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SOBRE O AUTOR

Primeiramente agradeço ao meu Criador espiritual ( Jesus
Cristo ) por toda inspiração recebida.

        O poeta, escritor, contista, cronista, compositor, filósofo e
tradutor Silvio Parise, nasceu no bairro do Catete, Rio de Janeiro,
em junho de 1957. Apesar do poeta ter nascido no Rio, foi na
cidade de Recife onde viveu toda a sua juventude. Escreve poemas
líricos desde os seus treze anos de idade, nas categorias: Samba,
Bossa Nova, MPB, Romântica, Soft Rock e Bolero ( todas
registradas ). Estudou até o segundo grau e com quinze anos
incompleto começou a trabalhar no comércio local para ajudar a
família, trabalhando durante o dia e estudando no período noturno.
Em 1979, imigrou para os Estados Unidos onde vive até hoje. No
Estado de Rhode Island, precisamente na região da Nova Inglaterra,
como é assim conhecido e, portanto no Nordeste americano, o
autor inicialmente trabalhou em fábricas, continuando a fazer o que
já estava habituado, trabalhando no período diurno e estudando
inglês no noturno, pois no Brasil tinha estudado o francês. Com o
domínio do idioma tirou um curso intensivo de Ajudante de
Enfermagem, qual, lhe abriu as portas para um melhor emprego e
salário, vindo a trabalhar em clínicas e hospital. Com o tempo decidiu
estudar Artes Liberais no CCRI ( Warwick Campus ) mas não
concluiu, parando quando cursava o segundo ano universitário,
Parise é deficiente visual ( portador de glaucoma ). Em 2002,
encorajado por sua eterna querida mãe, alguns amigos e familiares
decidiu participar numa antologia elaborada pela Litteris Editora,
vindo a publicar o seu primeiro livro de poesias no ano seguinte.
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Hoje, está presente em mais de 140 Antologias nacionais e
internacionais, tendo recebido vários prêmios e colocações de
destaque. Publicou até o presente momento 56 obras poéticas
incluindo crônicas, sendo que dessas, quatro foram em coautoria
com a sua mãe, poetisa e escritora Mainá Medeiros ( já falecida ),
e um, com o escritor, poeta e  jornalista Lenival de Andrade. Silvio
pratica meditação por mais de vinte anos e é seguidor da doutrina
internacionalista por entender ser possível viver em um mundo sem
fronteiras e na paz. O autor é cristão sem denominações e no campo
político aprecia a democracia assim como o socialismo, por entender
ser a forma mais justa de governo.
Nos anos de 2003 e 2009, participou da Bienal Internacional do
Livro do Rio de Janeiro.
Acadêmico Correspondente Internacional Brasil/EUA
ALPAS 21 – Academia Internacional de Artes, Letras e
Ciências
ALPAS 21 – cadeira 31 “ A palavra do século 21”.
Acadêmico Correspondente no grau de Oficial da ARLAC.
ARLAC – Academia Rotary de Letras, Artes e Cultura.
Acadêmico Correspondente na ALTO.
ALTO – Academia de Letras de Teófilo Otoni.
(colunista na Revista Literária Café-com-Letras desde 2018).
Academia Internacional da União Cultural
Acadêmico Efetivo Fundador - Cadeira 1 - Estados Unidos
Patrono Carlos Drumond de Andrade (2020)
LITEARTE - Assoc. Intern. de Escritores e Artistas (2021)
Núcleo Acadêmico de Artes e Letras de Portugal - NALAP
(2021)
Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul - ABARS -
Acadêmico Fundador - Cadeira 65 -
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Patrono - Mário Quintana (2021)
Accademia Italiana Delle Cienze, Lettere e Arti - NAISLA -
(2021)
Prêmios recebidos pelo conjunto de suas obras:
- Troféu Cora Coralina de Honha ao Mérito Cultural (2016)
 (concedido pela ALG – Academia de Letras de Goiás )
- Medalha Monteiro Lobato de Literatura (2016)
 ( concedida pela Associação de Escritores de Angra dos
 Reis em parceria com a Editora Mágico de Oz )
- Prêmio Nordeste de Literatura ( 2016 )
(concedido pela Editora Mágico de Oz por mérito Literário).
- Prêmio Mahatma Gandhi de Liderança pela Paz ( 2017 )
 ( concedido pela ALARC – Academia Rotary de Letras,
Artes e Cultura ).
- Medalha e Diploma de Acadêmico Correspondente na
ALTO (2017)
(concedida pela ALTO – Academia de Letras de Teófilo
Otoni).
- Comenda Conde Phellipe Cheverny – França ( 2017 )
- Comenda Pablo Neruda - Chile (2017)
- Comenda de Ordem Altíssima Machado de Assis (2019)
 (concedido pela ALG – Academia de Letras de Goiás e
 Literarte-RJ)
- Comenda Personalidade Internacional ALPAS 21 (2021)
(concedida pela ALPAS 21 - Academia Internacional de Artes,
Letras e Ciências)
Prêmios e colocações de destaque recebidos em Concursos de
Antologias nacionais e internacionais como também os recebi-
dos por prestigiadas Academias de Letras:
- Coletânea Brava Gente Brasileira em Terras Estrangeiras
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– Vol. 2 – 9th Brazilian International Press Award –
Flórida – Estados Unidos (2006)
- III Prêmio Varal do Brasil de Literatura -“Natal em La
Salette” - Poesia – Menção Honrosa – Genebra –
Suíça(2015)
- XII Concurso Literário Poesias sem Fronteiras – “Amor:
Um Sentimento que Desconhece Fronteiras” - Menção
Honrosa Internacional (2016)
- 26 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 –
“Reciprocidade” - Poesia Internacional – Destaque Literário
Internacional (2017)
- 27 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “A
Nossa Literatura” - Crônica Internacional – Terceiro Lugar
(2017)
- 28 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “Quando” –
Poesia Internacional – Destaque Literário Internacional (2018)
- 28 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “O
Poder do Conhecimento” – Crônica Internacional – Primeiro
Lugar (2018)
- III Prêmio Literário Gongaga de Carvalho – ALTO –
Crônica – Menção Honrosa (2018)
- 29 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “Revolução
Cultural” - Poesia Internacional – Segundo Lugar
(2018)
- 30 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 –
“Tecnocracia e o perigo da escravidão” - Poesia Internacional –
Destaque Literário Internacional (2019)
- IV Prêmio Literário Gonzaga de Carvalho - ALATO -
Crônica "Quantum e a realidade da multiplicidade" - Menção
Honrosa (2019)
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Web pages:

http://www.facebook.com/silvio.parise.3

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

http://celeirodeescritores.org/ebooks.asp?es=sp

Contato: sparise1012@gmail.com

- 31 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 - Poesia
"A realidade onde vivo" - Destaque Internacional (2019)
- V Prêmio Literário Gonzaga de Carvalho - ALTO - Poesia -
"Novas descobertas" - Menção Honrosa (2020)
- 33 Concurso Literário Internacional de Poesias, Contos e
Crônicas ALPAS 21 - Poesia Internacional - "Parada Obrigató-
ria" - Destaque Literário Internacional (2020)
- I Concurso de Crônicas - AIUC - "Crítico olhar" - Quinto
Lugar (2021)
- 34 Concurso Literário Internacional de Poesias, Contos e
Crônicas ALPAS 21 -
Poesia Internacional - "É tudo uma questão de mentalidade" -
Primeiro Lugar (2021)
- VI Prêmio Literário Gonzaga de Carvalho - ALTO - Crônica
"Extraterrestres e a realidade das criações" - Menção Honrosa
(2021)
- VI Prêmio Literário Gonzaga de Carvalho - ALTO - Conto -
"Encantado lugar" - Menção Honrosa (2021)
- 36  Concurso Internacional de Poesias, Contos e Crôônicas
ALPAS 21 - Poesia Internacional  -
"Universo consciente" - Destaque Internacional em Poesia
(2022)
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VAZIO EXISTENCIAL

Observando a sociedade mundial

vejo nela um vazio existencial

como também muitas amarguras

causadas pelas censuras

daqueles cuja única sede

é maltratar e assim lidar

o próximo como se fosse um trapo,

Infelizmente esse é o quadro

em que muitos sobrevivem

daí não ficar surpreso

ao tristemente observar

esse imenso vazio existencial

qual, devido às depressões

roubam tanto desses seres

Que, pela falta de incentivo muitas vezes

desistem da vida por simplesmente

não poderem mais nessa situação continuar.
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AMÁVEL GATO

És realmente amável

silencioso e bonito,

por essa razão acho

seres um ser fantástico

como também bondoso, afirmo!

