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CELES

Obra cuja simplicidade revela a beleza,
assim como a grandeza da literatura poética.
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PREFÁCIO

Quando lembramos e contanto falamos de poesia, surgem logo
em nossa memória obras que lemos e portanto ficaram e, porque não
dizer marcaram para sempre o nosso espírito, graças ao conteúdo
escrito, como também, por ser magnificamente narrado. E, quando
analisamos com maior cuidado esses trabalhos, cedo verificamos que
a poesia é universal, pois não depende de um único idioma para se
expor, e com isso se revelar. Simplesmente poesia não foge ao caso,
porque teima em sua simplicidade enaltecer os versos aqui apresentados cuja beleza, riqueza e clareza nos revelam o poder que cada
poema tem em si, devido ao fato de literalmente conseguirem nos
levar para uma outra dimensão, e com isso, verdadeiramente nos arrebatar. Portanto, em poemas leves, Simplesmente Poesia nos mostra que, embora a ortografia com o passar do tempo mude, a língua
continuamente evolve-se e nessa evolução revela-nos como realmente é extensa, valorosa e poderosa quando corretamente escrita e minuciosamente relatada, deixando no papel ou na tela do computador
a beleza e marca daquele que, usando a metodologia da simplicidade
em palavras com dedicação, perseverança e amor a criou, para então
vê-la expandir, iluminando esse universo que, como eu, tem sede de
nas letras simplesmente fluir com fervor revelando para todos a grandeza, interligação, beldade e valor que as palavras têm quando escritas com sapiência e amor.
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Se diariamente conseguir construir
pelo menos um simples poema,
então, me sentirei útil perante o mundo,
por saber que fiz alegremente,
como também livremente,
algo em prol da palavra escrita.

e-mail para contato:
silvio.parise@hawaiiantel.net
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Quando analiso o poder linguístico existente na poesia,
livremente sorrio, devido a alegria,
por entender que não existem fronteiras.
Esse é o poder que a poesia tem,
principalmente se fôr de forma lírica,
porque a música é uma linguagem universal.
Portanto, não será escutada,
cantada ou tocada somente aqui...
Ela atravessará o cosmos,
atingindo seres e universos
de costumes para nós talvez complexos
mas, de um entendimento e beleza
que me deixam aspirar e, nesse desejo,
gradualmente na poesia evoluir
amando-a sempre à sorrir
por ser uma arte peculiar.
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SOBRE O AUTOR
Primeiramente agradeço ao meu adorado e super amável Deus
( Jesus Cristo ) pela realização de mais um trabalho literário, qual,
espero poder agradar aos amantes da poesia.
Numa tarde chuvosa no dia 30 de junho de 1957, nasceu no
bairro do Catete, na maravilhosa cidade do Rio de Janeiro, o poeta,
escritor, contista, compositor, filósofo, tradutor e missionário cristão
sem denominações, Silvio Parise, filho de pai italiano ( Giuseppe Antonio Parise ) e mãe brasileira ( escritora e poetisa Mainá Medeiros ),
ambos já falecidos, tem um irmão gêmeo, qual muito estima. Desde
criança que o autor aprecia a literatura, pois teve a felicidade de ter
como mãe uma literata, professora e amante da literatura mundial,
além de ser uma devota cristã, razão pelo qual quando tinha cinco
anos de idade e logo após o jantar, sua mãe criou o hábito de levarnos para a cama e lá, indiferente ao cansaço de suas tarefas diárias,
ler todas as noites em alta voz livros infantis até realmente adormecermos. A literatura que mamãe costumava adquirir era sempre da melhor qualidade pois, era constituída de nomes como Antoine De SaintExupery ( O Pequeno Príncipe ) – o primeiro livro que ela leu para
mim, além da Bíblia e do Conta Outra Vez ( Monteiro Lobato ), e
diversos poetas, nomes como Olavo Bilac, Machado de Assis, Carlos
Drummond de Andrade, etc. e, profundamente acredito que esses
momentos muito bem investidos juntamente com a proteção divina foi
o que verdadeiramente me transformou, fazendo-me realmente amar
a literatura, e no processo, uma vez absorvido, resultar no que de fato
sou hoje. E, embora ainda não seja um escritor profissional, escrevo
poesia por amar as letras pois, elas sempre me transportam, portanto
me levam para uma outra dimensão, qual, livremente revela-me o
âmago contido em cada palavra para, uma vez corretamente arrumadas criar uma literatura cuja alma refletirá o caráter de quem à criou
com sublime amor e vocação.
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Mas mesmo assim e apesar de ter sido exposto a erudição
ainda muito criança, só comecei a escrever poesia com a idade de
treze anos, surgindo primeiramente os poemas líricos e logo depois os
versos, pensamentos e poetrix, contabilizando até o presente momento
mais de cem composições cujos estilos são: Samba, Bossa Nova,
Romântico, Soft Rock e bolero ( todas registradas ), assim como,
mais de 3 mil poesias, sonetos e pensamentos. Publicou 18 livros
poéticos e está presente em mais de 100 Antologias nacionais e internacionais, quais, recebeu alguns prêmios e colocações de destaque,
valendo a pena referir pela importância, o 9th Brazilian International
Press Award com a coletânea Brava Gente Brasileira em Terras Estrangeiras – Vol II ( 2006 ). Silvio viveu quase vinte e dois anos na
cidade de Recife, PE., Estado onde reside grande número de seus
familiares e alguns amigos, contanto, onde passou a sua juventude.
Em 1979, imigrou com a sua família para os EUA, onde já residia o
seu pai, uma tia e primos, no Estado de Rhode Island, onde residiu
por vários anos. Parise é deficiente visual ( portador de glaucoma ),
estudou Artes Liberais no CCRI mas não concluiu, parando quando
cursava o segundo ano universitário. Em meados de 2013, mudou-se
para ir viver no Havaí, na bela ilha de Oahu, onde já residia a sua
amada esposa. Pratica meditação há mais de dez anos e é seguidor
da Doutrina Internacionalista por acreditar ser possível se viver num
mundo sem fronteiras e na paz. Dentre as Antologias em que está
presente é importante salientar o Prêmio Valdeck Almeida de Jesus
assim como a Antologia Internacional Roberto Del Secchi. É uma
constante presença na revista Varal do Brasil, situada em Genebra,
Suíça.
Página Eletrônica:
http://www.recantodasletras.com.br/autores/silvioparise
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A Poesia
Sorria!
Para que viver de agonias?
E vamos juntos celebrar
a Poesia que diariamente dá
realmente alegria.
E, nesse universo viver
aprendendo com ela o saber
importante para o crescimento
do povo que sinto,
está cansado de tanto sofrer.
E assim, prosseguir amando sempre!
Deixando fluir livremente
a paixão naturalmente,
em versos que eternamente
a Poesia carinhosamente mudará.
Permitindo à todos sonhar,
transformando-nos então completamente
num ser cuja mente
a Poesia constantemente estará.
Independente do lugar que estejamos,
guiando-nos, para que assim,
com o seu amor sem fim,
verdadeiramente possamos nos espelhar.
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Vela acesa
Vela acesa...
Chama viva do amor
que na labareda queimou
numa noite de luar
Vela acesa...
Que alegria!
Unidos na fantasia
no aniversário a cantar
Vela acesa...
Que tristeza!
Na dor de uma partida
ó, vela maldita!
Que nos causa tanto sofrer
Vela acesa...
Iluminando o ambiente
no requinte presente
acesa sempre na hora em que vamos ceiar
Vela acesa...
Que mais de ti diria?
Nua e sempre fria
iluminando o altar
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Vela acesa...
Em ti não vejo sombras
somente as mariposas tontas
que te rodeiam a vaguear
Vela acesa...
Por uma sublime paixão
que irradia o coração
de todo aquele que estar a namorar
Vela acesa...
Dos mortais peregrinos
que na fé perante o destino
carregam-te sempre a rezar
Vela acesa...
Nas noites onde as trevas parecem não ter um fim
tu nos ilumina, ó velinha benta...
E com a tua chama nos clareia
o que procuramos no escuro quase a palpear
Vela acesa...
Que mais direi de ti?
És sempre uma companheira
iluminando-nos até o teu fim
Vela acesa...
Que baila neste teu brilho,
clareando danças sempre
nessa chama ardente
que verdadeiramente és tu
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Vela acesa...
Quantos risos e quantas lágrimas
presenciaste em tua vida
nesta cera derretida
ardeste até se apagar...
Vela acesa...
Um perfil muito intrigante
pois, quando acesa, clareias tudo e todos
nesta luz realmente elegante
Vela acesa...
Das promessas sem fim,
procissões longas e monótonas
mas, que o povo não te deixa
mesmo quando estás quase sem brasa
Vela acesa...
Do perigo à necessidade
estás sempre presente
quando te precisam como sempre
naquelas derradeiras horas
uma luz para os iluminar
Vela acesa...
Eu também te tenho agora
não por fé, mas é que a aurora
teima em aqui não chegar.
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Dia do Escritor
O Dia do Escritor foi escolhido
para devidamente homenagear
todo aquele que escreve
e portanto, na literatura se atreve
sem receio de críticas
à fundo nas letras mergulhar.
Pois de fato não tem medo
do que possa surgir,
porque realmente ama
até as palavras mais profundas
cujo dicionário revela-o sem fingir.
Por isso acho justo e digno
realmente terem escolhido
pelo menos um dia para nos homenagear
pois, exatamente como eu,
muitos pagam para verem os seus trabalhos publicados
passando até necessidade
por darem prioridade ao que amam
verdadeiramente sem nenhum engano
daí, escreverem com toda vontade
infelizmente, sem nenhuma assistência
mas, completamente livre de qualquer vaidade.
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Letras
O meu lazer está na tinta
e o amor em meu coração
que assim, unido nessa paixão
deleito-me livremente sem ilusão
diariamente na escrita.
Porque amo as Letras!
Por isso, costumo abraçar os vocábulos
dançando em versos raros
portanto, num diferente compasso,
trazendo sempre em meus lábios uma canção.
Porque entendo que a poesia difunde-se sempre pro alto
e, nesse processo me lanço,
sabendo que não me canso
por viver amando-a e diariamente compondo-a
contanto, fazendo o que gosto e sinto
realmente não ser proíbido.
Aliás, as letras até ajudam soltar o que penso
como também o meu canto
daí, me sentir totalmente feliz e descontraído.
Pois gosto de lirismo
por ver nos poemas líricos
não somente uma forma de comunicação
mas, a paixão demonstrada pelo poeta
que através das Letras singelas
consegue atingir, para a sua alegria por fim
uma interligação verdadeiramente plena.
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A saga da comunicação
Gosto muito de pesquisar
fatos diversos que chamam a minha atenção
como, as diferentes formas de comunicação
e o percurso que tomou até chegar
ao nível que hoje temos cá.
Porque, quando paramos para analisar
toda a sua trajetória,
logo notamos que estamos vivendo
num tempo cuja comunicação
está de fato atingindo o ápice!
Embora, em nome da verdade,
esteja cada vez mais complexa.
Graças ao grande desenvolvimento
nessa vasta área, qual, sinto,
que realmente apenas começou
pois, observo que cada dia que passa
aumenta incrivelmente as invenções
envolvendo a eletricidade, o sol, satélites
e até mesmo o próprio vento,
assim como moléculas, água, como também os átomos
que, uma vez entendida e completamente interligada
cria formas de comunicações para muitos até rara
porque obviamente nunca viram
nem muito menos entendem
que a comunicação é complexa e profunda
pois envolve diferentes civilizações
que vivem espalhadas num quase infinito cosmo
19

