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PREFÁCIO

Na tentativa de descrever os universos que nos cercam nasceu
Essência, obra poética de beleza, profundidade e claridade. Nela o
autor expõe em versos observações realizadas em suas constantes
análises, narrando-nos a complexidade existente dessa eclética e vasta
criação. Seja essa apreciação originada nas coisas criadas pela natu-
reza física ou, aquelas cujo campo espiritual ou interdimensional nos
levam para uma outra dimensão, aumentando o grau de dificuldade no
sentido de sua própria interpretação. Porque desde criança Silvio for-
mou o hábito de avaliar tudo aquilo que lhe chama a atenção, seja o
esplendor de uma aurora ou, a beleza sempre existente de uma artísti-
ca e colorida flor; aos encontros sobrenaturais que por diversos mo-
mentos passou e de vez em quando passa. Parise geralmente trata
cada caso, devido a enorme curiosidade que tem em entender, com
respeito, paciência, dedicação e amor, pois, entende que tudo que
esse incrível Deus constantemente cria e criou tem o propósito não
somente de nos ensinar, mas existe totalmente interligado, como os
nossos próprios órgãos por exemplo, que, quando cuidadosamente
pesquisado logo vemos, como também compreendemos que, embora
individualmente cada um tenha a sua determinada função, eles em si
precisam um do outro para simplesmente existir, e assim é a vida como
um todo.
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Portanto, analisando por esse ângulo essa tremenda realidade
concluí que, o fundamento de tudo, ou seja, a essência, permanece
por um certo tempo unido à base, desprendendo-se dela quando a sua
existência atinge o seu fim. Essas observações trouxeram-me ânimo
como também esperança, porque, mesmo sabendo que cada fase desse
universo físico é finito, através dos vários OBE que tive, verifiquei que
a vida é infinita, apesar de ser dividida em duas partes (material e espi-
ritual) e, realmente passa por inúmeras fases antes de se reciclar.

Essência também pode ser interpretado como o fulgor de um
momento, pelo teor que as palavras corretamente agrupadas causam
no período de uma leitura, assim como, pelas constantes interrogações
e questionamentos que sempre ficam após a árdua realização de cada
trabalho, provando-nos que a lógica é complexa e que nem sempre
encontramos convincentes respostas para tantas descobertas.

Finalizando, nos deparamos também com as visões, com os so-
nhos e as comunicações telepáticas repentinas, com as aparições e as
visitações de seres complexos mas super avançados que, como nós
foram criados pelo mesmo Deus e coexistem em universos paralelos,
revelando-nos uma Essência que realmente me fascina, qual, precisa
com maior frequência ser cuidadosamente analisada e totalmente en-
tendida, para assim, possamos ver por fim, sem medo, mito ou subter-
fúgios, livremente o âmago de todos, existindo portanto em Essência,
como o nosso Criador entendeu e fim.
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A vida é constituída por momentos completamente

distintos, os quais  a cada instante constroem ou destroem,

nesse eterno ciclo incrivelmente veloz.

Para assim, nesse processo verdadeiramente eclético,

gerar magníficas existências de pura luz,

totalmente cósmicas, portanto divinas...

e-mail para contato:

silvio.parise@hawaiiantel.net
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SOBRE O AUTOR

Nasceu na maravilhosa cidade do Rio de Janeiro, RJ, em junho
de 1957. Residiu em Recife por vários anos, cidade onde passou a sua
infância e juventude, qual, mora inúmeros familiares. Escreve poesias
líricas desde a idade de treze anos, contabilizando até o momento mais
de cem. Possui mais de 3 mil poesias, sonetos, pensamentos e poetrix.
Em 1979, imigrou juntamente com a sua família para os EUA, onde já
residia o seu pai, se estabelecendo no Estado de Rhode Island. Con-
tinuou os seus estudos no CCRI em Artes Liberais mas não terminou,
parando quando cursava o segundo ano universitário. Silvio é defici-
ente visual ( portador de glaucoma ).

Em 2002, encorajado por sua mãe, amigos e alguns familiares,
decidiu abraçar esse dom divino que desde criança possui e, junta-
mente com a escritora e poetisa Mainá Medeiros, sua mãe, decidiu
participar num Concurso de Poesia elaborado pela Litteris Editora,
publicando o seu primeiro livro poético no ano seguinte. Hoje, está
presente em mais de 90 Antologias nacionais e internacionais, quais,
recebeu alguns prêmios e colocações de destaque, incluindo o 9th
Brazilian International Press Award  com a coletânea Brava Gente Bra-
sileira em Terras Estrangeiras – Vol. II ( 2006 ). Tem 17 livros publica-
dos, sendo que 4 em coautoria com a sua mãe, Mainá Medeiros, e
desses, 2 foram editados in memorian, e um, com o poeta, jornalista e
escritor Lenival de Andrade. É poeta, escritor, contista, compositor,
filósofo, tradutor e missionário cristão sem denominação. É membro
do BEA/UBENY e aprecia a doutrina internacionalista por crer ser
possível se viver num mundo sem fronteiras e na paz. Preza pelos seus
estudos bíblicos, como também pela arte que tem em escrever e, dia-
riamente costuma meditar e orar. Participação na Bienal Internacional
do Livro do Rio de Janeiro em 2003 e 2009.

http://www.recantodasletras.com.br/autores/silvioparise
http://www.facebook.com/silvioparise
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Emancipação

Vejo inúmeras aves
voando nesse céu azul de verdade
com disposição devido à liberdade
que realmente têm e sentem.
Por isso ser frequente
avistá-las em grandes grupos
exercitando com vontade
essa magnífica liberdade,
emancipação que vale tudo!
Daí voarem felizes com toda naturalidade.
Para, nesse cotidiano de beleza
e naturalmente grande libertação,
conduzirem suas existências com prudência
na paz, muito amor e em plena união.
Por isso admiro os pássaros
pois, além de sua imensa beldade,
observo claramente aproveitarem
ao máximo a liberdade que
na realidade têm e sabem.
Daí, voarem e cantarem com vontade
a emancipação que verdadeiramente gozam,
espalhando no ar cânticos de liberdade
juntamente com a coreografia de quem sabe
que a salvação é para os vivos
e não para quem já está morto.
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 Algoz

Vidas exiladas,
perseguição que marca

realmente tantos inocentes
que, totalmente sem vez
nem muito menos voz,

geralmente padecem nas mãos desses
que a indiferença lhe fez ser um algoz.

E assim, calado medito...
nesse absurdo terrível

pois, francamente não entendo
como seres que foram tão bem tratados

durante a infância, contanto, durante o seu crescimento
podem tornar-se em monstros tremendos!

Existindo completamente sem amor,
nem muito menos valor.

Portanto, vivendo exatamente o contrário
das coisas que foram ensinados

quando ainda eram bem pequenos...
Por isso, quase diariamente me pergunto...

O que realmente deve ter ocorrido
para que esse ser, criado com amor e sem sacrifícios

se torne num algoz de sádico prazer?
Será que com o crescimento o seu DNA mudou?

Ou, quem sabe se não foi na realidade às más influências
que, infelizmente mudaram aquele menino

outrora risonho, bondoso e lindo,
repleto de valor, paciência, humor e pudor?
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Corrida de cavalo

Várias pessoas me tinham falado
sobre o dinheiro rápido
que se pode ganhar, como também perder,
quando se aposta nas corridas de cavalo
e, um pouco animado, após muito insistirem,
finalmente decidi com alguns colegas ir
e nesse esporte à minha sorte arriscar.
Para, realmente constatar que
verdadeiramente é um esporte espetacular!
Embora diga que, como em qualquer jogo,
a sorte, contanto não os números,
é a chave para muito dinheiro se ganhar.
Mas, apesar dos pesares...
Passamos uma tarde maravilhosa,
com muita comida, bebida e animação.
Acontece, que apesar das breves preces
feitas sempre antes de cada corrida,
na realidade não ganhamos nada!
Mas, também não perdemos as nossas calças
porque, nenhum de nós é viciado
e, jogamos apenas como esporte,
entretenimento esse que nos dias de hoje
multidões diariamente participam
devido ao grande valor presente
em cada corrida de cavalo
que, apesar do perigo existente
de alguém por ventura se tornar um viciado,
achei ser uma grande diversão,
sem esquecer de mencionar a emoção é claro.
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Cosmo

Adoro acampar com o meu amor,
especialmente quando anoitece

para, logo após o jantar
e, o delicioso café tranquilamente tomar,

caminhar diretamente para o nosso acampamento
para com prazer, portanto sem lamentos,

em cima do cobertor alegremente me deitar
para assim, o céu apaixonadamente olhar.

Porque, aqui nesse parque,
distante das cidades totalmente selvagens

podemos completamente descontraídos observar
um show realmente espetacular
que acontece todas as noites

mas, que o povo que reside nas grandes cidades
devido ao vasto número de luzes existentes

deixam de ver gratuitamente
o que Deus criou para nos deleitar.

E assim, ficamos entusiasmados olhando
até realmente bem tarde,

estrelas brilhando e discos voadores navegando
ao lado da sempre bela, embora, discreta lua,

universo cuja grandeza atesto,
verdadeiramente ser peculiar.
Pois, quando realmente paro

e, minuciosamente analiso tudo isso,
francamente me animo por entender que
existe inúmeras formas de vida inteligente

além dessas que temos aqui.
Cosmo que verdadeiramente nos fascina!
Daí, por longas horas ficarmos acordado

enrolado pelos cobertores admirando maravilhados
a perfeição dessa magnífica criação
que, de tão formosa e poderosa,

certas vezes nos deixa amedrontado.
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Gaivotas

Vejo-vos livres em grupos voando
felizes e sempre cantando,
gaivotas cujo encanto
se assemelha com esse mar.
Belo e de ondas mansas
que, gentilmente colidem e lavam
pedras lapidadas e na areia semienterrada
formando assim um quadro
cuja beldade acho, verdadeiramente ser rara.
Para então, enquanto observo admirado
a beleza dessa magnífica natureza
sentado na areia da praia com os pés molhados,
vejo surgir ao meu encontro
uma onda de crista super branca
exatamente como as suas penas,
ó gaivotas esguias e artísticas
por um certo tempo cantam e bailam
num céu completamente azul de fato
livre, claro e belo, como, obviamente és tu.
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Criação

Sentado nesse grande pátio aproveitando essa noite gloriosa,
vimos sem espanto, mas enorme entusiasmo um imenso disco

voador de forma triangular e completamente preto
navegando lentamente sem luzes ou ruído

que talvez pudessem à nossa atenção despertar.
Acontece, que mesmo assim, e, apesar desse cuidado tomarem,
francamente não vimos nenhum tripulante olhando-nos através de
suas janelas gigantes, mas nós acreditamos ser uma nave-mãe.

