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Versos que eloquentemente revelam,

em diferentes formas,

 os dramas vividos

como também os sentimentos

sentidos em cada caso.

O autor
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Quando o mundo finalmente entender que nós somos
estruturas energéticas e que a morte física não é

o fim da jornada, mas sim, o início da transição para as
inúmeras peças que representaremos, então,

quando o véu cair após cada representação ( vida ),
desse enorme e incrível teatro e, quando realmente

aprendermos nessa escola que o amor verdadeiramente
é a chave para o crescimento espiritual, qual,

é desenvolvido de acordo com as nossas atitudes,
portanto consciência, então somente aí, quando

obviamente chegarmos nesse plano é que livremente
obteremos e, contanto viveremos eternamente no paraíso

totalmente unidos e em plena vibração.

Quando calmamente analiso toda essa
complexa e eclética criação, então, logo vejo,

que apesar das inúmeras turbulências e constantes
desejos, tudo realmente não passa de uma grande ilusão.
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PREFÁCIO

A vida é uma complexa
 imensa e reciclável biblioteca

pois, cada ser aqui atesta
em histórias nem sempre belas
representar o seu próprio livro

para, nesse curto ou longo período
concurso verdadeiramente incrível

serem julgados pelo Divino
e, dependendo dos seus atos

nessa escola outrora praticados
passarem e no Paraíso ficarem

ou, para outro planeta
sem nenhuma faceta,

incluindo até mesmo a Terra
mais um grande drama,

como também personagem
por eles mesmos escolhidos
aos poucos ser representado.
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Portanto, sabendo disso,
temos que tomar cuidado

porque essa reciclagem é real
e, dependendo de como aqui agimos

contanto, realmente de cada ato
nesse grande teatro representado,

deixaremos ou não saudade
nos textos que constantemente escreveremos

quais, ficarão registrados
nesse imenso livro que de fato

um dia será lido e julgado
por esse Ser que tudo julga, sabe, faz e ver

por ser um Deus justo e super amável.
Portanto, Saudade não narra apenas
fatos reais de gente que conheci

em minha já longa caminhada
mas histórias realmente observadas

e, por mim, cautelosamente analisadas
e até mesmo comparadas

com semelhantes histórias passadas
com gente que nem conheci,
ficando a par de seus dramas
em filmes e novelas que vi

ou, em livros que avidamente li
devido ao interesse que sempre tive

em obviamente descobrir
a origem de tudo enfim.
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SOBRE O AUTOR

     Primeiramente agradeço ao meu Criador espiritual pela
realização de mais um livro, qual, dedico-o aos amantes dessa
belíssima língua jovial.
      O poeta, escritor, contista, compositor, filósofo e tradutor
nasceu no bairro do Catete na maravilhosa cidade do Rio de Janeiro
em 30 de junho de 1957. Mas foi na região do Nordeste brasileiro,
exatamente na cidade de Recife, onde Parise viveu toda a sua ju-
ventude, escrevendo com a idade de treze anos os seus primeiros
poemas líricos, composições que se baseavam aos acontecimentos
da época nos gêneros: Samba, MPB, Bossa Nova, Romântica,
Soft Rock e Bolero ( todas registradas ). Devido à necessidade,
Silvio começou a trabalhar antes de completar a idade de quinze
anos, inicialmente no comércio local onde trabalhava durante o dia
e estudava no período noturno. Em 1979, decidiu imigrar com a
sua família para o Estado de Rhode Island nos EUA, onde o seu
pai italiano já se encontrava após ter vivido vinte e oito anos no
Brasil ( São Paulo e Rio de Janeiro ). Porque tinha no Brasil estudado
francês, Silvio sentiu a necessidade de aprender o idioma inglês,
trabalhando em fábricas no período diurno, estudando inglês durante
a noite. E, por não gostar de trabalhar em fábricas, o autor decidiu
tirar um curso de Auxiliar em Enfermagem, melhorando significa-
mente o seu salário como também o nível do emprego. Trabalhou
em clínicas e hospital. Na década de 90 decidiu estudar no CCRI
( Warwick campus ) Artes Liberais mas não concluiu, trancando o
matrícula quando cursava o segundo ano universitário. Silvio é de-
ficiente visual ( portador de glaucoma ). No ano de 2002, incen-
tivado pela sua eternamente querida mãe, juntamente com alguns
amigos e familiares, participou pela primeira vez num concurso de
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antologia elaborado pela Litteris Editora, vindo a publicar no ano
seguinte com a mesma editora o seu primeiro livro de poesias. Até
o presente momento tem participação em mais de 120 Antologias
nacionais e internacionais, quais, recebeu alguns prêmios e
colocações de destaque. Tem 36 livros poéticos publicados, sendo
que desses, quatro foram feitos em coautoria com a sua mãe,
escritora e poetisa Mainá Medeiros, e um, em coautoria com o
poeta, escritor e jornalista Lenival de Andrade.
      Em 2003 e 2009, participou da Bienal Internacional do Livro
do Rio de Janeiro.
      Em 2011, organizou “ LUZ – Antologia Internacional Poesia e
Prosa” e, em 2015, “ AURORA – Coletânea Internacional Poesia
e Prosa”, ambas editadas pela Celeiro de Escritores/Editora Su-
cesso.  Pelo conjunto de suas obras recebeu em 2016 o Troféu
Cora Coralina de Honra ao Mérito concedido pela ALG – Aca-
demia de Letras de Goiás, e da Medalha Monteiro Lobato. Ganha-
dor Prêmio Nordeste de Literatura, 2017 - Editora Mágico de Oz
      Pratica a ciência da meditação por mais de vinte anos. É seguidor
da doutrina internacionalista por acreditar ser possível viver em um
mundo sem fronteiras e na paz. No campo político o autor aprecia
o socialismo por entender ser a forma mais justa de governo. O
poeta é cristão sem denominação, portanto não é um religioso mas
sim um ser espiritual, pois religião não salva ninguém, muito pelo
contrário...
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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CICLOS

Essa vida é repleta de ciclos,
fases que continuamente vêm e vão,
transformando nesse processo existências
que drasticamente mudam
e, nesse incrível e
totalmente imprevista fase,
seres silenciosamente passam de verdade...
Criando um nexo esquisito,
deixando-nos realmente marcados
e, nessa confusão de sentimentos
ficamos naturalmente aflitos
vivendo completamente deprimidos
cujas lágrimas evidenciam
a complexidade dessa mórbida realidade
onde a esperança juntamente com a bonança
tornam-se de fato um enorme desafio
tanto para o espírito
que, agora, se sente totalmente vazio
como, também para o próprio corpo
que, desconsolado devido o desgosto,
embora esteja livre,
vive preso, por causa do zelo
das lembranças que na mente insistem
devido aos momentos felizes vividos
junto aquele que infelizmente
nesse plano físico está morto.
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QUANDO...

Quando essa existência física
aqui estiver realmente concluída

e, somente as lembranças ficarem
então, continuarei apesar da saudade

a minha caminhada
que nesse plano tanto lutei

para obviamente brilhar
mas, sem dar gargalhadas.

E, apesar de entender
que não somos perfeitos,

acredito que lealmente lutei
para naturalmente,

também ter a minha vez
de conquistar esse mundo,
embora saiba que há muito

que abraça o que não é direito.
Enquanto isso, se por acaso

um dia me encontrares chorando
ou, quem sabe até orando

então, peço para não se chocarem
pois, quando daqui partir de verdade

aí sim, o sorriso substituirá o sofrimento
que nessa vida sem lamentos
todos verdadeiramente têm
por isso, o sorriso não flui

como deveria fluir...
Portanto, quando eu partir

alegremente escutarei até sinos
livremente soando para mim.
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 NUNCA MAIS

Nunca mais escutarei

a tua meiga e suave voz,

solidão que agora

me toma e me torna

num sofredor sem esperança e nem paz.

E, até mesmo aquele breve sorriso

que naturalmente de ti surgia

fazendo a minha boca se abrir sempre,

nunca mais ao mundo

mesmo acanhadamente revelarás

a pessoa que realmente fostes,

apesar do mundo em seu egoísmo

infelizmente, comumente profundo,

na realidade pouco te ligar.
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VISITANDO O CEMITÉRIO

Visitando o cemitério
intitulado Portões do Céu

onde alguns familiares
juntamente com as suas cinzas
estão enterrados na realidade,

numa tarde fria e chuvosa
com a minha prima fui te visitar.

E, apesar da imensa dor
acompanhada pela tristeza,

finalmente vi a beleza
misturada pela paz e grandeza

desse complexo lugar.
Porque reconheço que outrora

todos esses restos que aqui estão
realmente tiveram uma vida

qual, certamente viveram com toda emoção.
Mas, como graças a Deus acredito
que o verdadeiro ser é um espírito
então, apesar da enorme saudade

que tenho na realidade
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francamente não me desespero
pois, sei que mais cedo ou tarde

daqui também partirei
e, sendo assim, me encontrarei

com todos os meus entes queridos,
incluindo também alguns amigos

que há muito tempo partiram
sem que tivesse a chance de desejar-lhes

sinceramente uma feliz viagem.
Portanto, essa é a grande complexidade
quando analiso a vida física de verdade

qual, comparo-a com um sopro
independente da longevidade

que aquele ser aqui teve de verdade.
Contanto, visitando o cemitério

onde alguns dos meus entes queridos estão enterrados
passei por diferentes emoções

e, pela primeira vez tirei observações
desse, pelo menos para mim,

realmente um complexo quadro.
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MAINÁ MEDEIROS

Muitos seres que nessa vida breve conhecemos

Acabam de fato em nossas mentes

Infelizmente esquecidos. Obviamente isso

Não ocorreu com mamãe, pois ela chegou ao

Ápice! Apesar das inúmeras dificuldades que passou.