de beleza, grandeza, complexidade e profundeza
mas, que francamente narrando, simplesmente adoro!
em grutas, pedras ou pirâmides com as de hoje,
que rapidamente e diariamente são criadas
como: diferentes tipos de sons,
desenhos em lavouras ( crop circles )
ou, até mesmo diversas aparições de luzes
e estranhos objetos nos céus,
vemos que a saga da comunicação
é profunda, complexa e tem várias áreas
para se analisar, estudar e aprender
as maravilhas que consistem no saber
que, mesmo escondido através de códigos
se comunica em períodos sem fim
livre e constante à cada instante,
para quem quiser absorver
e nessa comunicação crescer
interligando-se no processo com diferentes seres
completamente inteligente e que habitam
em universos paralelos mas longínquo
sem precisar esse planeta fisicamente deixar
porque aprendeu a se comunicar telepaticamente
usando apenas o poder da mente
que aliás, é um órgão super complexo
mas, juntamente com o coração incrivelmente capaz.
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Ajuda espiritual
Quando começo a escrever um poema
a sua construção ocorre naturalmente e,
para ser mais explícito, acredito que recebo ajuda espiritual
porque, algumas vezes as palavras caem como uma chuva,
conversa essa que para uns parece ser totalmente absurda!
Mas acontece, que isso não ocorre somente comigo,
pois muitos nesse mundo recebem ajuda espiritual.
Contanto, vos afirmo isso ser uma realidade
acreditando virem dos poetas que um dia por aqui passaram
e, mesmo estando no outro lado agora, vivendo como espírito,
pois, vividamente acredito isso ser possível
embora saiba, por análises por mim realizadas,
que essa comunicação só acontece entre aqueles
que estão preparados para enfrentarem o cosmo de fato,
entendimento que aos poucos vem sendo revelado
como também compreendido para, sem medo e
completamente de graça seus poemas através de nós
serem escritos, lidos e, até mesmo pela ajuda de um médio
serem realmente psicografados
portanto, ser enviado pelo poeta que mesmo vivendo
no outro lado, continua de fato escrevendo
interligando-se assim com todo amor
porque quer que seus trabalhos sejam revelados
ou, por simplesmente amar a escrita e,
por estar num plano superior, realmente não se importar
que os seus poemas sejam publicados no nome daquele
poeta que ele ou ela com muito gosto verdadeiramente doou.
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Vamos mudar!

Vamos seguir minha gente
uma vida sempre amando
as pessoas que esse mundo
opresso, raivoso e confuso
diariamente nos dá.
Contanto, vamos cantar!
as canções qu e costumamos
cantar entre soluços e pranto
para todo o universo escutar
Vamos também sorrir!
O sorriso da esperança
que aliás, é sinônimo de bonança
prosperidade, amor e tranquilidade
Vamos francamente falar!
Em tom de alegria
mostrando que essa magia
de fato ainda está cá
E, vamos com isso mostrar
para os cegos que não vee,
que a felicidade não tem paredes
portanto, ela pode também te conquistar
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E assim te abraçar
fazendo-te realmente sentir
que o amor está aqui
esperando apenas por ti
Para então compreenderes
que essa falta de amor hoje existente
não é mais do que uma tremenda sede
prisioneira por paredes que o próprio humano escolheu
Porque infelizmente entendeu
que a felicidade não existe
razão porque são tão tristes
e solitários incansavelmente plantam
Portanto queridos vamos mudar!
Essa forma boba de pensar
e, unidos sigamos a corrente
onde o amor reina sempre!
Pois assim, os costumes banais
que até aqui vocês viveram
serão logo substituídos pela boa razão
que aliás, é fruto de uma mente capaz
daí, reconhecer que urgentemente deve mudar
Para assim, livre por fim, de agora em diante
procurar tomar sempre as decisões corretas,
abandonando os vícios que quase vos destruíram
para então, uma vez no bem,
felizes seguirem a estrada certa.
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Lembranças do Velho Chalé
Hoje, eu tirei para recordar
tudo aquilo que vivemos
naquele velho chalé que sinto
em nós nunca morrerá...
Pois foram momentos gostosos
de inverno que passamos
num lugar que adoramos
por ser distante de tudo
e ali, longe de tantos absurdos
de frente aquela paisagem formosa
mergulhávamos em versos e prosas
muitas vezes, até surgir a luz de uma nova aurora
para assim, repletos podermos deitar.
Porque naquele velho chalé,
o amor verdadeiramente repercutia
entre nós, não filhos da orgia
mas, é porque acreditamos
que o amor é simples e brando
quando sem nenhum engano
nesse universo insistimos em ficar.
Daí, eternamente lembrar
as delícias que vivemos
quando de férias partíamos
para essa região de grandes lagos
onde até o velho chalé solitário
quando nos via de fato parecia sorrir
no meio daquele ambiente que enfim
francamente amávamos.

24

Iate
Adoro quando sou convidado por alguns amigos
para nas ondas desse mar magnífico
com ternura e vigor navegar,
aproveitando assim o que a vida nos reservou
portanto, abraçando livremente o amor
que, francamente, sempre está no ar.
E assim desinibido viver
uma vida realmente plena!
Nesse iate que obviamente fascina
como, realmente atrai
verdadeiramente as atenções e muito mais...
Porque sinceramente é lindo!
Comparando-se com um cisne branco
que, elegantemente navega
com todo conforto, tecnologia e rapidez
nas águas desse oceano pacífico
profundo, romântico e belíssimo!
Por isso, naturalmente tira
o medo que sempre atiça as nossas emoções
que, por outro lado,
está somente preocupados em conhecer,
como também passear, retribuir e amar,
Iate cujo amor nitidamente se vê
independente das águas que navegar.
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Quando o silêncio é maior do que as palavras

Sozinho em meu quarto reflito
sobre o poder que o silêncio tem
pois, é nesse exato momento
que realmente aproveito para refletir
nas tolices que diariamente dizemos
como, comumente também escutamos
e, calado por algum tempo analiso...
Porque, sinto que essas bobagens na verdade se tornam
palavras simplesmente perdidas ao vento
quais, de fato nunca mais retornam,
ferindo no processo quem às escutou.
Daí, imensamente apreciar o silêncio,
principalmente nos momentos em que medito
pois, verdadeiramente acredito
ser maior do que as palavras
quando erroneamente faladas
porque nele, sempre obtemos o que procuramos
principalmente nas horas em que procuramos ficar só.
Pois sei por experiência própria que,
quando passamos a escutar opiniões alheias
vindas por causa da inveja
ou, simplesmente devido a fofoca,
temos realmente que tomar cuidado
26

porque, se aquilo que escutamos
afetar a nossa mente, então,
francamente temos a obrigação,
até mesmo devido a sanidade mental,
dessas palavras imediatamente ignorar
caso contrário, seremos prejudicados.
Por isso, sinceramente valorizo o silêncio
por saber ser prioritário,
principalmente naquelas horas quando estamos sós
e as palavras que outrora escutamos insistem em nos machucar.
Contanto, não tenham medo do silêncio
pois, dependendo do momento pode ser até sábio!
Porque às vezes é melhor ficar calado
portanto, realmente não articular,
do que falar sem pensar e no processo prejudicar
uma amizade que francamente poderia durar
vibrantemente uma vida inteira.
Portanto, abandonem essa besteira de falar por falar...
Pois isso não significa ter uma voz,
porque o silêncio é necessário para revivermos
um determinado momento
realizado logo após uma conversação,
especialmente se essa teve relevo.
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Rosa dos Ventos
Observo como é prático
essa rosa dos ventos que acho
ser um retrato fantástico
que o homem, sempre criativo de fato, criou.
Por isso à tenho com muito amor
repousando com harmonia e esplendor
no papel um desenho que me deixa perplexo
devido a sua beleza, estética e valor.
Pois, quando paro para analisar,
verifico que até hoje ela serve
não só para nos decorar
mas, também para nos guiar,
como fez por muito tempo outrora.
E, embora agora tenhamos aparelhos
que realmente nos ajudam até nas buscas
por verdadeiramente serem precisos,
confesso que até hoje muitos te carregam
ao lado direito de seus lemes
para então, juntos sempre,
confiando em Deus constantemente,
livremente seus destinos navegarem.
Rosa dos Ventos que assim
de uma certa forma serve
como uma espécie de amuleto
que, diretamente ou indiretamente guiará
sempre para águas tranquilas
todo viajante que sem receio nela confiar.
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LUIS VAZ DE CAMÕES