Porque tu, oh amado gato,

totalmente malhado

de branco, cinza e marron,

não te considero seres um animal

como quase todos falam,

Oh! Amado gato,

amigo de longo tempo,

nós é que somos terríveis animais

incrivelmente irracionais,

por isso criamos tantos conflitos.
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BURACOS NA ESTRADA

Um amigo filmou

em uma de suas viagens

o enorme descuido

para não dizer absurdo

desse governo e os seus camaradas,

Governadores que não prestam para nada

pois, propositadamente deixam

as próprias estradas chegarem ao ponto

de ficar totalmente esburacadas

aumentando com isso o perigo

de vidas serem seifadas por causa de desastres,

Ele também me falou

que não mais viaja com o seu carro

devido às terríveis condições

das nossas estradas,

preferindo então agora viajar de avião,

Porque assim ao retornar não terá

outra dívida para pagar

por ter o carro para consertar.



19

OLHAR DO COTIDIANO

Gosto imensamente de passear

e, assim naturalmente observar

o que está rolando

nesse sempre complexo cotidiano

mas, realmente válido para se anotar,

Anotações que eventualmente se tornarão

pelo menos para mim,

em versos que ditarão

tudo que francamente vi,

E assim sigo,

nesse mundo totalmente perdido

pelas suas próprias mãos,

daí não poder reclamar

se não tem bastante para o jantar,
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Porque nesse meu olhar

sempre analisando o cotidiano,

lamentavelmente vejo sem enganos

que muitos nos seus próprios futuros

realmente não investem,

Pelo fato de viverem

pensando somente no hoje,

e nesse absurdo esperam

ter um futuro brilhante

sem trabalhar nem muito menos estudar,

Portanto, esperando por fictícios milagres

que lhes roubam da verdade

como também da lógica usarem,

porque a realidade em que sobrevivem

nunca poderão serem realmente livres

dos vícios que abraçaram sem pensar.
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CAFÉS

Adoro viajar e frequentar

Cafés desse Estado e outras cidades,

e nessa realidade continuar,

Porque amo a cultura e o bem-estar,

por isso sempre quando posso

saiu para novos ares respirar

Como também frequentar

povos de outras colônias

cuja língua e culinária

Gosto imensamente de escutar,

de suas comidas provar

assim como naturalmente me interligar,

Sabendo que sempre aprenderei

algo de novo,

trazendo com isso pra casa gozo e saber.
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TECNOCRACIA

No ano de 1930, foi nos Estados Unidos criado

na teoria um sistema

que, pelo menos para mim,

é repleto de aparências

pois, no papel claramente afirma

as suas intenções, de fato,

Ou seja, eliminar por completo

a existência de um Deus

e, se isso não fosse bastante

como também super intrigante,

a democracia e o direito de votar

naqueles que serão os nossos governantes,

Esse sistema na década de trinta elaborado

devido à segunda guerra mundial

assim como o Socialismo não fincou,

mas agora está realmente resurgindo

e derrubará o capitalismo com o seu sabor,

Ele é feito por cientistas, engenheiros e técnicos

portanto de tecnocratas,
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totalmente ateus, burocráticos e bilionários,

além de serem banqueiros e fascistas,

e veem o humano como um simples animal

sem um espírito nem uma consciência

Por entenderem sermos apenas robôs,

e o país que agora esse sistema lidera

de um controle total sob a sua sociedade

é atualmente a poderosa China

que, por ser comunista em Deus não acredita,

Daí estar evidentemente preocupado

com o poderio desse novo sistema,

porque sou Socialista Democrata,

acredito em Deus e sei que temos

tanto uma consciência como um espírito,

e realmente acredito que em tudo devemos votar,

Daí profundamente discordar

com esse tipo de mentalidade

que os bilionários estão bolando

e, talvez esse sistema criado seja o cavalo preto

no livro de Apocalípse narrado.
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TUDO PASSA...

Nessa vida tudo passa

e, nessa contínua graça

coexistimos em ciclos

diversos, mas que afirmo

nunca pararem, digo,

Porque realmente tudo passa...

daí por causa disso,

francamente não esquento com nada,

pois tudo é temporário

até mesmo os movimentos artísticos,

Pois tudo acontece em ciclos

que, como fazem as ondas

em seu natural movimento,

assim mesmo interligados existimos

em ciclos infinitos,

como infinita é a vida.
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GRAÇA

Existimos em vidas super agitadas

que às vezes nos esquecemos

de parar para simplesmente olhar

os universos que nos cercam

totalmente repletos

de amor, fulgor e graça,

Mas eu não sou asssim!

Porque vivo uma existência equilibrada,

e sendo assim cedo aprendi

a realmente parar,

olhar tudo que está ao meu redor

como também meditar

E, assim naturalmente buscar

o que está pra mim distante

numa sempre constante

pois, claramente entendo

que não podemos perder tempo

para assim em cada momento

A graça evidentemente vermos

e nela, por causa do nosso desejo, ficar.
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PEDRAS

O segredo para vencermos

os sempre diversos obstáculos

que essa vida, de fato,

a todos apresenta,

é totalmente ignorar esses

cuja única sede é invejar

o que outros fazem na realidade

por realmente construírem

quase sem parar nem cansar

pois fazem por amar,
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Mas para isso como queremos ocorrer

temos primeiramente que ensinar

essas pedras que estão

bloqueando e assim atrapalhando

os nossos caminhos

repletos de poeira e espinhos,

longos e realmente áridos

e, onde o amor é raro,

Mas, se nele pararmos

e essas pedras pegarmos,

então logo veremos, de fato,

que, independente da idade e tamanho

poderão serem polidas

e, assim logo teremos

em vez de estradas tortuadas

secas e totalmente empoeiradas,

uma límpida e grande avenida

totalmente colorida

graças às flores produzidas do saber.
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O DEUS DE HOJE

Analisando a igreja hoje

e as suas vastas denominações,

vejo que não passam de seitas

totalmente alheias

ao Deus que me deu o seu perdão,

Por isso lhes ignoro, mas fico

realmente com o humano impressionado,

por ver ao ponto que, de fato,

pode enganar e se autoenganar

com todo esse lixo que aqui está,

Pois as igrejas de hoje

adoram um deus por elas criado

portanto, não o verdadeiro Deus

que existe no apogeu

e, realmente vê tudo, é claro,

Porque o deus de hoje supostamente adorado

não tem nada a ver com o real Deus
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que vejo nessas inúmeras denominações

que de seitas não passam

iludindo os leigos, de fato,

Porque, quando lhes analisei vi

serem muito bem organizadas,

pois todas têm um banco

e, portanto são centros comerciais

quais, Jesus detestou, afirmo,

Por isso no seu tempo

do templo comerciantes expulsou,

pois estavam com enganos contaminando

o templo tido como sagrado

e consagrado para ensinamentos, orações e adorações,

E nesse vasto comércio

pastores se enriquecem e se tornam semideuses

até mesmo na política,

construindo igrejas magníficas

e adorando, mas não o Deus da bíblia

Numa contradição explícita

em relação ao que Deus entendeu, é óbvio.
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TRANSFORMAÇÕES

 Estamos atualmente passando

por profundas transformações

quais, irão mudar

o existencialismo humano

qual, nunca mais será comparado

com o humano de outrora, de fato,

E nessa impressionante mudança

vejo que ficaremos

mais tecnológicos e terrenos

e, com isso perderemos

a nossa espiritualidade

por nos tornarmos robóticos.
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A TERCEIRA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