Mas mesmo assim e apesar dos pesares...

Ela venceu e isso basta,

Demonstrando na Literatura uma

Esplêndida forma de escrita, qual,

Incansavelmente nos mostrou nas inúmeras

Revistas, livros, jornais e coletâneas

Onde com domínio, paixão  e segurança

Seus vários poemas escreveu.
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SERTANEJO

Desde criança que mamãe nos levava
quando entrávamos de férias
da pública mas fantástica escola
para o sertão cuja glória
infelizmente nem sempre reflete
as dificuldades que o sertanejo
tristemente, diariamente passa.
Mas mesmo assim e apesar dos pesares...
O sertanejo geralmente consegue
com a sua profunda humildade
imensa garra e muita prece
realmente, milagrosamente sobreviver.
Porque, apesar das circunstâncias
francamente nunca perde a esperança,
pois tem como segurança
além de sua incrível coragem
a fé em Deus porque sabe
que das pestes e constantes calamidades
Ele verdadeiramente o livrará.
E assim, destemido por fim,
o seu cotidiano livremente vive
amando a família e toda a grandeza
dessa magnífica natureza
que o rodeia porque como ele
intensamente no amor persiste.



23

MEIGUICE

Todos aqueles que realmente conheceram
a mãe, escritora e poetisa Mainá Medeiros,
naturalmente sabem que aqui
narro somente a verdade
pois, afinal de contas, a realidade
sempre tem de ser dita!
E assim nesse contexto,
livremente ao mundo atesto
que mamãe com a sua meiguice
transformou muita gente
que o ódio provavelmente pensava
infelizmente já lhes terem por certo.
Mas, como diz o antigo ditado
o amor independente do caso
sempre ganha, apesar do enorme preço.
Essa foi constantemente a sua história
qual, enfrentou-a sem medo,
cativando com isso ao mesmo tempo
graças a sua meiguice e entendimento,
admiradores como também críticos
do seu magnífico talento.
Meiguice que com isso,
naturalmente que deixaram
realmente profundas marcas
naqueles que lhe conheceram
ou pessoalmente, ou por suas diversas
criações poéticas literárias.
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QUANDO O SILÊNCIO FALA MAIS ALTO

Quando perdemos um ente querido
seja um amigo ou familiar,
devido os nossos sentimentos
começamos inconsoladamente a chorar.
E assim nesse sofrimento
ficamos realmente por muito tempo
mergulhados numa aflição
e realmente grande tormento,
dor que não cansa de nos afetar
às vezes por um llongo período de tempo...
E, dependendo como reagimos
a essas fortes emoções,
alguns passam a viver de lamentos,
já outros afundados em terríveis depressões.
Quanto a mim, preferi as reflexões
optando reviver os bons momentos
que passei com a minha eterna querida mamãe
portanto, preferindo o silêncio
quando lido com as minhas emoções,
por saber que fala mais alto.
Pois, afinal de contas, evito dramas,
por sinceramente entender
que na realidade não trazem
esperança nem muito menos benquerer.
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 ENCONTROS E DESENCONTROS

Essa vida é obviamente formada
de encontros e desencontros

ou, se assim preferirem...
De partidas e chegadas
quais, verdadeiramente

nem sempre são planejadas.
E, apesar de há muito tempo
realmente já ter concluído
que essa existência de fato

além de ser um grande teatro,
é também uma imensa escola
onde juntos estudamos no ato!

E o motivo porque
isso tudo realmente ser

um palco de encontros e desencontros,
é por causa da reencarnação

pois, se não passarem no teste de admissão
oferecido por esse mundão

enquanto aqui nesse inferno estiverem
então, outra vez para cá retornarão

experimentando vidas longas ou breves
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fáceis ou incrivelmente difíceis,
porque é exatamente aqui onde se paga

pelas atitudes praticadas
seja ocultas ou abertamente demonstradas.

E assim nessa complexidade
numa criação eclética de verdade

felizes ou infelizes vivemos,
às vezes, devido as nossas vontades

contanto, por causa do caminho
que para nós realmente escolhemos.

Já em outros casos tristemente vemos
seres já nascerem com horríveis deficiências,

levando assim muitos a crerem
que voltaram aqui para pagarem
delitos da passada existência

portanto, de suas terríveis maldades,
causando assim constantes desencontros

em relação aos encontros que no outro lado
poderiam ter com os entes que

daqui já se passaram
por toda a eternidade, é claro.

Retornando então para aprender
que o amor, apesar do sofrer,

é o que nos liga aqui e na próxima vida de fato.
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O TEMPO RAPIDAMENTE PASSA...

Quando paro para analisar o tempo
vejo que ele rapidamente passa...
Deixando-nos às vezes profundas marcas
devido o terrível sofrimento
nesse drama que diariamente sentimos
e verdadeiramente passamos
quando perdemos alguém que amamos
nessa existência complexa
mas de grande graça.
E, é exatamente aí
durante esse momento
que, quando fecho os meus olhos
para assim poder calmamente meditar
por um determinado período de tempo,
que, naturalmente vejo
como realmente o tempo passa ligeiro
nessa vida de vastas valas.
Para então nessa longa estrada
de pedras, espinhos mas também de flores,
como um peregrino perdido
ferido e totalmente sozinho,
nesse estranho lugar sem nenhum carinho
essa breve existência continuar.
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LEMBRANÇAS

Toda criatura que aqui teve a felicidade

de um dia conhecer de verdade

o ser que por um determinado período de tempo

com você conviveu e te amou,

na realidade pode se sentir um felizardo

pois, olhem no mundo quantos coitados

vivem sem receberem esse amor.

E, embora esse sentimento seja complicado

devido a maneira de abraçarmos

realmente essa incrível emoção,

uma coisa está provado ser correta,

as lembranças dessas relações

independentemente de como

realmente foi o seu modo de amar.

Porque as lembranças sempre ficam

desse ser que com sacrifício

e enorme prazer te amou

verdadeiramente te amou

para simplesmente ver-te

nesse caminho cresceres

para assim, a vida dares valor.
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AMOR INCONDICIONAL

Todo aquele que teve ou tem um ser

que infelizmente o mundo chama

irracionalmente de animal

sabe que eles realmente

te amam incondicionalmente

e, totalmente natural.

Por isso, quando daqui partem

sem incrivelmente soltarem um gemido,

francamente me surpreendo

com a postura que têm

apesar de imensamente

sofrerem em seu íntimo.

Daí, sinceramente me impressionar

por serem tão genuínos

e terem um amor incondicional,

principalmente os cachorros e os gatos

que, sinceramente acho

nos amarem sem igual.
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 LÁGRIMAS

Lágrimas que rolam do rosto
pálido e sem nenhuma pintura
devido à terrível amargura
de ver e obrigatoriamente ter
de enterrar um ente morto.

Lágrimas que assim triste vejo
realmente molharem diversas faces
que, em silêncio rezam seus terços
vestidas geralmente em preto
apesar da alma ser branca na realidade...

Lágrimas que aos poucos derretem
a cera das inúmeras velas acesas
perto do caixão negro
cujo corpo, quando vivo, acredito
ter também chorado muitas vezes...

Para então, coletivamente continuarmos
devido à dor e às lembranças
imensamente por todos sentida
profundamente chorarmos
exprimindo lágrimas com essa partida

Lágrimas, lágrimas, lágrimas...
Que mais poderei dizer?
A vida é um puro drama
e, essas lágrimas que agora tantos rostos molham
chegará o momento que também secarão.
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EM BREVE NOS ENCONTRAREMOS DE NOVO

Você partiu tão repentinamente

que nem tivemos a chance

de realmente nos despedir

mas, tenho absoluta certeza por fim

que em breve nos encontraremos de novo.

E, embora saiba que esse é o meu único consolo

também sei que a morte física não é o fim,

mas sim, o incrível começo

de uma existência cujo preço

não é medido em dinheiro

criado por um corrupto sistema

mas, através da lei divina

elaborada por esse Criador

que na realidade tudo atina.

Portanto, agora é só esperar

pacientemente pela minha hora

de finalmente poder viver na Glória

que Ele criou porque o seu Amor

é incondicional e fim.
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RECORDANDO...