Lembrar Camões, é observar um poeta
Universalmente famoso, embora
Intrigante e paradoxo
Se analisado à fundo, pois,
Vale a pena se ler
As enormes aventuras
Zelosamente vividas, se olhado
De vários ângulos,
Exatamente
Como a sua vida foi e, se realmente
Assimilarmos, logo entenderemos esse
Mestre cujas letras ardentes
Obviamente nos faz refletir nessa
Existência que enfim,
Sofreu mas viveu por um fim.
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Reconhecimento
É noite... e aqui estou
debruçado no caderno
escrevendo fatos que vejo
serem válido e terem teor.
Porque enfim sou escritor,
embora, reconheça quase desconhecido
mas, apesar dos pesares sigo
narrando o que vejo, sinto e penso
pois, na realidade não me preocupo
com fama durante esse momento
por entender que muitos
exatamente como eu,
escreveram mas viveram totalmente desconhecido,
sendo descoberto e contanto distinguido
em alguns casos décadas depois de terem se passado,
por isso não estou preocupado
porque, apesar de modesto,
conheço à fundo o meu valor, é claro.
Acho importante esse reconhecimento
pelo encorajamento que diariamente me dá
por escrever poetando cenas e temas que amo
dignificando assim a língua e o mundo,
porque o ego há muito tempo que guardei
para realmente no futuro
ou, mesmo agora no presente
obviamente não me castigar.
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As Estrelas nascem para brilhar
Te escutei cantar e também tocar
naquele palco superanimado
e, confesso, que fiquei entusiasmado
perante tão lindo retrato
pois vi o público te aplaudir e gritar
em alta voz teu nome sem cansar
e, livremente sorri
porque entendi que as
Estrelas nascem para brilhar.
Por isso estou feliz
pois, realmente sempre quiseste
desde criança e ainda na creche
a fama poder te marcar.
Hoje, tens fãns e sucesso
fruto do trabalho, fé e nexo,
mas, o que mais admiro
é de fato a tua personalidade
porque na realidade nunca mudaste
muito pelo contrário...
Daí, entender bem claro
que as estrelas nascem para brilhar
talvez, porque têm de entreter
oferecendo ao povo alegria e saber
para assim, o mundo por fim
contente e na paz calmamente viver.
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Conhecimento
Cada livro que se divulga
e portanto se lê,
é um trabalho que saiu das escuras
aumentando contanto o saber.
Por isso estou feliz
em divulgar a leitura
para assim ver o conhecimento
que inclusive não tem fim,
se propagar como se fôra sementes
para então eternamente
podermos viver nesse universo
de sapiência que atesto,
ser o único jeito
quando se quer existir sem medo
na liberdade que vem
da consciência dos que têm
noção das coisas nunca absurdas.
Porque coexistem num amor livre
sem complexos ou mitos,
aceitando nunca aflito
a realidade simples e pura!
Pois, entendem que a verdade
é exatamente como o saber.
Por isso abraçam o absolutismo implacável
acatando o conhecimento
porque sabem, como também sinto,
que a arte poética apesar de seus labirintos,
possui no íntimo uma enorme vontade de divulgar,
aprendendo nesse processo sem vaidades
tudo que adquiriu e contanto transmitiu livremente
em prol do conhecimento sempre,
que aliás é ilimitado.
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Rio dos meus encantos
Falar desse Rio, é falar dos encantos
que nesse país se tem tanto
como todo belo sonho,
repleto verdadeiramente de esplendor.
Começando com o Cristo Redentor,
que já virou um cartão internacional,
de braços abertos guardando
esse Rio dos meus encantos,
cidade mesmo fenomenal...
Para em seguida falar do pão de açúcar que já
também se tornou conhecido
pelo mundo que digo,
vem realmente saborear esse passeio sem trilhos.
Pois, finalmente aprendeu a gozar das delícias que temos
em alturas que sinto já serem até familiar...
Sem esquecer de mencionar
essa magnífica natureza
que, com toda certeza,
agrada à todos que aqui chegar.
E assim existimos nesse tremendo lugar,
cidade maravilhosa, majesticamente formosa,
simplesmente peculiar...
Que soube carinhosamente me abraçar,
e até mesmo chorar,
naquele dia em que nasci,
e portanto, para aqui vim,
Rio dos meus encantos de ninar.
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A Palavra
A razão pelo qual a Palavra existe,
é porque tem de ser expressada
diariamente pelas praças gerando assim tom e graça.
Para então as vidas numa comunicação fantástica
poderem livremente fluir, trazendo com isso a paz
que aliás, só vem através da interligação
sempre nobre, sempre jovem, sempre viva!
Pois, a Palavra é forte!
E até costumo compará-la com a dinamite
devido ao poder que nela existe
exprimindo portanto respeito e saber.
Porque todos que conhecem com fluência
o seu vocabulário ou seja: essa magnífica língua,
sabem que o meu é vasto por causa das conexões
que fazem a linguística soar com vontade
graças à nossa própria voz.
Tudo por causa do conhecimento que constantemente
adquirimos quando queremos e, contanto,
aberto à Palavra ficamos.
Daí, ser eloquente dizer que a Palavra em si
dignifica e ilumina todo e qualquer ser
que de fato tentar aprender.
Pois sem ela ficamos completamente no escuro
frio, rude, pobre, cego, mudo e surdo
portanto, sem meios ou modo de um novo alvorecer
que possa chegar, brilhar, florir e aquecer.
E, como o sol faz em todo jardim de boa semente
e bem irrigado, isso mesmo também acontece
com todo aquele que verdadeiramente
a Palavra realmente entender
porque esse processo te fará incrivelmente engrandecer.
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Acontecimentos
Acontece, que hoje aconteceu
o que sempre acontece...
Acontecimentos que repentinamente ocorrem
francamente quando não esperamos
ou seja: um beijo de surpresa sem nenhum engano
que, geralmente acontece por acontecer...
Porque na realidade não esperávamos,
surgiu, digamos pelo momento
oportuno ou simplesmente legítimo
criando um quadro de verdadeira beldade.
E assim, após cada acontecimento,
formamos uma cena quase perfeita
pois, detestamos isolamentos
e, embora vivamos cada momento
elaborando no processo eventos
que, eternamente ficarão registrado
na nossa nunca modesta história.
Formada por grandes acontecimentos
instantâneo e portanto nem sempre perfeito
porque na verdade não os programamos,
apenas permitimos que surjam
pois de fato queremos aprender
e, em cada acontecimento unidos crescer
independente do que possa realmente acontecer
porque, sinceramente no amor acreditamos,
razão pelo qual os acontecimentos
naturalmente ocorrem sem nenhum espanto.

35

Poema

Realmente ao ler minuciosamente seu poema
confesso que fiquei simplesmente boquiaberto
por ver nos versos perplexo
o número imenso de palavras
explícitas, embora totalmente veladas,
construídas numa estrada empoeirada,
destituído de essência
e completamente sem nexo.
Mas, como dizem que o amor é cego,
no meu refúgio procuro entender
as razões, assim como os porquês,
que levam tanta gente a viver
enganando e sem se querer
totalmente alheios ao saber.
E nessa reflexão adormeci,
despertando com o clarão de uma nova aurora,
sentido até pelos belos pássaros
que em seus galhos felizes louvavam
mais um dia dessa existência maravilhosa.
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E contente até chorei,
pois escutei e também vi
da janela de meu quarto
como as aves se amam de fato,
por isso em seus cânticos
sempre muito bem sincronizado,
soarem poemas de amor.
Refletindo assim um universo de teor
realmente, totalmente diferente
do vivido por tanta gente
que, infelizmente prosseguem
numa existência de grande dissabor.
Daí, ter imensamente apreciado
o poema que excepcionalmente escreveste,
devido a tremenda realidade e inspiração
porque nele, poetando, sapiamente revelaste
um mundo que, quanto ao saber,
infelizmente é uma nulidade.
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Fantasia
Adoro mergulhar na poesia
e na fantasia permanecer
criando, corrigindo e narrando
versos de beleza, saber e prontidão
aproveitando assim ao máximo a imaginação.
Porque, a fantasia a gente cria
para o mundo naturalmente apreciar
e nessa alegria poder continuar
sonhando e, contanto desejando
sempre o melhor para todos!
Enquanto, por aqui continuamos
recriando um universo que já não é mais novo.
Por isso, nessa fantasia vivo
realmente cada espaço do meu tempo
que aliás, sei que é precioso!
Pois, cada momento que passa
independente da beleza, soberba ou graça,
verdadeiramente não terá retorno.
Daí, gostar da fantasia,
por entender que tudo aqui é uma grande ilusão,
mas mesmo assim não existo na rebeldia,
nem tão pouco na nostalgia,
admiro apenas a fantasia,
apesar de às vezes existir absurdos...
Por ser real e ter um brilho,
além de ser emotivo, e contanto,
ser repleta de emoção que, para uns vale ouro.
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Palavras...
Palavras... Palavras... Palavras...
Como posso te descrever...
Quando sei que és superimportante para mim!
Pois de ti partem os significados e sons
que livremente atingem os tímpanos
viajando até chegar nos corações.
Sem esquecer da garganta ou do nariz
que esses sons afinam,
nem muito menos da mente
que armazena continuamente
tudo que pensamos, escrevemos ou falamos
enquanto atinamos os sentidos.
Por essa razão me felicito
e, obviamente à Deus agradeço
por manter as minhas faculdades
embora saiba, que nada obtemos de graça
pois tudo tem um preço para se pagar.
E mesmo que você, isso que acabei de dizer
realmente não concordar,
saiba que tens todo direito em discordar,
contanto que use em vez da violência
palavras cuja sapiência irão te relevar.
Porque as palavras foram por nós criadas
unicamente para enaltecer
a comunicação juntamente com o saber
para assim, unidos por esse fim,
possamos usufruí-las pra valer.
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Uma flor no jardim

