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Narrações literárias sobre eventos e

sentimentos do cotidiano, em versos.
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Quando o cotidiano de uma sociedade torna-se

repleto de maldades, então, realmente acredito

ter chegado a hora de, livres do medo,

francamente nos interrogarmos, para assim

finalmente chegarmos a razão que nos levou

a existirmos sob esses tão deprimentes atos.

- o autor -
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Sobre o Autor

Em primeiro lugar agradeço a Deus (Jesus Cristo)
pela inspiração e criação desta obra literária, qual, ofe-
reço amavelmente aos amantes desse romântico e jovial
idioma.

É poeta, escritor, contista, compositor, cronista, filó-
sofo e tradutor. Nasceu no bairro do Catete, cidade do Rio
de Janeiro, em 30 de junho de 1957. Filho de pai imigrante
italiano e mãe brasileira, com poucos meses de nascido foi
morar na cidade de Recife levado por sua genitora, lugar onde
residiu toda a sua juventude e onde habita grande número de
seus familiares, qual, estudou, trabalhou e tem alguns ami-
gos e muitas recordações. Começou a escrever os seus pri-
meiros poemas líricos quando tinha treze anos nas categori-
as: Samba, MPB, Romântica, Bossa Nova, Soft Rock e Bolero
(todas registradas).Pela mesma razão feita pelo seu pai, de-
cidiu juntamente com a sua família emigrar para os Estados
Unidos, país onde reside desde 1979, onde também estudou
e trabalhou. Passou por uma forte depressão, qual, devido a
sua enorme fé em Deus (Jesus Cristo), como também mag-
nífico apoio de sua eternamente super querida mãe, poetisa
e escritora Mainá Medeiros, assim como alguns amigos jun-
tamente com a sua própria vontade de vencer, superou os
sérios problemas visuais causados pelo glaucoma e, realmen-
te encorajado por esses iluminados seres resolveu partici-
par em uma antologia que estava sendo elaborada pela Litteris
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Editora em 2002, publicando o seu primeiro livro de poesi-
as no seguinte ano. Hoje, está presente em mais de 140 An-
tologias nacionais e internacionais, quais, recebeu alguns
prêmios e colocações de destaque. Tem 47 livros poéticos
publicados, sendo que desses, 4 foram editados em coautoria
com a sua mãe, escritora e poetisa Mainá Medeiros, e um,
com o jornalista, poeta e escritor, Lenival de Andrade.

É cristão mas não segue denominações religiosas por
entender que só dividem em vez de unirem. Pratica a ciência
da meditação por mais de vinte anos por claramente enten-
der que existe cura através da consciência. No plano político
é democrata socialista por ver ser o único sistema que ga-
rante livremente e gratuitamente a educação até o bacharelato
assim como a saúde enquanto aqui existirmos como forma
de direitos humanos. Segue a doutrina internacionalista por
compreender que o homem deve existir sem cercas, portan-
to livre de fronteiras.

Em 2003 e 2009, participou da Bienal Internacional
do Livro do Rio de Janeiro.
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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 Concur-
sos de Antologias nacionais e internacionais como tam-
bém os recebidos por prestigiadas Academias de Letras:

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

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

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

- 26 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 –
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“Reciprocidade” -  Poesia Internacional – Destaque Literá-
rio Internacional  (2017)
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meiro Lugar (2018)

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

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

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

- IV Prêmio Literário Gonzaga de Carvalho - ALATO -
Crônica "Quantum e a realidade da multiplicidade" - Men-
ção Honrosa (2019)

- 31 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 - Poesia
"A realidade onde vivo" - Destaque Internacional (2019)



11

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



12

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 Es-
critores/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. Suces-
so (2012 )
        ISBN 978 – 85 – 89091 – 69 – 5

16 – Fábulas/Fables – Celeiro de Escritores/Editora Suces-
so (2012 )
        ISBN 978 – 85 – 89091 – 71 – 8

17 – Reflexões – E-book – Celeiro de Escritores/Ed. Suces-
so (2013 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 000 – 0

18 – Essência – E-book – Celeiro de Escritores/Ed. Suces-
so (2014 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 026 – 0



13

19 – Simplesmente Poesia – E-book – Celeiro de Escrito-
res/Editora Sucesso ( 2014 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 038 – 3

20 – Perfil/Profile – E-book – Celeiro de Escritores/Ed.Suces-
so ( 2014 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 042 – 0

21 – Desabafo – E-book – Celeiro de Escritores/Ed.Suces-
so (2015 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 049 – 9

22 – Versos de Paixão – E-book – Celeiro de Escritores/Edi-
tora Sucesso ( 2015 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 050 – 5

23 – AURORA – Coletânea Poesia e Prosa – Celeiro de Escri-
tores/Editora Sucesso ( 2015 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 054 – 3

24 – Quimera/Chimera – E-book – Celeiro de Escritores/Edi-
tora Sucesso ( 2015 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 058 – 1

25 – Extraterrestres – E-book – Celeiro de Escritores/Suces-
so ( 2015 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 068 – 0

26 – Palavras Mágicas – E-book – Celeiro de Escritores/Edi-
tora Sucesso ( 2016 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 079 – 6



14

27 – Ciclos – E-book – Celeiro de Escritores/Editora Suces-
so (2016 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 081 – 9

28 – Renascer – E-book – Celeiro de Escritores/Ed.Suces-
so (2016 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 082 – 6

29 – Brincando com as Letras – E-book – Celeiro de Escri-
tores/Editora Sucesso ( 2016 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 088 – 8

30 – À flor da pele – E-book – Celeiro de Escritores/Edito-
ra Sucesso ( 2016 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 089 – 5

31 – Benquerer – E-book – Celeiro de Escritores/Ed. Suces-
so (2016 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 090 – 1

32 – Poemas Infantis – E-book – Celeiro de Escritores/Edit-
ora Sucesso ( 2016 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 095 – 6

33 – Universos Encantados – E-book – Celeiro de Escrito-
res/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



15

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.Suces-
so (2017 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 103 - 8

37 – Nas Asas da Imaginação – E-book – Celeiro de Escri-
tores/Editora Sucesso ( 2017 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 104 – 5

38 – Cosmos – E-book – Celeiro de Escritores/Ed. Suces-
so (2017 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 105 – 2

39 -  LUZ – Antologia Poesia e Prosa – Celeiro de Escrito-
res/Editora Sucesso ( 2017 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 106 – 9

40 – ALBA – E-book – Celeiro de Escritores/Ed.Suces-
so (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 Suces-
so ( 2018 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 –  129 – 8



16

43 – CRU– E-book – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso
( 2018 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 –  133 – 5

44 – Estações– E-book – Celeiro de Escritores/Editora Su-
cesso ( 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/Edito-
ra 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 Su-
cesso ( 2020 )
        ISBN 978– 65– 9905– 880– 6

49 – Conversando com as estrelas – E-book – Celeiro de Es-
critores/Editora Sucesso ( 2020 )
        ISBN 978– 65– 9905– 881– 3

50 – Histórias de Trancoso – E-book – Celeiro de Escrito-
res/Editora Sucesso ( 2020 )
        ISBN 978– 65– 9905– 883– 7



17

*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”, “Fábu-
las/Fables”, “Perfil/Profile” e “Quimera/Chimera”.
f – Coleções organizadas pelo autor “LUZ – Antologia Po-
esia e Prosa” – Vol. I e II e “AURORA – Coletânea Poesia
e Prosa”.
*” Agradeço aos Dicionários da Língua Portuguesa
Houaiss e Aurélio pela ajuda obtida”.



18

PREFÁCIO

 Há bastante tempo atenciosamente observava
tanto o curso como as constantes críticas
vindas não apenas de peritos estrangeiros
mas, lamentavelmente e, como sempre,
dos próprios doutores brasileiros que,

infelizmente consideram a nossa belíssima
Literatura ser totalmente periférica,

independente da forma escrita, ou da categoria desta.
Apesar de ser apenas  um apaixonado e simples

escritor confesso que, esse real problema
que qualifico de cunho cultural, além dos imensos

transtornos como também desgostos
que, tristemente geram no seio dessa verdadeiramente

crescente sociedade que tudo brilhantemente
e, corajosamente escreve tem diretamente a ver

com o seu cotidiano, que assim, livres de enganos
magnificamente publicam; tanto o que pessoalmente

têm visto narrando as suas próprias experiências
como aquilo que naturalmente leem ou evidentemente

veem nas diversas formas de mídias.
E sendo assim, então, decidi criar

essa modesta obra que sei irá mostrar
ao mundo esse outro lado, ou se assim preferirem

ângulo da nossa jovial, mas formosa Literatura
considerada periférica por muitos, pois por narrarem
inúmeras mazelas, veemente acham não ter qualidade

por considerarem que os seus autores narram
muitos problemas, de fato, e, sendo assim não
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premiarem aquilo que o escritor nacional
em suas magníficas narrativas eloquentemente

escreve com extraordinária classe.
Porque, evidentemente acredito que em vez desses
críticos literários absurdamente lhes desprezarem,
deveriam obviamente vos premiarem, pois a grande
maioria escreve simplesmente pelo amor ao ofício

mesmo sabendo que nada de bom recebem
apenas absurdas críticas quando, em contrapartida,
muitos até fome passam; mas pelo imenso amor

às Letras consideram-se incrivelmente fortalecidos
revelando terem prodígio embora lhes falte o prestígio

que verdadeiramente tanto merecem.
Portanto, Literatura periférica amavel e livremente revela

exatamente como são os fatos, pois,  assim como eles
e, apesar de residir distante, constantemente leio,

vejo e, radiantemente  escrevo por entender
que precisamos crescer e, contanto ao mundo mostrar

civica e democraticamente sobre o cotidiano que muitos
sem enganos apenas sobrevivem sempre na esperança

que logo todo esse terrível desespero, devido à esperança
que existe em seu meio, irá definitivamente mudar.

Contanto, aqui encontramos versos, não de pura ficção,
quais, embora parecerem macabros são verídicos
e ditam fatos sobre comportamentos que discordo
por serem repletos de agressões e manifestações

de repúdio e até mesmo do ódio, devido à maneira que
muitos existem totalmente em vão.
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QUANDO DEUS ME OUVIR

Quando Deus me ouvir
finalmente me sentirei
completamente livre outra vez
e assim, corajosamente irei
pessoalmente falar com aqueles
que ainda não lhe conhecem
por isso não vivem de preces
exatamente como eu vivo.

Quando Deus me ouvir
então, verdadeiramente poderei sorrir
pois, muitas lágrimas tenho derramado
por infelizmente ver tantos quadros
totalmente verídicos
apesar de serem realmente tristes
devido aos vícios absurdos
que abraçaram sem fim...

Quando Deus me ouvir
saltitante estarei
porque, por essas estradas correrei
cantarei, orarei e louvarei
por naturalmente ver
que finalmente escutou
os clamores vindos por causa do amor
depositado sempre em Ti.



23

TRISTEZA E SOLIDÃO

Sentado numa calçada realmente suja
e, totalmente empoeirada ali estava

de cabeça baixa e pensativo
demonstrando assim o retrato
da tristeza e solidão, de fato,

qual, comoveu o meu coração.
Porque naquele garoto vi

um futuro francamente negro
pois, o que nos suporta nessa vida

para vivermos livre do medo
é evidentemente a educação.

Portanto sabendo disto
então, mesmo sem conhecê-lo

dele me aproximei e calmamente lhe
perguntei o que tinha acontecido

porque, surpreso falei
que naquela devida hora

era para ele estar na escola
e não sozinho numa esquina
que poderia ser perigosa.