Recordando os inúmeros passeios
que juntos alegremente demos
tanto de avião, como de ônibus
pelo bonito Nordeste,
como também os dados pela região Sudeste,
vejo que fui um felizardo
por realmente ter tido de fato
a Mãe que Deus amavelmente nos deu
por um curto período de tempo, é claro.
Daí, constantemente lembrá-lo por entender
que Ele é a Fonte do real Amor,
assim como do verdadeiro Saber,
e nesse pensamento mergulhado fico
completamente em silêncio por um tempo
sozinho no conforto do meu quarto
simplesmente recordando esse magnífico ser
que Deus consentiu nessa vida ser
na cidade maravilhosa genitora de gêmeos.
E assim lhe recordando cansado adormeço
para repentinamente despertar
com os vivos raios na janela clarear
o quarto outrora escuro
para, em seguida, lentamente secar
as lágrimas que comovido derramei
por suavemente te recordar.
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 BANZO I

Banzo, um sentimento profundo
sentido por aqueles
que brutalmente foram separados
tanto de suas queridas famílias,
como da pátria e língua
que na realidade tanto amavam...
Banzo, uma dor intimamente sentida
por esses africanos bravos
que, infelizmente se tornaram escravos
nas mãos de poderosos estrangeiros
devido a ambição e o dinheiro
criado por esses aventureiros
que no fim, tanta destruição causaram...
Banzo sentido por um legítimo povo
onde as constantes amarguras
juntamente com o sofrimento
causaram grande número de suicídio
sem falar nos enormes vícios
que tristemente adquiriram
Banzo, um fato negro em nossa história
passado por um povo escuro
devido os enormes pigmentos
que possuem em suas peles
que, por outro lado, em seu interior
guarda um espírito totalmente branco
de áurea completamente dourada
mostrando assim o seu enorme
grau espiritual e valor.
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 O AMOR É IMORTAL

Quando paro e pacientemente analiso

esse sentimento realmente tão lindo

qual, chamamos de amor

então, rapidamente logo vejo

ser um tremendo desejo

obviamente de grande valor.

Porque todo aquele que verdadeiramente ama

naturalmente que não engana

pois, na realidade consegue

transformar o mal muitas vezes

em naturais júbilos

apesar dos terríveis absurdos

causados por esses que infelizmente

desconhecem o Amor e os seus frutos.

Daí, francamente ter pena

desses que tristemente desconhecem

essa emoção que francamente

é o que nos sustenta sempre

perante um mundo que odeia constantemente.
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 TUDO NESSA VIDA PASSA...

Analisando minuciosamente

as existências existentes

neste mundo físico

portanto, no atual presente,

vejo claramente

que tudo nessa vida passa

porque essa criação não foi elaborada

apesar de todo drama, teor e graça

para realmente ser eterna.

Por isso, quando finalmente

entendi tudo isto

então, livre de qualquer ilusão

passei naturalmente a criar

obras literárias que irei aqui deixar

na esperança que possam tanto mudar,

como verdadeiramente melhorar

nessa área essa importante percepção.
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Pois, apesar de ser discreto

tanto na palavra,

quanto à respeito do meu comportamento,

faço o possível para narrar

textos poéticos construtivos

e geralmente objetivos

porque, quando aqui não mais me encontrar

por obviamente também daqui me passar

sei que estarei vivo!

Apenas vivendo em outro lugar.

Qual, vividamente acredito

pelo fato do meu espírito

várias vezes ter deixado o meu corpo,

que do cosmo tudo vemos

daí, simplesmente achar tremendo

antecipadamente saber, por ter visto

e assim, claramente entender

que, quando daqui feliz partir

verei tudo que escrevi

e radiantemente publiquei

ser lido por leitores de bom gosto.
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INFÂNCIA: UM TEMPO ÁUREO DA VIDA

Quando calmamente analiso

os momentos vividos

em minha já longa existência,

recordo com um sorriso

o tempo magnificamente usufruído

quando era criança e contanto

realmente repleto de esperança

daí, naturalmente concluir que a infância

é um tempo áureo da vida

pois, além da exuberância

e a natural confiança em si mesmo,

toda criança sadia tem um forte desejo

de vencer e viver em total segurança

por isso, apesar da estrada ser longa

confiam persistentemente em seus sonhos

fato que constantemente tenho visto,

daí chamar um tempo áureo da vida

porque, geralmente existem

incrivelmente sem internos conflitos.
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MARCAS

Todo ser que verdadeiramente amamos
e esperadamente ou não
eventualmente se passa
naturalmente que deixa marcas
quais, dependendo de cada um
poderá deixar terríveis traumas.
Daí a importância de consultarmos
pessoas entendidas nessa área
para então obviamente não ficarmos
para sempre sofrendo e marcados
por essa enorme perda
por nós totalmente esperada
ou realmente inesperada.
Porque toda relação deixa marcas,
o importante é sabermos como tratá-las
caso contrário se não tomarmos cuidado
acabaremos na saúde afetados.
Bastando para isso compreender
que todo ser nesse campo físico
é um mortal, por isso afirmo,
enquanto estamos aqui reunidos
vivam sabendo dessa realidade
porque geralmente as mortes
deixam horríveis traumas
naquele ser que sem nenhum prazer
ver o seu amor daqui partir
tendo temporariamente a sua vida
em relação a partida poupada.
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 ÁRVORES INESQUECÍVEIS

Durante a minha infância

vivi na casa dos meus avós

que além de possuir um grande quintal

era realmente repleta de fruteiras

que, geralmente durante a tarde

contanto, depois do almoço e da escola

costumava ali passar algumas horas

saboreando dos diferentes frutos

como também simplesmente observando

os diferentes tipos de pássaros

juntamente com os seus belíssimos cânticos.

Porque desde menino que sempre fui

um eterno aventureiro e  curioso

portanto, naquele quintal imenso

e, incrivelmente sereno

analisava minuciosamente toda aquela graça

natureza que discretamente

diariamente me mostrava

seu poder, colorido e beldade

totalmente sem vaidades

por isso, realmente me impressionava.
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Contanto ali, naquele paraíso

pelo para mim, quase sem um fim,

foi onde cresci e naturalmente aprendi

a amar a natureza como também respeitar

daí, obviamente sentir saudade

daquelas belas e imensas árvores

que, apesar dos vários frutos que davam

quase todo o quintal emsombriavam

protegendo-nos dos danos que o Sol

causa a todos de verdade.

Por essa e outras razões

essas árvores se tornaram inesquecíveis!

Porque francamente me ajudaram

a ter uma consciência notável

pois, porque lhes plantei

e diariamente por muito tempo vos aguei

alegremente vendo-lhes crescer

posso inequivocamente dizer

que, pelo menos para mim,

são inesquecíveis e fim.
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 A FAUNA ESTÁ DESAPARECENDO

Num passo realmente alarmante

vejo com preocupação constante

o que infelizmente vem ocorrendo

com a fauna que tristemente sinto

está rapidamente desaparecendo

devido à terrível cassação e poluição

dos inúmeros agrotóxicos

que, realmente não vejo uma solução

para terminar esse horrível transtorno.

Mas mesmo assim, talvez por ser um otimista,

confio plenamente no bom senso

dessa nova geração

pois, por receberem uma melhor instrução

portanto, por serem mais polidos,

verdadeiramente acredito que poderão

eventualmente encontrarem uma solução

para que assim, a fauna por fim,

possa voltar a existir livre

usufruindo os seus direitos

vivendo com o homem em plena comunhão.
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GRANDE AMIGO

Hoje passei uma boa parte da manhã
lembrando daquele que para mim foi
realmente um grande amigo
por isso entre lágrimas
mas também risos
decidi por toda manhã
carinhosamente lembrar.
todos os nossos momentos
em que realmente estivemos
juntos constantemente a lutar.
Éramos dois jovens sonhadores
pensando que verdadeiramente podíamos mudar
o mundo que cada vez mais está
infelizmente errado!
Mas mesmo assim,
apesar de ficarmos decepcionados
francamente lutávamos na esperança
de vivermos num país em plena segurança
e, obviamente, financeiramente confortável.
Mas, como sapiamente afirma o ditado,
nem sempre as coisas acontecem
como naturalmente se tem programado
pois, tristemente apareceram as doenças
que rapidamente te levaram.
Mas justiça seja dita!
Foste de fato um grande amigo
por isso, de vez em quando,
por mim definitivamente serás lembrado.
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LEMBRANÇAS DO MEU TEMPO NA ESCOLA

Verdadeiramente sempre amei
todas as minhas professoras
pois, na realidade sempre vi
o quanto arduamente ensinavam
como também igualmente
a todos amavelmente tratavam.
E, por causa do trabalho
que mamãe exercia
frequentemente era transferida
por isso passei por várias escolas.
Mas mesmo assim posso dizer
que as professoras que tive
realmente se desdobravam
apesar de receberem salários
que infelizmente não conpensava
em relação ao que diariamente passavam.
Daí poder a todos dizer
que as minhas professoras
eram de fato umas heroínas
pois, com sapiência e paciência
primorosamente nos ensinavam
por isso, a saudade que sinto
dessa gloriosaa época
nesse poema alegremente declaro.
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A COMPLEXIDADE DO MUNDO FÍSICO