Estamos nesse momento enfrentando

a terceira revolução industrial,

e com isso evidenciando

mudanças em todos os sentidos

e, nesse complexo processo

mas realmente preciso,

estamos também nos transformando,

Porque o homem de hoje

graças a sua natural evolução

está se autotransformando

e tudo literalmente mudando

pois está ficando robótico

e totalmente tecnológico,

Porque essa terceira revolução industrial

é minúscula, invisível e super veloz

devido à nanotecnologia

trocada com seres extraterrestres

que vivem aqui, mas são procedentes

de distantes galáxias

Onde habitam humanos, afirmo,

que por eles foram procriados, digo.
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COSMO GEO-POLÍTICO

Muitos quando olham para o cosmo

lhe acham bonito,

mas poucos realmente são aqueles

que verdadeiramente sabem

que nele diversos seres coexistem

e têm diferentes interesses

em tudo que nele está,

Tornando-o assim num problema sem fim

por naturalmente ser geo-político,

por essa razão afirmo

o cosmo não ser pacífico,

daí realmente acredito

que guerras contínuas existem

mas, que por nós não são vistas

Devido ao seu gigantesco tamanho

como também às tecnologias

totalmente mortíferas

mas completamente invisíveis

por esses avançados seres usadas

para impor não apenas as suas raças

mas também a colonização

Que por elas persistem

nesse geo-político cosmão.



33

UMA NOVA REALIDADE

Conforme evoluímos

e, graças às novas tecnologias

vamos aos poucos descobrindo,

vendo nitidamente

outras realidades se colidirem

com o que estudamos antigamente,

E assim descobrimos

que realmente acreditávamos

em mitos e não verdades

que, somente agora sabemos

com o nosso natural entendimento

novas realidades

Distantes mundos até mesmo invisíveis

aos nossos olhos míopes,

 mas que são verdades.
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A LITERATURA

A Literatura é a minha grande aventura

como também pintura

qual, exerço entre linhas

que geralmente borro,

deixando assim o branco papel

realmente manchado

pela tinta que realmente gasto,

Devido às inúmeras ideias

que continuamente surgem

na minha fértil mente

que, naturalmente sempre

cria incríveis aventuras

graças à formosura

dessa magnífica Literatura

que se faz sem frescuras

presente continuamente

E, nessas aventuras sigo

elaborando constantemente

super contente comigo, evidentemente.
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ERA REVOLUCIONÁRIA

O mundo atualmente está passando

por mais um ciclo

de grandes intrigas afirmo,

Processo que sempre ocorreu

realmente periodicamente

destruindo ou levando sempre

uma nação ao momentâneo apogeu,

E nessas contínuas brigas tribais

uns descem ao inferno

enquanto outros dele sobem,

Portanto todos passamos

de tempo em tempo,

esses loucos movimentos

que, realmente sempre surgem

E, verdadeiramente ditam

periodicamente quem sobe ou desce

nessas contínuas batalhas

de eras revolucionárias,

Que tantas valas causam

como também desgraças

de ciclos sem nenhuma graça.
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HORIZONTE ORGÂNICO

Vejo-te lentamente desprenderes

do galho da árvore

que, por um certo período de tempo

esse universo embelezastes

Para, agora, totalmente silenciosa

no chão realmente seca,

aos poucos se transformares

num horizonte orgânico,

Processo cíclico da matéria

que, assim gera contínuas transformações.
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O MEU VERDADEIRO SER

O meu verdadeiro ser

na realidade ninguém vê

por residir dentro de mim,

Porque esse estranho ser

realmente é um espírito,

Por isso não me preocupo

por um determinado tempo

prisioneiro existir,

Num corpo frágil e maldito

por isso terá um fim,

Enquanto esse espírito

que é o meu verdadeiro ser,

quando a morte ocorrer

Livre finalmente ficará

nesse cosmo realmente infinito,

Pois o meu verdadeiro ser

não é finito,

por isso eternamente irá viver.
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TEMPO DE CHUVAS

O tempo está mudando

e, uma outra estação

aos poucos chegando,

intitulada outono

e, por causa disso,

por esses ciclos serem precisos,

o verão está realmente sumindo

e o outono lentamente chegando

para, assim sem enganos

entrar um novo colorido,

Porque nessa estação a bonita aquarela

dá o seu respeitado lugar

ao marron e ao cinza

que a queimada assim dita

em sua beleza esquisita

por um certo período de tempo ficar,
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Portanto, o colorido do verão

com o seu perfume das flores

dá lugar ao aroma das folhas queimadas

devido ao frio que agora causa

uma incrível transformação

de também enorme graça,

outono que assim me cala

em longas observações

como também admirações

por entender esses ciclos de poder e saber,

Pois com o passar do tempo

e, mesmo antes do inverno chegar,

toda a flora está despida

revelando uma beleza e vida

relevante de se narrar.
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AMANTE DA NATUREZA

Com toda certeza

realmente amo a natureza

por claramente lhe ver

ser a mãe de todos

que existem e assim vivem

suas vidas aqui,

E assim existo,

amando e sempre observando

essa magnífica natureza

verdadeiramente sempre viva

e, totalmente ativa

em seu papel de encanto,

Por isso assobio e canto

por saber ser viva.
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A CASA DA COLINA

Toda vez que viajo

no sentido Norte, de fato,

vejo essa bonita e pequena casa

de branco pintada,

totalmente solitária

numa colina de relevo e muita graça,

Casa essa que se tornou

em um ponto de referência

aos viajantes que por aqui

velozmente passam

mas, às vezes também param

lhe filmam e tiram retratos

Devido à beleza, de fato,

derivada de sua magnífica paisagem,

fato que na realidade

atrai milhares de gente

que, assim verdadeiramente

todos os anos vêm sempre

Essa magnífica natureza olhar

como também até mesmo comprar

terra que aqui tem para quem

a natureza ama e só quer ficar.



42

SENTIMENTOS

Devemos sempre prestar atenção

às coisas que pensamos

como também praticamos,

porque elas podem nos afetar

e, assim eliminar

tudo aquilo que de bom aprendemos

dos nossos entes queridos

que só queriam nos ajudar

e, com isso nos livrar

das más amizades, é claro,

Que só têm a finalidade

do mal criar de verdade

e, assim nessa maldade

vermos evidentemente afundar

e, na lama atolado ficar

sem que ninguém possa nos resgatar

só porque não pensamos,

portanto cautelosamente refletimos

e, naturalmente confiamos

Em nossos próprios sentimentos,

instintos que vêm sem enganos.
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ENERGIA E MATÉRIA

Coexisto em dois mundos

totalmente interligados

mas, diferentes, de fato,

Porque um é energético

por ser formado de energia

contanto realmente quântico,

Enquanto o outro é formado

de matéria e realmente frágil,

por naturalmente ser orgânico,

Ambos existem emaranhados

apesar de serem diferentes, é claro,

mas, apesar disso são constantemente reciclados,

A matéria sempre se desintegra,

enquanto o espírito, ou seja, a energia,

eternamente existirá, de fato.
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EXPLOSÃO DO CONHECIMENTO

Estou atualmente vendo

uma verdadeira explosão do conhecimento

qual, literamente nos levará

nessa evolução sem parar

para, sempre novos descobrimentos

quais, claramente sinto

não terem dimensões, afirmo,

Porque com a velocidade

que estamos indo

em prol desse conhecimento,

mitos diariamente estão caindo

como é o caso da religião,
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Pois, estamos agora rapidamente descobrindo

que essa filosofia por nós criada

está perdendo a sua graça

como também seus fiéis,

que hoje estão entendendo

a manipulação desse ensinamento

ensinado por todo esse tempo mas em vão,

Porque não tem nada a ver

nem com Deus nem muito menos com a verdade

dessas inúmeras realidades

que, naturalmente agora estamos entendendo

graças à essa explosão do conhecimento

que tanto me maravilha como me anima

devido às multifaces desse magnífico saber.
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AQUARELA

