente ligar.

Portanto, concluí que essas depressões
são o resultado dessa guerra

totalmente silenciosa e altamente tecnológica
qual, cedo ou tarde terá de acabar

pois, se desse jeito continuar
então, verdadeiramente irá afundar

países que outrora estavam começando
a também usufruir da glória
causada pelo entendimento
da ciência que, agora penso

também ser verdadeiramente inglória
por fazer e assim trazer tanto o bem como o mal

melhorando e prejudicando vidas
como no caso dessas horripilantes depressões.
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VÍCIOS

Fico surpreso de ver
realmente tanta gente
mergulhadas em vícios que sempre
irão verdadeiramente lhes prejudicar.
Porque na realidade já são
infelizmente escravo das drogas
contanto, verdadeiros prisioneiros
tanto do mundo que abraçaram
como também de si mesmos
porque todos os dias têm de consumir
caso contrário, ficarão agitados
paranóicos e alucinados,
e nesse grande tormento
muitos verdadeiramente daqui passam
porque acabam cometendo o suicídio
e com isso, além de aqui acabarem
com as suas terríveis vidas
devido as suas já esperadas partidas
deixam para os amigos e familiares
sentimentos diversos e muita saudade.
Por isso abismado fico
por entender a imensa complexidade
que os vícios realmente causam
nessas existências que por diversas razões
tristemente lhe abraçaram.
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MULHER MODERNA

Hoje as sociedades ocidentais
têm realmente evoluído

quando comparadas com às de outrora
cuja prisão, escravidão e maltratos

davam ao homem de fato
nome, poder, dinheiro

e até mesmo muitas glórias,
enquanto a pobre e abusada mulher
além de lhe dar deliciosos prazeres

e verdadeiramente cozinhar
e ser uma real dona de casa,

comumente morria totalmente desprezada
porque para eles infelizmente só passava

de realmente um símbolo sexual.
Por essa razão agora

essa mulher outrora abusada
é quem em muitos casos abusa

devido as feridas ocultas
em sua pele e coração fincadas.

Para então, com mágoas mas dedicação
ao seu próprio crescimento,
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vemos hoje a mulher moderna
que em nada condiz com a aquela

que além de não ter tido oportunidades
calada em lágrimas suportava

tristemente todo tipo de maldades
em prol da família e pelo receio

de infelizmente desaparecer
e nunca mais naturalmente ser encontrada~

Por isso admiro a mulher moderna
desejando-lhe sucesso em toda e qualquer área

pois, obviamente que não faz
e nem nunca fez sentido

existir no mundo como se fosse lixo
enquanto o verdadeiro tirano

em seu castelo de areia
dela achava simplesmente graça

apesar das infligidas mazelas
que até hoje repercutem nas praças
devido o sofrimento e as desgraças

que sozinha por muito tempo
tristemente suportou.
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VIOLÊNCIA GENERALIZADA

Escutei um terrível grito
fruto dessa violência generalizada
qual, horrorizado vemos
infelizmente existir por toda praça
daí, tristemente surgir
nesse país cuja riqueza não tem fim,
realmente tantas valas...
Porque ainda insiste
nessa já prolongada tolice
essa fortuna não dividir
criando assim, um número quase sem fim
de seres cuja única sede
devido à revolta que sentem
é seguir dolorosas e erroneas estradas.
Para então, nesse complexo processo
francamente difícil de se apontar o dedo,
prosseguem aumanto diariamente os erros
como também a violência
que, por causa da fúria misturada à impunidade
juntamente com a falta da paciência,
contribuem diretamente com a barbárie
que há bastante tempo já se tornou
infelizmente generalizada
e, como prova, temos as valas
literalmente por todo lado,
resultado da frustração
interligada diretamente à educação,
porque leis existem
mas tristemente não são aplicadas.
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EPIDEMIA

Estou francamente horrorizado
com esse atual quadro

recentemente mostrado na televisão
sobre os dependentes

de drogas que, como sempre
na sua maioria são jovens
totalmente sonhadores
mas, que infelizmente
devido o vício perene
terminam consumados

e, o futuro que tanto falavam
drasticamente cortado

deixando assim um enorme vazio
naqueles que verdadeiramente

por diversas razões lhe amavam.
Portanto estou naturalmente assustado

como também obviamente triste
por ver uma proliferação que existe

literalmente em toda área
dessa sociedade eclética e vasta
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deixando-me com isso aflito
e em meu quarto sozinho a penser

a razão pelo qual permitiram
ao vício sem questionamento se entregarem

para então, nessa triste realidade
partirem daqui tão cedo...

E em muitos casos sem nem esperar.
E nesse processo totalmente sem nexo

vidas para sempre são perdidas
enquanto outras, eternamente ficam marcadas,

graças a uma cruel epidemia
cujo dinheiro e simpatia

sinceramente não tem nenhuma graça.
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DESILUSÃO

Conheço diversas pessoas
que até hoje realmente evitam
o contato com certos seres
por naturalmente saberem
que, se misturarem
por eles desconhecerem a verdade
então logo ficarão aflitos.
Porque na realidade no passado
passaram por grandes desilusões
experiências que vos levaram
a evitarem certos contatos
por diferentes mas válidas razões.
Portanto, quando você ver
gente fugir de certas amizades
então, em vez de primeiramente
julgar esse ser veemente
procure antes conhecer
tanto a verdade como o porque
que aquele indivíduo não se mistura
preferindo assim a solidão
e porventura a curaque com o tempo virá
para as suas feridas causadas
pelas desilusões criadas
por gente que não sabe amar.
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RUAS MANCHADAS DE SANGUE

Fico realmente perplexo
por ver a falta de nexo
infelizmente existente
nessa sociedade que continuamente
tristemente se agride
manchando as ruas sujas e tristes
pela violência que terrivelmente
mata e fere continuamente
roubando há já tão escassa paz
aumentando as valas frias e profundas.
Criando nesse processo ódio e pavor
que naturalmente se espalha
à literalmente todas as praças
agora, totalmente sem graça
por causa do pânico criado
e, visivelmente deixado
nas ruas onde predominam o terror
juntamente com as amarguras
de um cotidiano cuja ternura
tristemente há muito tempo que terminou.
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DESABAFO

Quando um país realmente quer crescer
verdadeiramente em todos os sentidos...

Então, primeiramente tem de investir
na educação, saúde e tecnologia

para assim sem agonias
livremente poder enfrentar

esse mundo que literalmente está
nessa intensa competição

pelo obviamente primeiro lugar
no mundo dentre cada nação.
Portanto não posso aceitar

o que vejo nessa nação
onde nasci e por algum tempo vivi,

saindo como forma de protesto
pois, apesar de contas atesto
ser também gente e por isso

precisar viver realmente digno
nesse implacável mundão.
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Por isso decidi escrever esse desabafo
porque estou cansado de tanto papo

portanto, das velhas promessas
feitas por políticos corruptos

que na realidade só pensam em si mesmos
daí, infelizmente fazerem incríveis absurdos

mas nem sempre no escuro
pois sabem que a triste sociedade

por causa do incrível medo
calam-se perante os fatos com receio
enquanto os absurdos realmente são

diariamente cometidos
por esses abutres que nada produzem

e, tristemente apenas ensinam
a sonegar, roubar e matar

contanto, dos justos tirando
num cotidiano que não faz mais sentido

por isso, por ser destemido
mando aqui o meu recado

nesse desabafo nunca atrevido.
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LIBERDADE OU LIBERTINAGEM?

Muito se tem hoje em dia falado
sobre o comportamento que acho

ter realmente se tornado
um verdadeiro horror

por isso, profissionais têm questionado
qual o termo adequado
que devem usar de fato

quando forem interrogados
sobre o comportamento
exercido no cotidiano

dessa sociedade que sem enganos
constantemente age com todo furor.