Fico totalmente perplexo
quando realmente verifico
a incrível complexidade
desse eclético mundo físico
pois, quando dele partimos
tudo que aqui arduamente adquirimos
queiramos ou não,
deixamos na realidade.
E, meditando nesta complexidade
que às vezes me arrepia de verdade,
nessa manhã fria mas super gostosa,
saboreando o delicioso café matinal
escutando cânticos belíssimos
vindos de aves realmente formosas.
Para assim, embebido nesse contexto
o telefone celular suavemente tocar
e logo outros detalhes dessa vida
que cuidou com toda naturalidade tratar.
Para então, calmamente retornar
nas minhas constantes meditações
porque, procuro sempre observar
e nesse processo analisar
a complexidade do mundo físico
pois, detesto a ignorância,
preferindo viver na concordância
livremente dada pelo saber
que, constantemente evolui
quando obviamente estamos
em harmonia com esse magnífico Ser.
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SOMOS SERES ESPIRITUAIS

Quando a saudade te incomodar
e a dor no fundo da tua alma
molhar a sua bela face
devido às inúmeras lágrimas,
lembra-te que somos seres espirituais
e, portanto, aquele amado ser
que daqui partiu realmente sem querer
certamente quando você
um dia também daqui partir
esse ser novamente verás de fato.
Porque já são muitos os casos
minuciosamente documentados
de pessoas que daqui partiram
mas através de arrebatamentos,
comunicações e aparições
livremente ou com médios
ou, com entes queridos
incluindo naturalmente amigos
livremente se comunicaram,
e muitas vezes até relataram
sobre outros seres
que há muito daqui se passaram.
Contanto, precisamos definitivamente entender
que a matéria é mortal
e, por sermos seres espirituais
quando o nosso espírito deixa o corpo
seguiremos para o Alto
e, de acordo com o que aqui fizemos
então, ou eternamente no cosmo viveremos
ou, como castigo retornaremos
para esse planeta ou talvez outro
para assim pagar o débito aqui deixado.
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 BANZO II

Lendo alguns livros verídicos
publicados por pesquisadores famosos

sobre a nossa bruta e triste História
logo vi, porque perplexo entendi

o banzo sentido pelos africanos sofridos
que, longe de sua amada terra

por terem sido brutalmente sequestrados,
devido aos maus tratos

à dor e à terrível saudade
muitos infelizmente morreram de fato
em fazendas como simples escravos
sob o abuso de seus colonizadores.
Livros que me deixaram horrorizado

por imaginar como esses seres humanos
tristemente foram tratados
mas, que por outro lado,
achei obviamente válidos

porque alguém teria que descrever
exatamente o que eles passaram.
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Pois ninguém pode esconder um sofrimento
nem tão pouco a verdade,

banzo que assim tem várias faces...
Porque a realidade que chocado li
não representa apenas as emoções,
pois narra desde os abusos sexuais

até as diversas doenças que esse povo
com terror, amor e grande nojo

nas fazendas das amarguras
amarrados em enormes argolas
e, sendo surrados de chicote
realmente à qualquer hora

imensamente sofreu.
Para em troca enricarem uma classe

que na maioria dos casos
só se preocupavam consigo mesmos,

fazendo tudo que pensavam terem direito
por não possuírem pigmentos
porque possuíam pele clara,
quando de fato intimamente

eles é que eram os horríveis negros.
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NOSTALGIA

A nostalgia que sentes
devido àquela partida inesperada
quase também te jogou na vala
do silêncio sem compaixão

Nostalgia devido à agonia
por causa do sofrimento
sem nenhum argumento
apenas a terrível solidão...

Porque aquele amado ser
que repentinamente te deixou
foi o teu único amo
por isso, agora vives em dissabor

Lembranças que vêm em ondas
realmente, totalmente livres
devido à tímida esperança
que em ti ainda resiste

As ingratas surpresas
que essa vida nos oferece
daí, a nostalgia sempre existir
no seio de quem ama e esse amor revive.
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É TUDO UMA QUESTÃO DE CONSCIÊNCIA

Quando partimos do princípio
de que realmente ninguém é perfeito
então, cedo, francamente entendemos
que verdadeiramente todo aquele
que sem nenhum ego,
apenas uma enorme sede
de enquanto por aqui viver
um razoável legado deixar
então, naturalmente poderei
obviamente, alegremente narrar
que esse ser, independente de onde morar
claramente entendeu a complexa razão
de ter nascido aqui, e por isso,
objetivamente a sua existência
apesar da falta constante de assistência
eloquentemente levar,
porque não somente conhece o saber
mas,porque intimamente entende
que é tudo uma questão de consciência
daí, amar e sempre perdoar
sem ter a necessidade de questionar,
pois entende que todos nós temos problemas
que obviamente precisamos lidar.
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ENCONTRO

Após alguns anos terem se passado
desde a última vez que te vi

fazendo apressadamente compras
naquele sempre frequentado

gigante supermercado
onde rapidamente paramos
para bater um curto papo

qual, francamente me deixou chocado
quando com lágrimas nos olhos

você tristemente me falou
que o seu lindo filho de dez anos

estava aos poucos morrendo
devido um vírus que os médicos

infelizmente lhe disseram
ser ainda pouco conhecido mortífero de fato.

Tudo bem, o tempo passou...
Agora, depois de trinta anos

novamente e totalmente casualmente
para a minha surpresa nos encontramos,

só que desta vez no cemitério
que, também rapidamente vem crescendo

devido ao grande número de pessoas
que por diferentes motivos vêm morrendo.
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Para então, nesse inesperado encontro
penosamente me mostrares o seu túmulo

qual, mais uma vez me chocou
devido ao belo retrato colorido

daquela criança totalmente animada
que às vezes com os seus colegas passava

conversando na sua bonita bicicleta
enquanto o sol no horizonte ainda brilhava.

Para então, naturalmente emocionada
me revelar que ele por algum tempo

tinha sido sexualmente abusado
pelo vizinho que era um adulto

e, que ambos faleceram quase juntos
pois, ambos faleceram no mesmo dia
separados apenas por algumas horas.

Triste e calado fiquei
olhando aquelas lindas flores
e, fitando aquele belo retrato

daquele precioso e único filho
que partiu daqui tão cedo

contanto, sem nem ter tempo
de conhecer a vida de fato.

Encontro que confesso me ter abalado
por entender a complexidade

não somente dessa vida,
mas também a razão que nos fazem

praticar algo e sermos vítimas dessa realidade.
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 AS FRUTAS DE OUTRORA

Lembro-me que no passado
quando costumava ir ao mercado
de longe a gente já cheirava
e, quando nele chegávamos
por sermos fregueses provávamos
pedaços das frutas realmente doces
e na realidade super gostosas.
Acontece que infelizmente
isso não ocorre agora,
graças às experiências criadas
por gigantes multinacionais famosas
que, usando a ciência
como também competência
cruzaram e totalmente modificaram
as frutas de outrora.
Essa é a grande razão
devido à enorme transformação
nelas minuciosamente praticadas
que agora, além de muitas
incrivelmente não possuírem sementes
são isentas de suco, sabor e odor
que antigamente deixava
água na boca e aquela vontade danada
de mordê-la e imediatamente sugá-la
devido ao seu esplêndido sabor.
Daí, naturalmente sentir saudades
das frutas de outrora
que, apesar de pestes enfrentares
tinham realmente uma bela cor
e eram verdadeiramente saborosas
além de serem bem mais baratas, sim senhor.
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 PARTIDAS E CHEGADAS

Cheguei a lógica conclusão
que a existência aqui é um ciclo

realmente contínuo
de partidas e chegadas

quais, derramamos várias lágrimas
devido às constantes emoções

por nós naturalmente demonstradas.
Fato este ocorre constantemente
daí, temos de estar preparados

para a realidade que somos
seres mortais e portanto

a qualquer momento
independentemente da dor ou pranto
daqui, queiramos ou não, partiremos
enquanto outros, do mesmo processo

que aqui um dia nascemos
estão, para alegria ou não, chegando,

e nessa complexidade vivemos.
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Porque a vida é repleta
de partidas e chegadas

que assim aumentam a graça,
como também a desgraça

e, em muitos casos, até mesmo o medo
que nem deveria existir

pois, quando minuciosamente analisamos
então, logo vemos que tudo passa...

Reciclagem que verdadeiramente marca
mas, que é melhor naturalmente aceitá-la

do que se viver num eterno engano.
Porque as partidas e as chegadas

desde que a criação existiu
que sempre foram frequentes,
por essa razão não estranho

o que realmente muitos
já há muito tempo que acreditam

ou seja, na também complexa reencarnação.
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COMO PODEREI TE ESQUECER?

Como poderei te esquecer?

Oh! Eternamente querida mamãe...

Porque se não fosse pela senhora

jamais teria entrado em sua História

árdua, complexa mas vitoriosa,

existência que valeu a pena

realmente à fundo conhecer.

Sem esquecer de mencionar o saber

que verdadeiramente possuías,

talvez graças a imensa fé

que, incrivelmente tinhas

fazendo-nos logo imediatamente entender

o valor do ser que em ti residia.

Espírito meigo, espiritual e sabido

qual, emitia constantemente uma luz
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que vinha de sua áurea

halo conectado à alma,

assim como ao coração

que, além de mim, também muitos viram.