Geralmente todas as manhãs

nessas duas estações

de um vibrante colorido,

caminho nesse jardim totalmente florido

para, assim, calmamente observar

o seu magnífico colorido

como também gratuitamente me perfumar,

Porque nesse maravilhoso lugar

onde os pássaros cantam quase sem parar,

vejo as borboletas e os beija-flores

sempre beijando as flores

viçosas, perfumadas e coloridas

nessa aquarela magnífica

que, verdadeiramente amo e me faz

Livre de enganos sonhar

e, grande parte do dia realmente admirar.
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PEDRAS NO CAMINHO

Nessa minha caminhada

em estreitas estradas

sempre me deparei

com pedras de diversos tipos

como também idades,

revelando-me assim realidades

que, francamente me calaram,

Porque essas verdades

dolorosas, de fato,

verdadeiramente me ajudaram

a claramente entender

o magnífico poder

que a educação tem,

daí estar animado

Pois, muitas dessas pedras declararam

quererem definitivamente serem alfabetizadas

porque realmente me falaram
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estarem já totalmente cansadas

de serem analfabetas

num país que me atestaram

do jeito que estão não poderão sobreviver

Sem terem o saber,

contanto a educaçao

e, calado mas prestando toda atenção

por um instante imaginei

cada uma delas totalmente polidas

quão diferentes seriam as suas vidas,

mas partiram dali sem tomarem uma decisão,

Por isso se amanhã despertarem

para a realidade em que estão,

espero que tomem uma decisão

em relação aos estudos,

pois o tempo passa rápido

e, sinceramente já estou cansado

de ver tanto atraso sem uma solução

Que possa cuidar dessas inúmeras pedras

livrando-as das terríveis mazelas em que estão.
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NATUREZA

Somos realmente abençoados

por também ter sido criado

para, assim, conosco viver,

uma natureza cujo poder

saber e exuberante beldade,

nos embeleza sem nenhuma vaidade

por entender a sua real função

diante dessa imensa criação

passageira de verdade,

Para assim unidos seguirmos

em completa unidade, e

reconhecendo sempre essa realidade

que, apesar de toda beldade

somos, de fato, frágeis

devido à nossa composição,

portanto vamos aprender essa realidade

e, deixar de ofender

essa magnífica natureza que,

Tudo que pede e realmente quer

é, que, paremos de matá-la

como todos os dias fazemos

e, sem nenhuma piedade.
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A TERRA É UM HOTEL

Desde a sua criação

há bilhões de anos

que esse planeta tem sido visitado

por seres realmente super avançados

e, que, de fato, tudo criaram,

Nesse já distante passado

eram vistos como deuses

devido aos seus enormes poderes

como incríveis saberes,

Esses seres eram naquele tempo considerados

literalmente serem deuses gregos,

mas com o tempo foram entendidos

serem apenas mitos,
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Isso foi propositalmente feito

para que assim a religião

criada e chamada de Cristã

fosse plantada e devidamente explorada,

Mas, apesar desse fato não conseguiram ocultar

nem muito menos parar

as diárias visitações desses seres

que nos criaram e nos querem ver

Progredir e naturalmente evoluir

sob a ciência do cosmo

qual, é totalmente espiritual

e não tem nada de religioso,

Portanto a Terra é um hotel

onde conosco coexistem

como também visitam

pois tudo silenciosamente administram.
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CÉU ESTRELADO

Esse cosmo onde coexisto

é, de fato, fantástico!

Porque nele habitam

seres que francamente me calam

Por causa dos seus poderes

como também tecnologia,

mas também pelo fato

da imensa diversificação que acho

Realmente claramente provar

a realidade de diferentes criações

que, constantemente criam

procriando esse cosmo fecundo onde coexisto,

Observando e admirando

durante o período noturno

realmente tudo que posso olhar, como

também através da consciência visitar,

Como agora mesmo estou a olhar

e ver esse céu todo estrelado,

sabendo que muitas dessas estrelas

além de piscarem também me olham, de fato.
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FLORES SILVESTRES

Nos meus passeios matinais

nesse florido campo,

sento-me numa pedra e admiro

as belíssimas flores silvestres

que, por todos os lados florescem

maravilhando a minha imaginação

que, literalmente voa

ao ver esse magnífico floral

se estender até o chão

e, de vez em quando beijá-lo,

demonstrando assim, de fato,

uma verdadeira adoração,
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Como também um belo quadro

que, realmente até mesmo os pássaros

isso veem e por isso cantam

e, com elas ao vento dançam

por verdadeiramente estarem apaixonados

por essa gloriosa natureza

cujo poder, saber e beleza

evidentemente que reconhecem,

daí serem imensamente felizes

e, em seus belos cânticos fazem preces

por terem entendimento,

Como também agradecimento

por nesse paraíso existirem

juntamente com as flores silvestres

que, além de tudo embelezar

também lhes perfumam, afirmo.
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CAMINHOS CAÓTICOS

Acredito plenamente na liberdade

como também no livre-arbítrio,

por essa razão não entendo

o por que, que alguns indivíduos

realmente criam para si mesmos

caminhos totalmente caóticos

quais irão verdadeiramente destruí-los

e, literalmente lhes roubar

do precioso bem-estar,

Por isso boquiaberto fico

por naturalmente ver

a grande falta de lógica

assim como saber,

pois qualquer normal ser

que conheço em meu universo

naturalmente estuda e pesquisa

procurando assim em sua vida

evidentemente sempre aprender

Para, assim, exatamente não escolher

caminhos caóticos e neles morrer.
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UNIVERSO DAS LETRAS

No universo das letras existo

como fazem outros bilhões

de autores, escritores e leitores,

e assim super feliz sigo,

Nesse universo das letras

constantemente criando

como também me educando

nesse mundo realmente fantástico!

Sendo nesse complexo processo

aos poucos lido

como também reconhecido,

por isso os Prêmios e

as Comendas aparecem, de fato,

E com isso me incentivam

para mais literatura criar,

afinal de contas estou vivo

exatamente para esse objetivo alcançar.
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CULTURA ALTERNATIVA

Muita gente está aproveitando

e, com isso livremente criando

uma cultura alternativa

onde possam ser vistas

nesse cada vez mais complexo

e fecundo mundo,

Porque querem também ser

naturalmente reconhecidas

com a Arte que fazem

tiradas do lixo na realidade

e, incrivelmente transformadas

em magníficas Artes,

Portanto, com exímio e uma magnífica beleza

esses artistas estão criando

objetos apanhados do lixo

e, com isso reinventando

o processo chamado Arte,

mas nunca lacônico.
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A NOITE

Muitos entendem que a noite

foi feita para se dormir

e, assim sossegadamente descansam

para no próximo dia novamente fluir,

Enquantos outros dizem

realmente amarem a noite,

por isso durante esse período

trabalham até chegar o claro,

Enquanto outros a noite aproveitam

para intimamente se relacionarem,

e assim se procriam

aumentando a população na realidade,

Por essa razão afirmo

que a noite é eclética,

porque estudo, pesquiso, oro e medito

numa relação absolutamente perfeita.
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MULTICULTURALISMO

Realmente coexisto num mundo

onde o multiculturalismo reflete

o quanto naturalmente somos diferentes

tanto na cultura como nos valores

quais, são os meus preciosos amores

daí cultivá-los sempre,

Multiculturalismo que assim

devido a sua própria evidência,

fatos de um enorme quadro

de tudo aquilo que coletivamente é realizado

nesse conturbado planeta, afirmo,

Porque infelizmente nem todos

têm a mesma visão...

Por isso mesmo não somos iguais,

apesar de cohabitarmos no mesmo espaço

no contexto de casa, é claro,

por a Terra ser o nosso habitat.
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S E . . .