Digo isso devido ao seu enorme tamanho, o qual acredito ser bem
maior do que um estádio de futebol.

Daí, acreditar carregar outras naves menores em suas pesquisas
que obviamente não são de hoje...

Pois até a Bíblia explicitamente atesta bem antes da chegada física
do meu querido Jesus que, seres vindos desses imensos cosmos

nos visitaram, casaram, como também raptaram,
levando-os para bem longe daqui, onde realmente moram.

E assim, ficamos sinceramente felizes por constatar, porque de fato
vimos, não eles, mas o seu meio de transporte, aumentando assim a

nossa convicção que esses seres realmente existem!
Aliás, para mim nunca fez sentido essa história de termos sido a

única criação inteligente, principalmente quando paro para observar
exatamente como fizemos agora, esse imenso e magnífico espaço
chamado de céu pela religião, cosmo ou universo dentre os físicos

mas, que quanto à mim, por ser um simples poeta, curioso e
filósofo, prefiro minuciosamente observá-lo como parte dessa

complexa criação é claro, na esperança de totalmente entender,
louvando com prazer esse incrível Criador é lógico.
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Corpos dourados

Corpo magnificamente dourado
deitado e completamente despido
expondo-se ao sol devasso
entre dunas verdadeiramente brancas,
sendo refrescado pela brisa
que, calmamente sopra
criando nessa prosa ondas belíssimas.
Para, gentilmente ser despertado
pelos cânticos de lindos pássaros
que juntos, livres voam
nesse paraíso realmente ensolarado.
Que assim, ao vê-lo ficam animado
por isso cantam felizes
agradecendo a Deus pela beleza
que, quando cuidadosamente analisamos,
verificamos que realmente existe!
Principalmente, quando os corpos são dourados
contanto, fruto de uma vasta
complexa, porém bela criação.
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Existência

Acho incrível a vida existente
em cada existência que Deus criou

e, como prova dessa realidade
hoje, com toda naturalidade

observei com grande entusiasmo
como de fato o reino vegetal

assim como, o mineral e animal,
exatamente como nós sentem

quando o calor está insuportável.
Porque, rapidamente se ressentem,

ficando logo em seguida desidratados
sendo que, no caso dos animais

por poderem se locomover
procuram imediatamente um lugar na sombra,

geralmente onde tenham água
para se molharem, contanto refrescarem-se

e, abundantemente beberem,
aliviando com isso pelo menos a sede

que, devido a alta temperatura
nessa época sem lamúrias inflige

em seus corpos agora esguios, tristes e cansados
o tormento desse verão danado
cujo fogo, realmente corre solto

e às vezes muitos deles pelo próprio homem foram criados.
Mas mesmo assim, me admira ver a vida

que, pelo menos para mim,
parece existir em ciclos contínuos,

surgindo inúmeras vezes literalmente das cinzas!
Mostrando-nos que a vida nunca termina,

mas sim, continuamente se recicla,
mudando o tom, relevo e forma,

existência cuja glória de fato me fascina.



19

Sonhos

Sonhos que diariamente temos
mas, que nem sempre lembramos...
Mas que na realidade podem muito bem ser
realmente, arrebatamentos contínuos
ou, melhor dizendo, simplesmente fugas do espírito
cansado por viver aprisionado
num corpo totalmente frágil e físico.
Por isso, aproveita o seu cansaço
para livremente sair e se integrar
nesses imensos e magníficos universos
casa energética, santuário e laboratório
criado por um Ser que verdadeiramente sabe
pode e realmente tudo vê.
Fonte de um Amor contínuo!
Daí nos ensinar com paciência
sobre a disciplina que devemos ter
nessa grande escola chamada Terra.
Porque, o lugar onde o nosso Criador irá
quando, finalmente esse corpo se deixar,
dependerá exclusivamente dos nossos atos
por isso, não podemos ser falsos.
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Pois, apesar de contas, tudo que fazemos aqui fica registrado
no chamado livro da vida
que, inclusive não é destruído
contanto, nunca passa como nós...
Porque existe num universo
cujo tempo é eterno
portanto, vive num constante presente
exatamente como os anjos e os justos
que, eternamente vivem sem doenças
nem muito menos velhice.
Contanto, existem completamente diferente de nós
que às vezes, por vivermos num mundo físico,
por um longo período de tempo aqui sofremos.
Devido essa razão, aprecio imensamente os sonhos
por entender que eles acontecem
no momento em que o corpo mais carece
portanto, precisa do descanso
enquanto ao mesmo tempo,
momentâneamente dá folga
ao espírito que livremente se solta
enquanto o corpo naquele período de tempo recebe
através dos sonhos mensagens
que na realidade são informações preciosas.
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Aparências

Procurando sempre a perfeição
feliz e em união existo
para, calmamente tentar compreender
a razão de estarmos nesse lixo.
Porque, faço e vejo os sacrifícios
que tantos como eu fazem
para, infelizmente, continuarem vendo a maldade
infligidas por seres cuja personalidade
francamente não condiz com a realidade
que falsamente exibem por querer.
Mas, que não passam de aparências,
muitas realmente até ridículas!
Por verdadeiramente não ter nada haver
com a realidade cuidadosamente escondida.
Tornando um ser que bem que poderia ser
totalmente uma fonte de luz,
num recipiente cuja dor e escuridão
está constantemente presente
devastando continuamente o seu coração.
Para assim, nesse ciclo de destruição
existir sempre mentindo e destruindo vidas
importante para o Criador que incessantemente cativa
porque, verdadeiramente nos ama,
por isso insiste em não nos abdicar.
Portanto, se você realmente vive
uma vida de aparências
peço que pense nesse simples verso
pois, foi feito após uma profunda análise
feita com o consentimento de alguns seres que conheço
e, que devido as aparências
vivem as suas existências numa total irrealidade.
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Universos

Sentado na areia da praia observando
essa imensa natureza cujo encanto

realmente é um esplendor
pois, observo com esmero no horizonte

o sol eloquentemente raiando e assim mostrando-me
poder e grande graça, iluminando-nos com devoção

universos que até agora, devido a escuridão
pelo menos para mim não tinham graça.
É, que verdadeiramente adoro acampar
por isso, desde ontem que estou aqui
fotografando, escrevendo e analisando

essa natureza que tanto amo
daí, sempre que posso longamente admiro-a

sem francamente me cansar ou destrair.
Porque, claramente vejo que ela é viva!

E, constantemente se transforma
alimentando-nos e sendo alimentada

devido a vasta quantidade de nutrientes
juntamente com a imensa energia gerada.

E assim alegremente observo,
por causa do enorme fascínio que tenho
acrescentado pela imensa curiosidade

de entender de verdade  toda essa beldade.
Universos que profundamente admiro

e, que urgentemente na totalidade precisamos compreender
para então, com amor, sapiência e prazer

o conhecimento finalmente florescer
e unidos apreciarmos tudo isso

para, por fim, esses universos conhecermos
e pacificamente às nossas vidas vivermos
exatamente como Deus entendeu e fim.
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Flores

Flores que gentilmente se abrem
perfumam, colorem e me fazem
cada vez mais vos admirar,
são flores cujo semblante
conquistam-nos num instante,
bastando com isso para elas se olhar.
Por essa razão sempre irei admirar as flores
independente onde estejam
porque sei que perfumam
como também embelezam
o ambiente onde realmente estejam.
E nessa magia misturado com simpatia
verdadeiramente nos servem com várias celebrações
seja no aniversário, casamento ou nascimento
como também diferentes eventos ou realizações
e, até mesmo quando adoecemos ou, daqui partimos,
as flores estão sempre presente nessas duras ocasiões.
Por isso vos admiro pelas diversas prestações
de serviços que realizamos
rindo ou de fato chorando
dependendo das ações que nessa vida passamos.
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Sapiência

Caminhando e vendo outros passearem
nessa orla linda de verdade estou

apreciando o mar juntamente com a sua beldade
nesse dia ensolarado e de fulgor.

Porque aqui, nesse maravilhoso Havaí
a natureza é realmente um esplendor

pois, ela nos presenteia sorrindo
tudo que um dia imaginei para mim.

E assim, nessa dádiva alegremente vivo
uma existência realmente colorida

devido a fauna e a flora que aqui existem ativa
porque aproveitam o amor, a sapiência e a paz de um povo
que, pelo menos para mim, parece ser totalmente pacifista.
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Encontro

Eu sei que um belo dia
com ternura e muita alegria
um encontro verdadeiramente surgirá,
estou me referindo aos extraterrestres
que, finalmente aqui farão
um encontro, para, com teor e grande graça
ficar marcado por toda história
mas, realmente isso só ocorrerá
quando de fato chegarmos
ao ponto de confiantemente mudarmos
o nosso jeito de ser, porque,
sinceramente ainda somos selvagens
graças ao ego e à nossa imensa vaidade
pois, fingimos e para o mundo mentimos
na ilusão de que assim,
velhos costumes poderemos esconder.
Porque, os extraterrestres existem!
E há muito que nos visitam...
Por isso achar tolice tentarem ocultar
essas visitações, raptos e até encontros
realizados por uns seres
que, por diversos meios insistem
uma realidade sem nenhuma vaidade nos mostrar.
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Portanto, rapidamente devemos mudar
para então, francamente tentarmos entender
tanto as mensagens que há milhares de anos deixaram
cuidadosamente desenhada ou pintada
em grutas e cavernas
e, até mesmo no meio da selva
gravado em pedras ou no fundo de lagos
incluindo até mesmo o próprio mar.
Por isso, urgentemente temos de mudar
essa cultura que não tem dado certo
e, naturalmente aceitar o que há tanto tempo
por diversos modos vêm tentando nos dizer
porque, nós não estamos sós nesses universos
e, nem muito menos fomos os primeiros à serem criado
por um Ser cujo poder e saber
temos obrigação de conhecer
mas para isso, temos de livremente aprender
contanto, isto implica deixarmos
a ignorância ideológica, como também a religião de lado.
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Estrelas

Me impressiona observar,
como também entender
que, cada estrela que se vê
seja à olho nú ou através do telescópio
são sóis espalhados por esses cosmos
que assim, iluminam e ajudam por fim
na formação e criação de seres inteligentes
que, embora diferente de nós
realmente sempre existiram
nesses universos paralelos e lindos!
Portanto, quando você durante uma certa noite quiser
para esse céu maravilhoso olhar
principalmente se tiveres a ajuda de um telescópio,
lembrem-se que nós formamos
parte de sua composição
ou seja: que também somos estrela
ou, melhor dizendo, pó estrelar.
Por isso admiro observar
durante as noites que posso
esse complexo e vasto cosmo analisar.
Por entender que, cada vez que para ele olho
tenho a impressão de estar me vendo
através de um espelho imenso,
repleto de paixão e totalmente misterioso.
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Porque, tudo que existe vive interligado
nessa criação de contínua transformação
e, até mesmo cada estrela
com a sua magnitude e beleza
um belo dia também se transformará
virando apenas pó estrelar
contanto, exatamente como nós...
Portanto, quando o seu ego tentar mostrar
aquilo que você claramente não é,
peço-te que pare para, calmamente pensar
e, obviamente, como eu refletir,
que cada estrela tem o seu brilho,
assim como uma vida e natureza
qual, pelo menos fisicamente é
exatamente como a gente
porque, um certo dia deixará de existir.
Pois, com o passar do tempo explodirá,
gerando assim várias estrelas
que, com o seu poder, brilho e natureza
ajudará à expandir, como também embelezar
existências que por fim nunca param de crescer
nem muito menos de se transformar.
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Paraíso

Acampando dentre montanhas e lagos estou
completamente maravilhado por escutar
durante o dia sons de diferentes pássaros

e, no período da noite lobos e coiotes
que no escuro saem para caçar.