Vindo então a pergunta
que diariamente muitos vêm fazendo:
Será isto liberdade ou libertinagem?
Porque na realidade o que praticam

merece explicações sim senhor.
Pois, realmente muitos são abusivos
já outros, totalmente destrutivos...
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Demonstrando problemas educativos
na base de suas pobres formações.
Processo este super importante

porque molderará as suas personalidades
que, refletindo com seriedade

vejo que urgentemente precisam mudar
caso contrário prosseguirão, é claro,

confundindo a liberdade com a libertinagem
para assim, nessa triste realidade

na bagunça e maldade continuarem
até brutalmente expirarem,

colhendo assim o que plantaram
diariamente sem infelizmente pensar.
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UMA BALA PERDIDA

Li tristemente no jornal
uma história horrível mas verídica
sobre uma única filha
de um simples casal
que, infelizmente faleceu
brincando com as suas bonecas
sozinha no quintal
vítima de uma bala perdida
que se localizou em sua cabeça
causada por gente que só pensa no mal.
Confesso que essa história me transtornou,
principalmente por saber ser filha única
que acabou por pagar a disputa
que diariamente acontece
entre gangs que sempre lutam
pelos pontos nunca seguros
pois, também têm de enfrentar
a polícia que frequentemente
defronta essa gente
que fere, oprime e mata
causando ruínas e portanto desgraças
numa sociedade cujo medo é uma realidade
porque sabe que de verdade
uma bala perdida poderá
realmente acabar com uma vida
e, inúmeras outras terrivelmente afetar.
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FEIRA DE DROGAS

É realmente alarmante
o que vemos constante
e, em pleno céu aberto
nas ruas que atesto
por infelizmente terem se tornado
independente da hora
uma feira de drogas
que tristemente tanto contamina
como também sufoca
as poucas vozes que com coragem
abertamente lhes dizem a verdade
desse negócio cuja realidade
termina em dependência
culminando com a própria morte
contanto, destruindo vidas
que, em vez de serem produtivas
criarem e totalmente iluminarem
esse mundo cada vez mais escuro
por temer a verdade,
entram num processo
realmente sem nenhum nexo
porque o dinheiro que ganham
é ilícito e repleto de enganos
além de obviamente lhes faltar
naturalmente paz e saúde
que o dinheiro não pode comprar.
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CENÁRIO TRISTE

Me deparo diante um cenário triste
porque a alegria que outrora enchia
as ruas dessa maravilhosa cidade

infelizmente não mais existe,
muito pelo contrário...

Pois, agora não vejo mais
o sorriso do malandro
realmente sempre vivaz

mas sim, do bandido oportuno
que causa pânico em todo mundo

Porque sequestra, rouba e mata
causando com isso inúmeras desgraças

na sociedade onde existe
causando assim um cenário triste

e totalmente desumano
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Por causa dos constantes enganos
que todos têm de enfrentar
muitas vezes até calados
com medo de apanhar

ou, simplesmente de serem mortos

Nesse abuso perverso e contínui
que está a se alastrar

francamente por todo lado
aumentando a corrupção que acho

só um milagre irá acabar.
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MANIPULAÇÃO

Por todo lado para onde olho
vejo a manipulação em meus tristes olhos
por terrivelmente estar presente
nesse cotidiano irrisório.
Por isso muitos galhofam
por acharem nesse tipo de mentalidade
um verdadeiro atraso
que em si é fruto de um passado
cuja ignorância de fato
infelizmente é o que mais gostam.
E assim, observando perenes abusos
que também fazem parte desses frutos
devido a constante corrupção,
naturalmente me assusto
por não estar acostumado
a viver numa contínua manipulação
por causa da corrupção
que já se infiltrou neste país
sem ver um jeito de eliminá-la
para então às claras reconstruir
uma nação livre de manipulação
que, realmente só serve
as pessoas que são erradas.
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DESABAFO

Estou francamente horrorizado
com o quadro apresentado
desse mundo que de fato
está visivelmente piorando
em vez de melhorando
deixando tantos desolados
e, verdadeiramente arruinados
devido a terrível violência
que, infelizmente, diariamente assola
causando vítimas na sua história
qual, tristemente são tratadas por números
porque as mortes são tão frequentes
sob esses perenes absurdos
que pouco se sabe de nomes
que na realidade nunca importaram
pois, realmente apenas vegetavam...
Daí terem acabado nesse tipo de sorte.
Isso é desumano! Isto é bárbaro!
Por isso, aqui escrevo esse desabafo
sobre as políticas praticadas
nessas infelizes e pobres raças
que na realidade são humanos como eu
e, a razão que não vivem no apogeu
é por causa da falta de oportunidades
que nunca tiveram de verdade
provavelmente intencionalmente
pois,francamente, inteligentes são
portanto, matam-lhes por um ideal.
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AS CRISES CAUTELOSAMENTE CRIADAS

Têm-se nos últimos anos
falado por todo canto
numa crise incrivelmente unificada
que terrivelmente acaba
ou, literalmente já acabou
porque tristemente causou
destruições e, com isso, inúmeras valas.
Acontece, que, acredito essas crises serem
totalmente premeditadas, contanto planejadas,
para que assim cada vez mais
as classes serem amassadas
vegetando com salários baixos
que não cobrem nem as valas
onde tristemente acabarão
devido a longa vida escrava.
Isso é ridículo, infernal e imoral!
Estamos em pleno século 21
mas, o que vejo e diariamente escuto
é uma irritação e inconformismo geral
pois, os ricos estão cada vez mais ricos!
Enquanto a maioria sobrevive
numa sociedade doente, pobre
violenta e cada vez mais triste
portanto, incrivelmente desigual.
Porque se opõem à uma realidade
que foi cautelosamente criada
para aumentar as crises
e nesse terrível processo aumentar o ódio
que há muito existe por certo.
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VENENO

Estou realmente horrorizado

por ver nessa sociedade derramado

tanto veneno que, de fato

vos irão, cedo ou tarde,

certamente matar de verdade

devido às constantes maldades

que sem piedades souberam

francamente com todo mero cultivar.

Portanto, como colhemos somente o que plantamos

então, infelizmente continuarei vendo

esses tóxicos venenos  que tanto mal causam

tristemente em seu meio, que assim,

cria um cotidiano cujo terror e engano

é o semblante constante

desse ódio perseverante e soante

que, literalmente destrói

lamentavelmente tantos destinos.
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ZUMBI

Visitando uma discreta fazenda
desse enorme Nordeste brasileiro

confesso ter ficado
realmente impressionado
pelo fato de ter sentido
como também ouvido

um terrível grito,
francamente tão alto

como se alguém estivesse ao meu lado,
quando na realidade,

fisicamente se falando,
apenas um amigo e o caseiro

se encontravam naquele momento oportuno
qual, me deixou naturalmente pensativo

devido ao tom daquele horrível grito
que, apesar de ali ter gente ao meu lado

fui o único que escutei
daí, obviamente ter ficado preocupado

por isso, ao caseiro perguntei
se existia alguém vivendo com ele
naquele também imenso casarão.

Para, quase repentinamente nos revelar
que aquele tenebroso grito

que sem márgens para dúvidas tinha escutado
vinha de um zumbi que por ali viveu

muitos anos tristemente acorrentado.
Ao ouvir aquela penosa história
automaticamente decidi orar

para que assim ele saiba
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que a sua raiva está lhe prejudicando
para aquela área onde viveu e sofreu
finalmente deixar e assim se libertar

das correntes que infelizmente
por um tempo lhe prenderam,
mas que agora ele está livre

daquele tormento que
por um certo período de tempo
causou-lhe enorme sofrimento

mas que agora, poderá seguir para a Glória
onde acredito ser o seu apogeu.

Tudo bem, o tempo passou...
E, aproximadamente dois anos depois
recebi um telefonema do meu amigo

que acabara de comprar aquela propriedade
que na realidade naquela madrugada sonhou

com o zumbi que lhe falou
que, finalmente estava livre!

E emocionado no sonho lhe falou
que estava habitando num lugar
cuja harmonia, beleza e encanto

literalmente fizeram-lhe esquecer
o terrível dissabor que passou.

Ficamos felizes por entendermos
que a oração que juntos fizemos

foi escutada e talvez determinante
para aquele zumbi que,

apesar de ter se passado por algum tempo
provavelmente devido o grande sofrimento
a sua consciência naquele problema focou

e, por essa razão por um tempo ficou
visitando o local que lhe torturou.
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INVESTIR PARA NÃO ILUDIR

Para uma nação realmente crescer
verdadeiramente em todo aspecto

primeiramente tem de saber
investir para não iludir

tanto aos seus próprios cidadãos
como aqueles que acreditam
que tudo aquilo que propõe

naturalmente faz nexo
caso contrário, deixará muitos perturbados

e, provavelmente duvidando
dos políticos e a elite

que logicamente conquiste
com os seus diversos planos.

Porque, obviamente para conseguirmos
chegar no ápice do conhecimento

precisamos ser sérios e ter a coragem
como também a maturidade
de aplicar os investimentos
em áreas que irão beneficiar
a sociedade como um todo!
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Pois, aqui temos vastos tesouros
que erroneamente têm sido esquecido...