Analisando essa vida complexa

cedo , logo vejo que,

muitas coisas deixamos de fazer

graças às nossas indecisões

como também frustrações,

sem falar nas decepções

que tanto nos fazem sofrer,

E assim seguimos sem ver

por causa da nossa percepção

que, realmente tudo pode ser

naturalmente definido

por uma pequena palavra afirmo,

representada pelo "Se",

que verdadeiramente tudo muda,

Em nossas vidas causando lamúrias

por facilmente tudo desistir

e, portanto não persistir

por erroneamente colocarmos dúvidas

para depois nas amarguras

freneticamente nos interrogarmos

sempre usando, de fato,

essa palavrinha se...
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PEDRAS SOBRE PEDRAS

Essa palavra pedra

de diversos significados

reflete um retrato

em nada comprometedor,

Pois precisamos dela

para as nossas sempre

contínuas construções,

mas também significa

quando alguém é bruto

e, na educação não atina,

Dai ter observado

viver nesse paradoxo criado

e, por isso ter se tornado

pedras sobre pedras, de fato,
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Porque enquanto alguns criam

como também ensinam,

vejo pedras formosas

naturalmente silenciosas

segurando e ornamentando,

Como também por outro lado,

pedras brutas, de fato,

que precisam ser lapidadas

para então vermos que têm beleza,

Revelando-me assim uma natureza

como também a certeza

que, apesar da condição

tudo pode realmente ser restaurado.
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VELA ACESA

Seguindo essa antiga tradição

e, após fazer uma breve oração

acendi uma branca vela

dentro da igreja católica

que visito mesmo sem ter uma denominação,

Para, depois da missa passar

e ali novamente rezar

em prol daqueles que já

daqui se passaram

e, portanto estão num outro lugar.
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LÁGRIMAS

Lágrimas que na face rolam

devido a uma inesperada partida

daquele ou daquela

que foi o seu grande amor,

Lágrimas pela vitória política

daqueles por quem votou

numa eleição realmente expressiva

que todo o mundo acompanhou,

Lágrimas pela dor

que uma doença lhe causa,

lágrimas, lágrimas, lágrimas,

fruto de um sentimento

que profundamente te marcou.
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DISPUTA ESFÉRICA

Observando o mundo onde vivo

fico com a impressão

que, além de ser super explosivo

nem sempre é comunicativo

e, por isso, afirmo,

terá urgentemente que aprender

a sua própria lição,

Porque desde que nasci

e, naturalmente cresci

que vejo, leio e no rádio escuto

problemas totalmente absurdos

que muitas vezes se tornam dilemas

e, em guerras são transformados

onde sempre os mais fracos

é, que terminam pagando o pato,

Disputas esféricas pelo fato

por serem realmente mundiais

e, como tais, ferem, matam e marcam

um planeta cuja beleza

se contrasta com a nossa natureza

violenta e totalmente sangrenta

por sermos exóticos animais.
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ETERNIDADE

A História na realidade

apesar de constantemente ser criada

e, devidamente cronologicamente sempre

ser organizada,

fica eternamente na memória

e, com isso eternizada,

Portanto o eterno não muda,

por fazer parte do passado,

o que muda são as interpretações

ocorridas desses fatos

agora realmente transformados

devido àqueles que lhes recriam, de fato,
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E, embora a eternidade

seja de verdade

um museu universal,

o seu conteúdo muda

conforme os descobrimentos

realizados em cada momento,

Por isso analisando isto

naturalmente verifiquei

que, tudo aquilo que fazemos

torna-se eterno, digo,

mas como a literatura,

nem sempre é verídico.
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PRISÕES DA ALMA

Via-lhes geralmente na praça

logo ao lado de um ponto onde os táxis

paravam e pacientemente esperavam

que alguém lhes tomasse,

E ali na realidade

em grupo sempre estavam,

mulheres cuja realidade

francamente me chocavam,

Porque realmente nunca entendi

que um ser viesse escolher

livremente para si

esse tipo de vida,
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Por isso sempre lhes vi

como verdadeiras prisioneiras

incrivelmente de si mesmas,

por optarem como o pão,

de mão em mão passarem,

Pois via-lhes na realidade

durante a tarde, mas também a noite

e, freguesas desses táxis

como também de verdade

vivendo em prisões da própria alma,

Revelando-me assim uma realidade

talvez para elas super gostosa, mas morta

em relação à felicidade

tão importante para mim,

como realmente preciosa.
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GIGANTE ADORMECIDO

Existe nesse belo e rico continente

um gigante adormecido

que incomoda tanta gente,

Porque naturalmente conhece

pois, realmente sabem

que, quando esse gigante despertar,

então ninguém mais lhe segurará,

Mas enquanto isso isso não ocorrer

muita gente continuará a sofrer

por evidentemente entender

onde já poderíamos obviamente estarmos,
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Por isso resolvi, de fato,

em versos e cânticos

tentar lhe acordar

Para essa magnífica realidade

que tantos almejam de verdade

em suas vidas ver

esse belíssimo país finalmente despertar

E, assim, ao mundo provar

uma outra realidade

que só veremos quando

esse gigante despertar de verdade.
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BANHO DE SANGUE

Mais uma chacina ocorreu

nessa vibrante cidade,

fruto da maldade

que reina nesse lugar,

Eclético, rico e formoso

mas, infelizmente super perigoso

porque não tem querer

e, aparentemente nunca terá...

Porque, por querer se vendeu,

por isso os corruptos políticos

vivem no apogeu,

Enquanto isso a classe que trabalha

sobrevive pelas migalhas

que sobram das mesas dos ricos,

E assim nas ruas sobrevivem

e são terrivelmente assassinados

por esses que apesar do poder

Como também da riqueza,

são horríveis sanguinários

por causa do ódio que neles existe,

daí serem totalmente bárbaros.
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PECADO CAPITAL

Criamos um sistema totalmente escravo

quando erroneamente elaboramos

um sistema financeiro

realmente baseado no dinheiro

que, se realmente pensarmos

não é verdadeiramente sustentável,

Porque gera diferenças em seu próprio meio

como também inúmeras divergências

criadas por uma aparência

que gera uma falsa segurança

como também uma insaciável ganância

de sempre para si algo material adquirirem,
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Por isso costumo refletir

que todo ser que vive assim

é um real infeliz,

porque na realidade não vive

uma vida equilibrada

onde a paz naturalmente reside,

Tornando-se com isso

seres totalmente escravizados

do sistema que abraçaram,

pecado capital que assim

vos honram, beijam e matam

tornando-os em meros escravos

e, nesse complexo processo,

escravizando-nos também, de fato.
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ESCREVENDO PARA O MUNDO

Francamente me orgulho

de ser legitimamente brasileiro

e, apesar de não ser descendente

do nativo chamado de índio,

nasci num país distinto

devido a sua complexa história,

E, apesar de suas mazelas,

prefiro olhar para a aquarela

verdadeiramente eclética

vista tanto na nossa belíssima natureza

como também em nosso povo

cuja graça se mistura com o gozo,
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Por como eu escreverem

e, assim, livremente relatarem

em seus cotidianos realidades

deixando assim que o mundo

totalmente fecundo,

possa entender essa verdade

Ou seja, que não somos selvagens

como por ignorância muitos pensam

mas, que agora, realmente sinto

estarem nos lendo,

mesmo com o auxílio das traduções,

que na literatura é uma realidade.
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FLORES NO SEPULCRO

Apesar de ter grande respeito

pelos seres que aqui um dia viveram

mas, que agora têm os seus corpos

devidamente enterrados,

confesso ser um lugar complexo

devido às emoções, é claro,

Mas mesmo assim temos enfim

desses entes queridos

de vez em quando visitar

e, no sepulcro depositar flores

que provam o nosso sentimento

mesmo sendo um lugar por muitos temido,

E assim temporariamente existimos

nesse belo, mas estranho planeta

tendo a absoluta certeza

dessa complexa realidade

que, um dia cedo ou tarde,

será de verdade o nosso final lugar.
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VERSO ESTADISTA