Porque aqui, a natureza é abundante
daí, por ser seu amante

sempre decido nessa área acampar.
Para assim, ter o contato que perdi por ir viver

na cidade conhecida por selva de pedra
cuja violência me intimida
devido o amor lhe faltar.

Por isso, sempre quando posso sigo
para esse magnífico lugar

cujo ar profundamente respiro
e, tranquilamente observo

o verde dessa mata que espero nunca acabar.
Para, naturalmente beber e nadar

nessas águas super cristalina,
enquanto ao mesmo tempo peço a Deus

que proteja do homem violento
esse paraíso que tanto amo e sinto

o amor desse Ser nesse precioso habitat.
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Música

Amo toda boa música,
por entender ser uma língua universal
daí meditar e, diariamente compor

versos lindos cujo sabor
vem de um amor desejável

pois, não gosto do que é maleável.
E assim, pacificamente vivo

escrevendo versos e poemas líricos
que sei em breve publicarei

portanto, logo serão cantados
como, vibramente tocados
por artistas que, como eu,

reconhecem sem dúvidas o valor
existente em cada partitura,
letras cuja ternura revelam

o amor singelo de cada autor.
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E l o

Refletindo nas dimensões existentes
nesses universos que realmente nos cercam

fico maravilhado por ver,
assim como entender,
que tudo que existe,

até mesmo as coisas que não vemos,
convivem completamente interligados.

Portanto, se você ficar abismado
com essa revelação que aqui narro

então, peço que profundamente medite
como também, cautelosamente analise

esse fato, contanto realidade
porque, tudo que foi criado coexiste

perfeitamente interligado por um invisível elo
qual, francamente atesto

realmente ser inquebrável.
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Pesquisas

Em mergulhos realizados diariamente
finalmente, o fundo desse lago conheci,
incluindo até as crateras
como, também as cavernas
por isso, sinceramente estou feliz.
Pois, há muito tempo que vi
e, para ser franco ainda vejo
luzes e discos cujo relevo
sei muito bem que não são daqui.
Por isso mesmo calado pesquiso
porque, urgentemente preciso entender
essas visitações silenciosas
feitas constantemente por esses seres
cuja sapiência, complexidade e poderes
vai além do que posso compreender
e, portanto transmitir.
Por isso, acredito serem extraterrestres
pesquisando cada palmo do que temos,
planeta que infelizmente ainda desconhecemos
apesar do tempo aqui vivido...
Contanto, realmente sinto
que esses seres são cientistas,
talvez oriundo de uma galáxia cujas conquistas
dependem exclusivamente das pesquisas
exercidas em suas navegações
para, em seguida surgirem as colonizações,
assim como as explorações
que, para a grande maioria de nós
são totalmente desconhecida.
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Espiritualidade

Na espiritualidade existo,
por entender ser a única maneira

de realmente nos abrirmos e, assim conectarmos
com esses universos infinitos

verdadeiramente repleto de seres
quais, acredito que em breve

iremos finalmente nos encontrar.
Porque, diariamente quando medito
portanto, para os cosmos me abro,

e, após algum tempo geralmente recebo
comunicações que naturalmente vêm
em ondas precisamente teleguiadas

contanto, devidamente enviada
para todo aquele que amavelmente abraça
a espiritualidade e suas intensas verdades.

Pois, a religião não salva
inclusive, ela muitas vezes até atrapalha

devido ao pouco entendimento que oferece
dando lugar à discórdia, em vez das preces,

atrapalhando assim a comunicação que vem desses
cuja real sede está no conhecimento

porque reconhecem que sem ele não evoluímos
portanto, apenas estacionamos, fugindo e regredindo

das profundas riquezas e verdades existentes na espiritualidade
por ser a fonte energética que se alimentam

num cosmo verdadeiramente imenso,
cuja espiritualidade e comunicação
praticam realmente constantemente

e, sem nenhuma vaidade ou maldade
pois, são bons espíritos daí, existirem imersos na

espiritualidade, pacientes, diariamente aprendendo
do seu magnífico conhecimento

e suas incríveis realidades.
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Fascinação

Observo fascinado os pássaros
voando, comendo e cantando
nesse lugar cujo encanto
realmente, afirmo ser peculiar.
Porque, aqui o amor é intenso!
Contanto, verdadeiramente singular,
exatamente como é todo esse mar
que, agora, rapidamente molha
esse corpo nu, dourado e corajoso
num mergulho que acabei de dar.
Pois, não existe perigo,
apenas uma rica natureza
que, sinceramente tanto admiro...
Por isso fico admirado,
para não dizer fascinado
pelo grande amor que vejo,
juntamente com a beleza
desse paraíso cuja grandeza
realmente me fascinou...
Por isso, aqui estou,
vivendo e desfrutando,
lugar cujo colorido e encanto
tornou-se uma fascinação
para a minha mente,
assim como o coração,
tudo devido ao seu esplendor.
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Conhecimento

Casa impecavelmente pintada,
cachorro deitado no chão,

crianças sorrindo e brincando
nesse vasto e lindo campo

onde, centenas de pássaros cantam
perfumados pelas flores
paraíso cujo quadro é

verdadeiramente multicolorido
pois, aqui não existe perigo

devido ao sistema que insiste
em investir fortemente na educação

que continuamente gera
frutos como esses de beleza e sem maldade,

apenas uma profunda curiosidade
graças a educação que diariamente recebem.

Conhecimento que só traz benefícios
para a sociedade como um todo!
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Quanto à isso, realmente temos visto
principalmente quando

comparamos essa geração
com a passada, rigorosa mas sem graça
talvez, por usarem apenas a emoçao.

Pois, é exatamente aí onde está
realmente a grande diferença porque,
quando analisamos o comportamento

das crianças de hoje versus
as crianças de antigamente

onde a ignorância reinava sempre
devido a falta de conhecimento,

vemos que em pouco tempo
talvez, por causa do novo ensinamento,

as crianças têm um aproveitamento
como, também conhecimento

muito além do padrão de outrora.
Por isso estou contente e obviamente otimista,

apesar da imensa transformação
que o conhecimento vem trazendo,
principalmente para essas crianças

saudáveis, estudiosa e,
de uma inteligência

que sei mudará, por causa
da persistência, toda razão.
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Sonho:

informações vazadas de reencarnações passadas

Acho saudável rir, escrever, ler, correr, orar,
comer, meditar, conversar e estudar

mas, o que realmente acho ser mais importante
é o sonho que se tem

independente de onde vem
porque, ele geralmente traz fatores importantes.

Isso sempre ocorreu comigo,
portanto, sei que ocorre com outros...

O importante é se estar ativo
e, tentar lembrar o que aconteceu

enquanto dormia naquela cama cansado
devido a labuta de um pleno dia.

Lembro-me que fui para cama às dez
como, comumente faço toda noite
acontece, que ontem foi diferente

pois, o sonho que incrivelmente tive
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foi verdadeiramente expressivo
assim como compreensível e duradouro.

Porque sonhei por longas horas
como se fosse uma história

de um filme que estivesse vendo
qual, tem um detalhe especial

pois, o longo filme que vi
e realmente me surpreendi,

foi à respeito de mim mesmo.
E, após acordar e longamente meditar
sobre esse sonho que acabara de ter,
observei que ele nitidamente refletia

a França do século XVI ou, talvez XVII
com os seus castelos, cavaleiros, rei e gente

magnificamente bem trajada
cuja bandeira e cenário indiscutivelmente mostrava

a França de um tempo cuja etapa
realmente produziu muitos filmes e livros,

em parte, graças à sua determinação e coragem
repercutida pela história

porque, obviamente era tempo de glória...
Sonho, que muito bem pode ser
realmente informações vazadas

de reencarnações passadas
para nos informar e entreter.
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Teatro

Silenciosamente observo através da janela
a neve cair com intensidade
cobrindo esse campo lindo de verdade
com o seu colorido branco
símbolo da pureza, como também da paz,
esterilizando e,ao mesmo tempo embelezando
um lugar cujo magnífico quadro
hoje, é difícil de se encontrar.
Para, sossegadamente deliciar o café ou chá
que, juntamente com o queijo, frutas e torradas
geralmente antes de ir dormir costumo comer.
E, durante esse período de lazer,
frequentemente escuto admirado
uivos trazidos pelo vento
emitidos pelos lobos que comumente nessa hora
costumam em bandos saírem
indiferentes à condição climática lá fora.
E assim, alegremente vivemos...
Dias realmente serenos e noites extraordinárias,
porque na realidade são mágicas!
Pois, fazem parte desse grande teatro
criado por esse fantástico Ser e Criador.
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Água

Vejo completamente livre
um menino brincando na areia

e, ao seu lado um homem
calmamente bebendo água de coco.

Para, mais distante e bem alto observar
um bando de pássaros voando

enquanto, também distante mas perto do mar
deitado no areial olhar

um casal abraçado se beijando.
Então, animado com esse belo quadro

de amor, paz e sossego,
livremente e entusiasmado mergulhei

nessa água que sei só faz o bem
por isso, sinceramente não tenho medo.
Porque sem água a vida torna-se árdua

daí, a felicidade aqui sempre existir
pois, temos esse líquido em abundância

e, para ser mais claro, para todos os gostos.
Porque, seja doce ou salgada,
vidas precisam sempre de água

para existir, contanto, sobreviver.
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Raptos

Estou alarmado com o número de raptos
que li, como também vi

num programa na televisão.
E, o que realmente mais me surpreendeu

como também preocupou,
foi o enorme sigilo, assunto esse que digo

tem de ser com frequência publicado
realmente por todos os lados

assim como, o número de desaparecidos
devidamente contado.