Para de imediato levantar a sua cabeça
e, profundamente fitando-me

com os seus lindos olhos claros
me falou não temer esse retrato.

Confesso que abismado por um tempo fiquei
pois, parecia realmente ser bastante jovem

para não estar na escola a estudar.
Foi exatamente nesse momento

que uma mulher com outro menino em seus braços
de repente em minha frente apareceu

e me pediu por um trocado
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alegando que o seu leite tinha acabado
e, porque toda a família estava desempregada

aquele foi o jeito encontrado
para não morrerem, de fato.
E, por não está acostumado
com essa cultura, é claro,

dei-lhe o que no bolso tinha
e saí deprimido e constrangido

daquela horrível esquina
desejando que as suas vidas melhorassem rápido.

Acontece, que, antes de retornar
ao lugar onde estava hospedado

decidi almoçar em um estabelecimento
para mim, totalmente desconhecido

e, para a minha real surpresa
vos avistei comendo numa mesa

com outras duas mulheres
mas, sem a criança de braço

que outrora tinha visto
nem tão pouco aquele solitário menino,
levando-me a crer, lamentavelmente ser

um esquema totalmente perigoso
de seres que incrivelmente
usam crianças diariamente
contanto, criminosamente,

para dinheiro arrecadar.
E assim, aprendi uma lição

em relação a emoção
ou seja, aos sentimentos que sinto
por ver que muitas vezes tudo ser

apenas meras aparências
contidas nessa terrível realidade
cuja tristeza e solidão na verdade

para mim sobrou.
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CERCEIO

Vivemos em um tempo

onde muitos gostam de impor

diferentes tipos de conceitos

como também preconceitos

enquanto outros amargam o dissabor

e, afogados na dor receiam

que esse terrível cerceio

destrua em definitivo o amor

assim como os sonhos

devido à imposição que muitos

exercem sem pudor.
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DIREITO? QUE DIREITO?

Todo ser que atualmente existe
nesse país bonito, rico e tropical,

lamentavelmente sabe que o direito só existe
para os políticos assim como os bandidos

ou, para naturalmente os ricos
que, na maioria das vezes abusam e usam

dos menos favorecidos e totalmente esquecidos
criando-se assim, uma sociedade que por fim

está ficando cada vez mais desigual.
Por isso, muitos o estão deixando

e, em muitos casos realmente decepcionados
tanto da maneira como foram tratados

como também por tristemente
verem não terem direito sempre,

nem mesmo quando estão empregados...
Porque e infelizmente não têm oportunidades

que na realidade vos ajudem
a saírem dos bairros onde sobrevivem

pois, evidentemente que não vivem
por não residirem em lugares adequados.
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Isso é um dilema e problema
que muitos seres têm tristemente enfrentado

e, literalmente durante décadas existido
sob constantes perigos

que vêm realmente de vários lados.
Para, então, nesse processo mergulhados

verem as gerações passarem
até mesmo em piores quadros

totalmente sem direito, é claro,
nem mesmo para por piedade reclamarem.

E assim nesse total absurdo
verdadeiramente tomado pela maldade
e, naturalmente absorvidos pelo medo

veem os seus antigos desejos
simplesmente se pulverizarem

perante a dor juntamente com o horror,
e nesse pânico já sem ânimo, muitos partem...

Destruídos pela maldade ou fugindo
por claramente verem terem sido excluídos

da constituição cuja obrigação
pelo menos no papel declara que o direito

existe para todo cidadão
daí, obviamente acharem ser uma piada,

evidentemente compreendendo que existiram em vão.
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TOLERÂNCIA

Desde criança somos ensinados em relação
ao ato da tolerância em todos os aspectos dessa
existência qual, cada vez mais implora por segurança.
Porque na realidade quando cautelosamente analiso
essa, de fato, diversificada área infelizmente
totalmente minada por causa dos inúmeros perigos
que, a maldade lamentavelmente constantemente causa
então, rapidamente temos de ver se realmente estamos
usando o saber, pois as mazelas que tristemente vejo
num país de grande potencial e relevo não corresponde
com certos costumes que constantemente tenho visto
qual, muitas vezes me surpreendem ainda existirem
seres que abraçam tudo isso sem verdadeiramente
reconhecerem que, sem a tolerância  à tão sonhada
bonança infelizmente não passará de um mito
e, com isso, a falta de paciência juntamente com a nunca
bem-vinda violência rapidamente aumentará como
também as valas, acrescentando assim o desânimo
assim como o ódio, que aliás sabemos ser um fruto
maligno, exatamente por rejeitarem a tolerância
por isso, existem sem esperança causando dor
numa herança de medo, ignorância e insegurança
causando assim enormes desafios
que se espalharão pela sociedade a fio.
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EVOLUÇÃO COMEÇA COM A EDUCAÇÃO

Cada ano que se passa
vejo que o governo se atrasa
no campo da educação
pois, quando chega o momento
de fazer os tão “Grandes investimentos”
prometidos durante os eventos
das campanhas política,
logo mudam de assunto
criando assim verdadeiros absurdos
numa sociedade que diariamente grita
e naturalmente se agita,
porque há muito que já viu
que tudo não passou de grandes mentiras.
Enquanto isso, em vez de seguirmos
investindo sempre no conhecimento
tristemente logo reconhecemos
que na realidade estamos estagnados
devido à falta de investimentos, é claro,
prejudicando a evolução
de um povo cuja desunião
é o reflexo da falta de nexo
dos políticos que só pensam em si
daí, o progresso juntamente com a educação
está totalmente desorganizado,
e assim sem saber vegetam nesse terrível quadro.
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NINGUÉM É CIDADÃO

Chega de tantas mentiras
que, só trouxeram desunião...
Porque no íntimo sabemos

que ninguém é cidadão

Pois, na realidade e lamentavelmente
a velha escravidão continua sempre

e, cada vez mais disfarçada
apesar das inúmeras máscaras

usadas em plena claridade

Para, assim, e em prol da verdade
por eles e elas chamado,

vejo um complexo e triste quadro
por esses que infelizmente vegetam
em troca de migalhas na realidade

E assim, em soluços quase sem fim
sufoco o grito e enxugo as lágrimas

ao ver essa cruel realidade
cada vez mais viva de verdade
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Por isso, totalmente frustrado afirmo
que, aqui, ninguém é cidadão!

Aliás, apenas sobrevivem
realmente, completamente infelizes

Devido à escravidão que persiste
juntamente com as mazelas,

apesar de ver uma linda aquarela
espalhada pelas inúmeras favelas

Que, rapidamente se multiplicam
confundindo até mesmo os sociólogos

porque, na realidade não entendem
quando veem a economia de fato

Seguindo robusta no outro lado
cultura do, belo e perfumado
às custas desses que de fato

nem os próprios ratos vivem igual.
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REVOLUÇÃO URBANA

Muitos abertamente falam em mudanças,
já outros preferem falar sobre a esperança,
mas na realidade o que todos sabem
é, que há já bastante tempo
que estamos coexistindo
com uma revolução urbana
qual, realmente sinto
estar longe de terminar.
Por isso muitos fogem
devido ao pânico generalizado
por esse terrível conflito causado
por causa dos horríveis maltratos
mas também pelos hábitos
que claramente temos visto
dividindo então esse conflito
entre o dinheiro e os vícios
que tantas vidas têm ceifado...
E assim muitos coexistem
nesse dilema de dor, traumas e penas
pois, ainda por cima também existem
os mutilados e encarcerados
que, totalmente cansados e frustrados
literalmente todos os dias se indagam
se francamente vale a pena viver
nesse inferno de fato!
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SOCIEDADE EM CRESCIMENTO

Quando alguém fala sobre crescimento
surge logo a ideia de números

ou seja, de fertilidade
mas, na realidade não é apenas isso

que aqui estou me referindo
mas sim, do grande número

de pessoas que estão abrindo
diversos tipos de negócios que sinto

todos realmente acabarem beneficiados,
como também do fato, que hoje,

verdadeiramente muitos estão tirando
tanto o Mestrado como o Doutorado

em diversas áreas que acho
definitivamente irá mudar a mentalidade

assim como a sociedade,
porque é exatamente isso que a educação faz,

pois muda qualquer realidade.
Portanto, animado de verdade

com essa realidade estou
porque, sinceramente acredito
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que essa nova geração transformará
o que outras tentaram mas não conseguiram.

Por isso estou naturalmente observando
esse novo e sábio passo

qual, sei que levará de fato
essa nação do tamanho de um continente
com o tempo definitivamente juntar-se

às que há muito tempo que no topo estão
porque fortemente investiram e investem

na educação para com isso
obterem evidentemente o conhecimento

necessário logicamente para se obter
a tão esperada real prosperidade

e assim nessa árdua, mas magnífica estrada
crescer e brilhar por essa causa.
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ETERNAS MAZELAS

Visitando alguns amigos
numa tarde cujo incrível sol

clareava e queimava com toda naturalidade
vi  com profunda tristeza

as realmente diversas adversidades
que os inúmeros favelados

francamente, constantemente passam
em suas vidas lamentavelmente árduas.

Nesse dia era o fator água
que na torneira nem uma gota saía

para poderem tomar banho
e lavar os utensílios que comiam

como também dar descarga
quando o banheiro naturalmente usavam,

criando-se assim eternas mazelas
que muitos diariamente não passam
daí, verdadeiramente desconhecem

essa realidade triste
que infelizmente convivem

sem terem hora certa e contanto saberem
quando essa terrível situação terminará.
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Mas mesmo assim e com água armazenada
em um imenso barril

fizeram de última hora um bolo
com amor e muito gosto

qual, juntos alegremente saboreamos
acompanhado de um delicioso café.

E, quando esse poderoso sol
lentamente no horizonte desaparecia

dando lugar à beleza do luar,
repentinamente tudo escureceu

deixando-nos assim em pleno breu
que, após alguns minutos

terminou sendo substituído
pela suave chama de pequenas velas
revelando então também para mim

enquanto ali momentaneamente estava
as eternas mazelas

 que essa maravilhosa gente
lamentavelmente enfrenta

e, por isso lamenta sem parar.
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CÚMPLICES DO EMPOBRECIMENTO

É realmente impressionante
da mesma maneira que é intrigante
quando, verdadeiramente chocados
como também intrigados
quando, após um certo tempo meditarmos
e, por fim, claramente entendermos
que na realidade até hoje de verdade
estamos sendo violados e usados
pela elite que realmente existe
em todo país de fato,
organizando e sempre criando
mazelas por causa do engano
assim como maus tratos
por isso, horrorizado vejo
que, incrivelmente ainda somos escravos,
porque o tipo de escravidão agora mudou
pois, deixou apenas de ser pela mera cor
mas sim, pelo econômico fator, é claro.
E assim, nesse quadro macabro
aterrorizado vejo a cumplicidade
desses que na realidade
lamentavelmente só pensam em si mesmos
causando com isso muita frustração
e uma crônica desunião
no seio da cada mais flagelada sociedade
por causa dessa terrível maldade
que, constantemente infligem
causando naturalmente tanto medo..
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HOLOCAUSTOS DIÁRIOS

Todo ser que realmente vive
como também os que vegetam
sabem sobre esses holocaustos
que, incrivelmente ocorrem diários
por lamentavelmente fazerem parte
dessa impressionante realidade
em diferentes quadros
mas, que tanto sujam como mancham
as ruas onde constantemente
trafegam essa absurda sociedade.
Absurda devido ao fato
de tristemente permitirem
se tornarem prisioneiros
e até mesmo escravos
daqueles cuja única sede
é a de primeiramente usá-los
para depois exterminá-los
exatamente como diariamente vemos
nas ruas, avenidas, praças e becos
nesses extermínios perfeitos
causando assim terríveis traumas
como também inúmeras valas
que, continuamente são formadas
enquanto a justiça totalmente disfarçada
simplesmente vos olham,
enquanto o tempo rapidamente passa...
Aumentando assim o ódio
como também o desgosto
por veem esse holocausto diário
sem que ninguém faça nada.
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CRIANÇA NÃO TRABALHA