Lembro-me que por vários anos ficávamos

escrevendo na mesma mesa

por longas horas juntos

portanto, praticando o nosso hobby

que na realidade tanto amamos.

Contanto, hoje, quando triste contemplo

tudo aquilo que realmente fostes

então, naturalmente logo vejo

que eras à minha outra metade...

E, embora isso para uns parecer complexo,

sei por certo que, quando daqui também partir

alegremente te encontrarei

e juntos conheceremos

as diferentes vidas existentes

nesses magníficos universos.
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QUANDO ERA CRIANÇA

Quando era criança

de pés descalço costumava brincar

especialmente quando chovia

pois, gostava de ao vento correr

sem me importar de me molhar.

Lembro-me que fiz isso diversas vezes

até que um dia quando a noite chegou

caí na cama tossindo com frio

e com uma forte febre

que realmente me ensinou

a parar de na chuva

descalço e sem camisa brincar

voltando quando já estava cansado,

como também ensopado

da chuva que tudo lavava com fervor.



58

UMA BREVE ANÁLISE DA SOLIDÃO

Quando cautelosamente analiso
esse sentimento por muitos sentido
denominado de solidão
então, realmente logo vejo
ser de fato uma complexa emoção.
Porque, pelo menos ao meu ver,
a solidão é um estado psíquico
pois, depende exclusivamente
daquilo que verdadeiramente sentimos,
porque da mesma maneira
que alguém pode fisicamente
se encontrar totalmente rodeado
por animais ou gente
e se sentir completamente isolado
contanto, realmente sozinho,
outros por outro lado
estão em seu ambiente
literalmente sozinho
mas, pelo menos espiritualmente,
sentem-se incrivelmente
que estão acompanhados
embora literalmente não terem
materialmente ninguém ao seu lado,
fazendo-me portanto crer
ser um problema unicamente psicológico
contanto de âmbito mental.
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 DESEJO

Quando daqui alegremente partir
porque a minha vida física
finalmente chegou ao seu fim,
tenho esse grande desejo
de ser realmente reconhecido
por esse mundo por mim querido
de naturalmente ter sido
um poeta cuja visão
fez-lhe poeticamente escrever
e minuciosamente descrever
durante a sua longa existência
fatos que as aparências
devido ao ego e à vaidade
infelizmente impedem muitos de verem
o real lado de cada ser,
como também os universos
múltiplos, complexos mas belos
que incrivelmente nos rodeiam
sem que muitos possam ver
nem muito menos entender
daí, tristemente não poderem
detalhadamente descreverem
o que verdadeiramente sempre fiz
na tentativa de transmitir
realidades que constantemente vivi
num planeta que rapidamente se transforma
porque há muito que é guiado
por seres extraterrestres
que obviamente, como fez sempre, lhe controla.
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 CORSO

Quando criança me lembro

que por três dias brincávamos

o carnaval sempre animado

que naquele tempo chamávamos

eloquentemente de corso

pois, realmente todas as noites

animadamente nos aglomerávamos

e, radiantes em carros decorados

unidos até altas horas ficávamos

nos divertindo no corso.

Éramos quase todos jovens

usufruindo uma era

cuja inocência reinava

numa era que aos poucos passava

graças às sodas cáusticas

misturadas nas águas

que infelizmente muitos jogavam nas caras
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tanto daqueles que pacificamente

nas ruas o carnaval brincavam

como aqueles que simplesmente olhavam

o corso que rapidamente se formava.

Era na realidade um tempo mágico de verdade

qual, drasticamente mudou

devido à anarquia e violência

que infelizmente tudo mudou...

Deixando apenas recordações e saudade

de uma época que se brincava de verdade

pena que, por causa da maldade

fez com que as autoridades

tristemente acabassem com o corso

que juntou multidões com gosto

nas ruas daquela, naquela época,

inocente e feliz cidade.
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 SILÊNCIO

Todos nós temos momentos

que realmente preferimos o silêncio

principalmente quando se vive

uma vida que lhe restringe

por viver numa cidade super agitada.

Portanto, por essa razão,

aprecio imensamente esses momentos

que convivo com o silêncio,

especialmente quando medito

e, alegremente consigo

sentir o silêncio que vem

direto de minha alma.

Porque, durante esses relativamente

quando comparados com o enorme

tempo que verdadeiramente passo



63

totalmente acordado pesquisando

escrevendo e portanto trabalhando,

para assim preencher em meu ser

os meus ensejos que faço com grande prazer.

Contanto, pelo menos para mim,

considero o silêncio super importante

pois, além de externamente me ajudar

sei também ser ótimo para a alma

que, internamente assimila e repassa

tudo aquilo que estava na minha alma

sendo lentamente absorvido

como também digerido

pelo meu grandioso coração.

Por isso e outros motivos

aprecio imensamente o silêncio

porque, sinceramente vejo

claramente os seus benefícios

daí saber nunca ser em vão.
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UMA NOVA REALIDADE

Convivendo diariamente com um clima
que vejo rapidamente mudar de verdade

deparo-me frente à frente
com uma nova realidade

para então preocupado refletir
as bruscas mudanças causadas

que afetam sem risadas
um mundo que, segundo vejo

está a se destruir.
Porque, quando paro e analiso
o comportamento apresentado
pelo clima em todo o planeta,

logo vejo que no passado
era realmente bem mais ameno
e, portanto bem mais calmo.
Por isso estou apreensivo

pois, obviamente quando me lembro
como o clima se apresentava
quando ainda era um menino

comparado com esse de agora
que tornou-se totalmente violento

como também imprevisível,
vejo que o efeito humano

com as suas constantes destruições
tem esperadamente contribuído

para tantas calamidades e devastações
que atualmente tenho visto.
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Porque há muito que estamos enfrentando
esse triste mas real ciclo

contanto, uma nova realidade
quando comparado com o clima

que tínhamos no passado
cujo ar era muito mais limpo

pois, as inúmeras e belas árvores
verdadeiramente nos ajudavam

daí, naturalmente sentir saudades...
Porque estou impressionado

com o rumo acelerado
que o clima vem tomando

e, se imediatamente não mudarmos
a desertificação se tornará catastrófica

pois nesse terrível processo
até mesmo a fauna e a flora

tristemente morrerão...
E com eles toda a glória

que radiantemente conheci
juntamente com a imensa

sabedoria que eles têm e paixão.
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AINDA RECORDO O SEU GOSTO

Quando criança comia
sempre em abundância
deliciosas  frutas tropicais
quais, além de serem doces
realmente tinham o perfume
assim como o colorido
porque eram frescas afirmo.
Por isso, ainda recordo até hoje
essa enorme preciosidade
que, infelizmente está desaparecendo
dos mercados e feiras na realidade.
Pois, devido ao canibalismo
que o sistema capitalista oferece,
os produtores dessa área tiram
das árvores as frutas ainda verdes
portanto ainda em crescimento
daí, francamente não existir
nelas o o magnífico cheiro sentido
como também o saboroso sabor
que as frutas de outrora tinham,
sem esquecer de mencionar
as constantes experiências
que hoje com consistência
fazem sem hesitar
para assim, mais rapidamente
como sempre, um maior lucro ganhar.
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 REFLEXÃO

Refletindo a respeito de um tempo
que sem lamentos
apesar de existir em ciclos
nunca mais volta,
calado e pensativo fico
pensando nos momentos vividos
num período que não mais retorna.
E assim nessa reflexão
vejo como se fosse um filme
rolando detalhadamente em minha mente
até os dias de hoje os cenários
vividos por mim, é claro,
que naturalmente formaram
um filme de complexos quadros
dos dramas dessa vida causados
pelos diferentes atos
que constantemente nessa vida
por nós são incrivelmente criados.
Portanto esses versos claros
foram elaborados dessa reflexão
formada por diferentes quadros
que, quando detalhadamente pensados
vejo incrivelmente tornarem-se
em peças de dramas cujas realidades
deixam-me pensativo e perplexo
agora, com a cara no chão.



68

É TUDO UMA QUESTÃO DE ENTENDIMENTO

Muito se tem incrivelmente dito
sobre isso ou aquilo

referente ao que pensam
contanto, simplesmente imaginam
sem realmente nenhuma convicção

a respeito de tudo isso
que muitos até teólogos têm dito

tanto em relação ao espírito,
como também ao que lhe acontece

quando daqui partem totalmente alegre
por finalmente verem

e claramente entenderem
que, quando aqui estavam

prisioneiros vivendo dentro de um corpo
erroneamente foram pela grande maioria

das constantes denominações
que infelizmente vêm

rapidamente se multiplicando
e, nesse processo de puro engano
ensinando tristemente tudo errado



69

porque, por sua vez, foi o que aprenderam
por isso passam, apesar de fato

a doutrina que receberam
não condizer com o que muitos já viram

assim como escutaram
e, portanto presenciaram

até mesmo quando por um breve tempo
impressionantemente os seus corpos deixaram.