Por isso, infelizmente temos tantos roubos
vindos do nosso próprio solo
que abundantemente tem e fez

países literalmente ficarem ricos
devido aos golpes precisos

deixando-nos aflitos e famintos
quando na realidade se investíssimos

nesses recursos de verdade
estaríamos há muito tempo rico
e sendo assim conheceríamos

logicamente uma outra realidade.
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GERONTOLESCÊNCIA

Cansados de verem as velhas gerações
viverem uma vida realmente reservada

devido a mentalidade existente
des pessoas que infelizmente
por causa da falta de recursos

como também o conhecimento
tristemente sempre viam
os seres cinquentenários
como se já fossem velhos

e sendo assim, pouca atenção recebiam
numa época cuja sociedade
pensava que sabia de tudo

quando na realidade não entendiam nada!
Hoje, a geração dos baby boomers

ou seja, a geração pós-guerra
está literalmente revolucionando
este sangrento e complexo mundo
com a sua experiência, sapiência

assim como vitalidade
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e até mesmo criaram uma palavra nova
para assim melhor lhes descreverem
criando portanto a gerontolescência

que, com amor, valor e paciência
formaram sem reticências

uma nova maneira de ser e viver
deixando muitos jovens abismados.
Porque com a sua vivência e poder

existem no topo de tudo!
Realmente livres de absurdos

que tanto se ver por aí...
Pois, obviamente aprenderam

que os vícios e o medo só prejudicam,
optando por viverem em liberdade

que somente o conhecimento de verdade
cria essa saudável mentalidade

porque, apesar de saberem que são mortais
não desistem de continuamente aprender
pois sabem que o saber gera o bem-estar
e assim nessa gerontolescência existem,

porque não vivem apenas por viver.
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EXTINÇÃO

É impressionante observarmos
a extinção que vem ocorrendo

tristemente com alguns pássaros
que infelizmente acho não conseguirão
sobreviver essa imensa exterminação.

E, se realmente estiver certo
então teremos que nos preparar

para as terríveis catástrofes
que certamente sem piedade
o homem também dizimará.

A razão pelo qual estou aflito
é porque verdadeiramente acredito
que esta extinção foi premeditada

portanto, minuciosamente calculada
para simplesmente reduzir

para, provavelmente em uma terça parte
todas as raças existentes atualmente

nesse planeta na realidade.
Pois, quem nos controla de verdade
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li e ouvi em um programa no rádio
estarem totalmente contrariados
com o grande número de vidas
que rapidamente se multiplica
contanto, para a elite virando

o motivo sem enganos
porque foi assim que concluíram

apesar de ser erroneo,
que a super população

literalmente em todos os sentidos
para eles causa apenas prejuízo

qual, francamente não entendo a razão
para essa tão drástica solução

que já realmente começou
e, sinceramente não sei se irão parar

ou, se irão continuar com essa extinção
até obterem o número que pretendem

por acharem que o planeta pode suportar.



66

A CRUELDADE

Fico naturalmente triste
enquanto ao mesmo tempo
horrorizado devido a realidade
ao ver tanto sadismo
existente nessa sociedade
que já deveria saber
que colhemos o que plantamos
portanto, se persistimos nesse engano
então, infelizmente colheremosnandor
e com ela muito pranto.
Contanto, precisamos entender
que a crueldade não pode persistir
se pensamos por fim
em evidentemente crescer
pois, quando abraçamos o saber
e, por causa do seu poder
automaticamente a mente entende
a diferença do bem e do mal
porque, apesar da complexidade
passa a encarar a claridade
abndonando quase imediatamente
a crueldade que comumente
praticavam em seus bárbaros atos
geralmente sem impunidade.
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CENÁRIO POLÍTICO

Quando realmente reflito
no atual cenário político
desse país cujos políticos

na sua maioria insisto
serem infelizmente um grande mal.

Pois, quando olho para essa triste sociedade
e o que constantemente passam
então, tenho que ter compaixão
por existirem sem comunhão
nem muito menos segurança

daí, a palavra esperança
ter tristemente ficado esquecida
por causa das inúmeras feridas
que continuamente se abrem

pela falta de impunidade
tão frequente nesta sociedade.
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Caso este que fica seriamente agravado
devido o horrível cenário político

porque, apavorados vemos
aqueles que nos palanques nos mentiram

e, que cegamente votamos
contanto, diretamente contribuindo

a eleger esses monstros
que agora, indiferentes a justiça

negam que participaram em fantásticos roubos
portanto, ilegalmente tirando
do nosso pequeno tesouro.
Cenário político que assim

realmente, totalmente desanima
aqueles que ainda praticam

porque naturalmente acreditam
que as leis realmente têm

de rigorosamente punir cada infrator.



69

ABUSO DE PODER

Obviamente que não sou contra de ver
gente procurando dignamente crescer
abraçando portanto o saber.
O que veemente discordo
é o abuso de poder abertamente praticado
e, incrivelmente, geralmente ignorado
pela lei que supostamente tudo ver.
Criando assim um corrupto quadro
que, infelizmente, rapidamente
no mundo se multiplica,
e nesse erroneo processo
misturam o que é errado
com o que é certo
tudo por causa da corrupção
aumentada pela ambição
desses  que o que produzem
são simplesmente atos incorretos.
E assim nesse sistema complexo
e verdadeiramente torto
existimos como bobos,
por isso estou boquiaberto
e realmente triste por ver
tanto abuso de poder
criado por esses cuja sede
incrivelmente não para de crescer.
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UMA BALA PERDIDA

Quem nessa vida
realmente poderia imaginar
que uma bala perdida
inesperadamente iria matar
um ser que nada fez
para, assim, repentinamente se passar?
Mas foi exatamente isso que ocorreu
com um grande jornalista
que estava na rua caminhando
e seu trabalho filmando
nessa cidade incrivelmente maravilhosa
mas, cuja violência lhe transforma
numa perigosa guerra urbana
tristemente devido as drogas
que diariamente mata e maltrata
vidas já quase sem esperança.
Portanto, horrorizado li
e, na televisão abismado vi
sobre mais um infeliz caso
de uma bala perdida
barata e realmente maldita
mais uma pessoa distinta tristemente levou.
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 SOMOS SERES BÁRBAROS

Quando analiso horrorizado
o grande inferno causado
pela maioria dessa gente
infelizmente, aqui existente
então  tristemente logo vejo
que somos seres bárbaros!
Quanto à isso estou convincente.
Porque lamentavelmente
quando paro para observar
simplesmente o nosso cotidiano
e a complexidade causada
por causa do engano,
realmente fico triste por ver
que, em vez de pensarem crescer
usando apenas o bem,
muitos partiram para o banditismo
e nesse fascínio contínuo persistem
criando e espalhando o mal.
Para quê? Pois já deviam saber
que esse não é o caminho...
Me preocupo, por me sentir sozinho
perante o número incalculável
de pessoas que voluntariamente abraçaram
esse impetuoso viver.
E assim incrivelmente existem
ferindo, matando e roubando
daí, impressionado ter visto
que somos seres bárbaros!
Além de atrevidos.
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PERSEGUIÇÃO

Acho realmente impressionante

a arrogância desses governantes

que em suas corrupções constantes

em vez disso desistirem

preferem prosseguirem na perseguição

contra aqueles que claramente veem

que os seus líderes

tristemente nunca lhes apoiarão.

Por isso decepcionado estou

e, t,otalmente desiludido

com esse sistema que sinto

ao meu país nunca trará esplendor.

Daí, verdadeiramente preferir

existir residindo no exílio

que, apesar de não ser nenhum paraíso

realmente dar-me a liberdade

que aqui obviamente sinto

por esta razão ainda existo.
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DESCULPAS

Acho realmente incrível observar

as desculpas que tantos falam

para, assim cobrirem

os seus indesejáveis atos.

Quando na realidade claramente vejo

simplesmente sádicos desejos

de verdadeiros monstros

que, evidentemente odeiam

em vez de naturalmente amar.