Porque em todo o mundo
gente está sendo abduzida

ou, se preferirem uma melhor definição: raptada!
Sem sabermos ao certo a razão,

Nem muito menos o número de vítimas exato.
Estamos ciente que nem todos foram atacados

por animais selvagens, contanto, devorado por eles,
devido ao fato de algumas pessoas terem sido encontrada

nua e morta, enquanto outras,



42

até mesmo a roupa que vestiam quando desapareceram,
quando lhes encontraram não foi a mesma.

E, como se isso não fosse bastante,
existem casos onde a roupa foi recolocada

na vítima ao contrário
ou seja: a parte da frente da roupa

colocada na traseira do corpo e vice-versa,
levando-nos a crer que, quem está raptando

ou, está propositalmente se divertindo
com os horrores que vêm fazendo

ou, realmente a sua inteligência não é capaz
de colocar os pertences das vítimas

como também das pessoas
exatamente como usavam

pois, nem todos que foram raptado morreram,
existem alguns que sobreviveram

por isso, divulgaram às suas histórias.
Portanto, verdadeiramente acredito

que a maioria desses casos não terem sido o trabalho
feito exclusivo por psicopátas

mas sim, por big foot ( uma espécie de homem-macaco )
ou, simplesmente originado por extraterrestres
que, francamente, diariamente nos visitam...

Pelo menos é isso que acredito
por ser a única conclusão lógica
para, infelizmente tantos raptos

quais, fiquei sabendo somente agora.
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S o l

Sol que aquece, queima e mata!
Mas, que, por outro lado,
é uma estrela que nos fornece vitaminas
enquanto ao mesmo tempo nos ilumina
livrando-nos por doze horas do breu.
E nesse esplêndido, embora complexo processo,
alimenta e fantasticamente gera
vida cuja esfera depende desse método
para, nesse incrível ciclo sobreviver.
E assim, nesse processo que sei terá um fim,
exatamente como tudo nessa existência,
alguns dias vejo que perdes a paciência
e, plasmas sem medidas em nossa direção atiras
aquecendo-nos repentinamente e,
muitas vezes até exterminando
vidas cujo sofrimento e pranto
realmente não ligas.
Mas, apesar dos pesares...
Francamente, poderia ser bem pior
pois, quando deixares de existir
isto é, se não decidires explodir!
Então, provavelmente também passaremos,
não por causa do terrível calor
mas sim, devido ao enorme frio
que, aproveitando a ausência dos teus raios
esfriará uma vez por todas esse universo
portanto, dizimando-nos por certo
hoje, repleto de vidas, brilho e vigor.
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Insetos

Quem realmente pensa
que os insetos não se comunicam,

francamente desconhece
essa vasta e sábia criação.

Não pensem que estou doido
nem muito menos desinformado
quando, abertamente narro isso.

E até vos convido para fazerem como eu
ou seja: simplesmente pararem
e, silenciosamente observarem

como os insetos realmente vivem.
Vos afirmo que ficarão impressionados

ou, provavelmente surpresos
de verem a beleza e o zelo
que têm pela comunicação.

Confesso, que assim que analisei
seu fascinante comportamento,

por algum tempo parei para refletir
se verdadeiramente tinha entendido

tudo aquilo que acabara de ver.
Pois, a interligação que vi

me deixou totalmente convencido
que os insetos se comunicam

e, acredito que, como a gente,
interligam-se até telepaticamente,

possivelmente quando estão em perigo
ou, talvez, quando querem revelar algum segredo.

Portanto, fazem isso por receio ou segurança
devido ao ambiente onde vivem

e, embora sejam livres,
exatamente como nós, enfrentam

predadores cujo instinto
é o de lhes aniquilar.
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Criança

Vejo-te ó linda criança!
Fruto legítimo da esperança
brincando nessa praia sem igual,
livre, pulando e correndo,
cujos gritos são suavemente
levado pelo vento
nesse paraíso tropical.
Criança cuja energia
se mistura com o sal
que, juntamente com o sol e o iodo
cria um bronze formoso
em teu corpo fenomenal.
Símbolo da juventude
que demonstra em abundância,
despertando com naturalidade
sem espanto mas curiosidade
até entre os pássaros
pois, francamente até pararam
momentâneamente de voar
para, realmente te admirar
ó criança traquina mas bela!
Resultado da aquarela
que só o amor pode formar.
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Espíritos

Me fascina saber que somos seres espirituais,
como também, que isso aqui é uma grande escola.

Portanto, sejam obedientes e inteligentes
e, passem no teste, contanto, não sejam reprovados

caso contrário, serão reciclados,
e a peça que lhes darão nesse

realmente imenso teatro
gramdioso, embora, completamente mágico.

E, nunca pensem que será fácil!
Pois, poderão ter uma vida muito mais árdua

do que há que tiveram anteriormente,
existências complexas e super diversificada

repleta de labirintos e planos,
porque lá existe um lugar

onde os espíritos, quando deixam a matéria
imediatamente são julgado

e assim, minuciosamente divididos
dependendo do grau alcançado

quando, por um certo tempo um corpo habitaram.
Daí a importância de não sermos reprovados

nessa vida que, para mim,
é um grande teste para a nossa própria evolução

portanto, temos de estar preparado.
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Vida pacata

Cachorro correndo e latindo,
crianças brincando e sorrindo,
mulheres debruçadas no muro conversando
aproveitando uma vida realmente pacata.
E assim, diariamente vivem
uma existência de saber
pois, cedo entenderam
que a paz e o amor é o segredo
para se existir feliz
numa vida que logo passa...
Daí, preferirem viver na paz
do sossego que aliás,
somente o bem nos traz
quando, devidamente usufruído
como esse quadro que vejo
portanto afirmo, ser uma verdadeira graça.
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Natureza ativa

Grão de areia,
mar, sargaço, baleia
sol dentre os montes,
sal, iodo, perfume
do bronzeador que protege
totalmente a nossa pele
que, constantemente se recicla
mostrando-nos uma Natureza ativa
para uma vida às vezes
realmente até breve.
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Memórias de menino

Lembro-me com muito amor e mimo
algumas memórias quando era menino

brincando, correndo, pulando e sempre sorrindo.
E, dentre as vastas memórias que guardei
porque me marcaram e, contanto gostei,

confesso ter sido a primeira vez
que, realmente em grupo pesquei,

açude que achava fantástico!
E, foi exatamente ali

naquela bela e rica fazenda
que, na época era propriedade dos meus tios

que vi levitando e relativamente baixo
pois, se encontrava estacionado

acima da altura das maiores árvores
um disco voador de cor cinza

e aparência metálica,
completamente silencioso à me olhar.
Porque, como anteriormente narrei,
logo após o café da manhã saímos

para, juntamente com os meus primos
naquele açude imenso irmos pescar.

Acontece que, quando notei a presença do disco voador
naquele momento me encontrava só

e, lembro-me que de repente me arrepiei
e momentaneamente senti no meu corpo

uma espécie de onda magnética ou radiação.
Apavorado por não entender

o que estava acontecendo comigo,
soltei a vara de pescar dentro do açude

e corri feito uma gazela,
usando o mesmo caminho

que aliás, era repleto de lindas flores.
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Recordo-me que, quando cheguei
o pessoal já estava para servir o almoço

e, realmente até me impressionei
como verdadeiramente o tempo tinha passado...

Hoje, quando paro e reflito
nesse incidente ocorrido

naquela belíssima manhã de domingo,
verifico que de fato tenho

inúmeras perguntas para fazer
como também, respostas para entender

sobre esse disco por mim visto.
Será que esse encontro foi ocasional?
Ou, quem sabe... Ele foi proposital?

Toda aquela região sofre por muito tempo com a seca
mas, lembro-me escutar o meu tio falar

que tinha notado o nível da água
rapidamente num espaço curto de tempo baixar.
Acredito, que isso não foi ocasionado pelo clima

e, quem retirou grande quantidade de água do açude
terem realmente sido os extraterrestres.

Sei muito bem que não posso provar o que estou a narrar
mas, até hoje já vi vários documentários

oriundos de diversos países
portanto, agora sei, que o que eles vêm fazendo

há muito tempo são explorações científicas,
porque, levam daqui o que querem

ou, talvez o que precisam
para, devido ao conhecimento incrível que têm

colonizarem planetas por nós totalmente desconhecidos
nesse cosmo fantástico e rico,

além de ser repleto por seres sábios
cuja inteligência vai muito além
desse encontro que me lembro

contanto, dessas memórias de menino
que aqui, em forma poética deixei escrito.
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Luar

Ao luar alegremente estou
entre colegas e familiares escutando
cânticos de verdadeiro encanto
vindos dessa natureza
cuja relevância me despertou.
Pois, reconheço a sua grandeza
como, também beleza
e, como se isso não fosse bastante,
admiro a diversidade que escuto
realmente à cada instante
que aqui, eloquentemente cantam
mas, verdadeiramente não só para mim...
Mostrando-me nesse processo
de valor, amor e nexo
uma criação complexa
e incrivelmente eclética
mas, de uma magnífica capacidade.
Pois, escuto cantarem sem complexo ou vaidade
principalmente, quando chega a noite,
geralmente calma e fria.
Vozes unidas e sem agonias
livre cantando, quebrando o silêncio
nesse luar belo, qual, sinto,
até a magnífica lua lhes escutar.
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Poesia

Na poesia radiante vivo
descrevendo o que penso desses quadros
que vejo e, portanto, alegremente narro.