Portanto, concluí que os que eles falam
ser um problema de ponto de vista,

tornando-se assim uma questão de entendimento
devido ao fato de muitos permitirem
viverem completamente bitolados

pois, como podem entender
se realmente por essas íntimas experiências

verdadeiramente nunca passaram?
Por isso concluí ser

uma questão de experiência
além de entendimento, é claro.
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APARIÇÕES

Desde muito cedo em minha existência
que familiares e amigos me contaram
sobre diversos casos
apesar das situações serem diferentes,
de entes queridos que daqui se passaram
mas, que com o passar do tempo
e, quando menos esperavam
lhes apareceram de fato
em espírito, é claro.
Portanto esses casos, pelo menos para mim,
na realidade não são estranhos
por obviamente entender
que dentro de nós habita
aquilo que chamo o real ser
pois, o corpo que o reviste
como também temporariamente lhe prende
é naturalmente apenas aparente,
porque o espírito é que é o real ser.
Contanto, com esse ensinamento
desde muito criança aprendido
nunca fiquei surpreso
com os diferentes relatos
por tanta gente à mim contados
nem muito menos com as aparições
que desde criança me ocorreram
e, talvez por isso realmente entender
que o espírito além de possuir querer
é o verdadeiro homem de fato.
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 LAGO

Hoje, lembrei-me daquele lago
onde geralmente costumávamos
depois de saborearmos o almoço
realmente super delicioso
na Igreja que pontualmente
a missa assistíamos
e alegremente cantávamos
íamos logo em seguida pão darmos
aos gigantes e belíssimos cisnes
como também aos diversos patos
que naquele magnífico e enorme lago
unidos e contentes nele nadavam.
Para ali, naquela beleza quase sem fim
o restante da tarde passarmos
vibrantemente tirando retratos
dessa impressionante natureza
nesse imenso e formoso lago.
Quadro que jamais me esquecerei
por isso, hoje pela manhã passei
naturalmente a lembrar aquele lago
que, geralmente aos domingos costumávamos
o final da tarde aos domingos passar
curtindo a belíssima natureza
enquanto empolgados alimentávamos
aquelas bonitas e gigantes aves.
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A PERFEIÇÃO SÓ VEM DEPOIS

Passei realmente muito tempo
pensando sobre esse caso
qual, concluí ser uma realidade
por não ver de verdade
os santos ou santas aqui obterem
essa incontestável e merecida veras
devido as suas condutas dignas
perante tantas realidades.
Por isso ao ver como incrivelmente
esses seres daqui partiram
então, naturalmente cheguei a conclusão
que a perfeição só vem depois
contanto, quando passamos para o outro lado
em espírito, é claro,
porque naquela dimensão
e, segundo a doutrina de toda religião
realmente não existe pecado.
Daí, apesar de temporariamente
quando a senhora daqui se passou
realmente ter ficado
por um período de tempo triste,
depois de cautelosamente ter analisado
verdadeiramente inúmeros casos
finalmente entendi e concluí
que a perfeição só vem depois
pois, esse é prêmio que ganham
os que aqui, apesar dos pesares,
foram francamente justos
diante obviamente diversificados quadros
que infelizmente degradam
tanta gente de fato.
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 COSTUMES

Acho que ficou ao mundo muito claro
que os costumes que vivemos
ocorrem em contínuos ciclos
pois, eles realmente variam
de acordo com a evolução
como também o brio.
E nesse amor-próprio seguimos
sempre criando e construindo
em costumes que às vezes
atravessam fronteiras, contanto paredes,
e nessa constante sede de inventar
acabamos copiando, portanto imitando,
apesar de alegremente usar
uma roupa cuja moda
as vovós de hoje outrora
também usaram sem vacilar.
Provando-nos que esse comportamento
realmente acontece em ciclos
e, conforme os gostos mudam
como também os padrões econômicos,
os costumes naturalmente mudam
porque estão contidos nas sociedades
que, interligadas de verdade
vivem criando e experimentando
continuamente velhos e novos frutos.
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PROSAS E FUNERAIS

Quando ironicamente analiso
a relação coerente entre os fatos
então, sozinho em meu quarto
após fazer uma profunda reflexão
dessa vida que muitos tratam
infelizmente, completamente em vão
pois, tristemente trataram-lhe
realmente sem nenhum perdão.
E assim nessa existência
diariamente vegetam
porque, além de suas vidas
não fazerem nenhum nexo,
existem num vicioso ciclo
devido ao banditismo
de prosas e funerais
pois só foi isso que viram
daí, realmente serem banais.
E nesse horrível processo
passam por certo sem deixar saudades
que aliás, é a lembrança daqueles
que aqui viveram mas não criaram
de fato violentos e cedos funerais.
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ÉPOCA ÁUREA

Lembro-me com toda ternura

um tempo de descobrimentos

mas também de aventuras

vividos sem amarguras

qual, considero até hoje

ter sido uma época áurea

contanto, realmente o ápice!

Atingido nessa já longa estrada.

E, apesar de agora ter adquirido

verdadeiramente algum conhecimento

naturalmente afirmo, que, aquele tempo

quando era apenas um curioso menino

pisando no chão totalmente tímido,

porque naquela era não imaginava

estar existindo no apogeu,

portanto numa época áurea

dessa vida que logo passa

daí, a importância de aqui deixarmos

realmente em qualquer área

somente excelentes marcas de fato.
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 FLORES DO CAMPO

Flores do campo que tanto namorei

cheirei, beijei e me perfumei,

pois na realidade sempre pensei

como também verifiquei

como são belas e coloridas de fato.

Daí não entender o por que

dessas destruições constantes

para assim, trocar essa beleza

realmente quase sem fim,

por futuras e loucas cidades

que, infelizmente na realidade

só ajudarão de verdade

a ganância juntamente com a maldade

e com isso, os sempre frequentes riscos

portanto, cada vez mais apressando

o nosso complexo convívio

com as flores do campo

que tanto embelezam e encantam

por a natureza sinceramente amar.
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 ESPERA

Toda criação tem um determinado tempo
que aqui realmente passará
portanto, vivo-o sem lamentos
esse período que Deus determinar.
E, enquanto o dia de minha partida
deste belo planeta não chegar
então, aproveitarei tranquilamente
a existência que aqui tive
por entender ser uma dádiva
daí, imensamente aproveitá-la
com a Literatura sem nenhuma frescura
pois sei verdadeiramente ser singular.
E assim nessa exclusividade existo
procurando ao mesmo tempo
naturalmente sempre melhorar
porque, apesar de acreditar
na tão badalada reencarnação,
reconheço que nesse presente período
vivo apenas uma vida, e por isso,
apesar de viver na espera
porque estou preparado
não sei de fato quando partirei
daí, a minha vida ser realmente límpida!
E não pretendo desse conceito fugir
por entender existir um juízo
quando aqui atingimos o fim.
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 ENSINAMENTOS INESQUECÍVEIS

Reconheço que infelizmente
nem todos são realmente abençoados
com os pais que têm de fato,
portanto e por essa razão
decidi hoje finalmente fazer
um poema narrando
a grande importância quando
verdadeiramente se recebe
ensinamentos que assim ficam
em nossa memória para sempre
e, sendo assim,
tornam-se inesquecíveis e fim.
Por isso me sinto um afortunado
por ter tido a mãe que tive de fato.
Pois muitos tristemente não tiveram
a sorte, como também oportunidade
de desde criança receberem
um ensinamento livremente vindo
de um coração cuja paixão
nunca lhe abandonou de verdade.
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 UMA CASCATA EMOCIONAL

Precisamos primeiramente
realmente sermos conscientes
ao fato que toda gente
nesse plano evidentemente
está aqui temporariamente
porque no campo físico
somos seres mortais,
portanto não estaremos
neste planeta para sempre.
Mas mesmo assim infelizmente vejo
tanta gente com medo
mergulhado em terríveis depressões
contanto, horrivelmente enfrentando
uma cascata emocional
quando, poderiam muito bem evitá-las
e definitivamente deixar
esses dramas de origens emocionais
verdadeiramente para trás
se realmente soubessem
essa realidade naturalmente enfrentar
sabendo que quando morremos
não ficaremos por nenhum momento
naquela escura e fria vala
até a consumação do tempo.
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 LEMBRANÇAS DO VERÃO

Costumava sempre passar

o verão nas montanhas

por ter temperaturas amenas

como também muita diversão.

Pois, quando me lembro da fauna

como também da flora

com todo o seu amor

colorido e grande glória

então, pensativo fico

por ver que não são um mito

nem tão pouco uma ilusão.