Por isso sinceramente ignoro

essas constantes desculpas

vinda desses que a culpa

infelizmente teimam em não ver

nem muito menos crer

que são realmente culpados

daí usarem as desculpas

e nelas tristemente se esconder.
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FALTA DE CULTURA

Quando calmamente analiso
na procura de algum sentido
procurando portanto entender
por tristemente ver
tanta ignorância na realidade
então, tenho que concluir
que o motivo dessa sociedade agir assim
é porque lhes faltam cultura,
chave para toda formosura
que vemos noutras sociedades.
E, embora os motivos incluam
evidentemente a falta de dinheiro,
para mim está absolutamente claro
que a base para essa terrível realidade
está no ensinamento e hábitos
pois, costumes sem deslumbres
são como árvores secas
porque além de não embelezarem
realmente nada produzem
daí, infelizmente termos tantos abutres
vegetando como parasitas,
verdadeiros anarquistas
que só destroem, gritam e discutem
por não saberem simplesmente conversar.
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O VERDADEIRO CRESCIMENTO

Para que qualquer país ou ser
realmente possa naturalmente crescer
terá de fortemente investir
na educação, saúde e tecnologias que enfim
literalmente ao mundo mostrarão
o poder do conhecimento.
Porque sem enganos vemos
as nações que tiveram coragem
em investirem na realidade
em suas sempre crescentes sociedades
hoje, sem espanto estão colhendo
frutas de beleza e sabores
por causa do que aprenderam
graças à esses investimentos.
Daí ser socialista e a favor
da obrigação que todo governo tem
em educar e gratuitamente dar
educação e saúde para todos!
Para que assim possam por fim
atingir o verdadeiro crescimento
existindo contanto livre dos mitos
que na realidade só prejudicam
pois, exatamente como a ignorância
lhes tiram o saber, que aliás, se pensarmos mais
veremos que tem um preço para lhe adquirir.
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LÁGRIMAS, ORAÇÕES E ROSAS

Assistindo ao costumeiro noticiário
vi uma cena que de fato
realmente me comoveu, é claro,
porque nele apresentaram
mais um triste funeral causado
por uma bala perdida
que, infelizmente atingiu uma criança
fruto da esperança
num país cuja segurança
francamente não existe
por isso, tantos atualmente andam triste
por não terem segurança.
Para ali, entre lágrimas, orações e rosas
o desespero naturalmente tomar
e assim engolir o silêncio
de mais uma noite que sinto
fará mais vítimas e criará
mais uma vez situações dolorosas,
sociedade cujo dissabor e história
é o cotidiano das prosas
hoje existente por todo lugar.
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O LADO ESCURO DE TODO SER

Acho realmente impressionante ver
que francamente todos nós temos
um outro lado totalmente malvado
qual, representa de fato
o outro lado de todo ser.
Portanto, precisamos tomar cuidado
com as nossas frequentes emoções
para que assim esse outro lado
geralmente oculto repentinamente
surpreendendo toda gente
violentamente não possa aparecer
e então incrivelmente mudar
aquele outrora pacato ser.
Daí, precisamos tomar cuidado
com as nossas reações que acho
surgirem em nós de repente
exatamente por causa deste outro lado
verdadeiramente nunca claro
qual, como evidência vemos
em nosso complexo cotidiano
devido os terríveis crimes ocorridos
contanto, completamente sem enganos
o outro lado totalmente escuro de cada ser.
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É REVOLTANTE

Acho simplesmente revoltante
como também frustrante

o que o mundo vem fazendo
com os seus preciosos nativos

que na realidade e em prol da verdade
infelizmente até mesmo em seus próprios países

tristemente não são bem-vindos.
Mas o por quê? Me indago abismado...

Porque tudo até hoje que nos têm ensinado
não passam de meros mitos,

começando com os tais descobrimentos
que muito bem sabemos

que nunca ocorreram de fato
pois, quando o europeu chegou

verdadeiramente encontrou
nativos felizes habitando

literalmente por todo lado
esse país precioso e rico de fato.

Portanto o que realmente aconteceu
nao foi um descobrimento

mas sim, uma invasão enganosa
qual, para eles através da força
deu-lhes poder e grande glória

enquanto por outro lado
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as invasões e matanças continuavam
até mesmo em nome de Deus,

e assim tristemente roubavam e matavam
o legítimo dono da terra,

e nesse processo de demônios
desbravaram, roubaram e aniquilaram

não somente a fauna juntamente com a flora
mas também o povo indígena

de uma cultura que intriga
pois, apesar de aparentemente
serem realmente simples e nus

têm uma cultura que reluz como a aurora.
E nesse brilho existiram sempre

portanto, totalmente diferente do europeu
que até hoje pensa viver no apogeu

devido esses precisos “descobrimentos”,
que até os dias de hoje abertamente ensinam

sem verdadeiramente contarem
nas elegantes salas de aula

ou, simplesmente nos livros narrarem
talvez pela falta de coragem

o que realmente fizeram com tantas tribos,
civilizações que daqui brutalmente se passaram
sem naturalmente terem tido a oportunidade

de civilizamente tudo que com o tempo criaram
evidentemente nos mostrar

porque foram selvagemente aniquilados
por isso, francamente achar revoltante
o que com eles fizeram não se contar.
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VIDAS DESTRUÍDAS

Tristemente vejo vidas

totalmente destruídas

pelos malditos vícios

que, constantemente deixam-lhes aflitos

até mesmo em suas próprias guaridas

s assim vegetam nessa triste sina

muitas vezes se encontrando

em becos e lugares

que o vício e a maldade

estão incrivelmente interligados

ao vasto e frio compasso

repleto de poder e querer,

para então completamente viciados

serem literalmente escravos

dessas drogas horrorosas

que verdadeiramente cativam-lhes

geralmente até o seu triste fim.
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MENTALIDADE ESTÚPIDA

Fico realmente chocado
com a mentalidade dessa mocidade
por infelizmente não pensarem
em seus futuros de verdade,
preferindo viverem de aparências.
Quando a realidade nos mostra
definitivamente uma diferente história
aqueles que realmente têm sede
de aprender para então saber
e assim, naturalmente terem sucesso
em suas existências de nexo
porque souberam inteligentemente abraçar
o ensino por entenderem que sem ele
obviamente que irão nessa vida vegetar.
Daí, francamente ficar abismado
com essa estúpida mentalidade
que tristemente tantos têm de verdade
em simplesmente não estudar
e diferentes vícios abraçar
quando na realidade eles só causam maldades
e uma vida de destruição
é o que realmente encontrarão
por causa dessa mentalidade estúpida
que criarão totalmente em vão.
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AVANTE NAÇÃO!

Fico horrizado com a mentalidade
que infelizmente muitos têm

à respeito da fatalidade,
quando na realidade

foram eles mesmos que criaram
essa grande falta de vontade

de crescer de verdade.
Porque, quando impressionado analiso
o enorme potencial desse imenso país,

então logo vejo que essa terrível mentalidade
de perdedores de verdade

não deveria nem existir como um conceito,
pois muitos gostariam de terem nascido aqui.

Daí, veemente discordar
que na realidade não podemos sonhar
em sermos importantes e assim deixar

o rabo da fila segundo as pesquisas
que anualmente são feitas em todo lugar.
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Portanto, vamos desde agora seriamente pensar
no enorme tempo totalmente perdido

e, como o chinês sapiamente vem fazendo
investir nesse país tremendo!

Que muito bem pode ser a ponte e a fonte
do bem em todos os sentidos...

Bastando para isso que o seu povo
mude a atual forma de pensar

e abrace sem vacilar o conhecimento
para assim nesse enlace

revelar ao mundo a nossa capacidade
que, no íntimo vividamente acredito

realmente termos.
Portanto, avante nação!

Para que ter medo...
Sinto que outros é que têm receio

de finalmente acordares para essa razão.
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MARCAS QUE FICAM PARA A ETERNIDADE

Há muito que já fôra dito

que a violência realmente tem sido

um canal francamente horrível!

Porque na realidade só gera maldades...

Quanto a isso, muitos têm visto

o quanto transforma uma sociedade.

Pena que infelizmente ainda existem

seres que tristemente não pensam assim...

Talvez porque também perderam

pessoas que amavam assim.

Mas, como todos já sabem

a violência devido a sua brutalidade

deixa naturalmente incríveis marcas

que sinceramente ficam para a eternidade.
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Daí ser preciso de verdade

urgentemente essa mentalidade mudar,

caso contrário os crimes e as vinganças

definitivamente destruirão a esperança

assim como o doce lar

onde habitam preciosas vidas

totalmente queridas por causa do amor

e o seu imenso valor.