Uma flor no jardim
que bela proeza!
Deus com dedicação e franqueza
carinhosamente à nos ofertar
Uma flor no jardim
que grande beleza
rica como a natureza
sempre a nos encantar...
Uma flor no jardim
que relevo! Que perfume!
Aroma de magnitude
que cativa todo o lar
Uma flor no jardim
que mera simpatia
mostrando que por todo o dia
irá alegremente nos embelezar
Uma flor no jardim
dentre elas a mais bela
tu, ó rosa singela
que me deixa à desejar...
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Uma flor no jardim
sempre viva e brilhante
com esse eterno semblante
que conquista os corações dos que se amam sem cansar...
Uma flor no jardim
quem te criou não fui eu,
mas sei que foi Deus
somente por nos amar...
Uma flor no jardim
símbolo de amor e pureza
pois, quando analisada vemos a grandeza
desse Ser que tudo conduz
Uma flor no jardim
sempre rica, sempre bela!
Realmente uma verdadeira aquarela
que cativa e apaixona a quem te olhar...
Uma flor no jardim
que tanto me agrada...
Porque sem ti não há graça,
pois a beleza reina em ti.
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Bate-papo na Internet
Conversando e divulgando
tudo aquilo que produzo,
descobri que não é um absurdo
nessa rede se entregar
e, realmente deliciar
as idéias oferecidas
muitas vezes sem medidas
para esse mundo que já
verdadeiramente aprendeu
de fato a se comunicar.
E assim sigo,
inúmeras horas trocando
informações num segundo
com os olhos sempre pregado
ao monitor e teclado
que acho surpreendente
pois consegue colocar tanta gente
em bate-papo adequado
sem ligar como antigamente
às terríveis distâncias,
caminho cuja esperança
o homem venceu sim senhor...
Prosseguindo com o seu amor
muita luta e tremenda coragem
para hoje, tudo ser uma realidade
e assim, possamos naturalmente dialogar
batendo papo na internet
que sei em breve, também irá mudar.
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O Poder das Palavras
Palavras...
Que constantemente costumamos formar
para assim, uma sábia conversação
podermos realmente criar
independente do idioma ou da música
que essa conotação possa nos levar.
Porque as palavras verdadeiramente têm poder!
Daí ser imprescindível primeiramente
a gente parar, refletir e pensar
antes de articulá-las
pois, devemos ter o devido cuidado
quando às pronunciamos
independente da forma que usamos
para assim não machucarmos o outro lado
ou seja: aquele que recebeu.
Porque a comunicação tem várias formas
como também aspecto,
para com isso não perdermos o nexo
importante em toda sentença.
E assim, maravilhado observo
o poder existente das palavras
para, nesse contexto brevemente lembrar
que foi através da Palavra
minuciosamente usada
que a vida brotou até hoje sem parar.

43

Imigrar
Imigrar não é fácil,
muito menos se adaptar
aos costumes que agora temos de enfrentar.
Começando no próprio lar
quando queremos ler o jornal
ou, simplesmente relaxar
assistindo um programa na televisão
realmente nesse momento nada peculiar.
Pois a língua é diferente,
assim como o visual
das pessoas que se apresentam
na televisão à cabo que vejo
ter uma tecnologia fenomenal.
Sem se falar da alimentação
que é totalmente diferente,
causando saudade na gente,
principalmente quando lembramos
das comidas quentes que gostamos
ou, simplesmente das frutas maduras
que diariamente comíamos
e, em certos casos bebíamos
tanto que gostávamos!
Porque tudo é diferente
quando se imigra para uma outra nação,
costumo dizer que naquele momento
verdadeiramente nascemos
pois de fato teremos de aprender tudo de novo.
Portanto, se você também pensa em imigrar,
comece agora mesmo à se preparar
para uma nova vida noutro torrão pacientemente enfrentar.
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O meu vizinho
De camisa e calça nova e super feliz,
o meu vizinho para todos acenava
sorridente e cheio de graça
e, após lentamente abrir o portão de sua casa
calmamente no sentido da praça caminhava.
É, que hoje, realmente é um dia para ele especial
por ser o seu anivarsário
qual, está celebrando desde cedo
bebendo com os seus amigos na praça e jogando dominó.
Porque ele já é aposentado,
como também é a sua esposa
daí, enquanto ela prepara a festa
de mais uma alegre primavera,
ele contente festeja com petiscos e cerveja
mais um ano de existência.
Confesso, que admiro esse meu vizinho
por ver que a união está sempre presente,
caso raro entre as pessoas que bebem
pois, geralmente persiste o conflito.
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E assim, quando chegou o período da tarde
decidi, mesmo sem muita vontade,
porque na realidade estou cansado de tanto trabalhar,
rapidamente passar pela praça
onde ele e os seus amigos estavam
para, então lhe dar um abraço
e sinceramente te desejar
votos de muitas felicidades.
Acontece, que quando cheguei no devido lugar,
vi que o meu vizinho lá não se encontrava
pois, juntamente com os seus amigos foi
jogar há já tão famosa pelada
num terreno baldio que fica por detrás de sua casa.
Mas, como tinha muitas coisas para fazer
prossegui no sentido do centro,
retornando já ao escurecer.
E, ao passar em frente de sua casa
fui abordado por ambos que em alta voz me convidaram
para entrar e assim participar de seu aniversário.
Afirmo que fiquei surpreso com o calor de seu convite,
embora ao mesmo tempo visse
a presença do álcool em seus corpos.
Mas mesmo assim aceitei e calmamente entrei
naquela casa onde o som estava incrível!
Para, finalmente juntos celebrarmos
o que outrora pensava ser impossível.
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Ciranda
Hoje, eu quero brincar
na ciranda que o meu grupo criou
e, ao longo da noite dançar
com os amigos que já
estão se preparando com muito fervor.
Porque aqui, nessa praia de beleza sem fim,
geralmente uma vez por mês nos encontramos
para, livre de enganos nos divertirmos por fim.
Pois a vida não requer só trabalho
caso contrário, tornaríamos escravo
contanto, nesse conceito vivemos
porque aprendemos que tudo nessa existência
deve ser realmente moderado.
Portanto, aqui estamos reunidos
quase despidos pisando o areial
e, de vez em quando olhamos para o céu
pois tem uma beleza toda natural.
Para então, animados devido a paixão,
juntos livremente dançarmos
a ciranda que alegra e nos leva
para uma outra dimensão de fato.
E, quando mais tarde surgir uma nova aurora
animados verdadeiramente continuaremos
para assim, nesse mar tremendo!
Molhar esses corpos sedentos de tanta emoção
revigorando-os na nova aurora.
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Multiculturalismo
Vamos de fato abraçar
o multiculturalismo que já
realmente construiu tanta amizade
e nessa lealdade verdadeiramente continuar.
Porque a nossa sociedade,
precisa urgentemente conhecer
o poder que as pessoas possuem sem enganar.
Para assim, naturalmente mostrar
que realmente somos capazes
de encarar com seriedade, amor e coragem
tudo aquilo que vem à nos castigar.
Como por exemplo: os tabus que criamos sem questionar
a nossa íntima imagem
que, pulverizada pela maldade,
começou a espalhar o ódio sem pensar
que brutalmente fere e tanto marcou
vidas que só o amor pode ressuscitar...
Por isso, hoje vos peço
para de uma vez por todas mudar
o sistema que coletivamente criamos
de aprisionamentos e enganos
porque erroneamente pensamos
ser o que Deus escolheu para nos orientar.
Portanto, aqui solicito clareza para todos!
Principalmente desses que nos governam
nesse mundo tão rico, lindo e singelo.
Daí, imaginar que vale a pena insistir
e nesse pluralismo ideológico sonhar
como, também idealizar um novo sistema
completamente livre de dramas, mentiras e preconceitos
que no fundo só faz nos atrapalhar.
Contanto, se você pensa como eu
então, venha depressa se unir
ao multiculturalismo que sei por fim
criará muitas obras e te deixará no apogeu.
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Doutrina Internacionalista

Sem se importar com fronteiras
bandeiras, línguas, credos, partidos políticos
como também fajutas e arcaicas tradições,
o autor simplesmente focaliza
no que essa magnífica doutrina internacionalista
é capaz e constantemente traz há inúmeras vidas.
Que, exatamente como ele amam a paz
e veem o planeta como uma só nação
pois, verdadeiramente entendem
ele ser a nossa casa, portanto, o nosso habitat.
Daí acharem um tremendo absurdo
o que muitos diariamente vêm fazendo
nesse planeta sinceramente tão lindo...
Tudo em prol de um estúpido crescimento
que na realidade desbrava e mata sem piedade
o que Deus um dia alegremente criou
e, livremente ao cosmo falou ser magnífico!
Por isso decidi à finco seguir
essa doutrina que francamente não fere
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a consciência dos que ainda entendem
que se o homem nesse atual presente
de fato não mudar a sua mente
então, tudo que ele arduamente criou
imaginando em sua ilusão ter valor
repentinamente será destruído.
E sabem realmente o por que?
Porque a doutrina internacionalista é a única
dentre tantas que ainda tenta
às vezes confesso, até sem muita paciência,
colocar ordem nas praças
devido a desordem generalizada
que no fundo foi criada para deixar as massas
ignorante, doente e, obviamente pobre
para assim, facilmente controlá-las
infelizmente até as suas mortes.
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Virtudes
Quem realmente pensa
e, erroneamente atesta que a virtude não existe,
infelizmente está persistindo numa total burrice,
e além disso não vem crescendo como essa vida exige.
Porque todo aquele que insiste em viver na castidade,
descobriu nessa vida uma grande verdade,
pois essa é a real grandeza
que a virtude nos revela com plena certeza
que vale a pena viver amando
contanto, gozando os frutos da santidade.
Porque essa vida é breve...
E, pelo menos para mim, afirmo ser uma escola
pois daqui, nada de material levaremos,
somente o que de bom aprendemos
para o nosso próprio desenvolvimento
como por exemplo: as virtudes
que, uma vez praticada, nos levará para uma outra área
contanto, nunca mais ficaremos na escuridão.
Porque essa vida tem várias estradas
quais, chamo-as de labirintos
portanto, só fica nesses becos completamente perdido
quem foge do brilho, por preferir existir na escuridão.
Porque é exatamente isso que a virtude faz
revelando-nos com clareza um outro caminho
repleto de pedras e espinhos
mas, onde a luz reina e, nesse processo
que, lentamente renova-nos por certo,
dando-nos sapiência e livremente nos levando
há um universo de poder e consciência
para assim, vivermos em vitória
literalmente eliminando toda forma de maldade.