E assim, em reflexões quase sem fim

recordo as lembranças do verão

por ser um lugar cuja união

vejo realmente existir,

natureza que amo com devoção.
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PRINCESA ANGÉLICA

É com muito prazer
que vos descrevo ao saber
da obra mágica que
Deus me fez amavelmente entender.
Pois, realmente sempre vi
em minha mãe uma luz
que lhe guiava pra luz
objeto que muitos repudiam
infelizmente por não compreenderem
por lhes faltarem o saber.
Daí, verdadeiramente me sentir
realmente totalmente abençoado
por ter tido ao meu lado
num período de cinquenta anos
um ser que desde criança
era vista por colegas e amigas
como também pela própria família
uma princesa angélica
devido à sua meiguice e beleza
assim como entendimento
sobre o mundo dos espíritos
que descontraidamente tanto falava
até mesmo das visitações inesperadas
que na realidade nunca lhes causaram medo
porque desde criança que já sabia
por ter sido naturalmente informada
que aquele estado em que todos aqueles seres
surpreendentemente lhes apareciam
um dia ela também se tornaria de verdade.
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 ORAÇÃO

Já fôra dito que a fé
realmente nos ajuda
a enfrentarmos toda amargura
que sempre aparece
nessa vida de dramas perenes
porque infelizmente
nem todos obviamente entendem
o poder realmente existente
numa oração, que aliás,
é uma petição ao Deus Pai
qual, desconhece distância
e, com toda segurança
se for em favor do próximo
ou, para o nosso próprio bem
então será respondida
de acordo com a necessidade
como também autenticidade,
pois na realidade tudo depende
do que sentimos e pedimos,
contanto da nossa intenção.
Porque toda e qualquer oração
é um pedido a esse Ser
Criador de tudo e cheio de Poder
por isso, antes de fazermos cada oração
temos primeiramente ter a convicção
que não terá obstrução do Altíssimo.
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FAZENDA SÃO DOMINGOS

Tenho absoluta certeza que todos têm

lembranças do tempo quando eram criança

que na realidade nunca esquecerão.

E, para não fugir a regra

confesso que eu também tenho

excelentes lembranças

do meu tempo de infância

lembranças que jamais esqueci.

Porque, geralmente em anos alternados

aproveitando as férias da escola

passávamos às vezes quase um mês

na casa da fazenda São Domingos

que aliás, é até hoje o mais jovem Santo

beatificado pela Igreja Católica,

por isso talvez quando estava ali
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sempre ter me sentido espiritualmente

totalmente protegido

perante uma fauna e flora

que alegremente anunciavam cada aurora

num lugar que era um verdadeiro paraíso.

E ali, naquela bela natureza quase sem fim

brincávamos, corríamos, nadávamos

juntos comíamos, ríamos e conversávamos

como também em grupos investigávamos

aquela grandiosa fazenda.

E, quando o final da tarde finalmente chegava

e o pôr do sol magnificamente nos mostrava

a beldade noturna daquele lugar,

depois do jantar na varanda ficávamos

até altas horas conversando, é claro,

enquanto ao mesmo tempo

coletivamente namorávamos o suave luar.



85

CULINÁRIA SABOROSA

Por todo o período de nossa História
a Arte da culinária
ficou visivelmente marcada
por causa daqueles
que verdadeiramente tinham sede
de mudar o paladar
pois, realmente já estavam cansados
de diariamente comerem como também beberem
do mesmo e monótono cardápio.
portanto, para não fugir às regras
fui realmente um felizardo por ter nascido de fato
num tempo que as pessoas ainda cozinhavam
por isso, até hoje recordar
o que comia desde o café da manhã
até literalmente o jantar,
porque na realidade naquela época
comíamos tudo fresco e feito
para ser consumido naquela ocasião
daí, o sabor e odor francamente se sentir
naturalmente bem distante
do lugar que a comida estavam a preparar.
E, quando chegava a hora do almoço ou do jantar
realmente ninguém resistia
porque, além da barriga estar totalmente vazia
o aroma da comida silenciosamente nos chamava
para juntos naquela sala educadamente lhe devorar
porque era uma culinária saborosa,
por isso saboreávamos sem muita prosa
antes mesmo de no prato esfriar.
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 HOLOGRAMA

A morte nada mais é do que uma passagem
dentre muitas que de verdade
naturalmente iremos ter devido à nossa realidade.
Portanto, quando alguém que conheces
daqui esperadamente ou não se passar,
então nunca se desespere porque esse amado ser
outras existências de fato
nesse imenso e eclético teatro
de dimensões que se interligam
nesse show de constantes ciclos
que muitas vezes realmente animam
já outras infelizmente desanimam
por causa dos dramas contínuos
aqui nessa esfera vividos.
Mas, que apesar dos pesares,
não passam de um holograma na realidade
qual, francamente sinto que um dia sem lamentos
se apagará para a eternidade,
porque essa criação é formada de energia
e todo show tem um início e fim
portanto, quando baixarem o pano
e esse magnífico teatro terminar
o holograma também se apagará
mas a verdadeira essência continuará
e sendo assim...
Exatamente como afirma a Bíblia por fim,
todo humano que viveu conectado
com essa Divina Luz, com ela eternamente brilhará.
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 VALORES

Refletindo nos valores
outrora magnificamente ensinados

como também seguidos,
confesso às vezes me sentir aflito

com a falta de segurança
assim como o incrível nível

de verdadeira ignorância
quando apavorado reflito

esse quadro de total arrogância.
Pois, em vez de abraçarem

os valores veemente ensinados
hoje, o que muitos gostam de

representa exatamente o inverso
daquilo que antigamente
livremente era ensinado

e ao pé da letra praticado.
Daí sentir uma imensa saudade

do tempo vivido quando criança,
primeiramente por ver o respeito

exercido a partir do leito
onde realmente os casais
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não somente verdadeiramente se amavam
mas também esse amor professavam

na família que juntos criavam.
Portanto, preparando os seus filhos
para um mundo bem mais amável

porque o amor praticavam
por isso, quando horrorizado comparo
com  o vivido agora, então logo vejo

que a conjuntura em seu seio
está realmente totalmente desorganizado

contanto, achar é claro
que os valores de antigamente ensinados

apesar de não terem sido perfeito
pelo menos valeram no sentido

de tantos, como nos dias de hoje,
partissem devido a imensa tolice

de preferirem serem um bando de errados
aumentando infelizmente a violência

por esses valores totalmente desconhecerem.
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DELÍCIAS

Como esquecer as delícias
nessa vida sentida
quando realmente vivemos
uma existência cuja essência
todos os dias sentimos?

Porque na realidade vejo
que nem todos ensejam
obviamente o bem
daí, tristemente existirem
miseráveis até as suas velhices

Quando naturalmente podiam
nessa breve passagem
amarem de verdade
os universos que de verdade
alegremente lhes rodeiam

Por isso existo sem medo
do que possa me acontecer
pois, verdadeiramente sempre plantei
o Amor por entender ser o Rei
dos sentimentos sentidos.
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BRISA DO MAR

De todos os inúmeros prazeres

que deliciamos nessa vida

a lembrança que guardarei para sempre

é aquela morna e gentil brisa

que constantemente sopra do mar

causando assim um bem-estar

há de fato incontáveis vidas.

Brisa do mar que assim

mesmo fazendo parte da natureza

devido a sua constante leveza

realmente deixa muitos a lhe desejar.

Porque obviamente nem todos

têm essa brisa sempre contínua

gentilmente soprando,

e sendo assim vos suavizando

por simplesmente tudo amar.
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PENSAMENTOS

&

VERSOS
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Flor que não cheiro mais,
nem muito menos vejo...
Pois partiu sem se despedir
devido ao seu vício contínuo!
Daí, tristemente ser chamada
de sobejo e mais nada!
Pelos outros mendigos
impiedosos e totalmente sem graça.

A partida que teremos
um dia desse lugar,
espero que seja mais celebrada
do que muitas chegadas
pois, afinal de contas,
independente a crenças oriundas
de estranhos lugares,
a realidade não engana
porque, como já sabem,
estamos aqui somente de passagem
em rumo há um mundo
realmente repleto de bonança.



93

Vidas que inesperadamente partem...
Lembranças que definitivamente ficam

e, por muito tempo marcam
aqueles que verdadeiramente amavam

apesar de nunca terem sido compreendidos.

Quando a minha matéria
um dia parar de funcionar

então, livre finalmente celebrarei
a casca que aqui deixarei

para assim, desprendido enfim
universos lindos habitar.

Muitos realmente comparam
essa existência como um sopro

daí, fazendo sempre o bem
livremente aproveitá-la

por entender ser uma dádiva
de muito bom gosto.
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Quando a saudade
daquela partida chegar
e, como se fosse uma cachoeira
as lágrimas o teu rosto molharem
então, calado olha para o Alto
e contempla esse imenso cosmo
onde em breve também estarás
e naturalmente se encontrarás
com esse Ser que por prazer
fará veres aquele que partiu
e na realidade muito mais.

Quando reflito sobre essa vida
que todos por um realmente curto
período de tempo aqui temos
então, logo entendo a razão
de verdadeiramente nos concentrarmos
na existência espiritual, é claro,
porque além de ser eterna
é naturalmente completa
em seu estilo e comunhão.
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Quando, aproveitando o silêncio
a minha alma calada chora

então, francamente não lamento
por entender que tudo existe em ciclos

e, sendo assim,
esse triste sentimento
logo passará por fim,

dando lugar aos outros
que virão também com gosto
nesse teatro de sentimentos

que persiste enquanto existimos
pois, também chegaremos,

pelo menos nesse ciclo físico,
há um determinado fim.