Portanto mudem! E deixem de ser tão rudes,

porque a violência só gera violência

e esse ciclo de agressividade

impunidade e maldade

realmente tem de acabar

para que assim as marcas não fiquem por fim

verdadeiramente para a eternidade

devido o ódio que que tirou o amor

desse precioso, rico e bonito lugar.
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CHINA: A NOVA SUPERPOTÊNCIA MUNDIAL

Claramente vejo que a China realmente acordou
e, agora, verdadeiramente é a única nação
que francamente não deve nenhum tostão
nesse mundo cada vez mais endividado

por isso, os países desse mundo
estão rapidamente sendo ultrapassados

por esse gigante asiático
que assim, o mundo está vencendo
sem naturalmente ter se envolvido
em invasões e terríveis conflitos

que no íntimo só destroem.
Daí sinceramente admirar

essa nação que relativamente
num curto período de tempo

vem se destacando e velozmente avançando
até mesmo no capitalismo

pois, realmente o mundo está comprando.
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Portanto, continuando com essa visão e planos
evidentemente que ainda mais crescerá

e sendo assim, naturalmente que chegará
em todos os sentidos no topo do mundo

cada vez mais pobre, confuso e corrumpido
devido o seu povo e os políticos

serem cúmplices ativos dessa nojenta corrupção.
E, como a China sempre foi otimista
além de ser uma velha e sábia nação,

aproveita da sua competência e das oportunidades
comprando, investindo e educando
o mundo para essa nova realidade

ou seja, que se tornou por mérito de verdade
a nova superpotência mundial,

unindo o comunismo ao capitalismo
como também nos revelando

uma paciência e sapiência sem igual.
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A REALIDADE DO SÉCULO 21

O mundo está atualmente enfrentando
um terrível conflito de identidade
como também de profissão
devido a educação
não ser a mesma de verdade.
Isso está realmente ocorrendo
graças ao rápido e grande desenvolvimento
que as nações vêm sofrendo
e assim atingindo um grau de evolução
realmente nunca visto
em sua já extensa história.
E assim, por causa dessa evolução
hábitos de fato são mudados
nas sociedades que de fato
procuram sempre o saber
por naturalmente significar poder
que por si lhes ajudam a crescer
literalmente com os seus atos.
Portanto, verdadeiramente concluí
que a realidade do século 21
contanto, do século em que estamos
tem haver com a educação que,
se pensarmos bem vem transformando
e nesse processo rapidamente mudando
o nosso jeito de pensar
e portanto de viver no mundo
cada vez mais complexo, violento e fecundo
porque não encontra um jeito de se controlar.
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POLARIZAÇÃO

Vivemos atualmente uma fase
em nossa história dolorosa de verdade
devido os constantes conflitos na realidade
onde as ideias da nossa sociedade
estão colidindo em todos os sentidos
e, nesse complexo processo
criando uma polarização
que está realmente contribuindo
aos sérios conflitos vistos
francamente em diversas localidades,
deixando-me assim perplexo a pensar
se na realidade coletivamente muitos perderam
o natural poder de pensar.
Pois, tristemente ao olhar
e minuciosamente analisar
ao que verdadeiramente está ocorrendo
então, obviamente que entendo
que, o que vem acontecendo é
uma horrível guerra de poderes
qual, muitas vezes termina numa revolução
por causa da tremenda polarização
diariamente realizada por todo lugar
e, que sinceramente não sei
nem como e nem quando irá terminar.
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CAMÕES E MACHADO: LÍNGUA,
LITERATURA E CONTRASTES

Fazendo uma breve análise
desses Mestres de verdade,
vemos com toda naturalidade
que, apesar de ambos falarem
realmente a mesma língua,
o tempo claramente dita
a maneira escrita da linguagem
revelando assim uma realidade
de puro contraste
apesar de ambos falarem
o mesmo idioma cuja distância
não os impediu que se interligassem
por causa do tal descobrimento
até hoje veemente discutido
pelos seres que aqui já habitavam
tranquilos e felizes de verdade.
Portanto, quando abismado olho
leio e comparo a Literatura de Machado
com as narrações escritas por Camões,
então logo vejo que o tempo
verdadeiramente transforma
naturalmente a língua
por causa da evolução contínua
que, totalmente afina
idiomas outrora cantado
falado e narrado por esses
grandes gurus de fato mas de esquisitas expressões.
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 ERA DO DESCONTENTAMENTO

Vejo e leio existir por todo lado
um descontentamento realmente generalizado
nas sociedades que na realidade
constantemente se amassam de verdade
à procura do pão assim como caridade
cada vez mais difícil de se encontrar.
Porque, acredito realmente estarmos
passando por mais uma fase negra
qual, geralmente surge
antes de  terríveis guerras
quais, tristemente têm de passar.
E, como a história se repete
em ciclos que teimam em continuar,
noto naturalmente preocupado
os fatos que diariamente causam
problemas como também conflito
crueis por serem armados
e deixarem tantas vidas à lastimarem
suas perdas de verdade
num mundo que violentamente se agride
e, que não vejo como irá mudar.
Para então, em total desolação
coexistirem no sofrimento
juntamente com os já costumeiros lamentos
por existirem numa era de descontentamento
qual, infelizmente não encontro uma solução.
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PENSAMENTOS,

VERSOS

&

POETRIX
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Quando uma sociedade
em vez de abraçar o bem
prefere seguir na maldade
então, é porque na realidade
está no início do seu próprio fim.

* * * * * *

Selva de pedra
cheia de mazelas

causadas pela ira que afeta
uma sociedade que atesta

devido ao medo que
constantemente lhe afeta

ao ápice do mundo
naturalmente chegar.

* * * * * *

Fico realmente impressionado
ao ver tantas vidas de fato
totalmente perdidas
em vícios e banditismo
aumentando significamente o perigo
de uma sociedade que afirmo,
já não sabe com quem está
hoje, o tão sonhado bem-estar
por não terem paz em suas vidas.
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* * * * * *

Cruzes que se criam
vidas que ao vento vadiam

sem nenhum amor
nem muito menos esperança.

* * * * * *

Bonança que não existe
daí, tristemente existirem
vegetando sem esperança.

* * * * * *

Sinceramente vejo
com tristeza o grande medo
existente em tantas pessoas

que infelizmente se tornaram
realmente prisioneiras

em suas próprias habitações
enquanto os terríveis ladrões

enfrentam até a polícia
e, francamente falando,
livres de qualquer medo.

* * * * * *
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Sempre vi o capitalismo ser
um sistema realmente perigoso

pois, definitivamente não é correto
por literalmente escravizar

contanto, subjugar tantas vidas
tudo graças ao dinheiro.

* * * * * *

Revoluções que tantos criam
em prol de seus próprios interesses

terminam muitas vezes contra
esses mesmos objetivos

     devido aqueles que naturalmente
       sempre serão contra.

* * * * * *

Quando o mal excede o bem
é porque o amor não existe
por isso são tão tristes
e, se realmente não mudarem
de seus caprichos e vaidades
então, realmente se destruíião
devido aos seus próprios vícios
juntamente com a fome
de praticar somente maldades.
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* * * * * *

Não entendo a filosofia desses
cuja única sede além de roubar
e, contanto enganar
é também simplesmente matar.
Porque naturalmente entendo
que realmente só colhemos
aquilo que com gosto plantamos
daí, tristemente ver tanto desgosto
em pálidos e secos rostos
por obviamente viverem
existências que só produzem
tormentos e lamentos.

* * * * * *

Decepções que ferem,
ilusões que realmente marcam
existências que assim vivem
completamente tristes
e afogadas pelo sofrimento.

* * * * * *

Muitos pensam que a felicidade não existe
por isso vivem existências tão triste

por não abraçarem esta verdade.
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* * * * * *

Quando essa vida passar
e, portanto, tudo aqui terminar
então, realmente será preciso
alguém realmente escrever
sobre esse incrível drama
exatamente como viu ou vê
independente se seja desconhecido
ou tenha tido fama pra valer.

* * * * * *

Tenho realmente observado
que todos aqueles que

infelizmente abraçaram
o caminho do mal se tornaram

tristemente malfeitores
e, nesse caminho errado

distante de amores e viciados
tristemente matam e se matam

causando nesse processo de fato
verdadeiramente complexo

profundas dores nas famílias
que terrivelmente aniquilaram.

* * * * * *



98

Me preocupo com o mundo
cada vez mais fecundo

mas, tristemente sem uma base
que possam na realidade
dar-lhes um bom futuro.

* * * * * *

Olho calado e abismado
através da janela bem do alto
a grande beleza
dessa cidade cuja natureza
Deus tem realmente abençoado
mas, cuja terrível violência
infelizmente, tanto tem prejudicado.

* * * * * *

Quando um país deixa de investir
na sempre gloriosa educação

então, tristemente passará
a constantemente construir

frias, inseguras e rudes prisões
porque o saber deixará de existir

dando lugar a violência
ciclo que irá a sapiência
infelizmente substituir.
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* * * * * *

Me impressiono ao ver
o grande número de gente que
devido à falta de conhecimento
erroneamente vivem em labirintos
que irão em pouco tempo
realmente lhes corromper
por causa do falso sentimento,
ou melhor dizendo,
da ilusão que têm pelo poder.