51

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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O Amor
Como é gostoso se praticar
esse tão sublime verbo amar
usando no sempre romântico bê-á-bá
palavras eloquentes que já
transformaram multidões que seguem
como se fosse uma religião ou prece
as batidas dos seus próprios corações
criando assim belíssimas canções
que em breve irão cantar
realmente em todo lugar
onde, verdadeiramente o amor está.
Para assim aos poucos modificar
esse mundo de fato tão belo
com a paixão que alegremente atesto
definitivamente sentir está no ar...
Para que então possamos respirar
e, realmente, livremente criar
poemas líricos vindo do âmago de cada ser vivo
ajudado pelos cupidos cuja missão
é divulgar o amor e assim unificar
as raças que só agora entendem o Valor e Poder
que o Amor naturalmente tem em seu ser.
Porque verdadeiramente viram
como, obviamente também sentiram
que, quando damos ao amor guarida
então, esse canal se transforma numa avenida
onde o bem eternamente reinará.
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Análise das Palavras

Realmente eu nunca pensei
que alguém pudesse amar tanto as palavras
como de fato veemente amo.
Pois, elas muitas vezes me comovem
com o poder que francamente têm
verdadeiramente em todos os sentidos.
Portanto, ser justo se dizer que as Palavras
têm a sua forma toda especial de comunicar,
observo isso em todo lugar
mas, em especial na mídia
que constantemente nos liga
com informações transmitidas
realmente por diversas línguas,
fato esse que acho simplesmente espetacular.
E assim, nessa interligação contínua,
existimos uma vida excitante,
onde a Palavra sempre viva há cada instante
rapidamente entre nós se multiplica.
Verifiquei isso, notando que em cada década
quando surgem os novos dicionários,
sempre salpicados de estranhas palavras
devido ao idioma de onde são originadas
numa evolução que acho ser verdadeiramente extraordinária!
Por ser repleta de saber, conteúdo e poder,
dando-nos com isso luz e oportunidade
para minuciosamente analisá-las.
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Recomeço

Espero não está sendo egocêntrico
quando francamente afirmo
à esse mundo sempre ativo
mas, infelizmente nunca real...
Que a vida requer recomeço,
mudança cujo preço
muitas vezes é até infernal.
Mas de qualquer modo,
precisamos sensatamente parar
para friamente analisar
as coisas que estão errada
e, corajosamente nessa estrada
reconstruir, para que assim,
esse início seja marcado
de muito sucesso é claro,
trazendo com isso a paz interior
que realmente sempre brota
nesses onde a glória
vive eternamente a fluir.
Daí, ser fundamental se entender
as relações e os porques de tudo enfim...
Para então, calmamente construir
essa existência que assim
discretamente passou a sua vida à limpo e fim.
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Illuminati

Illuminati, uma sociedade de verdade
mas, bem diferente de nós...
Pois insiste ser o algoz
eliminando assim para sempre
mais da metade da gente
que, por cima ainda infelizmente
vivem nesse presente sem terem uma voz.
E sabem qual é o pecado?
Terem nascido pobre, portanto, já prejudicado
perante um sistema completamente inadequado
além de corrupto e transgressor.
Porque não se importa com as legítimas rosas
ou seja: com as dignas e amáveis flores
cuja fragrância, paixão e valores
constantemente ignoram...
Por infelizmente só darem valor ao dinheiro
desconsiderando até mesmo o meio
de como o obteram para enricar.
Daí determinado, horrorizado detestar
essa podre sociedade intitulada illuminati
pois, de iluminado só existe a capa
portanto, o belo nome e mais nada!
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Porque, quanto ao resto,
o que fica não passa de aparência,
pois a sua inteligência é convertida para o mal.
E assim felizes persistem
mudando livremente o rumo do mundo
que, cada vez mais absurdo,
nesse processo tristemente coexiste
opressando e dizimando flores cujo semblante
mesmo amassada inala um perfume intrigante
para eles, que desconhecem a beleza
de uma vida pura, contanto relevante,
apesar das dificuldades que têm
constantemente de enfrentar.
Por isso, a sociedade illuminati para mim é como o lixo,
porque realmente só dou valor
à quem verdadeiramente tem,
pois não me importo com o que a aparência possa mostrar,
me interesso com os valores que cada pessoa
independente de viver ou não na boa
possa ao mundo com amor realizar.
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Marujo
Vai destemido marujo,
navega teu barco nunca intruso
nessas águas profundas que já
destruíram tantas vidas...
Preciosas e verdadeiramente queridas
que aventuraram totalmente sem medo.
Mar cujo relevo várias histórias esconde,
marujo cujo semblante
quase mensalmente marca
às já famosas páginas
dos jornais que diariamente lemos
e, abismado ficamos à imaginar...
Tudo devido a coragem
juntamente ao espírito aventureiro
pois, querem sempre ser pioneiro
e novas terras visitar,
não se importando com o perigo
que em seu redor constantemente está.
Mas mesmo assim e apesar dos pesares...
Viaja e conhece literalmente o mundo!
Para então, quando ao seu lar retornar
poder por fim livremente badalar
nos bares que já te conhecem
todas as peripécias que fizeste
quando viajando estiveste
ó marujo de alto-mar.
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Costumes
Vivemos num mundo repleto de sistemas
que francamente ninguém mais aguenta
as burocracias criadas por essas tontas almas
que a inércia malvada alimenta
daí, sinceramente não ter mais paciência.
Portanto, nas horas vagas,
no meu quarto aproveito
realmente com muito respeito
esse momento de audácia
para assim, narrar o que vejo
nessas linhas nunca confusa
nem muito menos torta.
Porque procuro ser franco
e, construtivamente escrever
os costumes que eu e você
copiamos uns dos outros
nesse hábito gostoso
que as sociedades criam por querer.
Costumes que às vezes inventamos
devido a necessidade num preciso momento,
outras vezes, simplesmente aproveitando
uma grande oportunidade,
sempre com a idéia de se tornar rico.
Portanto ser justo se dizer
que os costumes também têm um preço,
bastando com isso reparar
há já famosa, embora salgada moda
que, quando lançada, se repercute em todo lugar.
Para assim, formado de costumes por fim,
a vida sempre bela,quando vivida,
nesses costumes alegremente continuar.
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Desejo
Faz tempo que não te vejo,
ó palavras de relevo que tanto amo...
Poemas que no íntimo são sentimentos
de mim e do mundo que sinto,
nos leva inúmeras vezes ao desengano.
Pois vive sempre criticando,
maltrato seguido de muito pranto
que, geralmente surgem
causado pela nossa própria frustração.
Por essa razão sinto falta de ti,
ó caneta que me ajuda a relatar
como, também relaxar
e portanto, livremente narrar,
ajudada sempre pelo nobre papel
copiando tudo aquilo que desejo
nessa existência cujo relevo
permite-me de fato sonhar
contanto, nunca me desesperar.
Por isso, como não me alegrar
desse meu anseio eterno?
Afinal de contas, vivo num mundo eclético
daí o nexo nem sempre reinar...
Mas, enquanto em mim persistir a coragem,
assim como a vontade,
não terei medo de enfrentar a realidade
porque, os problemas surgem para se conquistar
e, enquanto esse desejo em mim reinar
decididamente tudo que desejar irei adquirir
e sabem realmente o por que?
Porque confio num Deus que também olha por mim.
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Realmente

Realmente me despi de tudo!
Abraçando com amor a poesia
por entender não ser vadia
nem muito menos vazia.
E, movido por um impulso mágico
aos poucos venho construindo
realmente, pelo menos para mim, poemas lindos!
Sempre na esperança de conquistar
esse mundo que infelizmente
persiste em desconhecer o verbo amar.
Mas mesmo assim e, apesar dos pesares...
Procuro nos poemas que construo
amorosamente criar esperança
porque sei, que, para existirmos
na tão sonhada bonança,
temos que diariamente com ternura sempre
essa paixão realmente irrigar
para então, coberto por sábias palavras saborear
as frases que todo belo poema tem para dar.
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Pipocas
Comendo pipoca,
gostosa e feito na hora, estamos
anciosos e juntos
na sala desse moderno cinema
para assim, juntamente com uma grande audiência
calmamente assistir
esse filme que tanto esperamos por fim.
E, completamente animado
enquanto o filme não começa,
conversamos sobre o que esses atores
fizeram em outros trabalhos
em que também participaram
seja no cinema ou, até mesmo no teatro
porque, francamente amamos toda peça.
Pois somos totalmente apaixonado
por essa forma de arte, qual,
sinceramente reina em toda parte
independento do idioma que falem
porque o que realmente importa
é logicamente a sua legitimidade.
Para de repente, como sempre,
repentinamente as luzes se apagarem
e, a atenção generalizada ser focada
não mais nas nossas meras opiniões,
mas no filme que agora mesmo começou
com uma magnífica música e
cenas lindas como o amor,
ficando no ar a fragrância
das pipocas que comemos
de verdadeiro sabor.
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Reflexões
Sozinho no meu quarto pensativo
mas, completamente atento estou
recordando esse mundo sangrento
de tantas guerras que já não mais aguento!
Pois, são simplesmente radicais
como, também irracionis
o que diariamente vejo nos jornais,
nessas redes de televisão completamente comprada
daí, existirem em pura graça
com os governos desse corrupto mundo
que, infelizmente, vive à nos maltratar
assim como aberramente enganar
existências que assim mal sobrevivem.
Será que teremos por toda vida que gritar
exigindo melhores tratos, como também salários?
Ou, talvez, o melhor será a gente calar
dando portanto, como forma de resposta o silêncio
que aliás é sábio, quando minuciosamente refletimos...
Porque chega de tanto barulho e conflito!
Pois, isso só nos levará à divergências
e, aprendam a meditar com paciência
para que assim as reflexões positivas
superem essas negativas emoções
que tanto drama têm causado em preciosas vidas.
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O Velejador e o mar
Veleja veleiro pequeno e leve
nesse mar azul e sedutor
pois, me fascina com o seu esplendor.
Principalmente nas noites de luar
quando sozinho o velejador está
velejando o seu veleiro
no escuro mas totalmente sem medo
somente com as estrelas à lhe iluminar.
Observando esse mar-espelho,
fascínio de muitas vidas...
Que, em naufrágios sucumbiram
mesmo sem te odiar.
Porque às vezes, as tempestades repentinamente surgem!
Por isso, precisam está atento,
pois todo veleiro depende da força do vento
para então, livre o seu percurso tomar.
E assim nessa grande aventura
que naturalmente sempre tem um fim,
o velejador acaba aos poucos conhecendo o mar
qual, geralmente descreve quando escreve
em seu diário repleto de lirismo,
ser o seu companheiro e fiel amigo,
ignorando contanto o perigo
que em cada viagem terá de enfrentar.
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Satélite