Sei que na vida tudo muda
devido os ciclos contínuos
contanto, o que me resta

dessa existência complexa
é a saudosa saudade

do tempo que ainda podíamos
passear com diversos amigos

nas ruas livres do perigo
daqueles que infligem a maldade.
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Saudade que machuca e aperta
o meu coração que assim

triste vive na espera
de um dia parar por fim
para então no outro lado

onde estás de fato
alegremente te encontrar.

Toda partida realmente choca
aqueles que verdadeiramente amam

e, o motivo pelo qual
não abraçamos o engano

é porque obviamente confiamos
nas promessas desse Deus imortal.

Somos seres mortais
portanto, aqui temporariamente estamos

e sendo assim, então vamos viver
enquanto estivermos aqui
uma existência que rejeita
qualquer tipo de receita
que nos leve ao engano.



97

Quando essa vida expirar
então, logicamente que irei celebrar
as lutas que aqui venci
apesar do imenso esforço.

Quando as lágrimas livremente correrem
no teu rosto por causa do desgosto
por gentileza sempre se lembre
que a aurora nascerá sempre!
Contanto, realmente independente
da escuridão que infelizmente
agora teima em encobrir
os seus preciosos olhos.

Quando enfrentamos a dor
a fé em Deus sempre ajuda,
porque Ele nos dá conforto
nessas horas onde o desgosto
se não tomarmos cuidado
nos destruirá de fato
devido às amarguras
que geralmente surgem no ato.
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Toda despedida deixa feridas
por isso devemos tomar cuidado
caso contrário, a partir daquele momento
corremos o risco de passarmos
o resto de nossa vida
numa depressão contínua
e assim, existirmos como trapos.

A evidência que a morte é apenas uma passagem para a
próxima vida está no fato dessas pessoas queridas que

daqui já se passaram inesperadamente nos visitar,
geralmente vêm para nos consolar, porque do outro
lado veem que o sofrimento que está nos infligindo

realmente estar insuportável, daí amavelmente virem
para nos consolar.

Hoje, depositei flores
no túmulo onde estão
simbolicamente as tuas cinzas,
porque o teu real ser
sei que no céu está.
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Tristemente nesse mundo vejo
devido à falta de um ensinamento

realmente correto
muitos por causa da religião

mentir e até mesmo matar
portanto, gentilmente quero lembrar

que nenhuma religião salva
contanto, vivam em paz e na graça

que somente Deus pode
livremente nos dar.

Apesar das grandes paixões
que muitos vivem nessa vida

a realidade por mim entendida
é que na verdade tudo passa...

Portanto, vivam uma vida cuja graça
constantemente reflete
essa magnífica dádiva

que é indiscutivelmente a vida.
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Orvalho que delicadamente molha
a bela roseira que cuidadosamente plantei

e, cujas cheirosas rosas
um dia alegremente te dei
para te colorir e perfumar
na estrada que seguistes

sem infelizmente me consultar.

Oro realmente por todo aquele
que aqui um dia conheci

pois, quando profundamente analiso
a doutrina cristã que recebi

então, logo vejo que todos nós
somos irmãos e fim.

Vela que chora,
lágrima que rola

naquela triste hora
onde os sentimentos se misturam

com a terrível dor.
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Observei certa vez impressionado
que de fato toda natureza chora
e, apesar de ser maravilhosa
irá naturalmente surgir o dia
que, realmente sem ironias
daqui obviamente também partirá.

Todo aquele que já vive na Glória
é porque literalmente já se formou
e, portanto não precisará
mais uma vez reencarnar
e sendo assim, aqui retornar
porque na escola que outrora
aqui frequentou, infelizmente reprovou
por isso, quando daqui se passou
ficou avistando do lado de fora
pois, por causa dos seus delitos
realmente não foi permitido
na Glória entrar e, como castigo
para esse inferno horrível voltou.

Quando se perde a esperança, então, na realidade tudo morre.
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Quem pensa que a vida
aqui é uma grande anedota

tem definitivamente que entender
que existe um sério juízo

quando realmente atingimos
fisicamente o nosso próprio fim.

Partida nunca esquecida,
saudade, tristeza e orações

que sempre fazemos
às vezes até por instinto

já outras, devido as tradições
que geralmente ajudam

nesses momentos sombrios
que por pouco não nos deixam malucos.

Quando analiso as vidas
existentes nessa dimensão

então, cedo vejo
que, apesar de todo relevo

vivemos numa grande ilusão.
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Para vencermos nessa existência
não precisamos apenas
usar as nossas consciências
mas, é preciso também
obviamente saúde e sorte,
caso contrário a morte
nesse caso até que faz bem.

Hoje, você realmente me visitou
pois sentir o suave perfume
que outrora usavas com todo amor.
E, embora não te tenha visto,
senti também a tua presença
enquanto com ternura e paciência
preparava esse livro.

Lembranças que não me deixam,
quadros que realmente gosto
porque imensamente suportam
o meu modo de pensar.
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Tempo que logo passa,
ciclos que vêm e vão...

Deixando seus tormentos
mas também graça,

saudade que não me deixa
do tempo de verão.

Fotos que agora mesmo
por um tempo reflito,

passado realmente já longínquo
mas, que francamente não esqueço

devido o seu precioso relevo
e constância constante.

Curta ao máximo a sua existência
porque logo tudo passa...

Portanto, aquela juventude e graça
que outrora tiveras

se transformará em lembranças singelas
pois o passado jamais voltará.
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Despedida inesperada,
dor que maltrata
a existência desse ser
que, ao mundo fala
curtam a vida pois logo passa.

Reflexões que me alegram
sobre as metas atingidas
sem causarem brigas
nem muito menos feridas,
mundo cujas cicatrizes
constantemente exibem
por serem os frutos
dessas contínuas intrigas.

Na flor da pele estou
devido essa separação
realmente inesperada
daí, ter perdido a graça
e sinto está vivendo
uma pura maldição.
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Estou claramente vendo
de fato um imenso movimento
no campo da espiritualidade

pois, graças a Deus na realidade
finalmente muitos entenderam

que a religião não salva
e, até em diversos casos

somente atrapalha
pois, tristemente impõem o medo

em áreas que em nada
afetam os nossos direitos.

Oro realmente constantemente
mas não por obrigação

pois, a oração é uma petição,
pena que infelizmente muitos

disso não entendem nada.

Se um ser não sente saudade de algo que lhe marcou,
então, é porque a sua vida em nada prestou.
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Que saudade que tenho
da minha eternamente mãe querida

ser amiga e conselheira
que pacientemente nos educou

guiando-nos nessa vida
cujos encontros e partidas
continuamente acontecem

assim como os constantes enganos...

Quando essa minha existência
finalmente aqui terminar

então, livre viverei
e deficiência não mais terei

no campo ocular.

Em breve voltarei a rever
aqueles que daqui já se passaram

e, na realidade positivamente marcaram
vidas que de fato

nunca irão te esquecer...
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Beijos de uma despedida,
lágrimas derramadas pela emoção

de uma triste partida
qual, infelizmente não tem solução.

Sabemos que nesse campo físico
somos realmente seres mortais

então, essa é a grande razão
que devemos enquanto estivermos aqui

vivendo uma vida passageira,
procurarmos o máximo fazer

somente o bem porque
quando, definitivamente partirmos

deixaremos saudades amáveis
contanto, apesar da dor e do choro,

certamente que deixaremos em muitos rostos
sempre o belo e bem-vindo sorriso.

A saudade maltrata, mas na realidade não mata, caso
contrário há muito tempo que estaria morto.
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Apesar de sabermos que estamos aqui
por um curto período de tempo
pois, pelo menos no campo físico
somos seres realmente finitos,
muitas ainda têm sérias dificuldades
de aceitar com naturalidade
quando, esperadamente ou não,
verdadeiramente partimos.

Saudade de um lugar,
de uma comida ou bebida,
saudade da amada querida
que até hoje devido a partida
imensamente lamento.

Saudade de um tempo
onde a solidão e o tormento
praticamente não existiam
pois, os vícios e o vazio
pouco existiam nesse mundão.
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Saudade da infância
era realmente áurea!

Porque magicamente reunia
a inocência formosa

juntamente com a alegria.

Saudade do tempo de escola
época realmente gloriosa,
porque misturava o saber

com as brincadeiras
geralmente ligeiras

dentro da querida escola.

Saudade dos lugares
que fascinadamente conheci
nesse mundo cuja imagem

quando vista em profundidade
põe-me discretamente a sorrir

devido a sua grandeza e beldade
infelizmente, conhecido por poucos e fim.
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Aproveitem minha gente
todo esse atual presente
para usufruírem unidos
com os seus entes queridos
porque essa vida logo passa...
E, quando essa grande graça
realmente terminar
o que disso restará
são as lembranças vastas
que a consciência por um breve tempo terá
pois, apesar de toda graça
nessa vida tudo realmente passa...
Porque somente o amor
graças a esse Deus de Saber, Poder e Valor
que verdadeiramente continuará.

Quando o meu tempo aqui expirar
e, portanto daqui me passar
então retornarei ao cosmos
lugar imenso e glorioso
para, livre como espírito
a minha energia devido a alegria
dos seres queridos reencontrar
com vigor e brilho fortemente pulsar.
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