* * * * * *

É realmente triste observar
a maneira que muitos vivem,

daí não me surpreender
por naturalmente tristemente ver
a maneira em que se encontram

por causa dos conflitos
internamente e externamente ocorridos

em seus complexos universos
repletos de ignorâncias e maldades
por lhes faltarem claridade e teor.

* * * * * *

  O homem é um estúpido por destruir o seu próprio habitat.
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* * * * * *

Onde se encontram os valores
outrora nas escolas aprendido?

Porque, infelizmente tenho visto
exatamente o contrário...

Pois, até mesmo os santuários
devido a fé com mimo criado
são incrivelmente danificados

e muitas vezes até mesmo roubados
por aqueles que tristemente desconhecem

o Amor juntamente com o seu Valor
por isso, infelizmente até matam

devido o horrível estado
que existem de fato

por terem abraçado o dissabor.

* * * * * *

Temos que ter cuidado
com as palavras que professamos

para assim não aumentarmos
   os traumas que já existem

   daí serem tão tristes
porque infelizmente insistem

       nas intrigas de fato.

* * * * * *
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* * * * * *

O racismo infelizmente ainda existe
só que está bem mais sofisticado

pois, em vez de ser claramente declarado
como acontecia antigamente...

Hoje, realmente, ele está camuflado
contanto, apesar dos anos, ele sobreviveu

às de fato tantas reformas...
Por isso, essa história me incomoda

porque, tristemente acredito
que o racismo existirá sempre!

* * * * * *

Amores que vêm e passam,
vícios que não nos largam
e por isso nos matam,
e com isso aumentando
os dramas que passamos
realmente diários.

* * * * * *

Quando o homem finalmente aprender a amar, então,
a sua vida realmente será uma magnífica valsa através

do tempo, qual, nunca cessará.
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* * * * * *

Narro aquilo que falo
por na verdade está cansado

de ver tanta injustiça
em gente que treme e pisca,

quando na realidade
acabam como réus

devido as mentiras e irresponsabilidades
daqueles que dizem

somente pregar a verdade
em puras farsas que criam

para enganarem a humanidade.

* * * * * *

Sol que intensamente brilha
perante uma morna brisa
que gentilmente beija
essa face faceira
por amar a vida de verdade.

* * * * * *

Dependência que mata,
abusos que ferem

uma sociedade que se maltrata
pela falta de conhecimento verdadeiro
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* * * * * *

Sabendo que cedo ou tarde
as coisas que fazemos vêm à tona

então, para que mentir ou tentar esconder
aquilo que em breve te fará

passar por terríveis vergonhas.

* * * * * *

Sombras que passam
no silêncio da noite
em ruas cuja penumbra
arrepiam-me só por olhar.

* * * * * *

Crimes realmente bárbaros!
Balas que infelizmente matam
incluindo até mesmo as perdidas...

* * * * * *

Comparo a educação com a eletricidade,
pois sem ela faltará o conhecimento,
necessário para toda decisão sábia.
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* * * * * *

O sistema capitalista é ruim e falho, pois ensina o
egoísmo, e com isso a divisão, aumentando assim o

individualismo como também a ambição, além de ser
um sistema ideológico. Enquanto por outro lado temos

o socialismo, sistema que claramente ensina a
interligação juntamente com a união e gratuitamente nos
oferec educação e saúde, porque entende serem direitos
básicos da humanidade e obrigação estatal. Por isso não
me surpreendo ver tanta gente ignorante, doente e pobre

simplesmente vegetando como escravos totalmente
manipulados pelo engano de um sistema que na realidade
só beneficia a elite, daí serem tão tristes devido a miopia

e os vícios que nunca desse ilusório sistema irão
desprender, quando muito bem poderiam abraçar o

socialismo e em segurança e bem-estar felizes viverem.

* * * * * *

A vida é repleta de jornadas
contanto de inúmeras travessias
que continuamente surgem
independente de termos curta
ou realmente longa estrada.

* * * * * *
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* * * * * *

Infelizmente vejo tantas vidas perdidas
totalmente entregue aos vícios
como também às aparências
pois, tristemente gostam da ilusão.

* * * * * *

O sistema capitalista falhou!
E, em breve logo veremos

multidões famintas sem trabalho
teto, saúde e educação
graças ao capitalismo

que, por causa da ambição
literalmente ignorou aqueles
que, por não terem essa sede

simplesmente vegetam
nas ruas à procura do pão.

* * * * * *

Céu verdadeiramente cinzento,
ruas repletas de lixo,
valas sempre abertas

talvez à espera
do que a ignorância causa

sem nenhum pudor.
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* * * * * *

Quando um governo não investe
na educação, saúde e tecnologia

então, viverá sempre em grande agonia
criada pela anarquia

que a ignorância causa
e assim, existirão em vão

pois, nesse impressionante processo
realmente nada de bom aprenderão.

* * * * * *

Luzes que fortemente clareiam
as ruas que temos de seguir
nessa cidade que, como o jardim
verdadeiramente amo e fim.

* * * * * *

Caminhando certa vez na rua
parei na esquina porque fui obrigado
devido ao semáforo
que coordena o trânsito
cada vez mais louco de fato.

* * * * * *
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* * * * * *

Povos que nas ruas clamam
o seu descontentamento
com o governo que sinto
irá em breve realmente cair
por verdadeiramente ser ruim
e ignorar o enorme pranto.

* * * * * *

Quando era criança
via com zelo e segurança

os atuais políticos
hoje, nitidamente enxergo
que não me representam

porque, simplesmente mudaram,
por isso não mais lhes aguento.

* * * * * *

Me sinto totalmente enojado
com a atual situação política de fato
que, finalmente decidi
simplesmente ignorá-los
na esperança que assim
com o tempo mudarão, é claro.
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* * * * * *

Tudo que plantamos
cedo ou tarde colheremos

daí ser importante
ensinar aos nossos filhos
para serem perseverantes
e, francamente honesto,

porque a verdade nunca será vencida
e a mentira tem as suas fatalidades.

* * * * * *

A ignorância me mostrou
a tristeza como também o dissabor

daqueles que não têm o conhecimento
por infelizmente não procurarem o saber.

* * * * * *

Muita gente questiona
o por que, que a sociedade

fortemente se arma
e, para não fugir a realidade
afirmo em prol da verdade

que a bruta violência
foi o que realmente lhe transformou.
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* * * * * *

Parem de desbravar
a mata amazônica

que constantemente nos ajuda
a naturalmente respirarmos
renovando assim o oxigênio

que tanto precisamos, caso contrário,
daqui iremos rapidamente expirar.

* * * * * *

Quando o caso é dinheiro, política, religião
ou, simplesmente homem ou mulher
cada um deve o seu gosto prevalecer
contanto, escolher para si o que quiser.

* * * * * *

Quando a anarquia chega ao cúmulo
como atualmente chegou
então, é porque chegou a hora
de fazer brilhar uma nova aurora
para assim e na paz
uma diferente vida se levar.

* * * * * *
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É mesmo lamentável se ver
um país como esse não crescer

como realmente já devia...
Tudo por causa dos políticos

e a grande burocracia
que infelizmente ainda existe

e persiste em assim sobreviver.

* * * * * *

Fico realmente impressionado
com o triste retrato

provocado por um acidente
que muito bem poderia ter sido evitado

qual, de fato matou
uma família cujo amor

era verdadeiramente o seu quadro.

* * * * * *

Muitos hoje em dia dizem que amam
mas, quando realmente são testados
então logo se vê que na realidade
não passava de inverdades
pois, geralmente pedem
o divórcio no ato.
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* * * * * *

Tempo que sempre passa...
Marcas que vêm e ficam

nas vidas maltratadas
por aqueles que desconhecem

ser uma dádiva.

* * * * * *

Sol que queima e fere
a terra que constantemente pede
por chuva e a frescura
que o inverno cada vez mais breve
causa no nosso habitat.

* * * * * *

Lama que diariamente avança
e nessa incrível constância

fazem-nos respirar
um ar totalmente contaminado
da podridão que nunca deveria

nas margens dessa bacia
realmente estar.

* * * * * *
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Línguas que se encontram
nesse mundo cujo encanto
em parte realmente depende
daquilo que é falado e selado
em contratos de pleno amor
ou, verdadeiro dissabor
dependendo de fato de cada ato
que o idioma dirá com fervor.

* * * * * *

Balas que se perdem e matam
seres totalmente inocentes

nessa guerra urbana
cujo poder é realmente alto.