Sei que a temática de um país ainda em desenvolvimento
não está totalmente focada, naturalmente nesta área
apesar das leis que protegem a criança enquanto cresce
quais, claramente afirmam que, em vez de cedo
trabalharem devem estudar primeiro, mas, isso vai
de encontro com a realidade que muitos passam
de verdade, nesse país inteiro.
E, apesar de não ter sido pioneiro
pois, inúmeras crianças antes de mim
lamentavelmente também trabalharam,
confesso que antes de atingir os meus quinze anos
trabalhei diurnamente e estudei noturnamente
para ajudar a família, isso foi um fato.
E, como cada caso é um diferente caso
então, na realidade nunca me lamentei
porque, realmente cedo aprendi
que a coragem juntamente com a disciplina
são evidentemente válidos
em relação ao ensinamento diário
fundamental para o sucesso
desses guris que arduamente trabalham
às vezes para sustentar eles mesmos,
portanto naturalmente acredito
que eles não têm de serem penalizados
contanto que também estudem
como fiz e não morri, isso é um fato.
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COTIDIANO VIOLENTO

É realmente um lamento presenciar esse verdadeiro
tormento que essa apavorada sociedade
lamentavelmente, diariamente passa
num país cuja fortuna e grande graça se estraga
pois, passa completamente despercebido
contanto, tristemente distraído devido ao sofrimento
visto por causa do cotidiano violento
que geram mazelas e tormentos, por isso
muitos literalmente piram e, sem nenhum lamento...
Portanto, essa é a pura realidade
que muitos tentam esquecer
já outros, simplesmente não ver
e, nesse complexo processo
os dias vão se passando
e o tempo acaba sendo perdido
ajudado pelos sempre crescentes crimes
que assim aumentam o perigo
juntamente com o contínuo medo
que, realmente no íntimo
causa tantos prejuízos
pois, até mesmo os belos e livres sorriso
agora, infelizmente foram substituídos
por agonias, lágrimas e gritos
graças a terrível violência
que, além de roubar a paciência
elimina quase por completo a esperança
de viverem num lugar verdadeiramente próspero,
fruto da sapiência praticada em cada lar.
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RUAS DE SANGUE

Gosto imensamente de viajar
e, contanto, sempre quando posso
aproveito com muito gosto
após cautelosamente combinarmos
e, assim, contente viajo
para o local escolhido,
sempre com familiares ou amigos
para, então, nessa constante vibração
novos lugares na realidade conhecer.
Acontece, que, mesmo usando o saber,
realmente ficamos chocados
ao inesperadamente termos observado
mesmo ao longe um terrível assalto
que, lamentavelmente deixou
por causa de um incrível tiroteio
que deixou várias vítimas
exatamente em uma das ruas
em que por um breve tempo estivemos
porque, fomos literalmente atraídos
pelo magnífico cheiro provenientes
desses restaurantes que comumente
estão lotados quase o dia inteiro,
deixando assim ruas de sangue
portanto, eliminando o deslumbre
que oferecem sem exageros.
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PARCEIROS DA MENTIRA

Fico realmente triste e chocado por infelizmente ver,
de fato, tanta gente mentindo, pensando que estão
iludindo e, como se isso não bastasse, aplicam golpes
de pura maldade até mesmo nos cidadãos
da terceira-idade e, depois de aplicarem o calote
portanto, o dinheiro terem roubado devido ao horrível
engano, no bar geralmente marcam o encontro
com os seus parceiros da mentira onde parte do dinheiro
roubado das suas vítimas gastam com toda naturalidade.
Nesse engano continuam, até na realidade serem presos
ou, realmente até mesmo mortos em constantes
tiroteios porque, lamentavelmente assim escolheram
viverem até as suas mortes.
Daí ficar abismado como também apreensivo
por conviver com esse perigo, totalmente abusivo,
por ignorarem a consciência, e assim nessa indolência
continuarem existindo elaborando suas maldades
aumentando contanto desgostos, assim como as valas
que, também lhes esperam, para, tarde ou bem cedo,
esses corpos tristemente secos
por não possuírem o conhecimento,
a terra, sem lamentos simplesmente os cobrir.



43

CICLOS DE FOGO

É realmente impressionante
simplesmente observar
o que tantos diariamente fazem
nesses ciclos de fogo cuja maldade
deixa rastros sem naturalmente pensar
que, coletivamente, como sempre,
geralmente os inocentes
é, que infelizmente irão pagar
por esses incríveis absurdos
que, além de fazerem vítimas
deixam terríveis feridas
que, se não tomarmos cuidados
se tornarão em horríveis quadros
devido aos traumas incurados
que prejudicarão a todos, é claro,
formando assim um ciclo de fogo
que, evidentemente que irá se espalhar.
Portanto, o melhor remédio
para esse ciclo parar
se encontra na educação
juntamente com a espiritualidade
pois, quando aprendemos a verdade
então, a desculpa da irresponsabilidade
deixarão na realidade de usar.
Porque do jeito que isto está
se realmente assim continuar
naturalmente que irá muitos queimar.
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SIMPLESMENTE REBELDES

Todo adolescente passa sempre
por uma fase de rebeldia
onde, devido às fantasias
misturadas com a curiosidade
tornam-lhes rebeldes na realidade
até verdadeiramente se encontrarem
com aquilo que chamamos de verdade
para, então, as suas vidas com naturalidade
evidentemente continuarem
e, na realidade crescerem
após esse ciclo enfrentarem.
Acontece que nem todos conseguem
infelizmente desse ciclo saírem,
por isso assim continuam
simplesmente rebeldes
e sendo assim, lamentavelmente vivem
em prisões quase sem fim
grande parte de suas existências
totalmente infrutíferas
pois, infelizmente o que produzem
realmente lhes conduzem
rapidamente para o seu próprio fim.
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DROGAS E CAPITAL

Existimos em um tempo
cujas dores e lamentos

se misturam aos sorrisos
desses cujo paraíso

são as drogas e o capital
gerado por esse negócio

que, tanto mata como aumenta
o vício que lhes alimentam
sem nenhuma compaixão
o tormento que causam

aos que tristemente se tornam viciados
num ciclo sem solução e causado
devido ao complexo capitalismo

pois, se esse sistema totalmente enrolado
de números crescentes criado

realmente não existisse
então, essa tolice de enriquecer

ignorando os valores do ser
contanto, realmente lhe prejudicando

naturalmente que não existiria
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e, sendo assim, então ninguém precisaria
independente do lado desta ironia

assim evidentemente existir.
Porque as drogas e o capital

para muitos representam o poder
apesar de não existir saber

apenas capitalismo e comodismo
naturalmente para os que fabricam e vendem

pois, para os que lhe consomem
torna-se em uma luta constante

porque, para manterem os seus vícios
terão de fazer incríveis sacrifícios

que geralmente lhes deixam sempre
numa complicada encruzilhada

onde a morte por razões nunca nobre
lamentavelmente ocorre sempre
e, tristemente ainda muito jovem.
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APENAS APARÊNCIAS

Conheci inúmeras pessoas
de vários escalões da sociedade
mas, o que realmente me surpreendeu
foram as grandes aparências existentes
exatamente dentre essa gente
que gosta de colocar bancas sempre
para assim tentar enganar
aqueles que são financeiramente pobres
mas verdadeiramente ricos em espírito
porque, naturalmente entendem
ser tolice tentar os outros enganar
pois, quando isso acontece
então, evidentemente eles é que estão
terrivelmente a se enganarem
por não viverem na realidade
e, sendo assim, máscaras usarem
com as falsas aparências que criam sem parar.
Portanto nunca admirar
esses que fogem da verdade
por preferirem na realidade
apenas aparências lamentavelmente mostrar
quando, bem que poderiam eliminar
essa triste farsa existente
e viverem como a maioria da gente
com os pés no chão sempre,
mesmo sabendo não ser proibido sonhar.
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LOBOS MAUS

Existimos num mundo
vendo tantos tipos de absurdos
que, verdadeiramente acredito
infelizmente terem ajudado
a formar esse tão triste quadro
de lobos maus diários
que vivem a prejudicar tantas vidas
que, devido às grandes feridas
em suas existências marcadas,
deixaram de se lamentar
como também de chorar
e, nesse complexo problema
muitos passaram a revidar a violência
com que lamentavelmente outrora foram tratados
gerando assim, o velho dizer criado
olho por olho, dente por dente, é claro,
e nesse terrível quadro
de sucessivas agressões,
muitas ovelhas estão se transformando
em meros e rudes lobos maus
sem realmente nenhum sal
que pudesse mudar e melhorar
esse horrível comportamento
que, tristemente torna
uma sociedade que muito bem que poderia
realmente ser gloriosa
numa sociedade odiosa
e, portanto destruída por esses lobos maus.
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ANARQUISMO

Acho ser um grande risco
para o crescimento, como um todo,

como também em relação à democracia
qual, infelizmente muitos confundem

com a libertinagem
contanto, em vez de liberdade

claramente vejo e temos anarquismo
que tanto prejudica o crescimento
tanto do país como da sociedade.

Para, assim, nessa lamentável realidade
coexistirmos sob um terrível medo

em um cotidiano cuja violência e engano
tristemente tornou-se o prato diário

juntamente com o cinismo e a indiferença
de um povo que sobrevive sem paciência

por ser incrivelmente vulnerável.
Por isso, veemente discordar desses

que simplesmente acham o anarquismo ser
uma forma de revolta democrática

quando, somente o mal vejo fazerem
sob a aparência de estarem

praticando a democracia e a liberdade
que a nossa constituição oferece.
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Acontece, que nesse totalmente torcido processo
de terríveis consequências e sem nenhum nexo,

até mesmo mortes surgem
nesses ataques já tão frequentes
até mesmo em metrôs e ônibus

que destróem e ferem tanta gente...
Que lhes usam comumente

para irem livremente ao trabalho
ou, para simplesmente passear ou visitar

alguém ou algum estabelecimento
porque não possuem carro para essa tarefa atuarem.

Por essa razão e em nome da verdade,
entendo o anarquismo ser uma maldade

efetuada por esses que têm sede
pela irresponsável crueldade
como também criminalidade

que, quando cautelosamente analisamos
então, realmente notamos
ser originária do berço.
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PORQUE ESCREVO

Primeiramente, escrevo porque reconheço
ser verdadeiramente dotado de um
presente, é claro, do Altíssimo,
por isso faço versos nunca complexos
pois sei vêm do Alto.
E assim, nessa magnífica união
em total interligação vivo
escrevendo e assim fazendo
naturalmente pleno sentido
perante um mundo cada vez mais absurdo
e, lamentavelmente repleto
de seres realmente infelizes
como também complexos.
Para então nessa comunhão existir
narrando em versos tudo aquilo que vejo
assim como obviamente passo
pois, apesar de não criar dramas diários
existentes em tantos outros palcos,
vejo que essa vida é um grande teatro
e sendo assim, então, diariamente narro
episódios criados até mesmo por esses
que pintam e bordam sem nenhuma dó.
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MORTE COMPARTILHADA

Sempre realmente achei a vida ser uma dádiva,
e nessa impressionante graça, nesse breve
campo físico livre de lamentos afirmo
verdadeiramente aproveitarmos ao máximo
essa existência com sapiência, para então,
sem nenhuma ilusão quando daqui obviamente
passarmos um bom legado deixarmos
e, naturalmente sermos lembrados
por termos sido evidentemente iluminados
e repletos de paixão.
Por essa razão quando leio escuto ou vejo
o noticiário fico triste e intrigado
com a maneira que infelizmente
muitos pensam de fato.
Daí, logicamente não me surpreender em saber
que estão derrotados e cheios de mazelas
pois, em vez de amarem a aquarela
e sob a bela aurora viverem, existem em becos
escuros totalmente inseguros e cercados
por altas paredes que, lamentavelmente
por muitas vezes escondem o que tramam
juntamente com o seu sujo
e nesse escuro padecem sempre.
Para assim, em labirintos quase sem fim
suas mortes serem compartilhadas
em espinhosas e dolorosas estradas
que se emergem continuamente.
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LITERATURA PERIFÉRICA

Todo aquele que verdadeiramente conhece
os problemas que constantemente crescem

pelas sempre crescentes periferias
então, naturalmente sabe

não apenas ser um problema econômico
nas periferias encontrado

mas sim de origem sócio-educacional-econômico
político e também até mesmo cultural

por isso, apesar de todo o sal
que essa sociedade oferece,

lamentavelmente, sempre existem aqueles
que gostam imensamente de criticar

sem, de fato, ajudar ou criar algo
para, naturalmente melhorar.