Letras cuja grandeza e beleza
vai muito além do que sou

pois, contém um poder existente
em cada sentença presente
devido às palavras usadas

e, cautelosamente organizadas
gerando em cada poesia

nexo, rima e um imenso teor.
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Cores

Acho super importante as cores
por ver que elas embelezam
como, também alegram
realmente qualquer lugar,
originando assim o colorido
tão belo e querido
por todos que podem observar.
Porque, infelizmente nem todos veem
para então poderem analisar,
apreciando assim cada detalhe
que as cores sem maldade
fazem-nos de fato lhes cobiçar.
E assim vivemos...
Uma vida cujo colorido é perfeito!
Mas para isso, precisamos abrir os olhos
e, cuidadosamente observar
a beleza que as cores
nesse universo de esplendor e valores
gratuitamente nos dá.
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Sonho

Sonhe e siga cada sonho
que tens persistentemente
pois, cedo ou tarde verás
que cada sonho é capaz

de se materializar
dependendo da atitude

que a gente tomará
para vê-lo se concretizar

mudando assim a nossa vida para sempre.
Porque, tudo começa de um sonho

nessa complexa mas maravilhosa vida,
daí ser importante segui-lo

pois, somente através da persistência
é, que conseguiremos com paciência

aquilo que se originou
das coisas que se sonhou nessa existência.
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Luz

Luz que brilha e nos guia
quando atravessamos caminhos tenebrosos e escuro,
Fonte de Amor e Verdade,
Deus que liberta por vontade
mostrando-nos a saída de labirintos
que às vezes confesso, até me assustam!
Devido ao grande número de vidas que vegetam
por causa de vícios complexos
para, nesse processo totalmente sem nexo
consumirem-se em podres valas.
Quando, poderiam muito bem abraçar a Luz
e nela, tranquilos e felizes seguirem,
sabendo que estão caminhando no caminho certo,
sendo guiados por um Ser eterno
cuja claridão continuamente existe.
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Escola

Trabalhando e estudando calmamente estou
por entender isso ser uma grande Escola.
Acontece que aqui, infelizmente nem todos aprendem
e, de acordo com as minhas observações,
essa é a razão para muitos voltarem
e aqui de fato reencarnarem
para então, nessa repetição,
num corpo totalmente novo
uma nova chance abraçarem.
Porque, pelo menos ao meu ver,
esse planeta é uma enorme Escola
onde, experiências são criadas
e, ao pé da letra realizada
incluindo até mesmo visitações históricas.
Portanto, nesse imenso laboratório
a evolução gradualmente prossegue
sem pompas, fama ou tese
devido a urgência em construírem
seres que daqui prosseguem
pois sabem que só têm a ganhar.
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Inteligência

Hoje, no período noturno,
vi diferentes bolas flutuando
realmente, totalmente iluminada
de cor azul, mas também avermelhada
no céu completamente livre dançando,
enquanto ao mesmo tempo formava
símbolos usando a lavoura
demonstrando-nos uma tecnologia fantástica!
E assim, abismado olhava,
juntamente com alguns amigos e familiares
essa intrigante e complexa
tecnologia de beleza e raridade.
Para, então, após algum tempo de observação,
caminharmos até o acampamento
e, cansado, embora feliz, adormecer
me acordando bem cedinho e,
juntos caminharmos até o rio
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para, maravilhados observarmos
na imensa plantação de milho
um desenho complexo e marcado
de várias e diferentes esferas
que, nitidamente se assimilam a planetas
ou seja: com um sistema solar,
para ser mais exato.
E, foi exatamente ali que entendemos
que aquele magnífico desenho fôra criado
pelas esferas coloridas que ontem vimos
durante uma noite linda e serena.
Demonstrando-nos uma inteligência
que, francamente nos deixou fascinados
pelo que nos apresentaram
sem ruído, apenas luzes e colorido
formando na plantação desenhos
que, urgentemente têm de ser entendido
assim como, minuciosamente estudado.
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Brisa

Corro perante a brisa
dessa praia sempre ativa,
nessa manhã super agradável
onde, cachorros e crianças
livre como a esperança
no mar alegremente mergulham.
Deixando-me feliz por ver
que o amor ainda existe...
Portanto, infelizmente, só ainda é triste
quem não o abraça com fervor.
Para, instintivamente parar de correr
e, calmamente me sentar na areia branca,
observando atentamente a grandeza
dessa magnífica e viva natureza
que, mesmo sentado sem fazer nada
ou, melhor narrando, apenas lhe admirando,
ela persiste em me abraçar
e, suavemente, todo o meu corpo beijar.
Brisa, que sinto não ter descanso
mas, que mesmo assim insiste
seu atenuo vento todos tocar.
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Refúgio

Olho para esse imenso céu
e vejo um lindo arco-íris,

lugar de encanto,
paz, natureza e descanso,

refúgio que tanto amo
porque, verdadeiramente aprecio

qual, muito tenho lido
e, realmente até me intrometido

quando em OBE visitei.
Por isso escolhi, para, um dia ir lá viver

pois, além do conforto existe o conhecimento
que nada mais é, do que o fruto investido
nas promessas desse Deus sábio e digno

quais, em parte já vi
quando, rapidamente estive por lá.

Lugar que, naturalmente me encantou
devido ao seu amor e santidade,

refúgio cuja beldade e tranquilidade
é de fato um grande esplendor.
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Evolução

Que magnífico lugar!
Todo esse pomar
que, constantemente dá
ar para essa Terra respirar.
Planeta esse, maravilhoso de se olhar
pois, realmente tem em si
as marcas desse Ser
que por vontade e prazer
criou tudo também para analisar.
Porque vejo as profundezas desse mar
e a grandeza de toda natureza,
ficando perplexo com tanta beleza
espalhada nesse universo sem parar...
E confesso, que também paro
de fato para calmamente observar,
pois, como pode tudo se interligar?
É verdadeiramente uma obra mágica!
Agora mesmo, estou nessa colina
após muitos quilômetros viajar
meu Deus, até parece uma brincadeira...
Vocês acreditam que até as aves
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vêm à mim para conversar.
Por isso, sinceramente creio
depois de muito meditar,
qur tudo que a Fonte cria e criou tem um espírito
e vivem nessa reciclagem sem parar.
Agora entendo o porquê que na minha vida
vi tanto espírito de fato à me rodear,
é porque eles sem a matéria estão na essência viva!
E não como antes, preso num corpo e ao Deus dará...
Portanto gente, não tenham medo!
E, se por acaso um dia alguém observar
caminhando em sua volta algum espírito
seja de forma animal ou humano,
peço que não se assustem pois,
estão realmente somente passeando
ou, melhor narrando, estão andando noutra dimensão
apesar de lhes verem aqui e, em certos casos
conversarmos e até podermos tocá-los
dependendo da visita que fizerem aqui.
Evolução que por fim aos poucos estamos conhecendo
e assim sabendo que realmente a morte
pelo menos nessa vida física não é o fim.
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Lei da reciprocidade

Acho importantíssimo em toda sociedade
a lei da reciprocidade
porque, somente assim é que
realmente cresceremos de verdade.
Pois, essa tolice de colocar obstáculos
para, então dificultar o crescimento
de alguém que muito ou pouco conhecemos
é puro atraso misturado com inveja
portanto, procurem fugir dessa esfera
porque, além de não trazer saber
dificulta bastante o crescimento
contanto, deixem de lado essa mentalidade
que na realidade só ocasiona atraso
e, abracem com vontade a lei da reciprocidade
onde, unidos como uma corrente
indiscutivelmente todos ganham
para o bem da sociedade como um todo!
Pois nela não existe abandono
e o progresso, embora seja lento,
é de fato justo e contínuo
porque transforma vidas para o bem,
existências outrora totalmente perdida
devido aos vícios e a falta de uma identidade
mas, que realmente valem ouro
principalmente, quando livremente decidem seguir
há já tão conhecida lei da reciprocidade.
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Paraíso singelo

Estou de fato fugindo
nas asas desse meu amor eterno
e, não me importo com criticismo
nem tão pouco com fofocas ou berros
porque, nessa ilha que nós estamos indo viverÍ
ouvi dizer que o amor devido o saber
constantemente flui em versos e beijos coloridos.
Portanto, viveremos num paraíso singelo
movidos pela paixão e não o dissabor,
pois é assim que entendemos que devemos existir
contanto, nunca afogados na dor.
Porque, nesse paraíso singelo,
procuramos sempre viver o amor intensamente
por acreditar que somente assim
poderemos juntos enfrentar
as surpresas que essa vida
queiramos ou não, sempre aprontará.
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A cor do Amor

A cor do real amor é cor de rosa
e, é assim que ela vem toda dengosa
realmente meiga e cheirosa
exatamente como toda bela flor.
Para assim, juntos por fim,
nessa doce praia nos entregarmos
despidos como nascemos
ao som desse mar tremendo!
Cujas ondas nunca mansas
pois, nos açoitam de verdade.
Para assim, felizes, embora cansados
adormecermos abraçados dentre dunas
para, então, bem cedinho acordarmos
e, maravilhados observarmos
o nascer de uma nova aurora.
Que, como o nosso amor
tem magia e beleza
embora o seu colorido seja diferente
pois possui a cor da aurora
portanto, não é cor de rosa como o nosso amor.
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Lugar

Escuto aves gorjeando,
sinto na pele o sol nunca brando

nesse paraíso colorido
Havaí cujo laço realmente me atou.

Porque daqui, francamente não irei sair
mas sim, mergulhar à fundo

nessas águas que diariamente me banho
por isso vivo a sorrir.

Pois aqui a felicidade reina!
Porque ninguém vive na besteira

de enganar ou se iludir
pois a alegria nesse lugar

verdadeiramente não tem fim.
Daí, se sentirem realizados
devido ao belíssimo quadro
existente nesse incrível lugar.
Por isso escolhi viver aqui

e, provavelmente daqui me passarei
para o outro singelo paraíso
espaçoso, glorioso, divino...

Lugar que sei ser absolutamente lindo!
E, que também um dia irei habitar.
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Porto

Fulgor no cais
desse Porto que tanto amo

luzes, vibração, anúncio
de mais um grande navio à nos visitar.

Por isso estou contente
porque, vejo finalmente,

que o mundo francamente está
atentamente à nos observar.
Contanto, acredito isso ser

resultado do saber, assim como querer
de uma nação que naturalmente sonha

nessa esfera nunca risonha
devido aos constantes conflitos,
seu lugar no pódio estabelecer.

Começando logicamente por você,
ó Porto de emoções e sacrifícios...

Que, diariamente vê chegar
como, também partir,

viajantes que enfim, dependendo do sucesso,
o mundo literalmente irão transformar.
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Mudanças

A vida é repleta de mudanças
pois, elas representam o seu ciclo,

evolução que afirmo ser uma constante
nessa criação realmente sonante

cujas mudanças muitas vezes
ocorrem de fato subitamente

como, por exemplo, os casos de inúmeras doenças
que de repente aparecem

para assim, infligir no corpo às vezes
uma vida de sofrimento e plena indignação.
Mas, isso não acontece somente conosco
porque, vemos também esses problemas

ocorrerem com os animais
e, até mesmo no reino mineral

assim como vegetal observamos
drásticas transformações repentinamente surgirem.