Sou Democrata Socialista

por naturalmente entender

que uma nação não pode crescer

sem fortes investimentos

na saúde e educação

que, naturalmente são a base

para uma sociedade nascer

saudável de verdade,

Por essa digna razão

abracei com toda paixão

essa magnífica rosa vermelha

aromática, colorida e verdadeira,

pois lida diretamente com a razão,

E, apesar de se tratar de política,

nesse verso estadista

relato um real retrato

daquilo que realmente sou

como também acredito,

por naturalmente estar cansado

de ver um mundo enterrado

em ignorância, dívidas e mitos

Pelo capitalismo causado

daí estar literalmente arruinado, digo.
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O MEU ESPÍRITO É QUÂNTICO

Tive ainda muito cedo encontros

geralmente no meu quarto

e, ou quando já estava dormindo

e repentinamente fui despertado

com vibrações que sentia

em meu corpo, de fato,

ou quando estava me preparando

na minha cama para dormir

como todos fazem, é claro,

Portanto poucos foram os encontros

que tive com esses seres

realmente fora do meu quarto

durante o dia quando tudo estava claro

devido à natural iluminação do sol,
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E durante essas aparições

como também breves visões

assim como comunicações telepáticas,

algumas quando esses seres estavam

no meu quarto presentes,

enquanto outras feitas à distância

durante ou após realizar meditações,

fiquei então entendendo

Que o meu espírito é quântico,

por isso além de não morrer

existe totalmente interligado

com seres diferentes de mim

mas genuínos e super claros

devido ao saber e ao amor

neles existir, de fato.
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SIMBOLISMO

Muitos são simbólicos

e, com isso mostram

como os franceses,

um simbolismo pleno

recheado em seus trechos

um delicado fermento

devido às aparências, afirmo,

Narrações que assim revelam

o humano e as suas aspirações

como também o seu lixo

apegos e ilusões,

às vezes narradas em metáforas

outras em explícitas descrições,

porque o simbolismo é assim

Nasceu na França e no mundo se espalhou,

escola tida com rigor e amor

por esses que a estética simbólica dão valor.
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FLORES DO MAL

Não entendo a razão

pela qual tantos preferem

nesse jardim muitas vezes

simplesmente abraçarem o mal,

em vez de preferirem

se misturarem com o sal

dos eternos saberes,

Por isso muitas vezes

tenho pena dessas flores,

pois estão caindo

em terríveis labirintos

onde realmente perderão

tanto a sua essência como os valores,

Naturalmente super importante

para não se viver de dores.
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TRANSCENDÊNCIA DO ESPÍRITO

A espiritualidade é na realidade

a porta para a total libertação

por não ser como a religião

uma dura e fria prisão,

Porque na verdade,

todos têm um espírito

totalmente transcendente

e livre afirmo,

Por isso diversas vezes

e, quando naturalmente pretende,

deixa o nosso corpo momentaneamente

e no cosmo trafega sempre,

Porque o nosso espírito é transcendente

e, por ter essa natureza

evidentemente que não depende

de nenhuma cerca

Criada pelo humano propositadamente

na tentativa de nos dominar,

como também na ilusão

que esse espírito podem controlar

Em suas filosofias errôneas

onde essa realidade procuram sempre ocultar.
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SONHOS PERDIDOS

Todos nós sonhamos,

mas nem todos os nossos sonhos

realmente são realizados,

Mas mesmo assim devemos, é claro,

persistir neles, de fato,

caso contrário seremos derrotados

e, as frustrações surgirão,

E com isso ficaremos controlados

pelos remédios devido às depressões

por não termos esses sonhos concretizados.
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REALIDADES DOS SENTIMENTOS

Os sentimentos são algo

que realmente encucam as mentes

até mesmo dos sábios

por sempre pensarem

e, comumente enfrentarem

dilemas que passam

a lhes perturbar na realidade

por serem inconclusivos, de fato,

Porque realmente é difícil saber

se aquilo que sentimos

é naturalmente real ou falso,

por virem dos nossos sentidos

complexos e por isso super difícil

de simplesmente alguém decidir

em criar um quadro clínico

e, sob ele tingir

uma pintura, contanto um retrato,

Graças à diversidade desses sentimentos

que sentimos, mas nem sempre conseguimos

claramente esclarecer, de fato.
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AMORES PERDIDOS

Quando falo de amor

contanto desse sentimento

que constantemente sentimos,

vejo que comumente

apesar dos esforços sempre,

perdemos esse amor

para, assim em dissabor

por um certo tempo vivê-lo

até finalmente decidirmos

a vida naturalmente continuar

mesmo sem esquecê-lo,
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Amores perdidos que assim,

pelo menos para mim

claramente mostram,

que nem todos conhecem esse sentimento

e, por isso ferem e a si mesmo se ferem,

muitas vezes sempre culpando outros seres

em vez de procurarem entender

a razão de assim serem,

Porque o amor é eterno,

por isso não deveriam existir "Amores perdidos",

nem muito menos dissabores

em relação da esse sentimento tão lindo,

mas só realmente entendido

por quem verdadeiramente tem valor.
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COTIDIANO

Além de ler e escrever

como também orar e meditar,

costumo calmamente olhar

apesar das dificuldades visuais,

para esse maravilhoso e complexo cosmo

que tanta luz me dar,

E, com o auxílio de poderosas lentes

costumo ver sempre objetos

que não conseguiria ver a olho nu

trafegando nesse universo

realmente repleto de diferentes seres

que constantemente nos visitam,
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Mas que a razão que não lhes vemos

é porque sempre usam

a tecnologia da invisibilidade,

exatamente como no seriado sobre as estrelas,

criação americana e famoso, de fato,

por ser verdadeiro, mas sob o gênero de ficção,

Para sutilmente ensinar as massas

sobre essa realidade

que, desde criança vejo

no meu simples cotidiano

que, francamente não troco por nada.
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ESTUPIDEZ

Uma das coisas que sempre me impressionaram

como também me incomodaram,

são as maneiras que, de fato,

muitos se tratam

sem realmente reconhecerem

serem totalmente rudes em seus tratos,

Portanto mostrando e provando

uma estupidez que me cala,

porque realmente não entendo

a razão de um ser

não procurar crescer

abraçando sempre o saber

Que, naturalmente só poderá desenvolver

com a sua educação, e isso já deveriam saber.
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PEDAÇOS DO MEU TODO

Tudo  realmente é criado

totalmente interligado

e, acreditem ou não,

por causa da reencarnação

vivemos essas sempre contínuas vidas

pois, o nosso verdadeiro ser é um espírito

totalmente quântico afirmo,

Daí quando por um determinado tempo

aqui ou em um outro planeta

nesse cosmo ou em outro universo paralelo

por um período determinado existimos,

deixamos resíduos ou pedaços

dessas breves existências

espalhados por todo lugar por sermos quânticos,

Portanto por todos os lados sempre existirão

pedaços do meu todo nessas criações sem parar.
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GEOGRAFIA TERRESTRE

Analisando o humano,

claramente nele vejo existir dentro de si

uma geografia terrestre

que lamentavelmente

tanto lhe divide,

Causando com isso terríveis conflitos

realmente milenares,

e nessas guerras tribais

existem na realidade,

Graças à estreita mentalidade

por ele mesmo formada

e, violentamente administrada

qual não leva a nada,

por ser totalmente rudimentar.
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VOZES DO PASSADO

Fomos realmente elaborados

para naturalmente criarmos

e, evidentemente sermos escutados,

Contanto assim crescermos

e, tudo que fazermos

ser naturalmente escutado,

Portanto essas vozes do passado

soam até hoje, de fato,

fazendo parte desse sistema

Que, gostemos ou não,

sempre será executado

como também escutado,

esperando que não seja em vão.
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BASTA!

Estou francamente farto

de escutar tantas mentiras

vindas desses políticos

totalmente vendidos

pelas grandes empresas

e os seus magnatas, afirmo,

Por essa razão digo,

que urgentemente devemos

colocar um basta

nessa corrupção horrível

há muito criada

para nos controlar afirmo,
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Para assim continuarmos

comendo as migalhas

caídas dessas mesas fartas

enquanto isso,

continuamos apertando o cinto

e, na ignorância e pobreza existindo,

Por essa razão precisamos

mudar os nossos destinos

e a esses atrevidos gritar, basta!