Daí, evidentemente, a nossa Literatura
apesar de nitidamente apresentar
uma impressionante formosura

embora seja ainda jovem,
naturalmente apresenta essas mazelas

dentre às inúmeras aquarelas
muito bem contadas, contanto narradas

tanto pelas sementes desse país
cujo tamanho representa um continente,
como até mesmo aqueles que nasceram

em outra nação mas que veem com emoção
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o que diariamente aqui acontece
e, que, por isso entendem realmente ser

não uma Literatura fictícia
exatamente como esses críticos imaginam

mas, uma Literatura periférica
livre e verdadeiramente aberta às realidades

de um país que está em crescimento de verdade.
Por isso, apesar dos seus contínuos conflitos

que, ao meu ver fazem parte
dessa natural evolução com toda naturalidade,

temos e em nosso cotidiano vemos
violências e terríveis brutalidades

em nome da democracia como também da liberdade
qual, no papel ou digitalmente lemos

o que os nossos magníficos escritores
continuamente escrevem e publicam

sobre tudo aquilo que pelas periferias têm visto
ou, até mesmo diretamente vivido

portanto, livremente narrando as suas realidades.
Daí veemente discordar desses

que em suas contínuas críticas falam
que a nossa Literatura é diferente

e, pelo menos para eles, sem qualidade,
quando a realidade claramente mostra

termos excelentes escritores
que narram sobre as suas experiências
ou, aquilo que têm diariamente visto

acontecer nas periferias
consideradas por muitos como agonias

mas, que, sem nenhuma fantasia
a Literatura periférica escrevem
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sem medo nem nostalgia
os fatos que se sucedem nas periferias.

Por esse motivo não compreendo
esses críticos lhe considerarem vulgar,

porque esses brilhantes autores
apesar das incríveis dores escrevem

o que encaram sem hesitar
pois, não fogem da verdade

por naturalmente entenderem não ser vulgar.
Por esse motivo realisticamente afirmo

serem verdadeiramente exímios escritores
como também realmente corajosos

por não recearem a realidade
e, eloquentemente narrarem

fatos da periferia que vos cercam
ou, até mesmo onde moram,
daí ser chamada de periférica

o tipo de Literatura que escrevem
seja em baixo ou até mesmo do alto

dos vários morros que literalmente lhes cercam
e, que tem tantos tesouros

que aos poucos estão sendo descobertos.



56

VERDUGOS

Acho um total absurdo
o que há muito tempo
realmente vem acontecendo
com infelizmente tanta gente
que, lamentavelmente abraçaram
um estilo de vida contrário
ao que considero saudável
pois, não fere, maltrata ou mata
verdadeiramente inúmeros seres
que, por vícios ou simplesmente
essa terrível e errônea sede
tanto de vingança como de matança,
seres são incrivelmente degolados
e, muitas vezes brutalmente torturados
ou, por causa de dívidas traições ou disputas
muitas vezes até mesmo territoriais
enquanto isso, outros tantos vivem aflitos
com medo desses verdugos, afirmo,
e assim tristemente vivem
mergulhados nesse pânico e sem paz.
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VIDA NUMA METRÓPOLE

Todo ser que vive
numa cidade metropolitana
cedo aprende as façanhas
como também as manhas

daqueles que nela vivem as suas sortes.
Porque todos sabem que não é fácil!

Mas, na realidade nunca foi...
Por isso, lemos e temos tantos relatos

do cotidiano que acho
francamente de fato não caberem nos jornais

tão grande são os dramas
que resultam em ganhos e perdas
dessa cidade cujo medo e tristeza
se misturam às alegrias e magias

como também às feiuras e belezas
contrastando assim a natureza

tanto dos homens como do planeta
em que vivemos chorando e sorrindo

pois, independente do lugar onde moramos
a vida numa metrópole nunca é mole
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devido aos inúmeros fatos
diretamente relacionados
com a imensa população

que, por causa da grande aglomeração
existente muitas vezes em pequenos espaços

vejo que os conflitos aumentam
assim como o sofrimento,

enquanto a cidade por sua vez
e, devido à liberdade,

cresce numa projeção contínua
juntamente com as covas e preces

que, unidas aos constantes nascimentos
e às incríveis realizações,

claramente vejo nesses complexos desejos
que, apesar dos pesares, a vida na realidade

apesar de ser esquisita é contínua!
E crescerá até o planeta não poder

mais lhe suportar.
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COMPLEXA REALIDADE

Apesar das inúmeras crises
que afetam e profundamente dividem

a sociedade desse bonito lugar,
vejo mesmo sem invejar

realmente serem
um povo cuja única sede

consta do contínuo aprender
para que assim possa se estabelecer

num mundo que constantemente muda,
como também no seu próprio bem-estar.

Que agora, nesse atual momento
tornou-se incrivelmente um tormento

pois, infelizmente com as crises
o padrão social lamentavelmente caiu,

e até mesmo antigos hábitos
no ano passado considerado normal
hoje, está sendo pouco praticado

como por exemplo fazer um lanche rápido
em vez de se comer em casa

onde pode sair bem mais barato,
na realidade poucos fazem agora.

Porque as pessoas estão duras
e poucas são as promessas de trabalho

portanto, com esse atual cenário
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e, se a situação realmente não mudar
então, tristemente verei o crime aumentar

assim como o número de aflitos
despedidos dos seus trabalhos

geralmente como escravos
a pedirem nas ruas esmolas
contanto, piorando o quadro

desse país que acho
se os seus governantes levassem à sério

os votos que do povo roubaram
por lhes terem enganado,

floriria com o saber
que ao povo não dão por serem malvados.

Por isso estou triste e cabisbaixo
e, sofrendo de uma crônica depressão

por ver uma complexa realidade
existindo num país cuja natural riqueza

juntamente com a beleza
nunca vi em outro chão.
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GALERIA DE ARTE

Fiquei realmente maravilhado
mas também pessoalmente ver
uma mostra, de fato, gloriosa

que dois conterrâneos apresentaram
no coração de New York,
o que essa nova geração

de grande imaginação e empolgação
está atualmente fazendo

e, nesse lindo processo crescendo
como também mostrando

tanto capacidade como beleza num mundo
que, constantemente vive em evolução.
Para, assim, totalmente descontraídos

como naturalmente animados,
durante o breve coquetel

realmente, elegantemente servido,
esses dois grandes artistas se apresentaram

e, ligeiramente emocionados falaram
primeiramente em perfeito inglês

traduzindo logo em seguida em português, é claro,
e assim, brevemente nos contaram

onde nasceram, cresceram, estudaram e trabalharam
antes de na universidade entrarem

e nas Artes se concentrarem
e, evidentemente se formarem,

optando então morarem
em São Paulo e New York,
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tornando-se como muitos cidadãos
desses prestigiados lugares.

E, quando chegou a hora
de retornarmos para casa

então, decidimos dar mais uma olhada
nos seus belos e vários quadros

elegantemente pendurados nas paredes
dessa Galeria de Arte cuja sede

é a cultura maravilhosamente apresentada
e, magnificamente pintada.

Para, sem surpresas notarmos
que todos os quadros foram vendidos,

aumentando assim a nossa alegria
por ver com deslumbre e simpatia

o enorme sucesso desses grandes artistas
que, apesar de serem ainda jovens

estão provando que também podem
brilhar e ao mundo eloquentemente mostrar

que essa nova geração pode mudar
a visão que infelizmente ainda está

em muitos que tristemente ainda não acreditam
que a educação é o natural vínculo

para o crescimento singular.
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CULTURA DE BOTEQUIM

Eu os via conversando reunidos
independente de como estava o tempo

ou seja, ensolarado ou de fato chovendo
cedo durante as manhãs

já bebendo e alguns
realmente, totalmente embriagados

falando tolices bem alto
enquanto outros na calçada vomitavam

o álcool consumido,
e assim lamentavelmente viviam
derrotados por esse triste vício
que, infelizmente vos matam.

Essa foi a cultura que vi
largamente espalhada pelos bairros
que em breve se tornarão cidades

devido à grande velocidade
desse crescimento sem fim,

incluindo nesse quadro, é claro,
os múltiplos botequins que acho

ajudarem por vários lados
pois, da mesma maneira que nos ajudam

vendendo-nos diversos alimentos
ajudam a matar aqueles que o fígado já

não suporta mais o tormento
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pois, da mesma maneira que nos ajudam
vendendo-nos diversos alimentos

ajudam a matar aqueles que o fígado já
não suporta mais o tormento

que o álcool lhe satura sem lastimar.
E nesse complexo processo existem

vidas totalmente de boêmios,
destruindo lares por causa deste vício

que, na realidade os deixam aflitos
por isso, apesar de serem adultos

e seguirem o livre-arbítrio,
por beberem sem limites existem

sob o controle do álcool
portanto, totalmente escravizados,
além de intimamente serem tristes
exatamente por causa deste fato.
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GRITO DE ALERTA

Estou realmente cansado de ver tanta festa
sem nenhuma razão, de fato,

por isso decidi escrever
esse grito de alerta,
para que assim vocês

definitivamente possam entender
que, para criarmos ou darmos festas
temos de ter um importante motivo

caso contrário, todo o dinheiro gasto
juntamente com as inúmeras horas

que todos verdadeiramente gastaram
se tornarão, é claro,

em lamentavelmente tempo perdido
e, contanto reduzido

aos infelizmente constantes fracassos.
Porque o nosso tempo deve ser investido

em coisas realmente úteis
que possam assim imensamente beneficiar
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a sociedade que francamente já está
saturada de ver tanta bagunça

como também mazelas e desgraças
justamente por muitos tristemente

ainda desconhecerem que aqui nasceram
para algo de bom aprenderem

para, assim, na realidade poderem dar.
E não constantemente beberem

e nesse triste processo se drogarem
aumentando assim os vícios

como também os problemas de verdade.
Por essa razão e baseado

nessa triste e complexa realidade,
achei para o bem geral ser válido fazer

essa importante narrativa
qual, intitulei “Grito de alerta”,

para chamar a atenção dessa esfera
que, incrivelmente se intoxicam

enquanto dançam e até mesmo gritam
sob o álcool e o alto som

de suas quase diárias festas.
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PICHAÇÃO