* * * * * *

Quando as injustiças se repetem
e tornam parte do cotidiano

é porque a corrupção já chegou ao cúmulo!
Por causa do infeliz engano

que floresce sem ninguém nada fazer.

* * * * * *
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Não tenhas medo de falar
expressões com toda naturalidade
porque elas na realidade
verdadeiramente mostrarão
que és sábio e culto,
apesar da modestidade
que exerces quase no escuro.

* * * * * *

Amores que passam,
saudade que fica

picando as feridas
abertas e contínuas
quando se é mole.

* * * * * *

Noite de verdadeiro terror
devido aos tiros ouvidos

e os gritos sentidos
de natural pavor.

* * * * * *
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Piadas que divertem
uma realidade triste

porque, infelizmente muitos
realmente ainda persistem

em assim existir.

* * * * * *

A vida é uma caixa de surpresas
por isso, precisamos estar atentos

aos contínuos eventos
que realmente ocorrem
sem nenhum lamento

nessa existência de dramas e mortes.

* * * * * *

Máscaras que cobrem
faces totalmente ocultas
e, por viverem com medo da morte
sucumbem nessa mentalidade
escondidos pelas máscaras
numa triste verdade.

* * * * * *
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A mente é realmente complexa
pois, em vez de muitos procurarem

viver somente a verdade,
existem sempre aqueles

que preferem o que é aparente
e assim existem...

Totalmente tristes realidades.

* * * * * *

Ruas desertas,
medo que assola,
gente que implora às autoridades
proteção devido a calamidade
gerada pela falta de impunidade
daí, causarem-lhes de verdade
um terrível mal-estar.

* * * * * *

Lágrimas que rolam em faces
secas e totalmente pálidas
devido às terríveis desgraças
que os olhos viram
e o coração sentiu
nessa realmente complexa estrada.

* * * * * *
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Litoral totalmente versátil
por causa da leveza
devido à natureza

que esse povo tem na realidade.

* * * * * *

Ódio que infelizmente insiste
em realmente perdurar

nesse país que sinceramente está
cada vez mais triste.

* * * * * *

Medo que incrivelmente assola
uma sociedade que a deveria
abraçar o bem e na verdade
viverem sem fantasias.

* * * * * *

Ruas sujas e violentas,
trânsito que ninguém mais aguenta,

gritos, buzinas, atritos,
sociedade que se fere sem piedade

daí viverem todos aflitos.



117

* * * * * *

Capitalismo que compra e vende
até o que não pode
porque pensa que assim socorre
os que nem consigo mesmo podem
por isso vivem aflitos por saberem
que, enquanto persistir essa sede
de poder e consumismo
infelizmente serão sempre vistos
simplesmente como uns moles.

* * * * * *

Fiquei outro dia admirado
com uma planta que nasceu e cresceu

realmente em plena lama
escura, fétida e sem nenhuma fama

mas, foi exatamente nesse lugar
onde decidiu habitar e a todos mostrar

uma beleza e colorido
que, para o mundo talvez não faça nenhum sentido

mas, que foi ali onde escolheu
viver no apogeu e esse quadro mudar.

* * * * * *
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Ruas sujas, perigosas e escuras
medo que assola

uma população desiludida
devido à violência vista
num cotidiano sem glórias.

* * * * * *

Através de palavras me exprimo
pois detesto gritos

por entender que a comunicação deve ser
realmente sempre amável
para então o bem-estar

naturalmente sempre causar.

* * * * * *

Somos todos seres mortais,
daí não entender o por que
que tantos matam por isso saber
sem se preocuparem em crescer
mesmo sabendo que será
por um curto período de tempo.

* * * * * *
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Muitos gritam e se revoltam,
já outros tristemente quebram

até mesmo o que diariamente precisam
como os ônibus por exemplo

e, se isso não bastasse
mentem, ferem e matam de verdade

numa tão fria e crua realidade
que faz-me literalmente tremer

por naturalmente entender
que a razão que assim agem

é porque infelizmente entendem
ser a única maneira que têm

de expressarem a sua já rouca voz.

* * * * * *

Muitos tocam os seus violinos,
já outros dão longas risadas
de deboche porque podem
e também sabem
que nesse país de tupiniquins
em vez de prisão dão pizza
sem falar nas grandes farras.

* * * * * *
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Acho impressionante observar
a falta de responsabilidade existente

realmente em tanta gente,
       razão da aflição

      que vivem continuadamente.

* * * * * *

O sadismo é uma doença psíquica
e, embora muitos sofram desse mal
sei que ainda existem outros piores,
como por exemplo os diferentes tipos de doença
existentes na alma
ou seja, no âmago de cada ser.

* * * * * *

Gente, sejam ativos e produtivos
deixando assim marcas pelo positivo,

porque não vale a pena abdicar
e erroneamente abraçar o negativo,

quando sabemos que logo
essa representação passará.

* * * * * *
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Se a mentira se transformasse em saúde
então não existiria enfermos
    nem muito menos o medo
de pararem numa enfermarias.

* * * * * *

Uns pedem porque precisam,
enquanto outros simplesmente roubam
porque foi exatamente assim que fizeram
durante grande parte de suas vidas.

* * * * * *

Sei que em muito breve
graças às novas tecnologias

que as empresas fortemente estão investindo
aqueles que realmente têm dinheiro

como também saúde
estarão deixando em definitivo

esse planeta verdadeiramente lindo!
Mas de fato super problemático

porque alguns têm literalmente tudo!
Enquanto outros, mazelas e desgostos

por viverem como os ratos
em terríveis esgotos.
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* * * * * *

Há cada instante dessa vida nunca constante
gente nasce como também parte
para talvez um dia retornarem
isto é, se a reencarnação
realmente for uma realidade.

* * * * * *

Nesse país de grandes artistas
e fantásticos trapezistas

completamente abismado vejo
agirem sem nenhum medo

nesse imenso circo chamado vida.

* * * * * *

Muitos culpam as mulheres
por serem mais detalhistas e observadoras,

por isso usam sempre a língua
como se fosse uma tesoura

esquecendo-se assim da regra e da régua
pois, todas essas bobas palavras
serão minuciosamente medidas

e ao pé da letra retribuídas
sem velas nem lágrimas.
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* * * * * *

A palavra para mim é fundamental
porque ela trata do caráter
hoje,, infelizmente ignorado
quando analiso na realidade
o que muitos têm dito ou feito
sem francamente nenhuma punidade.

* * * * * *

Hoje em dia muitos se admiram
com a magnífica velocidade
que a tecnologia na realidade

está revolucionando a nossa evolução
de verdade.

Acontece que, os que muitos recusam ver
é exatamente o que ocorreu outrora

ou seja, essa mesma tecnologia
literalmente nos destruiu!

E somente agora alguns estão entendendo
oo, melhor dizendo entendendo

que do jeito que as coisas estão indo
então, viveremos brevemente neste apogeu.

* * * * * *
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Acredito na ciência
como também em Deus
e na necessária educação
mas, infelizmente sei
que, pelo mundo ser eclético
e realmente complexo
nem todos acreditam
como vejo-lhe e sinto
talvez por isso infantilmente brigam,
quando poderiam aproveitar
o curto tempo que aqui têm
para alegremente se interligarem
e assim na paz e em plena amizade
tudo que fizerem com bondade
um paraíso, apesar de finito
ajudarem a criar
e o amor então ser uma realidade
como também o bem-estar.

* * * * * *

Vivemos num mundo polêmico
devido as controvérsias diárias
de tudo que foi dito ou omisso
aumentando assim a confusão

em tantas estradas...

* * * * * *
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Entre goles de cachaça pura
num bar que espelha à sua altura
livremente em voz alta conversam
matanças de nativos que fizeram
e, em gargalhadas e baforadas
de cigarro vagabundo deslumbram-se
nesses feitos cujos efeitos
talvez pagarão noutro mundo.

* * * * * *

É mesmo um verdadeiro absurdo
pessoas ainda viverem no escuro
sem água, emprego ou uma voz

em pleno século 21
que, garantia ao mundo ser

uma era em que o povo desse planeta
em todos os sentidos iria crescer.

* * * * * *

Terra carente, povo doente
corrupções, assassinatos, estrupos
vistos num cotidiano cujo engano
é o que gostam de verdade.

* * * * * *
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Punhal terrivelmente cravado
num corpo no asfalto ensopado

pelo sangue derramado
em mais um horrível assassinato

que, tristemente receio nunca terminar.

* * * * * *

Cercas que separam,
fronteiras que dividem

água, terra, língua e até mesmo as origens
num ciclo de profundas mazelas.