E, quando colocamos as emoções de lado
para tentarmos entender o que realmente está acontecendo,

vemos que essas mudanças vêm
para o nosso próprio bem

pois, apesar daquilo que pensamos
independente de crença ou opinião,

sabemos que a vida continua
quando fisicamente morremos,

mudança que francamente acho incrível!
E, pelo menos para mim, absolutamente normal

porque ninguém vive para sempre
portanto, cedo ou tarde as mudanças irão ocorrer,

daí a importância de estarmos preparados
antes que o corpo fique fragilizado

e com isso, o desespero em sua vida sobreviver.
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Destino

A vida é repleta de oportunidades
mas, em prol da verdade afirmo:
nem sempre vence quem é destemido
pois, outros fatos nos afligem
convergindo-nos ou afastando-nos
de um sucesso promissor
ou, infelizmente para o insucesso
causando muita tristeza e dor.
Portanto, nesse simples verso eu vos pergunto
obviamente sem nenhuma parcialidade,
será que essa vida é uma verdadeira
caixa de surpresas?
Ou, realmente somos nós quem criamos
o nosso próprio destino?
Porque não acredito na sorte,
por entender que, somos nós
quem criamos o nosso destino,
se caso estiver enganado, então,
peço que passem um pente fino
para verem se tenho ou não razão.
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Hoje

Hoje, calmamente estou
andando e, portanto conhecendo

esse lugar cuja beleza afirmo:
ser de fato tremendo!

Porque aqui, além de termos
realmente um excelente clima,

seu magnífico quadro nos anima,
como também fascina,

principalmente devido a paisagem
que considero ser uma raridade
juntamente com essa sociedade

culta, educada e verdadeiramente pacífica.
Havaí das flores, beleza e sabores,
de uma fauna e flora que encanta

qualquer ser cuja esperança
está depositada na natureza

por reconhecerem o poder e grandeza
desse absoluto e maravilhoso Ser.

Contanto, nesse paraíso estou
viajando, admirando e, nesse processo aprendendo

as maravilhas desse mundo incrível,
vivendo cada momento o romantismo
nesse paraíso de imenso esplendor.

Daí, ter escolhido para residir
devido a beldade, tranquilidade e saber

verdadeiramente encontrado aqui
para então, juntamente com o meu amor seguir

amando e livremente vivendo
uma existência cujo sabor é pleno!

Pois, reside totalmente em Ti.
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Bandeira, hino, patriotismo
amor, vocação, civilidade
conceito de uma sociedade
em plena evolução.

v v v v v

Se observar na vida é importante, então, por que não corrigimos os
nossos erros e preparamos nesse contexto os sábios do amanhã?

v v v v v

A vida para uns é curta. Já para outros, acham ser longa demais!
Mas mesmo assim existem aqueles que, apesar das dificuldades,
gostariam que a vida aqui fosse eterna. E, pensativo com essa

mentalidade me pergunto: qual a razão para tamanha disparidade?

v v v v v

Observando os diferentes procedimentos dentre os humanos constatei
existir três tipos completamente distintos. Existem aqueles que nada
fazem, mas tudo querem. Existem os que fazem tudo, mas em troca
exigem reconhecimento e, temos aqueles que além de se importarem
consigo mesmos, tentam fazer algo pelo próximo sem nada pedirem
em troca. E, pensativo me pergunto... Qual desses três grupos de pes-
soas estarão realmente certos?
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v v v v v

Amor realmente sublime!
Amizade francamente leal,
vidas que se entregam
sempre formando elos,
aproveitando ao máximo o tempo
que rapidamente passa...
Pois, somente por um curto momento
é, que verdadeiramente teremos
uma vida jovial de plena graça.

v v v v v

Amo a luz desse cosmo
espelho da criação de Jesus
que, diariamente medito
oro, canto, contemplo e sinto
refletir também em mim a sua luz.

v v v v v

Oro todos os dias para que Deus
realmente me inspire com a sua luz,
porque não pretendo viver nas trevas
pois, gosto de ver a aquarela
que a Tua Palavra singela criou
e continuamente conduz.
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v v v v v

Deus deu ao homem por opção
a total liberdade para ele escolher
o caminho que entender
mas, carinhosamente também avisou
seja sábio ao decidir
pois, aquilo que colherá por fim
dependerá da escolha que fizer
ou seja, daquilo que obviamente plantar.

v v v v v

A educação é o maior bem que um ser pode
fazer à si mesmo, porque, quando esse vive em
ignorância, destruição ocorre sem preconceitos.

v v v v v

Acho graça da morte por achá-la irônica
pois, para mim, ela apenas mostra
como a divisão da existência é feita.
Portanto, a separação física da espiritual
porque, quando analisamos bem esse drama
vemos sem nenhuma trama
que a vida continua, isto é, a espiritual.
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v v v v v

Analiso toda essa natureza
e, com firmeza afirmo

após fazer uma profunda observação
que ela vive em perfeita interligação

pois, tudo que Deus cria e criou tem vida!
E, apesar de muitos infelizmente pensarem

exatamente o contrário,
vivem porque na realidade têm
assim como nós, um espírito
ou, uma energia digamos...

Que, quando parte causa a transformação
vista também em nosso ser.

v v v v v

Estrela no céu,
seres no chão,
amor espalhado no ar,
poeira cósmica por todo lugar,
brilho de eterna paixão.

v v v v v

A Fonte de toda luz és Tu, ó querido Jesus...
Razão também de meu viver.
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v v v v v

Borboletas voando,
pássaros cantando,
natureza que tanto amo...
Aquarela de encanto,
flores que, para mim demonstram
um belo e singelo habitat.

v v v v v

Beijo na boca,
carícias no cabelo,
perfume, abraço, cheiro
amor simplesmente peculiar.

v v v v v

Quando você se lembrar dos meus abraços
pense também nos beijos que calorosamente te dei
porque, somente assim, se me amastes
é, que teu coração nesse momento por mim chorará
como, provavelmente também clamará
por esse amor que, por sua parte,
infelizmente foi totalmente incompreendido.

v v v v v
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Pula, sorri e corre linda criança!
Fruto do amor e da esperança
desses corações sempre nobre.

v v v v v

Teia de aranha,
túnel de areia,
labirinto, esconderijo, trama,
cotidiano desse drama
intitulado: ciladas da vida...

v v v v v

Roda que gira,
bola que corre,
disco que voa,
esfera que sobe e explode
iluminando o palco que hoje
está repleto de palhaços
animando-nos como sabem e podem.

v v v v v

O silêncio foi a melhor forma que encontrei para retribuir aos críticos
sádicos, que nada sabem ou constroem, muito pelo contrário...
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v v v v v

Na cama me deliciando estou
onde, provavelmente morrerei
de amor é claro!
Sempre acompanhado de beijos sem fim...

v v v v v

Ser que ilumina
os caminhos que devo seguir
nessa vida cuja sina
depende daquilo que abraçamos e fim.

v v v v v

De todos os sentimentos livremente expressado
o que sinceramente acho ser o mais emocionante,
para não se dizer chocante,
é sem nenhuma dúvida o amor.
Porque, além de ser um sentimento,
marca-nos para o bem ou, em forma de tormento
daí, tornar-se até mesmo esquisito
por isso, ser difícil descrevê-lo
pois, os casos sentidos e, portanto vivido
depende da experiência de cada um.
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v v v v v

Mesmo que você não me reconheça,
quero te dizer com franqueza que existo!
Embora, viva num universo esquisito
pelo menos para ti… E sabe o por quê?
Por amar a paz, daí, fugir de conflitos
que, infelizmente tanto se ver,
por isso se matam sem se importarem
nas consequências que esse mal nos faz.

v v v v v

Mar, espuma, sal,
sol, ondas, iodo,

calor, esplendor, colorido,
natureza que sinto

ser simplesmente fenomenal.

v v v v v

Sorria, porque a vida é bela!
E, se para você realmente não for
então, faça de tudo que ela também seja
pois, é triste se viver na incerteza
deixando os bons momentos para depois
quando, sabemos que em breve tudo passará...
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v v v v v

Aves em bandos voando,
cachorro latindo e brincando,

gato em cima do muro dormindo
crianças felizes conversando e sorrindo
nesse paraíso de valores e esplendor.

v v v v v

Luzes no céu,
trevas na Terra,
chuva, vento, relâmpagos,
trovões de afetar qualquer tímpano
é a tempestade em pleno furor chegando.

v v v v v

Rosas atreladas à cerca,
flores espalhadas no chão,
girassóis por causa do vento dançando
ao brilho desse temível ardente sol.

v v v v v
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Seus olhos verdes fazem me sentir um chato,
oh! Flor do mato...
Que, agora mesmo acho
ter me deixado no abandono
desses olhos simplesmente castanhos
mas, que constantemente te namoram.

v v v v v

A Fonte de toda Luz repousa em Jesus.
Portanto, se você procura por um guia nesse mundo
então, entregue-se sem questionamentos ao seu comando
e, como num encanto receberás
a Luz que por toda a tua vida precisarás
para assim poder vencer e ter a paz
nesse universo de terríveis absurdos.

v v v v v

Na esfera do bom livro estou
escrevendo, lendo e sempre publicando

porque, simplesmente amo as letras com fervor.

v v v v v

No caminho do amor tudo é válido pois,
o que realmente está em jogo é a sua conquista.
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Acho Deus um Ser magnífico!
Pois, através da estrela de Belém

guiou os pecadores até a Luz ( Jesus ).

v v v v v

A questão da solidão: Conheço muitos lares repletos de gente mas,
que infelizmente não são felizes, por isso brigarem tanto em suas raízes
e, realmente se sentirem sós. Enquanto, por outro lado, inúmeros co-
nhecidos vivem completamente isolado e se sentem totalmente com-
pleto, como também repleto, pois sentem a felicidade deles jorrar. E,
como se isso não bastasse, nunca por algum momento se sentem que
fisicamente estão sós, muito pelo contrário... Foi baseado nesses fatos
que finalmente concluí que, na realidade, o que verdadeiramente nos
completa não é o mundo físico, mas sim o espiritual, porque a solidão
é um sentimento emocional. Daí ser possível fisicamente nos encon-
trarmos sós mas nos sentirmos repletos, enquanto por outro lado, al-
guém pode estar verdadeiramente rodeado de pessoas e se sentir só,
ainda que desconheça a razão para esse estado. Contanto, abrace
Jesus e nunca se sentirás isolado.

v v v v v

Jesus um dia falou ser a luz do mundo
pena, que tantos o desertaram...
Mas, apesar desse triste quadro, aqui estou!
Esperançoso, apesar da imensa dor
pois, sei que Ele é o único caminho
que me levará sem desvios para o Alto.
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v v v v v

Muitos abertamente dizem
que a vida realmente é uma caixa de surpresas
contanto, peço-te que fique despreocupado,
porque de fato um belo dia
quando menos esperares,
essa vida irá te surpreender
e, repentinamente te mudar pra valer
quanto à isso, pode ficar descansado...

v v v v v

Navio no mar navegando,
avião no céu voando,
carro no chão correndo,
homem em pé olhando e sorrindo
por alegremente ver a sua criação.

v v v v v

Letras realmente gigante!
Propaganda francamente sonante,

luzes, brilho, informações
nos sendo dada há cada instante!