Passeando na outrora cidade maravilhosa
decidi com alguns familiares e amigos
almoçar em um dos meus restaurantes preferidos
devido ao preço, mas também a limpeza
assim como ter pratos variados.
E, quando seguíamos de carro
e na zona norte nos aproximávamos,
confesso que fiquei chocado
assim como momentaneamente triste
com a grande pichação que vi
literalmente por todo lado
dos seus muros caiados de branco
mas, que agora, tristemente mostra
por causa da enorme pichação
uma paisagem juntamente com mensagens
realmente abusiva
escrita e desenhada por esses
que, se aproveitando da liberdade
picham muros e mostram uma realidade
que, pelo menos para mim, era desconhecida.
Para, nessa incrível complexidade
dentre arte, revolta, mensagens e medo
me deliciar num restaurante perfeito
e, que devido às evidências sei
que durante muito tempo aqui estará.
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OS PERIGOS NOTURNOS

Todos que residem nesse país sabem
dos realmente inúmeros perigos
lamentavelmente e principalmente
no período noturno ocorrido
nessa imensa periferia
que, constantemente sofre com essa agonia
sem francamente nada poder fazer.
Pois, esses incríveis crimes
alguns terrivelmente bárbaros
são, de fato, o retrato
causado pela impunidade
que, em nome da verdade
maltrata na realidade
seres cujo contínuo medo
vos impedem de sair e assim usufruir
até mesmo as belíssimas noites de verão.
Pois, já estão cansados de enterrarem
tanto amigos como familiares
por causa dessa terrível sede de matar
por isso, se tornaram prisioneiros
no seu próprio habitat
e, quando querem gritar
são rapidamente silenciados
por aqueles que, de fato,
preferem ver o crime se alastrar
porque, obviamente são cúmplices
portanto, preferem esse engano
infelizmente continuar.
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PARAÍSO ABANDONADO

Viajando por esse país imenso
e, no processo natural conhecendo
lugares assim como monumentos

de fato, ainda totalmente desconhecidos
para o mundo numa geral,

lamentavelmente presenciei
um verdadeiro abandono

desses lugares cujos encantos
sinceramente não vi noutro lugar

mas, que infelizmente se encontram
ao total abandono

quando, na realidade deveriam
naturalmente preservar.

Por isso fiquei triste e realmente frustrado
com esses magníficos lugares
quais, apesar da natural beldade

se deparam infelizmente
com uma criminalidade crescente
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que, assim, infelizmente afasta
o turista de ver essa enorme graça

e, com isso, aumentando imensamente o perigo
que o banditismo tristemente traz sempre.

Por esse motivo mais uma vez insisto
que fortemente invistam na juventude

qual, sei que tem virtudes
além de grande potencial

que pode evidentemente mudar
esse retrato tão precário

desses lugares que na realidade
precisam apenas de grandes investimentos

para definitivamente mudarem
e, nesse contexto livre do terror e medo

naturalmente ao mundo mostrarem
a grandeza dessa impressionante natureza
que, aqui existe e constantemente insiste

que lhes vejam sem vaidades
nem muito menos maldade,
pois disso já estão cheios.
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ASFALTO

Vejo abismado do alto
desse morro realmente velho

um sujo e totalmente esburacado asfalto
sob o céu verdadeiramente aberto

em um dia incrivelmente ensolarado
e, onde até mesmo os poucos pássaros

realmente calados
descansam nos galhos secos
de uma jurema esplêndida
qual, nasceu em pleno alto.
Portanto, aqui nesse bairro
de brisa e brigas contínuas,

calado de uma pedra observo
a tristeza do abandono
num lugar cujo encanto

resta em sua magnífica natureza
qual, de onde geralmente vêm os cânticos.
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Porque, lamentavelmente esse lugar
reflete em seu chão as mazelas

originárias dessas constantes intrigas
por isso as suas feridas

obviamente não se cicatrizarem
e nessa triste realidade persistem em ficar.

Enquanto isso, o asfalto rígido
continua com o tempo a quebrar

e, naturalmente presenciar
cenas que fazem todos chorar

como também gritar
devido à dor que diariamente sentem

sem, de fato, possam realmente mudar
a constante violência existente nesse lugar

marcando e manchando de sangue
um asfalto que também urgentemente

precisa mudar para assim renovar
o semblante desse morro

cujas lágrimas, medo e gritos
evidentemente que têm de terminar

para que então a alegria possa retornar.
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REVOLTA

Tenho realmente observado
que o problema dessa sociedade, de fato,

é o retrato falado
pela falta de inclusão, é claro,
tanto por parte das mulheres

como também em relação aos deficientes
que assim naturalmente se sentem

totalmente esquecidos e abandonados
pela parte que na realidadpor serem agentes do governo

então, obviamente que deveriam lhes dar
tanto educação como oportunidades.
Por isso diariamente e infelizmente

existem tantas barbaridades
assim como brutalidades

infligidas nesse povo
que, acredito ser um verdadeiro tesouro
mas, que por causa da falta de inclusão

vegetam atrás de migalhas
por lamentavelmente lhes faltarem

na realidade o sagrado pão
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ou seja, o alimento básico
que, naturalmente transforma no ato

todo ser que precisa comer
para então poder viver feliz e sem casos.

Daí insistir e, até mesmo aqui pedir
ao governo uma profunda reforma
para assim, essas diárias revoltas

evidentemente não causem maiores problemas
nessa sociedade que já está farta de adversidades

sem ver um modo de realmente contornar
uma realidade cuja maldade
naturalmente tem de acabar!

Caso contrário, se atingir o ápice
então, naturalmente que será difícil

a violência parar de verdade
e, sendo assim, o perigo de uma revolução enfim

transformará essa revolta
em uma terrível catástrofe

qual, francamente não sei como tudo terminará.



75

MORADA ESGOTO

Visitando esse país que acho
bem que realmente poderia
naturalmente ser fantástico,

tristemente vi um caso
que, para ser totalmente franco

confesso que me deixou
além de verdadeiramente envergonhado

incrivelmente horrorizado
pelas impressionantes condições

que uma família simplesmente existia
comparada assim com os ratos.

Porque a sua morada é dentro de um esgoto
e, apesar de terem lindas crianças

algumas até mesmo nuas,
as pessoas que ali passavam

lamentavelmente nem as olhavam
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contanto, totalmente as ignoravam
como se realmente não existissem

ou, talvez por serem invisíveis, de fato.
Atesto que esse terrível quadro

qual, vi através da janela do ônibus
quando naquela parada brevemente parou
em minha mente por muito tempo ficou

tanto pela dureza, como a impressionante frieza
ou seja, total indiferença por aqueles seres humanos

que, a pouca roupa que possuíam
eram trapos, simples molambos que mal cobriam

aqueles corpos esguios e sombrios
devido ao sujo que o esgoto a eles tingia.
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FLORES EM PLENO MANGUE

Meu Deus, como é complexo
todo esse imenso universo
que, realmente nos rodeia
como se fosse uma teia

circundando os diferentes quadros
que vejo sinceramente abismado

nesse também, de fato,
complexo e gigante teatro.
Porque, agora onde estou
visitando um grande amigo
nessa favela onde o amor

se mistura aos vícios e à dor,
vi belas e várias flores

crescendo espalhadas no mangue
dando assim brilho e relevo

e, gentilmente aliviando
o fétido ar que constantemente respiram

nesse lugar que sei e sinto
que poderia ser bem diferente

se o governo representado pelos políticos
tomasse real interesse, afirmo,

em ajudar essa maravilhosa gente
para, então, realmente contente
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todos juntos e livres das maldades
o crescimento fosse unificado

sem favoritismo, é claro,
e, onde as oportunidades

se tornassem realmente uma realidade
portanto, não apenas ficassem
nas fartas e falsas promessas

que os políticos em suas campanhas
repletas de juras e façanhas
omitem a triste realidade

que os favelados diariamente vivem
em suas favelas cujas mazelas
lamentavelmente perssistem

perante a incrível complexidade
que a natureza nos oferece

real e continuamente
e, em silêncio geralmente

na tentativa de alegrar e decorar,
como é o caso dessas lindas flores

coexistindo em pleno mangue
que, assim, vibrantemente colorem
esse fedorento e imenso mangue
dando tranquilidade e deslumbre

mesmo quando de fato já estão saturados
de respirar o seu nojento perfume.



79

TRABALHO ESCRAVO

Nesse país infelizmente ainda existe
trabalho considerado escravo
e, lamentavelmente efetuado

por saudáveis e vibrantes crianças
que assim em muitos casos

além de roubarem a sua infância
tira-lhes também a esperança
que outrora possuíam, de fato.

Daí, apesar de reconhecer que, cada caso é um caso,
por outro lado temos de ver

como também claramente entender
que, esse magnífico tempo dourado
deve ser usufruído na aprendizagem

que na realidade tem de ocorrer
naturalmente nesse período,

para que então evidentemente se preparem
em relação à realidade

assim como quanto a profissão
que terão de obviamente escolher

para que assim possam crescer de verdade.
Por essa razão não concordo

com o trabalho escravo
que muitas crianças diariamente passam
quais, na grande maioria são abusivos

tornando-se assim em prejuízos
devido às violações até mesmo sexuais.
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Por isso claramente entendo
que o que realmente deveria ser feito

como forma de incentivo
para assim diminuir o perigo

dessa criança decidir em não mais estudar
e, puramente como incentivo

o governo deveria criar
além de uma pensão

que desse para lhe alimentar,
saúde e estudo totalmente gratuito
para que assim somente aos livros

essa criança, afirmo,
naturalmente se concentrar.

Porque, trabalhar para se aleijar
e assim passar o resto de sua existência

totalmente na dependência
até provavelmente se matar

na realidade além de não ser sábio
inúmeras vidas que poderiam ser produtivas

o país realisticamente nunca verá.
Por isso não concordar com o trabalho escravo,

principalmente quando envolve crianças
que, tristemente além de perderem

a sua infância, existirão no anonimato
trabalhando geralmente escondidas, de fato,

e, nesse cruel processo enricando
quem nunca deveria disso tratar.
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TRISTE CENÁRIO

Passeando nessa cidade cujas maravilhas
na realidade se vê por todo lugar

e, aproveitando o sol
que nessa estação brilha sem vacilar,
coletivamente decidimos ir passear

nessa magnífica orla marítima
em plena zona sul, que tanto agita

a real presença turística
desse Rio que tanto tem para mostrar...
Acontece, que o que não contávamos

foi presenciar um perigoso
e verdadeiramente triste cenário

causado por uma verdadeira multidão
de jovens totalmente delinquentes

que, assim, repentinamente
causaram um impressionante arrastão
qual, lamentavel e propositadamente

além de incrivelmente roubarem
turistas que na realidade

como nós estavam apenas observando
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a imensa beldade que o Rio
naturalmente oferece sem vaidades

para, terrivelmente em poucos minutos
serem roubados nesse absurdo

causando assim um triste cenário.
Confesso que esse ato me chocou

como também profundamente marcou
pois, francamente não esperava
que isso acontecesse nessa área

que o mundo quase diariamente fala
porque, exatamente como fiz

costumam vir, para assim de perto
aproveitando esse céu geralmente azul

para te conhecer e se bronzear
daí, estar evidentemente perplexo

ao terrível tratamento dado
ao turista que, de fato,

vem por achar ser um belíssimo lugar.
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DEVAGAR E SEMPRE

Desde criança que ouço
embora sem realmente concordar,

esse ditado que, pelo menos para mim,
acho ser super antiquado
por simplesmente induzir

nesse povo geralmente descansado
o retrato da preguiça

lenta apesar de bonita,
enquanto o país continua a marcar passos.