Mostrando-lhes que ainda estamos vivos

e não suportamos mais essas palhaçadas,

por isso vamos tirar as máscaras

desses terríveis vampiros

Que só têm causado desgraças

num país realmente rico.
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POLÍTICA

Já gostei da política

quando jovem e inocente

na ilusão que sempre

os políticos por muitos queridos

realmente só queriam

o bem de toda a gente,

Mas, conforme fui crescendo

e, contanto fazendo

o percurso natural

do desenvolvimento

como também o amadurecimento,

vi que o que faziam não era normal,

Passando então calado

a simplesmente analisá-los,

e nesse simples processo

fiquei horrorizado

quando vi e claramente entendi

que por eles estava sendo usado,

Por isso desisti de também ser um político,

enganador e totalmente mascarado.
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OUTONO

Acho francamente sensacional

viver num lugar

onde cada estação

realmente se pode admirar,

Nova Inglaterra que assim

essa oportunidade me dá

para cuidadosamente observar

os detalhes na realidade

Dessa magnífica natureza

sábia, poderosa e cuja grandeza

acho com toda certeza

ser naturalmente peculiar.
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DISTÚRBIOS NA CIDADE

Outrora na realidade

os distúrbios de verdade

ocorriam na periferia

onde conflitos existiam

geralmente diariamente

e, sem impunidade,

Acontece que agora

esses conflitos evoluíram

porque naturalmente se espalharam,

pois o povo já está cansado

de ser totalmente pisado

por isso agora fazem

barulho por todos os lados
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Dessa maravilhosa cidade

que me parece perdida

entre os vícios e as milícias

criadas pelo crime organizado

que tanto escraviza e mata

até mesmo soldados,

Porque isso ao meu ver, de fato,

tornou-se numa guerra urbana

onde o bacana e o malandro

são vistos como crianças

no parque a brincarem

perante uma cidade onde os distúrbios

Em seu cotidiano são uma realidade

do grau obtido dessa criminalidade.
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OS PORÕES DA NOSSA CONSCIÊNCIA

Toda consciência possui porões

que armazenam no seu subconsciente

memórias constantemente

nesse grande baú,

E, se realmente essa mente

for totalmente sadia,

então irá lembrar naturalmente

coisas realizadas no passado

como no atual presente,

Mas mesmo assim a nossa mente

independente de ser saudável ou não,

guarda incrivelmente nesse porão

fatos que ocorreram conosco

mas que geralmente não nos lembramos,

É exatamente aí onde vejo

a grande importância de fazermos

sessões psicanalíticas de regressão,

porque elas irão extrair desse porão

coisas que não lembrávamos até então.
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SOCIEDADE HIPÓCRITA

Cansei de receber tapinhas nas costas

em relação aos meus escritos

totalmente livres, afirmo,

Porque livre nasci

e, assim me passarei,

por isso não me importo

Com o que os críticos dizem

a respeito do que escrevo

pois, como outrora narrei, sou livre!!

Como também totalmente alérgico

aos hipócritas que por certo

tudo que faço invejam

Simplesmente por não terem a capacidade

de como eu criarem e postarem

o que faço por evidentemente amar.
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CHUVA NA SERRA

Despertei sob um dia nublado

de nuvens cinzas, de fato,

e tudo realmente molhado,

Até mesmo os sempre vibrantes pássaros

porque geralmente nunca param

tanto de voarem como cantarem,

Hoje estão calados

e quietos em seus galhos

com frio e ensopados,

Nesse dia de chuva

causando grandes amarguras,

porque só estão felizes os patos

Por terem um dia adequado

e, fazerem o que naturalmente gostam

ou seja, juntos cantarem e nadarem

nesse belíssimo lago.
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TEMPESTADES

O mundo na atualidade

está passando na realidade

por mais um de seus ciclos

e, por verdadeiramente estar aquecendo

então tenho visto produzindo

tempestades tanto fora do seu tempo

como poderosas na realidade,

Isso tem a ver

não somente com a poluição

que o humano em seu cotidiano

faz sem nenhuma compaixão,

mas também com os seus próprios ciclos

devido às reciclações,
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Pois por ser um planeta vivo

nasce, cresce, evolui e se transforma,

exatamente como faz toda aurora

que sempre vem depois de tudo escurecer

para, com o tempo sem lamentos

ser naturalmente substituída

pelo ciclo do anoitecer,

Porque assim é a natureza

e, apesar de sua grandeza

saber e beleza,

sempre se transforma

em gigantescas modificações

que muitas vezes simbolizam o fim

de períodos infinitos, contanto sem fim.
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LIBERDADE

Em total tranquilidade

colhendo os frutos da liberdade

nesse magnífico campo estou,

respirando uma brisa morna

e, simplesmente contemplando

esse maravilhoso paraíso

onde realmento vivo

sob esse grande esplendor,

Liberdade que sozinha faz isso,

por ser francamente o seu lema,

portanto sistema,

democrático, é claro,

talvez por isso até os pássaros

lindos e coloridos, de fato,

livres voam, cantam e dançam

em seus voos acrobáticos,

Por provavelmente também sentirem

essa liberdade acho.
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CABANA

Visitando essa praia bacana

fiquei hospedado numa bela cabana

realmente confortável,

por isso acho naturalmente ter sido

uma ideia que encanta

todo aquele que verdadeiramente ama

a natureza que tanto clama

por liberdade e amor,

E assim nesse esplendor

como nasci estou,

nesse magnífico acampamento

curtindo a vida e a natureza

sem nenhum lamento

por estar afirmo,

num realístico esplendor

e, onde todos se respeitam

Devido à educação que receberam

como também por estarem

saboreando da mesma realidade e esplendor.
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CRIADORES E CRIATURAS

De acordo com os textos considerados sagrados

de outras religiões que aqui já existiam

centenas de anos antes do Cristianismo ter sido

criado, claramente afirmam a existência

de seres que chamam de deuses

e, que tudo elaboraram,

Afirmando que esses Criadores

criaram várias criaturas para eles trabalharem

literalmente como escravos, até que um dia

se rebelaram e contra os seus Mestres lutaram

mas totalmente em vão, porque lhes faltou

o poder e foram em sua totalidade eliminados,

Criando assim um paradoxo

que até hoje tenho realmente verificado

ser obviamente um fato,

mas que a igreja nunca irá isso nos informar

devido à terrível manipulação

criada para também nos escravizar.
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FOLHA DE PAPEL

Inicialmente totalmente branca

mas, agora realmente manchada,

vou aos poucos lhe manchando

com a tinta preta da caneta

e assim deixando-lhe toda borrada,

Nesse processo complexo

chamado de escrita,

onde seres em suas línguas

escrevem as suas imaginações

totalmente ecléticas, mas cujas paixões

Pela escrita demonstram

em suas magníficas narrações

realísticas ou fictícias,

agitando com isso as emoções

dos que vos leem, de fato.
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CONVERSANDO COM OS PÁSSAROS

Caminhando nesse jardim encantado

devido a sua grande beleza, de fato,

converso com os diversos pássaros

que lhe visitam e comigo se interligam,

por serem naturalmente

inteligentes, é claro,

E assim parte de cada manhã

com eles evidentemente passo

observando e aprendendo

o seu comportamento,

sentado no banco em silêncio

dentre flores que já me conquistaram

Por causa do seu incrível colorido,

perfume e relevo, é claro.
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O PESCADOR

Quando era criança costumava passar

as férias da escola

numa ilha maravilhosa

intitulada Itamaracá,

situada em Pernambuco

e, de calmo mar,

E, quando o final da tarde

realmente se aproximava,

devido ao costume íamos

até a beira do mar

ver esse pescador amigo da família

chegar na sua jangada querida
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Para então rapidamente vender

o seu pescado

e, assim, apesar de cansado,

e após o jantar saborearmos,

pegar na sua viola perante o luar

e, livremente cantar,

Por isso nunca me esqueci

daquela gente simples

e amiga sempre,

daí até hoje estarem presente

na minha mente sempre

pois, foi onde vi um amor peculiar.
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PROMESSAS