Retórica de uma vida em plena emoção.
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v v v v v

Céu, nuvens, sol
cachoeira, mata, sabores
perfume misturado de várias flores
espalhado pela brisa sempre morna,
ilha das paixões, verdadeiro esplendor.

v v v v v

Ó Deus, deixa que as chuvas serôdeas
realmente nos ensope,

para assim, molhados enfim,
em línguas gaguejantes por fim,

podermos realizar o Teu trabalho
que, com muito gosto é claro,

escolheste para mim.

v v v v v

Pedras incrivelmente raras,
água realmente clara,

na superfície sempre mágica
dessa bela natureza vasta!

Criada graças à inteligência
e insuperável Amor

desse incomparável Criador.
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v v v v v

Pedras incrivelmente rara,
água realmente clara,
na superfície sempre mágica
dessa bela natureza vasta!
Criada graças a inteligência
e insuperável Amor
desse incomparável Criador.

v v v v v

A disciplina do corpo é super importante para o crescimento espiritual
pois, através dela obtemos virtudes impressionantes para o nosso pró-
prio fortalecimento.

v v v v v

Na conquista por um grande amor estou
pois, sou romântico e portanto,

realmente não perco a esperança
por isso, vibro quando recebo

abraços e muitos beijos,
principalmente quando vem
daquela que ao meu ver tem

afeto, um desejo sincero,
assim como muita segurança.
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v v v v v

Sementes que plantamos,
plantas que cultivamos,
frutos que alegremente comemos
ou, saciamente bebemos
para assim, a fome e a sede atenuar.

v v v v v

A grande fé em Deus juntamente com a felicidade é o que nos faz
superar os problemas que inesperadamente surgem nessa magnífica,
embora complexa vida.

v v v v v

Montanha que tanto admiro...
Céu que diariamente paro e analiso
por realmente achar magnífico!
Quadro que, portanto afirmo:
ser verdadeiramente peculiar.

v v v v v

A paciência faz parte da estratégia, quandosem complexo, mas com
um honesto plano, democraticamente lutamos para nessa vida vencer.
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v v v v v

Esplendor, tom, fulgor
de uma aurora que
ilumina-nos com beleza e prazer
como também incrível teor.

v v v v v

Hoje a sociedade rigorosamente discrimina os libertários de seus insó-
litos padrões, mas no amanhã honrará esses que agora, infelizmente,
diariamente matam sem hesitar, nem muito menos questionar as suas
razões de serem como são.

v v v v v

Água que velozmente corre
nesse rio de curvas, altos e baixos

que, realmente me impressiona
devido a beleza existente em sua tona

verdadeiramente repleta de vida!
Qual, confesso, nem sempre são vista

por esses olhos míopes,
tão grande é a sua riqueza e grandeza
mas, que mesmo assim, foge da fama.

v v v v v
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Quando atingimos um certo nível de conhecimento e cuidadosamente
analisamos a criação como um todo, logo notamos que ela existe em
ciclos que, constantemente se reciclam, aumentando assim o grau de
conhecimento, beleza e perfeição, dessa realmente complexa criação,
como também o entendimento de nossa limitada razão.

v v v v v

aurora realmente dourada,
paraíso totalmente colorido,
Havaí inesquecível!
Repleto de flora e fauna
verdadeiramente bela e pintada
com um céu de fato sempre azul.

v v v v v

Ruas sujas e totalmente desertas,
casas semidestruídas,
devido aos conflitos sociais,
de uma esperança realmente morta.

v v v v v

Quanto maior for o número de árvores destruídas, mais cedo será a
nossa partida, como também a total destruição.
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v v v v v

O dinheiro é o instrumento legal para toda forma de irregularidades.

v v v v v

Crianças brincando na grama,
bolhinhas de sabão voando
portanto, sendo sopradas pelo vento,
calor que alegremente sinto
emanado por um sol lindo!
Estrela que realmente tudo aquece,
às vezes até sem compaixão.

v v v v v

Se a beleza do sorriso de uma criança não mudar a sua
percepção de como vês essa magnífica criação, então,

talvez a inconfundível fragrância de uma flor abra a sua visão
para o amor, realmente existente em toda vida.

v v v v v

A maior batalha de nossa vida não se concentra nos estudos e nem
muito menos no trabalho, mas sim, exclusivamente no amor, porque é
através dele que obtemos a felicidade juntamente com seus derivados.
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v v v v v

Macaco pendurado no galho
que a preguiça descansadamente dormiu,
pássaros coloridos voando
num céu azul e sempre aberto
para o sol sem complexo
com os seus raios também sempre coloridos
nesse maravilhoso paraíso
calorosamente nos esquentar
como, adequadamente iluminar
essa criação de amor e sentido.

v v v v v

Corre criança bela!
E, mostra todo o teu fulgor

pois, a vida é singela
e o próprio tempo contribuirá

à destruir esse esplêndido vigor.

v v v v v

Finalmente, pisando na areia desse paraíso
feliz e totalmente descontraído estou,

aproveitando a vida e
atento observando a natureza,

Havaí cuja beleza é de fato um amor.



91

v v v v v

Adoro apreciar o mar,
acompanhando cada instante os seus momentos
para, geralmente no final da tarde
mergulhar com vontade nesse doce mar.
Para assim, então poder sentir
a sua ação gentilmente no meu corpo
realmente, repleto de prazer e gozo
devido às tuas mornas e calmas ondas
que, livremente o massageiam
verdadeiramente sem nada pedir em troca.

v v v v v

Motivo para se pensar,
razões para se especular,
frases para a gente organizar,
palavras para cautelosamente se falar.
Verbos para profundamente estudar,
textos para apaixonadamente compor,
vozes para calmamente escutar,
vidas em pleno vigor.

v v v v v

O conhecimento é super importante para o nosso crescimento,
pois sem ele, a ignorância sempre nos diminuirá.
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v v v v v

Observo tristemente seres
mergulhado em vícios que lhes prendem
como também massacram...
Pois, infelizmente vejo
as lágrimas que diariamente derramam
nesse eterno drama chamado vida.

v v v v v

Gota d’água que constantemente cai
de uma torneira suja e quebrada
tirando assim, a paciência já gasta
de uma vida cuja utopia
reflete em seu cotidiano
grande descontentamento,
misturado a uma imensa dor.

v v v v v

Cisne que calmamente nada
num lago cuja graça me encanta!
Pois vejo harmonia, como também a bonança,
daí me encher de esperança
porque, exatamente como ele
decidi viver nesse universo de esplendor.
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v v v v v

Palavras que hoje recito
das letras que ontem escrevi
na esperança de ver
que vocês irão ler
como também escrever
para assim, vermos por fim
mais interligação e conhecimento
nessa geração que sei e sinto
irá nessa área brilhar
por isso, desde agora estou sorrindo.

v v v v v

Apresentam-nos com pompas, música e gritos
sua majestade o monge,

como também, a vossa santidade o príncipe!
Títulos que hoje, claramente vejo

serem desprezado pela grande maioria
dessa sociedade cuja ironia

tentei descrever com simpatia
nesse também irônico e simples verso.

v v v v v

Brisa que gentilmente sopra. Tempo que rapidamente passa!
Vida que se transforma numa eterna interligação...
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v v v v v

Vida, enigma de uma magnífica embora, super complexa criação.

v v v v v

Ouço gritos, como também risos
vindo naturalmente das crianças
que, por toda a infância realmente brincam
dando-nos alegria, como também esperança.

v v v v v

Do coração da selva surge um grito de alerta
vindo de uma grande e bela arara
cujo colorido reflete
o fulgor que resplandece
nessa selva de eterno esplendor.

v v v v v

Se o homem cultivar sempre o bem
na paz realmente existirá.
Mas, por outro lado,
se o caminho errado decidir tomar
então, dores e sofrimento virão
por persistir nesse erro continuar.
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v v v v v

Cores, odores, sabores
de itens que aqui estão
para nos alimentar, entreter e fazer
que a vida faça sentido e tenha emoção.

v v v v v

Te vejo surgindo no horizonte
ó aurora brilhante cuja natureza

reflete a beleza como também grandeza
desse Ser cujo Poder e Saber

realmente se ver, independente do lugar em que se esteja.

v v v v v

Primavera, estação das flores!
Verão, repleto de calor e emoção

Outono, estação de diferente encanto
Inverno, cujo frio, neve e as tempestades

Nos fazem refletir com vontade
Nessas estações de rara beldade

Devido as suas conotações.

v v v v v
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Devido a complexidade existente naquilo que chamamos de vida, ob-
servo que a inteligência está sempre presente, independente de sua
origem, criação ou forma. E sabem de uma coisa? Ela não termina
quando daqui nos passamos, porque a inteligência é também imortal.

v v v v v

Retrato de um ser,
reflexão de um filme,
drama de uma vida.

v v v v v

Cada sentença eloquentemente formada representa um
bouquet de flores contido num imenso jardim de palavras.

v v v v v

Flores espalhadas por toda a varanda,
pássaros voando, cantando e comendo na grama,
cachorro e gato juntos deitados dormindo,
dia ensolarado e lindo!
Paraíso cujo amor reflete a sua fama.

v v v v v
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Cachoeira de água fria e cristalina,
árvores diversas espalhadas pela montanha,

plantas de flores coloridas e viçosas,
glória de uma natureza nunca morta,

quadro que vejo de um magnífico esplendor.

v v v v v

Nuvens que passam sopradas
pela brisa morna que hoje
realmente, gentilmente sopra
desde o início da aurora
que assim, discretamente mostra as suas cores.

v v v v v

Vida que rapidamente passa,
gente que apressadamente corre,
indiferente se é forte ou mole,
em rumo de seu próprio fim.

v v v v v

Gozo, preguiça, repouso do
moleque que sempre acha que
a vida é um perene descansar.
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v v v v v

Gente, espanta essa tristeza,
porque não vale a pena se viver na besteira
de diariamente essa existência se reclamar.

v v v v v

Raio que me desperta
clareando através dessa janela
refletindo o seu brilho e poder

para assim, alegremente anunciar
o fulgor da aurora que já

sutilmente começou a clarear
o tenebroso escurecer.

v v v v v

Vejo rostos de desgosto
fruto da amargura, doença e solidão.