Por isso, evidentemente discordo
pois, claramente vejo e entendo
que, para naturalmente obtermos

um lugar realmente de peso
temos de ser totalmente eficientes

e, contanto aprendermos
que a mordomia só traz agonias

de fato, para o país inteiro.
Portanto, enquanto vivermos
sob essa incrível mentalidade
realmente nunca atingiremos

a devida produtividade
esperada por toda a nação cuja graça

é uma real realidade.



84

Por esse motivo deveríamos
abandonar esse modo de pensar

e definitivamente abraçar
exatamente como outras sociedades
na realidade há muito que fizeram
por isso, agora estarem colhendo

o que há já bastante tempo
sem brigas ou lamentos decidiram
porque, francamente também viram

que, o legítimo crescimento
não é medido pelo número de habitantes
nem muito menos o quanto são grandes
em relação ao seu tamanho territorial,

mas sim através do conhecimento
que, aliás só é conseguido

naturalmente com o árduo trabalho
de continuamente estudar e pesquisar

e não, lamentavelmente como muitos falam
em seu cotidiano diário

devagar e sempre!
Daí, estarem literalmente afundados

como obviamente atrasados
por causa dessa tola mentalidade
que urgentemente tem de mudar

para então, crescermos com naturalidade
e o mundo enfim poder em nós se espelhar.
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O MELHOR LUGAR

O melhor lugar para a criança
de fato, realmente aproveitar a sua bela juventude
como também as sempre bem-vindas virtudes,
é obviamente a escola onde naturalmente receberão
a tão preciosa educação
para, que assim, evidentemente possam
se tornarem profissionais de verdade,
e nesse processo de amor, valor e nexo
coletivamente enriquecerem a sociedade
por causa da educação que receberam
como também o conhecimento que aprenderam
qual, naturalmente passarão
eliminando a ignorância que até então
lamentavelmente tanto tem prejudicado
essa vibrante sociedade, daí, infelizmente pagarem
um elevado preço pelos seus erros
que continuamente cometem
quais, quando são examinados então, logo vemos
esse terrível quadro diretamente relacionado
à falta de escola, importante para que tenhamos
uma vida realmente vitoriosa
independente da área que abraçamos.
Por isso, o melhor lugar é a escola
que gentilmente ama e forma os cidadãos
que irão cohabitar conosco por muito tempo
daí, ser preciso arduamente estudarmos
para que assim, de fato,
uma vida de marcas e glórias levar.



86

PROJETO DE ALFABETIZAÇÃO

Fiquei totalmente abismado com o fato
de terem nesse importante projeto

de alfabetização nesse já avançado século
por evidentemente já vivermos

no final da segunda década
desse século 21 que se apressa

a educação agilizar
para, assim, naturalmente acabar

com o lamentavelmente ainda existente
alto número de analfabetismo
nesse mundo fértil, afirmo,

por isso rapidamente está à se multiplicar.
Daí, naturalmente achar super válido

terem criado esse digno projeto
de alfabetização que, por certo

imensamente irá ajudar
aqueles que infelizmente não tiveram

oportunidade para estudar.
Por essa razão achar válido

o governo esse importante projeto
ter obviamente criado

mas, o que me deixou realmente escandalizado
foi pessoalmente ver que os tais professores

que esses alunos alfabetizam
cometem erros contínuos
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em relação ao idioma que ensinam
e, diariamente feem, escrevem e falam,

por isso estar preocupado
com o nível de êxito, é claro,

que esse badalado projeto produzirá
quando os seus próprios professores

não sabem tanto as palavras
como os verbos corretamente conjugar.

Portanto, se não sabem flexionar
então, deveriam retornar a escola

e, como alunos profundamente estudarem
e não basicamente, para assim não continuarem

ensinando e vergonhosamente tratando
a nossa belíssima língua em pleno século 21

com erros constrangentes de verdade
e, nesse processo na realidade

aumentar a incapacidade que tristemente têm
em naturalmente e eloquentemente

mostrarem ao mundo a nossa capacidade
de verdadeiramente evoluir.

E, em prol do tremendo esforço
que o governo tem em construir

uma sociedade culta por fim,
evidentemente acho ser super válido,

apesar de naturalmente entender
que esses mestres deveriam por obrigação saber

daquilo que diariamente ensinam
mas, que infelizmente não dominam

exatamente como deveria ser.
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ALGEMAS LÍQUIDAS

Lamentavelmente perdi uma pessoa muito querida
por causa dessas algemas líquidas, causado infelizmente
pelo vício que, realmente tanto escraviza
essas tão preciosas vidas que assim e por causa disso
simplesmente vegetam aflitas, totalmente viciadas
portanto, prisioneiras desse maldito vício
que tantas existências têm matado
como também literalmente aprisionado
em algemas frias e líquidas que, ao penetrarem
em suas veias, tristemente lhes dominam, de fato,
causando então um terrível quadro que, perplexo
tenho visto afetar e verdadeiramente abalar
todos os níveis dessa sociedade
que, assim, todos os dias na realidade
existem na dependência da heroína
contanto, sob as suas algemas líquidas
que tanto lhes castigam como também realmente
dominam as suas tristes vidas, totalmente
invisíveis para o mundo porque, além de não terem
uma voz, são comumente comparadas a trapos
para, assim, como o vento, de fato,
e, sob essa terrível maldade, passarem,
por causa do seu próprio ato completamente
em silêncio e, geralmente rapidamente
mas, infelizmente sem conhecerem a real liberdade
pois, lamentavelmente se intoxicaram nessa triste sede.
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MORADOR DE RUA

Li um artigo realmente incrível
sobre um morador de rua

que, para sobreviver
vende livros usados e doados

tornando assim digna
a sua longa e árdua estrada.

E, segundo a narração
todos os dias acorda bem cedinho
levantando-se do seu colchonete
qual, rapidamente enrola e coloca

dentro do seu carrinho
emprestado de um supermercado
onde tem todos os seus pertences
e, naturalmente carrega os livros

que vende diariamente
para, então, como fez sempre

ter também o seu pão
juntamente com o minguado quinhão

ou, se assim preferirem, migalha.
Entende ser uma vida super arriscada

mas, foi realmente o único jeito
que encontrou de sobreviver

em sua existência porque
desde muito criança que foi rejeitado
pelos pais que não conhece, de fato.
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Confesso ter ficado chocado
como também comovido

ao ler na totalidade esse artigo
e, apesar de não conhecê-lo

oro por ele e francamente desejo
que a sua vida naturalmente melhore

pois, apesar de morar na rua
não é nenhum marginal

e nem tão pouco tem vícios
por isso, verdadeiramente acredito

que apesar da terrível dureza
que enfrenta em seu cotidiano

com toda certeza
é obviamente sábio por tentar
levar uma vida digna e portanto

nem roubar, viciar ou simplesmente matar
como lamentavelmente fazem muitos

que nessa triste situação estão
daí, por serem revoltados

comumente pintarem e bordarem
sem evidentemente ligarem

aos delitos que causam sem vacilar.
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TRANSGÊNERO: NATUREZA OU CRIAÇÃO?

Nesse mundo cada vez mais complexo
da mesma forma que procura ser moderno,

tanto vemos como naturalmente lemos
casos que deixam os seres mais velhos

realmente perplexos devido à atual
mentalidade que muitos têm por certo.

Para, assim, calmamente refletir
nessa presente realidade

qual, tanto fascina como intriga
por ver transformar vidas

que, em sua grande maioria
existiam totalmente infelizes
com o gênero que nasceram

e, naturalmente assim cresceram
mas, obviamente nunca felizes.
Portanto, agora com o tempo

juntamente com os avanços científicos
surge então essa velha questão
dos seus íntimos sentimentos

misturado ao livre-arbítrio
juntamente com a natural evolução
que tanto tem realmente intrigado

como também emocionado
esses que constantemente enfrentam

tomar essa importante decisão.
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Daí, por essa válida razão
e, após algum tempo refletir,

me deparei por fim com essa questão
qual, aqui livremente faço na esperança,

de fato, obter uma conclusiva razão
para esse complicado dilema

que, através de operação
geralmente se resolve com feliz conclusão.

Por isso, resolvi fazer essa pergunta
na tentativa de claramente entender

o motivo que leva esses seres
em definitivamente fazerem essa operação

contanto, os seres transgêneros
verdadeiramente nasceram assim

ou, simplesmente foram influenciados
a realizarem esse ato

portanto, seguiram impulsos, de fato,
relacionado com a sua própria natureza

ou, apenas aproveitaram a criação
devido à natural evolução

que o homem passa em sua estrada?
Em outras palavras,

são movidos pela natureza ou criação?
Independente de sua razão
uma coisa preciso dizer

pois, em relação a esse assunto,
confesso ver poder e saber e querer
nessa transformação que tanto salva

seres de cometerem suicídios
por isso, ver nisso também graça.
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NOVOS VENTOS, NOVAS MUDANÇAS

Todo aquele que ainda tem esperança
em ver essa nação existir na bonança

e o seu maravilhoso povo receber alta educação
para, assim, poderem competir

e com outras nações coexistir sem confusão
agora, após o resultado dessa eleição
naturalmente que deve estar animado
com os surpreendentes resultados

que, para ser exato,
há muito que já estava sendo esperado

porque o povo realmente cansou
da corrupção que verdadeiramente manchou

a nossa História, de fato.
Por isso, novos ventos estão surgindo

e, com eles novas mudanças
quais, irão naturalmente beneficiar
a sociedade, embora na realidade
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realmente está polarizada, contanto dividida,
graças a confiança depositada

em políticos que não entendem de nada
mas mesmo assim em pouco tempo

devido à corrupção generalizada
ficaram incrivelmente ricos,

enquanto a nação além dessa terrível tensão
está lamentavelmente muito mais endividada.

Por essa razão achei justo observar
o grande número de jovens votando

em candidatos novos e assim mudando
tanto a mentalidade como a realidade

de um país que na verdade
jamais deveria passar as agonias

nem tão pouco estar onde infelizmente está.
Por isso, com esses novos ventos

novas mudanças surgirão
e assim, em breve tempo naturalmente veremos

os frutos que essa atual eleição irão dar
em relação ao futuro, que sei irá brilhar.



95

UMA NOVA REALIDADE

Analisando essa última eleição
que tivemos em pura demonstração

de democracia e liberdade
observei com toda naturalidade

que, uma nova mentalidade
nesses jovens sábios de verdade

foi claramente usada
numa votação totalmente polarizada
mas, que mesmo assim deu certo

porque, realmente conseguiram destruir
políticos verdadeiramente arcaicos

que, francamente, pelo menos por duas décadas
na realidade terrivelmente atrasaram

tanto o desenvolvimento como o crescimento
desse país que já deveria no cume estar
se não fosse o imenso tempo perdido
com as brigas políticas que no íntimo

beneficiaram imensamente esses demagogos
enquanto o país continuava a sangrar

dinheiro por todos os lados
e, com isso, ficando cada vez mais endividado

sem propositalmente encontrar um meio
dessa sangria evidentemente estancar.

Essa é a grande razão das revoltas
misturadas às diárias injustiças
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sentida pela classe rejeitada
que, agora, está sendo olhada

realmente diferente pelos jovens
que, abertamente questionaram a elite política

a responderem e se responsabilizarem
em relação ao horrível quadro

social que diariamente todos passam
no contexto da incrível violência

que tanto verdadeiramente tem torturado
um país relativamente rico

mas, que graças a esses políticos
hoje, lamentavelmente está derrotado.

Por essa razão ao verem tanta corrupção
o povo se revoltou e acordou

pois, graças a Deus que finalmente viram
que há muito que vinham sendo usados

por esses palhaços e bandidos
que, por tanto roubar quase que nos destruíram

quando muitos não tem o pão
para naturalmente a sua fome matar.