Adoro ver o luar que
suavemente nos ilumina,
satélite que sutilmente esconde
ruínas de civilizações que
por um determinado tempo habitaram
para, devido a curta distância
diariamente nos visitar, é claro.
Lua, que em muito breve sei,
iremos também colonizar
e portanto, obviamente morar.
Pois a ciência rapidamente cresce
em nossas mentes sempre férteis
por tanto te desejar...
Daí, apreciar imensamente todo luar
porque graciosamente me mostra
uma beleza nunca morta,
satélite que verdadeiramente tem
inúmeros segredos para nos revelar.
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Voz

Voz! Que do peito calorosamente exclamo!
Em sentenças cujo encanto
sinceramente desconhece o engano
porque, mostra com simpatia e harmonia
o valor real de uma comunicação
quando, usada com inteligência e dedicação
portanto, quando vinda do coração
dignificando assim o saber da interligação.
Para então, o mundo ouvir e aprender
o vocabulário que eu e você
com dedicação e muito amor ensinamos
principalmente quando queremos
soltar no ar verbos lindos!
Como numa história de profundo amor.
Mas para isso, rigorosamente temos
antes de cada palavra articular
parar primeiro para, rapidamente pensar
para então não se falar errado,
e nem muito menos maltratar
a pessoa com quem estamos à conversar.
Porque, observo perplexo,
especialmente nos dias de hoje,
onde muitos abrem a boca e dizem
inúmeras tolices, somente por não pensar...
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Enquanto outros, tristemente observo,
falam errado por desconhecer
o idioma que já deveriam facilmente dominar.
Mas mesmo assim todos gostam de soltar
a sua voz pro ar, contanto, para o alto!
Mesmo sem falarem certo,
por não terem isso como alvo.
Provavelmente, devido a falta do dinheiro
fundamental para qualquer boa educação
daí, constantemente proferirem palavras
vulgares e portanto nunca sábias
por causa da débil educação que tiveram.
Por isso, ao abrirem a boca acabrunhado fico
ao verificar o seu pobre linguajar que, ainda por cima,
ferem a própria língua sem realmente notarem...
Triste realidade de uma voz,
tudo graças ao retrocesso
pois, bem que poderiam eloquentemente usá-la.
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Universos
Que impressionante maravilha!
E como são verdadeiramente imenso!
Será que realmente precisamos saber quem os criou?
Porque a saída para tantos problemas
que infelizmente enfrentamos aqui,
obviamente que está no espaço
nesses universos inteligentes e fantásticos
que, completamente entusiasmados
excitadamente observamos daqui.
Terra, planeta de fato aquarela
completo de todo nutriente
que precisamos para viver
mas, que devido a ganância
poucos são o que realmente podem ver,
assim como entender essa dádiva
por isso, por causa da ignorância destróem,
porque não entendem que o planeta é a nossa casa.
Daí, fascinado olhar sempre no período noturno
esses magníficos mundos que me parecem
de fato existirem tão perto,
universos que me deixam boquiaberto
devido aos diferentes tipos de vida
que realmente nos apresentam
quais, precisamos com urgência conhecer,
e deles logicamente aprender
caso contrário, se não mudarmos esse triste ritmo
então, essa explosiva bolha
ou, melhor dizendo, esse pingo,
perante esses universos belos e imensos!
Que, horrorizados conosco comentarão:
como esses terráquios eram atrasado...
Por isso nos deixaram numa grande explosão!
Eliminando na burrice todo o planeta,
poluindo no processo universos
cuja beleza realça a grandeza
de sábios e poderosos cosmos.
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Literatura

A minha religião é a Literatura que, até então,
vem com o seu poder, amor e união
tocando vidas e, com isso, gentilmente transformando
as tantas revoluções que por ira ou engano
vêm drasticamente mudando esse mundão.
Infelizmente já totalmente massacrado
como também, verdadeiramente cansado
de tanto sofrer e ser realmente pisado.
Por isso aprecio a Literatura em geral
pois, sempre traz alma nova
aos que preferem sem violência transmitir
tudo aquilo que veem enfim,
mudando de uma maneira espetacular
o ritmo de nossa história.
Mas, isso só realmente acontece
com aqueles que verdadeiramente têm visão
portanto, com os dotados,
que usam o saber, é claro.
Porque é exatamente isso
que toda boa Literatura faz
com as nações que sapiamente investem,
criando nesse processo o chamado literato
que assim, livremente criará inúmeros livros
sempre na esperança que o povo
vivendo na bonança e com um sorriso,
abrace de fato esse tesouro
porque, toda boa Literatura,
verdadeiramente é como o ouro.
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Amando sob a Colcha
Essa colcha de belos retalhos
que amorosamente te dei
no dia de teu aniversário,
do meu quarto nunca solitário
realmente jamais sairá.
Porque teimamos o amor preservar,
pois de fato reconhecemos
a beleza dessa arte, quando sereno,
por isso o valorizamos sem hesitar.
E assim, embelezando em cima da cama está
a colcha que com muito amor te presenteei
para, na paixão e em plena harmonia
nossos corpos sedentos e molhados
devido o amor que cresce à cada dia,
maciosamente nos esquentar,
fazendo-nos logo esquecer o frio do ar-condicionado.
Para assim, felizes por fim,
usufruirmos essa nossa união
amando sob a colcha
macia, colorida e sólida!
Que alegremente te brindei
para, então, no amor desobstruídos
sob a colcha com prazer essa paixão viver.

70

Educação
Escrevi inúmeras palavras
no papel que, cuidadosamente deixei
em cima da mesa de fórmica branca
realmente, sempre na esperança
de logo em seguida no computador digitar,
para então, tornarem-se um canal de graça
ajudando assim essa massa
que urgentemente precisa se educar.
Portanto, quando o trabalho terminar,
calmamente e alegremente
irei louvar esse Grande Deus que sigo,
para em seguida no sofá descontraído me deitar,
aproveitando realmente cada momento
tudo aquilo que por amor escrevi,
simplesmente desejando ver
um mundo vibrante existir
livre da ignorância e do medo
porque, verdadeiramente se educou
aprendendo no processo o valor
que a educação tem em seu seio.
Pois a violência só destrói,
contanto, completamente diferente
do saber que sempre constrói,
melhorando vidas e aproximando
seres que devido a educação
dão valor às sábias comunicações
por claramente entenderem ser a única forma
de obterem o devido respeito
e terem merecidamente um lugar
relativamente confortável na sociedade
porque sapiamente souberam
a educação com esmero cultivar.
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Opiniões diversas
Cada pessoa realmente tem
a sua própria opinião
contanto, isso também acontece
quando opinamos sobre um poema
independente de seu tema
língua ou construção.
Porque na realidade todos têm
um conceito para elaborar
sobre aquilo que veem
daí, livremente poderem julgar,
e assim é a vida...
Verdadeiramente formada de opiniões,
tornando-se às vezes de fato complexa
pois, cada um têm a sua tese para apresentar.
Para assim, dessas opiniões diversas
tirarmos as nossas conclusões
sobre o poema que lemos
ou, realmente escrevemos,
dependendo obviamente do entendimento,
como também da capacidade
que cada ser tem em criar,
assim como, construtivamente ou destrutivamente opinar,
principalmente se a literatura for pobre.
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Sonho: uma realidade ou
inverdade existente em todos nós?