Como também, observo naturalmente
caras sorrindo sempre,

porque a alegria habita no coração.

v v v v v
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Vejo inúmeras aves de rapina
comendo restos de animais no lixão molhado
num céu totalmente azul e ensolarado
contrastando com um escuro e fértil mangue,
despejo de muitas vidas...

v v v v v

Universos que se colidem
destruindo e criando novos mundos
e, nesse processo gerando vidas
que assim se misturam em ciclos múltiplos
exibindo-nos uma forma complexa mas necessária,
pelo menos no nível da existência molecular.

v v v v v

Estrelas que constantemente brilham,
astros que continuamente navegam
nesse cosmo aparentemente eterno
e, quando analisado minuciosamente
vemos ser ainda desconhecido
contanto, pouco entendido, pelo menos por nós.

v v v v v

O amor é sem dúvida uma dádiva pois, ninguém ama por acaso...
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v v v v v

Geralmente em toda semente
existe uma forma de vida
que, cuidadosamente cuidada sadiamente cresce,
dando portanto continuidade a espécie
que assim, aparecem e desaparecem
numa complexidade de ciclos contínuos.

v v v v v

Em nosso leito alegremente estou
lendo, orando e meditando

pois, gosto de analisar a vida
para assim, sem dores ou feridas

amavelmente me julgar.
Porque, procuro não cometer erros

e, rapidamente aprender,
por entender que logo ela passa...

Contanto, não pretendo como muitos ficar
em vícios ou erros totalmente afogado

para assim, nesse triste ciclo
sozinho no exílio expirar.

v v v v v

Uma das piores coisas que pode acontecer com alguém é a inércia,
pois, fomos criados para sermos produtivos.
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v v v v v

Nessa existência alguns afirmam sentirem-se seguros e, abismado com
esse depoimento refletivo me pergunto... Sentem-se seguros de quê?
Porque nessa vida a insegurança reina! Daí, concluir ser pura ilusão.
Contanto, esses que afirmam isso estão se iludindo. Afirmo isso, por
causa dos acontecimentos diários, portanto, devido aos fatos do nos-
so cotidiano, que, francamente, está um terror!

v v v v v

Mais um dia aqui estou
super feliz vivendo no amor,
assim como na paz, que aliás
realmente, tudo de bom traz
quando, persistimos existir nesse elo
iluminado pela luz que a paixão jaz.

v v v v v

Que correntes incríveis existem nesses oceanos
que mudam, transportam e, contanto transformam

não somente a gente, mas
toda espécie de vida e relevo

que neles abundantemente existem.

v v v v v
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Contemplando o infinito estou, sentado na areia de frente
ao mar, sempre belo e ativo, cujos segredos terei de descobrir

e, pacientemente, profundamente pesquisar.

v v v v v

Flores que insistem em aparecer
colorir, amar e crescer
para, nesse jardim de beleza e prazer
unidas e felizes nos perfumar.

v v v v v

Vejo animado um astro
totalmente iluminado e celeste
clareando momentaneamente a escuridão
desse vasto espaço que até então
somente as estrelas brilhavam.

v v v v v

Nesse lar de amor estou
observando o oceano do alto

que, às vezes me confunde,
geralmente quando estou deitado

por realmente confundir o céu com o mar
devido ao azul se misturar de fato.
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Na esfera da poesia estou criando, assim como aprendendo e,
nesse fulgor tremendo sempre darei ênfase Aquele que por

amor me criou, como também ensinou ( Jesus Cristo ),
por isso, eternamente lhe adorarei.

v v v v v

Uma casa sem crianças é como um jardim sem flores pois,
precisamos da beleza dessa magnífica natureza para nos destrair.

v v v v v

Estou fascinado pela beleza
assim como grandeza desse pequeno lugar,
Havaí que me cativou
com o seu jeito e amor
por ser verdadeiramente peculiar.

v v v v v

Quando observo a ignorância em excesso aqui praticado, realmente
fico cabisbaixo por entender que, apesar do tempo aqui existido,
muitos passaram e passarão daqui, infelizmente sem nada aprender.

v v v v v
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Reflexões exatas,
cálculos, códigos, matemática
vexames, exames contínuos
numa vida que logo passa...

v v v v v

Quando calmamente analiso as experiências vividas, francamente me
assusto, por ter visto tantos absurdos causados em uma simples vida.

v v v v v

Doenças, vícios e ilusões nos mudam
contanto, realmente transforma
seres cuja norma de fato desvia

e, com o passar do tempo...
Francamente não mais os reconhecemos,

devido a mudança ocorrida
às vezes, até de bruta forma.

v v v v v

A curiosidade juntamente com a força de vontade são realmente a
chave para o sucesso, como também os descobrimentos, que às vezes
acontecem sem se esperar de verdade.



105

v v v v v

Pureza, grandeza, beleza
aparências de uma vida...
Ou, simplesmente uma forma
gloriosa de filosofia
para, nessa vida sem agonias existir.

v v v v v

Me olhando no espelho vejo
que, realmente não sou perfeito,
muito pelo contrário...
Mas, como diz o ditado,
é apanhando que se aprende
quando, verdadeiramente estamos preparado
para a realidade aceitar
e, contanto, à nossa vida revolucionar
mudando-a de fato.

v v v v v

Cosmos que tanto amo,
universos que realmente quero
um dia profundamente conhecer
para, então, desfrutar do seu saber
e assim, finalmente na paz viver
totalmente livre e em plena união.
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v v v v v

Sol que ilumina,
mar que me espelho,

repleto de ondas cujo desejo
realmente me fascina!

v v v v v

Vulcão, tensão, explosão
marcado por vários tremores
pânico, confusão, horrores
ruínas que em breve das cinzas irão ressuscitar.

v v v v v

Circo da risada, circo da palhaçada, circos...
círculo do amor, círculo do pavor, círculos...

ciclo da gente, ciclo perene, ciclos...
circunstâncias que existem na vida de todos nós.

v v v v v

Sabe quem é rico nesse mundo?
Todo aquele que conhece e por isso segue afinco a Palavra de Deus.
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v v v v v

Montanha sagrada,
adoração diária
de fiéis constantes.
em orações sonantes
juntos numa fé nunca macabra.

v v v v v

Estudo, leitura, colégio
vocação, trabalho, esforço
que se faz quando se quer subir
nessa tão cobiçada escada.

v v v v v

Gota d’água que escorre
dentre pedras polidas
devido à força sempre ativa
dessa água cristalina
que, continuamente nelas corre
polindo-as melhor que um artista.

v v v v v
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Ouro, pedras preciosas, tesouro
bebidas, artes, prata
descobertos no fundo do mar
destro de um navio pirata
há muito tempo afundado...

v v v v v

Céu, nuvens, pássaros
sol, claridade, brilho
colorido de uma flor
qual, para mim são sempre bem-vindos.

v v v v v

Escuto-te ó ave singela
cantando sozinha nessa aquarela
cujo som realmente penetra
no tímpano que naturalmente atesta
ondas sonoras que vibram
em sua delicada membrana
sempre pronta para receber
como, também emitir
ruídos que se fazem aqui.

v v v v v
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Verduras, frutas, raízes
cores, gêneros, sabores

tamanho, peso, preço
mundo cuja diversidade

torna-o eclético, porém imperfeito.

v v v v v

Luz, trevas, plantação, colheita
noite, dia, inverno, verão
riqueza, pobreza, nascimento, morte
ciclos de uma existência en transição...

v v v v v

Terremotos, erupções vulcânicas, furacões
enchentes, incêndios, , tornados

que, verdadeiramente muitas vezes são criados
caprichosamente pelo próprio homem

para, nessa guerra generalizada
infelizmente, voluntariamente contribuir

com a destruição de nossa casa ( planeta )
sinceramente, já tão gasta e ruim.

v v v v v

O amor é como uma flor, porque,
exige cuidados para realmente não morrer.
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v v v v v

Face, lábios, olhos
nariz, sobrancelhas, cílios
cabelo, dente, pele, cor
que juntos formam o perfil de um rosto.

v v v v v

Lápis que escrevo,
caneta que corrijo,
borracha que apaga
no papel sujo pela tinta nele gasta
pragmáticos erros
quando, se quer com zelo
verdadeiramente aprender
a matéria arduamente ensinada.

v v v v v

Sol que marca,
mas, que também mata!

Essa já tão torrada
Terra onde habito
e, portanto existo,

mesmo sabendo que um dia
será totalmente queimada

pelo sol, estrela que brilha e devassa.
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v v v v v

Quando realmente se perdoa, cria-se uma nova oportunidade, para a
reconciliação surgir de verdade, e com isso, um novo relacionamento
e muita esperança.

v v v v v

Cores, luzes, palco
cujo centro encontra-se um palhaço
fazendo as suas palhaçadas,
chorando falsas lágrimas,
causando na platéia risos
devido as suas macacadas.

v v v v v

A inércia não é fruto da pobreza, mas sim, da apatia que muitos têm
de trabalhar.

v v v v v

Mato que indiferente queimam,
verde que assim padece...
Dando lugar às cidades
para mim, selvas de pedras.
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v v v v v

Anéis, pedras, cores
arte, jóias, valores

coleção que tanto admiro...

v v v v v

Beijo, sentimento, paixão
num momento cuja emoção
está diretamente relacionada ao coração
que assim, flechado pelo cupido
demonstra automaticamente sorrisos,
entusiasmo que vem do âmago e faz sentido.

v v v v v

Mergulhado nas letras estou
escrevendo e criando frases
cujo teor e beldade
realmente, descrevem o teor e poder
existentes nas palavras de valor.

v v v v v
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Bolas, triângulos, formas
desenhos que vejo
na geometria da vida.

v v v v v

Quando paro para escutar o que as pessoas têm para informar, logo
vejo que cada um de nós tem uma história para contar sobre esse
grande drama chamado vida.

v v v v v

Preparem-se para aceitarem a realidade que os cosmos são
repletos de seres totalmente inteligente, porque, nós não fomos

as únicas criaturas por esse magnífico Ser criado. Universos
que agora compreendo serem completamente populado,
assim como, realmente interligado, como tudo enfim...

v v v v v

Cachoeira sonante,
água fria e cristalina,

natureza que me fascina
por ser sempre vibrante.

v v v v v
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Tesouro encontrado em alto mar
num lugar de acesso difícil,
revelando assim segredos de um povo
para muitos totalmente desconhecido.

v v v v v

Corpo singelo e formoso
testemunha de inúmeras carícias,
talo de uma flor cujo gozo
em risos e super dengoso
beija-me abraçando-me numa paixão infinita.

v v v v v

Vejo várias flores espalhadas
por toda varanda dessa casa

cujo amor, segue a lei do Criador,
por isso somos realmente felizes
e, para o mundo damos risadas.

v v v v v

A grande realidade da existência humana é o fato que,
independente do número de filhos por ele produzido, quando

chegar o momento de daqui partirmos, partiremos
verdadeiramente só, e assim seremos julgados...
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v v v v v

 Optei existir na paz e no amor por entender ser a única fórmula
onde a felicidade em mim se manifesta.

v v v v v

Gosto dessa palavra chamada verdade por ver que,
cedo ou tarde, a mentira, portanto o engano,
ela identificará, independente do preço
que essa verdade nos custará.

v v v v v
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