Essa eleição deixou absolutamente claro
a rejeição em relação a esse quadro

que aqui naturalmente descrevi
por obviamente ver e entender

que, uma nação como essa precisa anualmente crescer
pois, tem terra e saber para viver

tanto sem dívidas como naturalmente ser
o centro onde o mundo se espelha

por nela ver um sábio viver.
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PARADA DE ÔNIBUS

Todos os dias lhes viam caminhando
apressados para irem ao trabalho
onde, realmente se aglomeravam
numa parada de ônibus que ficava
perto de uma movimentada encruzilhada
qual, apesar de ter sinais de trânsito
os acidentes e atropelamentos
infelizmente eram quase diários
tudo porque muitos não respeitavam
a mudança de luz do semáforo
por isso, causarem tantas desgraças.
Para assim, nesse dilema quase sem fim,
totalmente abismado ver o fluxo
tanto de passageiros como dos ônibus
que, respeitando os seus devidos horários
naquela parada de ônibus paravam durante
aquele tempo de grande movimento
prestando assim um imenso serviço
ao povo em nada inibido
pois, constantemente enquanto ali estavam
fumavam, riam e conversavam
ao mesmo tempo em que os ônibus
com os seus imensos números
durante aquela hora constantemente chegavam
oriundos de vários lugares, que assim,
pontualmente os passageiros apanhavam
e, rapidamente levavam para os seus trabalhos
que, francamente me impressionou só de olhar
a precisão, resistência e agilidade
que tem esse ainda desconhecido lugar.
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LEMBRANÇA DA PERIFERIA

Morei muitos anos na periferia
repleta de problemas e agonias
que, realmente deixava a gente

comumente sem dormir
devido aos inúmeros delitos

que, tanto pessoalmente passei
como infelizmente vi e escutei,

fossem eles gritos ou tiros
que durante quase toda madrugada

repentinamente surgiam, para assim,
acordar e assustar a cachorrada

que, por essa razão por muito tempo latia
prejudicando o nosso sono

e aumentando a nossa tensão.
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E, quando a manhã finalmente chegava
com a sua aurora realmente silenciosa

como também, de fato, poderosa
porque em pouco tempo tudo iluminava,
quando abria a porta e no modesto jardim

cautelosamente caminhava
geralmente ali mesmo parava
para meio assustado observar

como o ambiente naquele lugar estava
porque, naquela época morava

num bairro da periferia
cujo contraste com a harmonia

apesar de toda simpatia
realmente me fez mudar

e, contanto deixar aquele belo lugar
justamente por lhe faltar harmonia

e, para nunca mais voltar!
Pois cansei de tanta desarmonia.
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TEMPO VERSÁTIL

Vivemos atualmente num tempo
realmente totalmente versátil
por isso, sinceramente acho
profundamente abalar
a já frágil estrutura
de tantas pobres criaturas
que lamentavelmente existem
infelizmente, somente a vegetar
devido às faltas de oportunidades
que o sistema na realidade
tem para evidentemente melhorar
as condições da vida desses
que, apesar de arduamente trabalharem
veem que não sobem de verdade
porque o salário que recebem
não chega para vos alimentar.
Por esse motivo estão revoltados
por verem tristemente em todo lado
insegurança, violência e destruição
graças ao tempo versátil
que, sem nenhum receio ao bruto trato
constantemente, de fato, jogam-lhes no chão.
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A VIDA É UM SOPRO

Sempre quando posso visito
o cemitério onde estão os corpos

como também as cinzas
devido à opção pela cremação,

esses poucos amigos
que, na realidade são entes queridos

que daqui já partiram
deixando imensa saudade

e um terrível vazio no coração.
E, quando por um certo tempo

orando e momentaneamente refletindo
nessa existência que, pelo menos para mim,

claramente vejo não ter sido em vão
então, sob essa breve reflexão
entendo a vida ser um sopro
pois, realmente nem todos

possuem o gene da longevidade
daí, nesse cemitério existir

uma área exclusivamente para os bebes
assim como para as crianças
que, como o passar do vento
ou seja, como o rápido sopro
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portanto, com isso não permitindo
que as suas vidas ficassem marcadas

de êxitos em suas estradas
que, bem que poderiam terem sido longas

e, verdadeiramente premiadas.
Para, repentinamente sentir

o vento gelado do outono marcado
pelo magnífico colorido das folhas

suavemente e brevemente a minha face tocar
e, obviamente me animar

como, evidentemente mostrar
a complexidade desse ciclo

nesse universo que, naturalmente sinto
ser impressionantemente como o sopro
porque, inesperadamente faz tudo mudar.
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REVOLTA

Vejo uma grande revolta
em todo esse imenso país

rapidamente surgindo e vindo
do povo que há muito tempo se sente

totalmente abandonado, portanto
lamentavelmente rejeitado

por aqueles que não se importam
com a sua desesperada sede

de subir os degraus de uma sociedade
que, em prol da verdade

infelizmente lhes discriminam por um fim.
Acontece que essa gente agora decidiu

porque, naturalmente também viu
que não podem por toda vida esperar

e assim, entregues ao vento ficar
sem que realmente algo urgente
verdadeiramente possam criar.

E, como francamente gosto de acompanhar
cada momento desses ousados movimentos

que insistem a realidade mudar
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então, sinceramente sinto
que esse letivo ano é o propício tempo

dessa revolta evidentemente amadurecer
e, devido ao imenso saber, fincar.

Só espero que seja pacífica
e de base puramente socialista
porque, a educação e a saúde

são direitos humanitários
por isso, toda nação que investiu nisso

tem para o mundo oferecer um belo quadro
pois, naturalmente investiu no saber

exatamente como agora mesmo
com a sua natural revolta

claramente mostram os rejeitados
por estarem cansados de sofrer

na mão desses capitalistas e ditadores malvados
pois, escravizam-lhes por querer.
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S A G A

Quando horrorizado analiso de fato,
todo esse grande lixo por esse corrupto
sistema cautelosamente elaborado
então, apavorado paro, sozinho e realmente calado
nesse modesto quarto e, passo a refletir
tudo que me lembro e acho ter
verdadeiramente sido criado  para um fim, é claro.
E, apesar de realmente parecer
um incrível absurdo, sei que constantemente
abusam do impressionante poder
que, diariamente se vê totalmente implacável
porque eles mesmos criaram
mas, infelizmente sem usar o saber.
Por isso, continuamente vejo
essa saga repleta de desejos
que, lamentavelmente não fincarão
graças ao corrupto sistema minuciosamente
elaborado, daí, somente favorecer, de fato,
esses que estão em comunhão, enquanto
o povo sofre diariamente os desgostos
por tristemente sobreviverem
uma saga de flagelados.
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A INTERCESSÃO DO TRÁFICO

Li um incrível artigo
que, confesso ter me deixado abismado

com a impressionante influência do tráfico
em diversas áreas da sociedade

incluindo até mesmo os políticos!
Fato que me deixou  impressionado.

Porque, segundo esse sistema intitulado
e por todos chamado democrático

ou seja, a democracia,
de acordo com esse cronista, filósofo e professor,

esse sistema que tantos abraçaram por amor
está, segundo ele, realmente ameaçado

por causa da grande influência do tráfico
que opera totalmente diferente

pela razão de sua sempre progressiva gente
pensar realmente diferente

no sentido mafioso e obediente
ao líder constantemente presente
nas decisões que naturalmente

seguidas e comumente obedecidas
por seus participantes sempre



107

portanto, aparentando-se com a ditadura
cruel, fria e e verdadeiramente absurda

mas, que por muito tempo soube controlar
a sociedade apesar do mal-estar

que lamentavelmente há muitos causou
simplesmente pelo fato de não concordar
com as decisões que surgiam do ditador

que, usando a força continuamente mostrou
que as suas ordens eram para serem efetuadas

independentemente se concordávamos
ou evidentemente discordávamos

daquilo que obviamente pretendia executar.
E, usando comparações baseadas
no que ocorreu em nossa história,

escreveu esse imenso artigo
para nos alertar sobre o perigo
que a intercessão do tráfico

sutilmente infiltrado até mesmo nas forças armadas
pode causar uma terrível desgraça

se a democracia puderem realmente eliminar.
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RIO SEMIMORTO

Passeando nesse país cujo encanto
realmente depende onde estamos

e, contanto vivemos,
vi um quadro tremendo

de crianças sobrevivendo
nesse Nordeste cujos lamentos

lamentavelmente ainda persistem
pois, apesar da imensa beleza

que a sua natureza constantemente
insiste a todos claramente mostrar,

infelizmente também têm um sistema
realmente rico na aparência

qual, cuja básica base
deixa muitos a sonhar

por uma outra realidade
que de verdade possa mudar

o rumo que diariamente veem
tristemente a piorar

sem que ninguém faça alguma coisa
para que assim e por fim

esse pobre percurso possa o seu rumo mudar.
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Para, assim, entre risos quase sem fim
abismado admirar inúmeras crianças

livremente mergulhando
num quase seco rio e imundo
e, até mesmo de sua suja água

a sua sede sem problemas saciar.
Confesso que fiquei impressionado

ao ver tão triste quadro
com lama em ambas margens

de um rio que na realidade
francamente está semimorto
e, como se isso não bastasse,

silenciosamente está transmitindo
doenças que em breve matarão
esses que estão lhe matando

por causa da ignorância existente neste mundo
realmente fecundo mas, que sofre

devido à corrupção e incrível impunidade
que, tristemente por todo lado existe

porque tornou-se uma indústria de verdade.
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APESAR...

Apesar da falta de oportunidades que na realidade existe,
por isso inúmeras vezes aparentarem seres tristes,
mesmo assim e apesar dos pesares...
Vejo em seus semblantes uma incrível verdade
ou seja, apesar de lamentavelmente andarem
com as suas cabeças inclinadas para o chão,
claramente vejo que em seus íntimos existe uma voraz
coragem de vencer todas as discriminações que,
por muitas vezes os fazem decepcionados
e, totalmente arrasados, no chão.
E, embora as decepções se tornem frequentes
sempre têm uma interna esperança por causa da
confiança que possuem em si mesmos
para assim, continuamente recomeçarem
nessa impressionante e triste realidade
que constantemente têm de enfrentar
enquanto outros, apesar das contínuas maldades
que na verdade diariamente fazem, vivem as suas
vidas erradas sem lastimar, apesar de com os vícios
destruírem vidas totalmente sagradas que, em plena
desgraça se passam... Apesar dos conselhos
e preces para esse tipo de vida não abraçar.
E assim nessa complexidade sobrevivem
sempre na esperança de sua existência
com o fulgor da nova aurora contanto, do novo dia,
naturalmente traga alegria para, então, no convívio
dessa emoção suas existências continuarem
apesar do que possa na realidade se passar.
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QUANDO A TEMPESTADE PASSAR

Quando a tempestade passar
e, portanto, um novo ciclo

sem nenhum espanto continuar
então, o sol voltará a brilhar

e com ele, os cânticos dos lindos pássaros
que, diariamente felizes lhes vejo
nos galhos das árvores agarrados

ou, simplesmente voando sem medo
por profundamente conhecerem este lugar.