* * * * * *

Muitos pensam que são reis
devido ao dinheiro que têm

enquanto outros, afundam-se em desgostos
por infelizmente não terem esse gosto.

* * * * * *

Não pensem que estou louco
ao sentir desgosto em por não ver

esse mundo na paz crescer
totalmente unido devido a paixão.
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* * * * * *

Se os vermes que hoje vivem
simplesmente usando esse país

então, realmente em breve
devido a fome e a sede

nada mais para nós sobrará.

* * * * * *

Quem disse que a escravidão acabou
é porque desconhece o amor
pois, por todos os lados tristemente vejo
seres trabalhando como escravos
independente da cor de fato
todos os dias enricando robustos gatos
em troca de esmolas e maltratos
devido às agressões verbais que passam.

* * * * * *

Amores que vêm mas logo passam,
saudade que chega e fica,

enquanto as mentes totalmente aflitas
se interligam ao espaço
na procura de se manter viva.
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* * * * * *

Não me conformo em ver
neste surpreendente século
seres totalmente analfabetos
porque não sabem ler nem escrever,
enquanto outros navegam em tesouros
devido ao conhecimento
qual, sem ele sinto
que seria preferível então não viver.

* * * * * *

Com a chegada de novos ventos
modernos países estão surgindo

e com isto, novas culturas fluindo
e línguas emergendo

renovando assim um mundo
cada vez mais lindo.

* * * * * *

Vejo gente nas ruas pedindo
e as mortes surgindo
devido às desgraças
cada vez mais vastas
devido ao egoísmo.
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* * * * * *

Muitos sentem pena de seres
que na realidade não merecem

pois são ruins e tomaram livremente
as suas erradas decisões.

Já outros falam que
quem tem pena são os pássaros

e, assim, pensativo fico...
Em relação à esse complexo quadro

qual, realmente acho
que nunca será ultrapassado,

portanto resolvido.

* * * * * *

Na vaidade muitos vivem de verdade
e dizem que não mudarão
e, se realmente estiverem certos
então veremos por certo
um mundo onde os conflitos
juntamente com o dissabor
reinarão com todo fervor
num mundo cujo ego
infelizmente muitos pensam
ser um esplendor.

* * * * * *
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Brigas políticas pelo poder
que, pelo menos para mim,
não representam saber,
porque tudo nessa vida passa...
E sendo assim, deveríamos viver na graça
que essa vida oferece
para aqueles que nisso creem,
daí existirem na paz e serem felizes
por preferirem assim viver.

* * * * * *

Quando as pessoas finalmente aprenderem
que a boa comunicação é a razão

para obterem sucesso
então realmente passarão

em vez de futilmente brigarem
sapiamente  criarem

laços que lhes levarão ao futuro
sem intrigas de verdade.

* * * * * *

Sejam prudentes e estudem sempre!
Porque a falta de conhecimento

só traz sofrimento
como também desilusão.
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* * * * * *

Tempestades que repentinamente
no horizonte aparecem
destruindo e matando

um mundo que pensa ser soberano
e por isso padecem.

* * * * * *

Não sou fatalista mas sim realista
daí, plenamente acreditar

que do jeito que o mundo está
tudo isso que até agora construímos

realmente será perdido
devido a destruição que em breve

infelizmente acontecerá.

* * * * * *

Sejam sábios e plantem
sementes somente do bem
caso contrário os frutos que virão
serão bem mais podres
do que esses que aqui agora estão.

* * * * * *
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Se tivesse de afirmar o que mais me surpreendeu
nessa vida, então, diria terem sido as pessoas,

porque em vez de procurarem crescer e somente no
bem viver, muitos preferiram o mal estender, gerando
com isso a infelicidade devido as maldades ocultas

que tristemente residem em cada ser.

* * * * * *

A escravidão não acabou
e, aqueles que ainda fingem
ela não existir
então, é porque é indiferente
quanto ao atual presente
ou, talvez tenha medo disso sentir.

* * * * * *

Para verdadeiramente crescermos
temos primeiramente que abraçar
o socialismo que tudo dá
por isso, francamente afirmo,
profundamente lhe amar.

* * * * * *
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Acho interessante ver
o rápido crescimento digital

que criou nômades tecnológicos
quais, vejo sempre em aeroportos

espalhados por todos os lados
porque é assim que trabalham
e, é dessa maneira que viajam

para ganharem o seu pão
que, como eles, vem também ágil

como é todo o mercado da computação.

* * * * * *

Vivemos em múltiplas realidades
realmente complexas de verdade
e, a razão para essa veracidade
são os inúmeros universos
que incrivelmente nos cercam
criando assim diferentes atos
transferidos em fatos
que nem sempre entendemos
mas, que paralelamente existem
por isso serem decisivos
naquilo que tomamos como verdade.

* * * * * *
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Incêndios tristemente causados
pelos fogos realmente criados
por aqueles que infelizmente
na realidade odeiam o mundo
pois, não são felizes com nada!

* * * * * *

Existo em um mundo
cujo danado do engano

infelizmente existe por todo lado
daí, ser tão macabro

em vez de abençoado,
porque as pessoas persistem
em continuamente abraçá-lo,

por ossp são tão tristes...
E se tornarem seus escravos.

* * * * * *

Como podes sorrir vigarista?
Será que a tua consciência não reconhece

o que lamentavelmente fizeste
com tantas vidas?

* * * * * *
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Devemos tomar muito cuidado
com a terrível poluição que de fato
constantemente estamos criando

caso contrário, esse planeta
em breve se tornará
em um outro Vênus

devido os terríveis venenos
que, por muito tempo fizemos
e até hoje usamos sem ligar.

* * * * * *

Guerras sangrentas e urbanas
que tanto matam como massacram
uma sociedade ccujo medo
dessa terrível realidade
deixa-lhe cada vez mais fraca.

* * * * * *

Sangue na estrada
repleta de cruzes e valas
que nunca se fecham
devido aos inúmeros atropelos
que muitos realmente vivem...
Por isso não têm paz nem nada.
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* * * * * *

Nada realmente muda sem passar
por uma profunda e completa transformação

que no íntimo traga união
caso contrário, o circo continuará precário

e, sinceramente repleto de frustração
qual, naturalmente só traz desunião

para uma sociedade cujo cotidiano na realidade
já está em convulsão.

* * * * * *

Ambição sadia não traz agonias
mas, quando torna-se uma obsessão
então, sugiro que abandone
pois perderás a razão.

* * * * * *

Balas perdidas que matam
seres em plena juventude
que assim brutalmente partem
deixando uma terrível saudade
também amarguras.
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* * * * * *

Todo país que almeja crescer
precisa realmente saber
que tem a obrigação de fazer
o seu povo verdadeiramente crescer
com fortes investimentos
na saúde, tecnologia e educação
para assim, poder por fim,
ver o saber na sociedade vencer
em vez da ignorância
que só traz insegurança
e uma eterna desunião.

* * * * * *

Infelizmente existimos em um mundo
que, em vez de primar pela verdade

optou por viver em segredos
e, tristemente encorajando as mentiras

que nos invadem como os oceanos
e assim evitando que saibamos

da sublime verdade
pois, preferiu ensinar mitos

por isso, o nosso cotidiano reflete
os frutos dessa terrível realidade.
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* * * * * *

Desinteresse dos políticos
em relação à sociedade
criou os problemas que vemos
devido ao abandono e desespero
causado pelos excluídos
por isso, pintam e bordam de verdade.

* * * * * *

Lágrimas que rolam
nas faces de uma sociedade
que muito bem que poderia
chorar, mas de alegria
por causa da felicidade.

* * * * * *

Muitos sonham ficarem logo ricos
já outros, serem totalmente abençoados

sem se importarem de fato
a maneira que receberão esse dinheiro.
Qual, se for limpo então será derradeiro
mas se sujo existirás sempre no escuro

e o seu uso não trará felicidade
portanto apenas lamentos.
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* * * * * *

Dor que no peito sinto
ao ver tanto desespero

como também desrespeito
exatamente no seio

de um povo cujo desgosto e medo
tornam-lhes infelizmente prisioneiros

devido à triste realidade
vivida constantemente de verdade

em seus ninhos de amor
apesar da intensa maldade.

* * * * * *

Quando se sentires perseguida
por causa da inveja maldita
então não perca o seu humor
pois, isso é sinal que tens valor
por isso, essas pessoas
que infelizmente te perseguem
fazem isto porque não querem
ou, talvez porque já viram
que no ápice estarás breve.
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