Todos nós temos um sonho
que, de uma maneira ou outra
procuramos à finco seguir
acontece, que devido as surpresas
que sempre surgem na vida,
nem sempre realizamos
aquilo que mais sonhamos enfim.
Isso verdadeiramente ocorreu comigo
e sei, que na realidade não sou o único!
Pois, realmente todos sonham
mas, infelizmente nem todos
conseguem esse sonho concretizar.
E, como não gosto de ficar ao Deus dará...
Procuro sempre encontrar uma resposta convincente
aos acontecimentos que geralmente
ocorrem logo após se sonhar.
Porque uns sonham e veem seus sonhos
rapidamente se materializar,
enquanto outros têm sonhos duradouros
mas morrem sem o realizar.
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Então, surge aí a questão:
será que o sonho é uma realidade?
Ou quem sabe é uma inverdade
produzida pela vontade?
Ou, melhor dizendo... Ansiedade!
Devido o desejo de verem realizado
aquilo que por muito tempo sonharam
mas, que não conseguem realizar na realidade.
O sonho é uma área que realmente
me deixa definitivamente pensativo
pois sei que não vem do cognitivo,
embora saiba que a nossa imaginação é vasta,
da mesma maneira que é amplo
todos os nossos sentidos.
Portanto, enquanto pacientemente o analiso,
faço ao leitor essa pergunta, que aliás,
é o título desse poema aqui escrito:
será que o sonho é uma realidade
ou, apenas uma inverdade existente em todos nós?
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Saber
Quando vos falei que tinha sede,
recebi para beber água contaminada.
Quando lhes disse que estava com fome,
serviram-me de suas mesas vastas apenas migalhas.
Mas com a literatura tudo é bem diferente...
Porque escrevo para toda gente
que sabe e aprecia o meu idioma,
o romântico e jovial Português
que, sinceramente em nenhum lugar acanha.
Por isso, realmente sou feliz
pois escrevo, leio, como e bebo
palavras lindas cujo relevo
francamente não engordam,
apenas confortam e fortificam
de fato qualquer espírito
para assim, corajosamente enfrentar
o mundo que está cada vez mais esquisito.
Para então, saboreá-las no chão
cansado por causa das risadas
que a felicidade sempre causa
devido o conhecimento nessa vida obtido.
Daí, sinceramente sentir
realmente ser um rico,
por isso livremente rio
por essa realidade entender
porque sei, que nada é mais valioso
do que o precioso Saber.
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Amor
Eu sei que um dia surgirá
a interligação entre nós e os extraterrestres
e, quando isso realmente ocorrer
verdadeiramente será o fim
dessa forma absurda de igreja.
Porque na realidade todos verão,
assim como entenderão que não precisam
adorar Deus dentro de uma construção
criada por mãos humanas
pois, nós somos o templo que o Espírito
desse Ser maravilhoso, justo, digno e vivo
que, quando realmente o chamamos
vem para nos ajudar, alimentar e guiar.
Porque nós não somos a única criação inteligente
que essa magnífica Fonte criou,
e nem muito menos fomos os primeiros.
Somos apenas uma contida em inúmeras
criada pelo mesmo Deus e,
cujo propósito está no amor, é lógico!
Por isso, Ele mesmo se deu.
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O disse me disse das palavras
Aparentemente o A falou
Baboseiras ao B que
Confessou ao C no pódio
Das loucuras do D que
Eloquentemente passou ao E que, por outro lado...
Falou das suas frustrações ao G
Gaiato e sempre bem humorado riu do H
Hesitando contanto, contar ao I que
Ignorava a fofoca, assim como o J, que estava
Jejuando e portanto, fugindo desses
Kms. percorridos de ignorância que
Matam a verdade das coisas, onde o N
Nada pode fazer pelo O
Obviamente já saturado do P
Pedante e realmente podre para com o Q
Que nunca teve uma chance para dizer que o R
Redondamente também estava enganado sobre o S
Sempre indiferente quanto ao T e o seu
Tratamento com o U
Universalmente descriminado e, como o V
Verdadeiramente odiado por causa do W devido as
Waters que diariamente passam debaixo do V
Viaduto invisível que assim nos liga ao Z nessa
Zebra de palavras ditas que deixam todos zangados e fim.
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Aurora
Tranquilo e feliz em nosso apartamento
deliciando calmamente frutas deliciosas
entre beijos e sorrisos apreciamos
a beleza e poder de uma nova aurora.
É, que estamos nos preparando
para no mar juntos mergulhar
porque de fato preferimos
frequentar a praia cedinho
enquanto o sol ainda está morninho
pois, há partir das oito,
ele realmente queima sem hesitar.
Por isso, quando a noite chega
vamos para a cama pontualmente
antes daquela famosa novela começar,
porque não queremos estar ausente
e, portanto, perder de ver essa aurora que sempre
além do brilho e beleza,
fornece-nos gratuitamente uma natureza
saudável realmente para toda a gente.
Daí, diariamente admirarmos a aurora
com o seu fulgor e belo colorido
anunciando-nos que mais um lindo dia está surgindo
no horizonte desse exótico paraíso.
Aurora, que rapidamente tudo transforma
trazendo-nos costumamente a luz,
quando a escuridão verdadeiramente teima
pelo menos por algumas horas em não nos deixar.
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Interligação

Inicialmente vi uma luz
qual, pensei ser uma estrela
devido o seu forte brilho.
Mas, passado alguns momentos
nitidamente vi, por se encontrar mais perto,
que na realidade tinha o formato de uma bola
que emanava uma luz poderosa
e, que ao mesmo tempo soltava
inúmeras esferas, sendo que menores
que realmente se pareciam com plasma.
Confesso que fiquei excitado
por ver tão estranho quadro,
entendendo automaticamente
que essa tecnologia não podia ser da gente
por verdadeiramente ser super avançada.
Por isso acho tolice
quando algumas religiões e governos
tentam essa realidade nos esconder
por pensarem que não estamos preparados
quanto ao fato da existência
de seres cuja ciência,
realmente é muito mais avançado.
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Portanto, sinceramente acho
que urgentemente devem mudar,
pois os encontros e visitações vêm aumentando
e quanto à isso, ninguém pode mais ocultar.
Contanto, sejam honesto e nos contem o que sabem,
porque é bem melhor que o mundo
conheça agora mesmo essa realidade
para, então se preparar
e a comunicação livremente começar,
do que continuar vivendo
numa ilusão cujas mentiras acho horrível!
Por nos ensinarem continuamente mitos
e a verdade insistirem em ocultar.
Até quando continuará tudo isso?
Pergunto abismado e meio aflito...
Porque sei que a ignorância só atrasa,
por isso não me conformo com tanto tempo perdido.
Daí, vos pedir para abrirem os olhos
pois os sinais estão por todo lado...
E se os governos, como também o clero
persistirem em ficar calado,
acredito que os extraterrestres
por serem bem mais avançados,
continuarão usando a tecnologia
juntamente com a comunicação
principalmente através da telepatia,
aceleirando o processo sem magia
da interligação que tanto querem formar.
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Crianças de férias

Admiro quando vejo
inúmeras crianças brincando
no parque cujo relevo
acho ser um verdadeiro encanto.
Porque nele, animais e crianças aproveitam
principalmente nos dias ensolarados
quando, realmente juntos até nadam
no lago repleto de plantas e graça.
E assim, o dia inteiro aproveitam
correndo, cantando, boiando, nadando
jogando, falando, gritando e pulando
para, quando a noite chegar,
após o jantar na cama se deitarem
para então, exausto adormecerem
e lindos sonhos sonharem
durante o percurso da noite
geralmente fria e silenciosa,
quebrado apenas pela coruja charmosa
que noturnamente teima em cantar
sob um prateado e belo luar.
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Existência

Espuma de uma grande onda
sol, sal, sargaço
cânticos de vários pássaros,
ilha colorido cuja natureza
encanta-nos com a sua beleza
revelando-nos uma existência de esplendor
afogada plenamente no amor
desse Ser que diariamente cria
e verdadeiramente tudo criou.
Para assim nessa existência continuar
absorvido na paixão que tudo dar
mesmo sem ser atrevido.
É, que realmente costumo analisar
os universos que me cercam
para então, com devido respeito
observar as diferentes existências
que, como eu também existem
vivendo uma vida de paciência e amor,
usufruindo com saber o sabor
dos frutos que o valor oferece
por viver na luz uma existência
em completa obediência
à essa Fonte de verdadeiro amor.
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Momento

Escrevendo sozinho em meu quarto
exatamente como todos os dias faço,
acontece que hoje, porque já estava acordado
observei aquele momento mágico
quando a luz natural do sol
invade por completo a escuridão
e, rapidamente pensei...
Ah! Que lindo! Um novo dia está surgindo!
Animado e momentaneamente excitado
parei naquele exato momento de escrever
passando simplesmente à observar
a luz lentamente invadir
e todo o mundo lá fora aos poucos clarear.
Confesso, que, por um certo momento
fiquei realmente refletindo
por ver, como também entender
a grandeza dessa magnífica criação,
assim como a incrível organização
pois, vejo abismado como tudo
existe completamente interligado,
universos coloridos de fato
quais, diria ser até mágico!
Devido a incrível realidade
de tudo existir por um momento.
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E, enquanto sentado em minha cama pensava
nessa cena que aqui descrevi,
rapidamente olhei para o céu
conseguindo ainda ver as estrelas
com a sua incomparável beleza
e, mais uma vez, maravilhado pensei...
Porque, o que os meus olhos estavam
naquele presente momento vendo
na realidade, aquelas estrelas brilhantes
ali não mais se encontravam.
Isso faz parte da complexidade
existente intrigantemente até nos astros
nessa existência totalmente eclética,
de fato verdadeiramente complexa,
pois muda há cada momento,
às vezes expirando sem nem avisar.
Como no caso das estrelas
ou, no momento da transformação
dos períodos noturnos e diurnos
que realmente vêm e vão
ficando marcada pelo momento
acompanhado de ciclos precisos
que vivem numa perfeita união
mudando naquele exato momento de transição
vidas, assim como a sua própria percepção.