Porque aqui, apesar dos fortes ventos
que, repentinamente e fortemente sopram,

a natureza dessa terra é bela
e, apesar de lamentavelmente causar

de fato, inúmeros mortos,
vejo fazerem parte tanto da reciclagem

como também do próprio conhecimento,
evolução que assim sinto

apesar da sua enorme complexidade,
na realidade e, apesar dos pesares,

bênçãos que deixam os mais poderosos
totalmente invejosos por verem
o impressionante saber existente
nessa sofrida, mas gloriosa gente
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que, quando de perto lhes observamos
vemos que, apesar dos incríveis enganos

e promessas realmente mentirosas,
levantam as suas cabeças formosas
logo após se levantarem das quedas

frequentemente e propositadamente criadas
contra essa magnífica guerreira raça
que, assim, apesar de suja e ferida

combate com dignidade porque sabe
que nada dura eternamente
daí, naturalmente esperam
pois obviamente sabem

que, quando a tempestade passar
então, exatamente neste lugar

as suas vidas continuarão a brilhar
porque entendem que, quando o sol

finalmente das nuvens surgir
então, como sempre fez e nunca em vão
uma nova e totalmente gloriosa aurora

fortemente iluminará esse lugar
trazendo às mentes claridade
juntamente com a bondade

contanto, realmente o oposto
do que essa tempestade devido à maldade

infelizmente trouxe enfim
e, com ela, uma totalmente renovada
mentalidade finalmente irá surgir.
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LABAREDAS

Confesso ter sido muito triste tanto ler
como ver esse terrível incêndio

qual, francamente sinto
ter, de fato, realmente destruído

parte da História universal.
Porque no Museu Nacional,

por vários anos se concentravam
totalmente desconhecidos dinosauros

como também línguas e seres
verdadeiramente raros quais, juntos

formavam vinte milhões
de peças que, literalmente provavam

a complexidade dessas criações
que, naturalmente ocorreram em ciclos

completamente distintas,
contanto em diferentes períodos

causando assim terríveis conflitos
em relação aos frágeis ensinamentos

que a cúpula teimava em criar
e, erroneamente espalhar

aumentando paralelamente também as valas
que, por discordarem dessa incrível maldade

morriam sem que o mundo
tivesse a chance de lhes escutar.
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Pois, na realidade quando mostrar
as inequívocas evidências da presença alienígena
qual, colidia diretamente tanto com a monarquia

que no fundo só trouxe agonias,
como com a igreja e os governos

que, por tantos anos nos esconderam
aquilo que há muito tempo realmente já sabiam

ou seja, que tudo que nos fora ensinado
são meros mitos, de fato!

Começando com os chamados “descobrimentos”,
quais, nunca existiram, é claro.

E assim, nesses mitos quase sem fim,
de vez em quando surgem as labaredas

coloridas, mas super perigosas tentando obviamente
destruir o que os sábios arduamente juntaram
em achados arqueológicos que,  mostraram

diferentes histórias, cujas evidências e, portanto provas,
exatamente como ocorreram no passado
durante um tempo totalmente macabro

ajudado pela ignorância, assim como a intolerância,
quase tudo foi destruído e, portanto nos impedindo

de naturalmente conhecermos sem o uso das labaredas
contanto do medo de saber de onde viemos e,

quem realmente somos para, então, livres de enganos
encararmos a nossa História

sem temor nem muito menos pranto,
apenas sob o conhecimento
que, aliás, só nos dar vigor.
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PORQUE SOU SOCIALISTA

Nasci num país onde as desigualdades
realmente alarmantes diariamente via
como também as constantes agonias

misturadas ao sofrimento
que, lamentavelmente sem lamentos

a sociedade elitista criava
para, naturalmente o meu descontentamento
pois, desde cedo que arduamente trabalhava

como, no período noturno estudava
sem realmente ver nenhum aumento

que assim pudesse dar risadas
por ver que o meu sofrimento

não estava sendo em vão
nessa totalmente espinhosa e dura estrada.

Pois, com quinze anos incompletos
e, graças aos ensinamentos

da minha sempre querida mamãe,
cedo vi e claramente entendi

que nem sempre a justiça nos livra
dos preconceitos frequentes

que os legítimos pobres continuamente sofrem
nas mãos dos ricos, por isso elitistas
e, que na realidade não se importam

com o nosso bem-estar
pois só pensam em si próprios

como também o que podem controlar
e, como controlam...



116

Por essa razão muitos até hoje são literalmente
escravos e, apesar de arduamente

trabalharem, além da precária educação
juntamente com um plano de saúde básico,

o que recebem pelo seu árduo trabalho
geralmente não cobre nem sua própria refeição

daí, vegetarem num país rico de verdade
mas, devido ao sistema criado

não têm um teto e assim muitos se passam
totalmente desconhecidos e super pobres.

E, apesar de termos tido uma casa
vimos que na realidade não adiantava

continuarmos existindo naquele medíocre ciclo
e, em prol do conhecimento

como também de uma vida melhor
aos vinte e um anos imigrei com a minha família

para os Estados Unidos, onde já residia o meu pai.
E, após estudar e duramente trabalhar
realmente até mesmo em fábricas,

constatei que, quando um país investe
na educação, tecnologia e na saúde

toda a sociedade se beneficia
dos melhores salários e do ambiente encontrado

qual, atualmente não é mais o mesmo
pois permitiu que os elitistas mudem
o que outrora tinha sido elaborado.

Por isso, em diferentes momentos de minha existência
tive a oportunidade de ver e conviver
em dois lugares totalmente diferentes
mas, que naturalmente me fizeram ver
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como obviamente entender
que, a democracia socialista é
o melhor quadro para se viver.

E, a razão de agora existir até mesmo aqui
uma terrível divisão na sociedade
é porque com o passar do tempo

os elitistas foram sutilmente tirando
o que outrora eram tidos como direitos

ou seja, todo aquele que era pobre
tinha um ótimo plano de saúde

qual, nada pagava e gratuitamente estudava
até obter o seu bacharelato

enquanto hoje, se querem estudar, é pago.
Portanto, tive a oportunidade disso ver

e, contanto, claramente entender
que o socialismo nos traz tremendos benefícios

enquanto o capitalismo
por causa da enorme ganância
rouba dos pobres a esperança

graças ao egoísmo dos elitistas
que, verdadeiramente controlam o mundo

criando em contrapartida insegurança
desespero, violência e ignorância,

enquanto eles felizes vivem
com a fortuna e em plena bonança.

É por isso que sou Socialista
porque cansei de viver em falsas esperanças.
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REPÚDIO À CORRUPÇÃO

Mais uma eleição ocorreu
e, com resultados impressionantes!

Porque, claramente revelou
que o povo realmente cansou

de constantemente ser enganado
por corruptos palhaços

que na realidade mentiram e roubaram
até mesmo o tão precioso tempo
que, aqui temos sem lamentos

mas, que não é igualmente a todos dado.
Por isso, verdadeiramente acredito

tanto na constituição como na democracia
qual, sem agonias nos dar

a oportunidade de livremente sem maldades
e, apenas aproveitando a liberdade
que na realidade temos de pensar
para, então, naturalmente agirmos
e, aproveitando a eleição usarmos
o poder que temos democrático

através do voto, é claro,
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e, evidentemente usando a razão
livremente votarmos e assim mostrarmos

o repúdio que temos à corrupção
qual, se calmamente analisarmos
o resultado dessa última eleição

ficou absolutamente claro
que o povo brasileiro realmente está farto

de tudo que lamentavelmente viram
ocorrer nessa passada década
numa rica e poderosa nação.

Mas, que, por causa da corrupção
transformou-se em pouco tempo

num país cujo tormento
misturado ao banditismo e a sonegação,

infelizmente o prato diário
cujas oportunidades, de fato, não existiam

pois eram absorvidas pela corrupção.
Agora, com a chegada de novos ares

vejo uma nova realidade surgir
qual, acredito que irá clarear

e assim incrivelmente iluminar
tanto os becos como as mentes

outrora verdadeiramente ausentes
devido à corrupção sempre presente

por isso, o país por todo
esse tão precioso tempo

ficou tristemente sem prosperar.



120

REFLEXÕES
E

VERSOS

Apesar de ainda termos
uma Literatura periférica,

nitidamente vejo que estamos crescendo
e, ao mundo rapidamente se abrindo

por não sermos complexos
mas sim repletos

de amor e muita vida!
Por isso nos traduzem sem hesitar.

[] [] [] [] [] []



121

A saga dos rejeitados
é a real história dos abandonados
que, lamentavel e simplesmente
como uns coitados sobrevivem
graças ao corrupto sistema
que os reais ladrões criaram.

[] [] [] [] [] []

Encruzilhadas sem vida,
calçadas totalmente esburacadas

devido às indiferenças
que, na realidade, tanto maltratam...

[] [] [] [] [] []

Quando a bagunça existe
e a violência persiste
realmente em todo lugar
então, é porque a educação
lamentavelmente foi abandonada
e assim, em vez de escolas
serem por todos os lados levantadas
valas profundas são criadas
aumentando então os traumas
juntamente com a dor
por causa da falta de conhecimento
que é sempre atada ao amor.
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[] [] [] [] [] []

Lixos que se acumulam
nas ruas dessa periferia
cada vez mais violenta e fria
devido ao abandono
misturado aos enganos
que lhes consomem, de fato.

[] [] [] [] [] []

Telefones que insistentemente chamam
muitas vezes até por engano

já outras, pelo rude trote
que na realidade ninguém pode

tanto conter como prever
e, que tanto aborrece
principalmente esses
que o precioso tempo

naturalmente não gostam de perder.

[] [] [] [] [] []

Somos um país em claro desenvolvimento
e, por essa razão claramente sinto
que estamos realmente adquirindo
o tão desejado conhecimento
para, então sem lamentos
finalmente possamos sorrir.
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[] [] [] [] [] []

Luzes que incrivelmente iluminam
mas, que também atrapalham
por simplesmente ofuscar

e muitas vezes cegar
daí, lamentavelmente existir
grande número de acidentes

por incrivelmente usarem sempre
os farois altos, quais,
além de serem ilegais

temporariamente cegam
quem lhes fitarem

muitas vezes sem imaginar
a sua possante claridade

por isso, precisamos pensar
antes de usá-los

para então evitar calamidades
criando assim o mal-estar.

[] [] [] [] [] []

Quando vocês finalmente entenderem
que a violência só atrai violência
então, toda essa dor sofrida
por essa sociedade já tão sofrida
será quase automaticamente substituída
pela paz e a felicidade
porque serão na realidade
sentidas em todo lugar.
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[] [] [] [] [] []

Calçadas totalmente esburacadas,
banheiros quebrados e entupidos,
ruas sujas e repletas de perigos

porque até mesmo a educação básica
lamentavelmente lhes falta

por isso, sobrevivem no lixo.

[] [] [] [] [] []

Balas totalmente perdidas
que aniquilam tantas vidas
quais, bem que poderiam
serem substituídas pelas flores
para assim, em vez de valas podres
termos inúmeros jardins
coloridos por serem floridos
e, que beneficiaria todo olhar.

[] [] [] [] [] []

Todas as vezes que lamentavelmente vejo
pichações feitas nos muros
ou, realmente alguém xingando outro
então, calado automaticamente reflito
e, tristemente vejo o quanto
em relação ao mundo desenvolvido
de fato, infelizmente ainda estamos atrasados.
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[] [] [] [] [] []

Finalmente as eleições terminaram
e, agora, um novo quadro
o povo livremente criou
com saber, repúdio e fervor
mostrando ao mundo enfim
que sabem escolher por fim
pois, estavam já totalmente saturados
da nojenta corrupção, de fato,
que tantos políticos se sujaram
por isso, foram foram sapiamente ignorados
pelo próprio povo que outrora
esses importantes cargos lhes confiou.

[] [] [] [] [] []

Sentado totalmente confortável
numa elegante cadeira
nessa imensa rodoviária
abismado realmente estou
por ver o grande movimento
de chegadas mas também partidas
dessa gente super querida
que não gosta de despedidas
nem tão pouco lamentos.

[] [] [] [] [] []
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