84

Acampamento
Na semana passada,
finalmente decidimos sair
e, juntamente com familiares e amigos
acampar nessa praia que sinto
além de bela ser peculiar.
Pois de vez em quando costumamos aqui retornar
porque, sinceramente achamos
ser limpa e verdadeiramente segura
por ter inúmeros arrecifes
contanto, uma parede natural,
que assim nos protege
tanto da força das ondas,
como do próprio reino animal.
E assim animados passamos
uma empolgante semana
naquele acampamento cuja natureza
reflete toda a sua grandeza
mostrando-nos uma beleza realmente singular.
Por isso, já estamos sentindo
saudade daquele magnífico lugar
que, sempre quando pudemos acampamos
devido os seus acampamentos
oferecerem uma estadia espetacular.
Porque lá tem tudo que se pode querer
quando se estar a acampar,
restaurante, eletricidade e até mesmo lavanderia,
sem falar na atmosfera sadia
por ser de fato um lugar familiar.
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Flor

Flor que contente vejo
e, amavelmente cheiro
para, logo em seguida sentir
seu perfume que
perfuma realmente com prazer
tudo que está ao seu redor,
animando e revigorando
esse universo complexo
embora, colorido e belo
quando estás ao redor.
Por isto, após ver e claramente entender tudo isso,
resolvi rapidamente correr
para o computador e escrever
o papel da flor perante todo ser.
Que às vezes, verdadeiramente se engana
por infelizmente não ver
o valor que uma simples flor tem
em embelezar, colorir e perfumar
como também, boas energias brotar
para um mundo realmente fecundo
mas, que pouca sabedoria tem para dar.
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Quando...
Quando na realidade tudo passar,
o que fica é a essência
ou seja: o seu espírito
que na verdade é o seu real ser
e, acredite ou não, irá ter um juízo.
Daí a importância de sermos límpidos!
E realmente não causarmos nenhum mal
pois a vida nessa incrível fase
quando cuidadosamente analisada,
verificamos que representa apenas um pequeno momento
qual, infelizmente nem todos aproveitam,
por isso causam tantos problemas em suas estradas...
Quando, poderiam muito bem viver
completamente livre e na paz,
portanto dignamente, devido essa justa causa.
Daí, quando aparecerem os problemas
tenham fé em Deus, assim como paciência,
porque nada de fato dura para sempre
pois, quando tudo estiver consumado,
e finalmente deixares o teu corpo,
seu espírito livremente partirá
porque pelo Altíssimo será chamado.
Contanto, quando isso acontecer
verás que essa vida é uma ilusão,
e entenderás que isso aqui é uma escola
ou, melhor dizendo... Inferno!
Mas isso só vem com o entendimento
quando, decididamente por esse curto tempo
entregares o teu espírito à esse Deus eterno
justo, bondoso, amoroso e repleto de poder,
assim como saber e inúmeros desejos.
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A palavra escrita

Gosto imensamente de escrever
e, portanto, naturalmente narrar
no papel inicialmente branco
poemas que sinto irão aliviar
o coração daqueles que,
como eu também gostam
de ler versos que atestam
o poder do pensamento
nessa arte cada vez mais popular.
Porque a palavra escrita propriamente dita,
conforme o povo está se educando
vem aos poucos transformando
uma sociedade que, cada vez mais,
procura publicar o que alegremente faz
pois, literalmente descobriu
que realmente também é capaz.
Por isso esperançoso vejo
trabalhos de vários gêneros
serem diariamente publicado,
e muitos até são selecionados
para fazerem parte de um grupo seleto
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e assim, terem as suas obras traduzidas
alcançando uma recompensa digna
pelos seus belos textos.
Daí me sentir feliz por ver
que o país realmente está crescendo
e o analfabetismo aos poucos sendo eliminado.
Dando então lugar à um outro quadro
mais parecido com o do primeiro mundo
cujas civilizações há muito que dominam
a palavra escrita, falada e lida
criando com isso movimentos
literários que verdadeiramente sinto
serem cada vez mais livres
da mesma forma que são revolucionários.
E assim, a palavra escrita se transforma
sendo reconhecida universalmente,
até mesmo por aqueles que outrora
não sabiam ler nem muito menos escrever
mas, que agora, estão de fato mudando essa triste história
porque viram que independente da língua,
a palavra escrita além de gerar saber
verdadeiramente tem poder e dignifica
aos que escrevem, como também aqueles
que com fervor escolhe o que é bom para ler.
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Um dia de feira

Acho incrível observar
assim como comprar
quando, por um dia nesse lugar
temos a famosa feira
que, além de oferecer preços baratos,
nos dar a oportunidade de comprarmos
alimentos relativamente frescos
como, também obtermos
itens que em outros lugares
o custo seria um desacato,
principalmente para quem ganha
a vergonha de um salário mínimo.
Mas mesmo assim animado estou
olhando, conversando, comendo e comprando
nessa enorme feira que por um dia,
realmente nos oferece alegria
assim como oportunidades,
devido a variedade que aqui
verdadeiramente encontramos
para a nossa modesta felicidade.
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Descobertas
Achei incrível as últimas descobertas
feita pelos centros espaciais
situados na Europa e nos Estados Unidos da América,
descobertas que acho serem simplesmente fantástica!
Porque agora, graças aos telescópios
localizado em alta altitude no Chile
e, realmente super moderno,
pois está mapeando no nível molecular
e as coisas que têm encontrado,
outrora poderia muito bem ser chamado
num livro exclusivamente ficcionário
devido as moléculas encontrada no cosmo
que os cientistas nunca imaginariam encontrar.
Porque, para vocês terem uma idéia,
foi até encontrado açúcar e álcool
flutuando em relativa abundância.
Por isso, rio de quem pensa
que os extraterrestres não se alimentam
de muitas coisas que também comemos
nesse cosmo verdadeiramente rico e vasto
mas, que só agora aos poucos estamos descobrindo.
Essas descobertas realmente me animam
pois sempre acreditei que, com a evolução
iríamos de fato ficar sabendo
das coisas que hoje ainda chamamos de mistério
por infelizmente não completamente entendermos
que vida inteligente, energia e comida
existe em todos os universos
e, realmente as descobertas estão atestando isso.
Portanto não fiquem alarmado
e, aceitem com naturalidade esse fato,
que tudo existe interligado
para o nosso próprio conhecimento,
descobertas que me deixam francamente abismado.
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Hologramas
Exatamente como fazia
no tempo em que era uma criança,
me deitei ao lado do cachorro
no tapete verde e formoso
ou, em outras palavras... na magnífica grama.
E, deitado ali fiquei por quase toda a tarde
observando as nuvens que lentamente passavam
assim como às que lentamente formavam
desenhos que para mim se pareciam
com hologramas de animais,
como também de objetos
e, até mesmo faces e bustos de humanos
que rapidamente com o vento se desintegravam.
Confesso que fiquei maravilhado,
porque entendi que aquilo que outrora
deitado na grama atento também observava,
não era miragem nem muito menos
uma simples ilusão de ótica.
Pois agora e, após algumas horas
cautelosamente observar nessa tarde super gostosa,
verifiquei que isso pode ser mensagens
enviadas por seres cuja capacidade
vai além da nossa forma de pensar.
Para então, lentamente ver
a escuridão aos poucos encobrir
os hologramas que por toda a tarde
francamente me fascinaram de verdade
deixando no ar um mistério
que urgentemente temos de descobrir.
Porque essas chapas fotográficas
que claramente revelam no céu figuras
para mim são uma forma de comunicação
qual, não começaram de agora.
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A minha oração
A minha oração diária
é que a poesia varra
a mente de todo aquele
que realmente tem sede de destruir.
Porque é isso mesmo que a poesia faz
com todos que livremente abraçam
o amor sempre desejado
e, eloquentemente formado
em versos singelos mas verdadeiro.
Por essarazão claramente vejo
que o poema quando bem escrito
ultrapassa a barreira dos sentidos
pois, ele em si mesmo se revela.
Para, então, naturalmente vermos
a beleza juntamente com o poder
que as palavras têm quando bem expressadas
e, cuidadosamente organizada
no âmbito de toda sadia comunicação,
seja ela na forma escrita, telepática ou lida
ou, simplesmente, oralmente comunicada.
Por isso precisamos ter cuidado
na maneira em como nos comunicamos,
porque se consentirmos o que é profano
fazer parte do nosso vocabulário
então, a beleza existente nas palavras desaparecerão
dando lugar ao que é vulgar
e com isso, a oração que diariamente insisto
por querer um novo mundo ver,
ficará simplesmente no abandono.
Essa é a principal razão que devemos mudar
para assim, uma nova visão poder formar,
e com ela a bendita esperança
que a comunicação traga constância,
para então a sociedade com vigor, paixão e claridade
as palavras carinhosamente poderem tratar.
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Euforia

Vivendo na euforia
desse carnaval cuja simpatia
verdadeiramente se mistura com o terror
aqui, nesse clube social estou
cantando, bebendo, comendo e dançando
ambiente cuja alegria
de fato revela a euforia
que o carnaval apresenta com fervor.
Para assim, juntos por toda a noite
celebrarmos essa festa tradicional,
carnaval que sempre alegra e transtorna
porque, infelizmente existe aqueles
que continuamente
só sabem fazer o mal.
Mas, apesar dos pesares...
Aqui estamos reunidos
usufruindo uma euforia que sinto
devido ao intenso sensacionalismo,
amanhã bem cedo sairá nos jornais.
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Editora
Todo escritor merece
realmente construir a sua história
numa Editora cuja atenção e competência
seja a base do relacionamento
para então, unidos criarem
uma amizade sólida de verdade.
Porque, para que todo autor possa crescer
primeiramente precisa existir
uma base onde ambas as partes
livremente possam fluir.
Por isso, hoje, alegre afirmo
que finalmente encontrei
uma Editora que me deu vez
portanto, oferecendo-me essa oportunidade
para assim, desobstruído de qualquer vaidade
poder realmente com vontade
os poemas naturalmente construir.
E, como o tempo nunca para,
apesar da minha deficiência visual,
decidi mostrar que tenho garra
e, aproveitando essa oportunidade
passei a escrever sem pressão
tudo que me vem do coração
para então, nesse modo publicar
uma literatura que sinto,
cedo ou tarde o mundo irá apreciar.
Por isso estou feliz, porque finalmente encontrei
uma Editora que se diferencia de todas as outras
pois, a Celeiro/Sucesso verdadeiramente presta
a atenção que realmente merecemos
quando, movido por esse desejo seguimos
essa estrada geralmente árdua
mas, justiça seja dita:
apesar do sacrifício e enormes lutas,
escrevo sempre com todo amor.
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