Todo ser que viver

em busca de promessas

ditas por políticos,

Realmente irá viver

uma existência sem conhecer

o que ele próprio pode fazer,

E assim passará

uma vida em constantes conflitos

exatamente como as desses políticos,

Corruptos e mentirosos

e, totalmente vendidos

aos seus próprios interesses, é lógico.
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LITERATURA ATUAL

A Literatura atual

é totalmente eclética,

portanto não mais importa

o idioma ou continente

onde é criada,

devido à grande diversificação

de gêneros e temas

que, naturalmente lhe dão

literalmente vida,

Para nesse contexto

e, apesar da complexidade,

continuarmos inspirados

escrevendo, publicando e, com isso,

produzindo uma Literatura

totalmente sem frescuras

porque não somos mais censurados,

Daí a Literatura atual

ter muito mais sal,

e continuar crescendo, de fato.
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AURORA

Na praia decidi ficar

para assim observar

a beleza da noite

como também escutar

os naturais açoites

das ondas constantemente

em seu movimento lindo

fortemente nas pedras se chocarem,

Demonstrando-me uma realidade

contínua e, que de verdade

é totalmente recíclica,

porque com o passar do tempo
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uma tênua luz começou

a escuridão aos poucos clarear

revelando-me que a aurora estava chegando

e tudo fortemente iluminando,

Fazendo-me logo mergulhar

nas águas desse belíssimo mar

onde agora sem lastimar

realmente posso ver tudo,

pois a aurora está a clarear

esse universo outrora escuro

pois ela nele não estava

e sim, do outro lado dessa Terra.

Nesse ciclo que tanto admiro

por tudo ser igualmente dividido.
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À FLOR DA PELE

À flor da pele

muitos atualmente estão

e, a razão dessa terrível situação

na realidade são múltiplas!

E, apesar de parecerem absurdas

são totalmente destrutivas,

pois afetam inúmeras vidas

que não sabem o que fazer,

Porque em alguns casos

esses seres realmente estudaram,

mas infelizmente não encontram trabalho

sob a desculpa de não poderem pagá-los,
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Além do fato da inteligência artificial

literalmente estar roubando

posições outrora ocupadas pela massa

geralmente que não estudou,

Criando assim uma realidade totalmente caótica

e, com isso realmente causando

de fato, profundos danos

numa sociedade cada vez mais empobrecida

Onde as aparências e as longas filas

em buscas constantes por trabalho

literalmente lhes causam

que vivam à flor da pele, de fato.
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PERIÓDICOS

Um dos gêneros literários

por mim mais lido,

mas confesso não diário,

Porque, de fato,

leio revistas mensais

e, jornais semanais,

E, embora pareça

esse periódico gênero literário ser

aparentemente de pouca expressão,

É verdadeiramente mais lido

até mesmo do que muitos livros,

tão grande é a sua dimensão.
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BOÊMIOS DA LAPA

Na cidade do Rio existe um bairro

localizado em seu centro,

realmente histórico por fazer parte

da antiga cidade,

mas também por ser

um bairro boêmio de verdade,

E apesar das novas construções

realizadas recentemente

de apartamentos pequenos

e, devido à localidade

realmente super conveniente

para quem trabalha ao seu redor na realidade,
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A verdade é que esse lugar

por causa da sua vida noturna,

é realmente barulhenta,

daí ser difícil imediatamente se adaptar

ao estilo de vida coletivo

existente nesse famoso lugar,

Por ser um ponto de encontro

onde magníficos sambistas

como também compositores

todas as noites se reúnem

e, muitas das suas composições

terminam cantadas na Sapucaí

Pelas Escolas de samba

que lá desfilam e fim.
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DESEMPREGADOS

Em filas longas estavam

totalmente desesperados

nessa contínua luta

para encontrarem um novo trabalho

e, assim se alimentarem

como qualquer ser humano

deveria naturalmente fazer na realidade,

Porque na verdade esses seres

na sua grande maioria imigrantes

são totalmente traumatizados

pelo tudo que passaram

nos lugares onde nasceram

e, porque os casos são vários

sentem-se que estão marcados muitas vezes,

E, por causa do desespero não veem

que o tempo de imigrar já terminou,

pois os Estados Unidos atual

e, graças ao partido republicano

totalmente racista,

em vez de abraçá-los vos causam feridas,

aumentando as suas dores em suas ofensivas
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Onde a discriminação é o seu prato diário

justamente por não quererem ver

que essa nação foi literalmente formada

em sua grande maioria por europeus,

daí naturalmente dever aos imigrantes

que nela trabalharam quase incessante

para assim criarem o país que elaboraram,

Por isso realmente acho uma total injustiça

o que esse partido político dos ricos

está verdadeiramente fazendo

e, com isso destruindo

a sua própria imagem

de país acolhedor e criador

contanto, transformando-lhe em perseguidor

Desses que tudo que ainda têm

além da força de arduamente trabalharem

é uma impressionante coragem,

porque os Estados Unidos de hoje

é um país totalmente desunido

e, se realmente continuar assim,

então teremos outra revolução que irá lhe ruir.
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SANGRIA

Na minha mesa de alegria

tenho presente geralmente a sangria

de produção italiana,

Riunite de grande fama

e esplêndido sabor,

Com um teor de álcool baixo

tornou-se no meu predileto vinho,

super saudável por ser formado

de deliciosas frutas, é claro,

De preço verdadeiramente baixo

e, literalmente encontrado por todo lado,

a sangria naturalmente se tornou

na bebida que bebemos

Moderadamente sempre,

principalmente no jantar

onde a família está

reunida em pleno vigor.
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AJUSTE DE CONTAS

É realmente terrível

se viver aflito

num lugar onde a ignorância

provoca violências

e um louco gosto de matar,

Criando assim psicopatas quase sem fim,

como também um constante medo

de livremente saírmos nas ruas,

graças aos acertos de contas

que geram tanta insegurança,

Porque atualmente

literalmente se encontra

assassinos em toda esquina,

por isso o medo é visto pelos especialistas

como uma barreira que tanto prejudica

Esse país tão imenso e lindo

crescer e assim ser

um centro de luz para a humanidade.
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PALHAÇOS NO SENADO

A grande maioria

dos senadores de hoje,

realmente não passam

de meros palhaços

totalmente comprados,

Por essa triste razão

andamos na contra-mão

e, por causa disso somos

ainda realmente atrasados

em relação ao desenvolvimento, de fato,

Porque por simplesmente invadirem

terra indígena e desbravarem

uma floresta que claramente atesta

ser o pulmão do mundo

não significa desenvolvimento,
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Pois o que o governo não está vendo

devido a sua erronea ganância

de obter dinheiro assim,

é o enorme prejuízo ecológico afirmo,

que desertificarão tudo enfim,

Deserto que assim prosperará

e, problemas e doenças trará,

e nessa contínua evolução

a destruição acompanhará

o fim dessa nação,

Graças a esses políticos palhaços

que essa absurda República

no Senado colocou

justamente por não saberem votar.
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FAROL

Na ponta dessa praia, cujo relevo invade

o próprio mar de verdade

graças aos arrecifes naturalmente criados

pela vida marinha,

foi criado um farol para assim proteger

as embarcações que aqui navegam

tanto por causa do turismo

como por negócios fazerem,

Portanto nessa saliente ponta

existe um bonito farol

pintado de um vibrante amarelo

com a sua base branca e, verdadeiramente alto,

onde até cartões postais foram elaborados

juntamente com calendários,

pois faz parte do turismo

dessa praia que afirmo ser realmente bacana,

Farol que assim reduziu o risco

de naufrágio e incorporou

mais uma rota em busca do dinheiro, é claro.
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SILHUETA

Estava sentado na areia da praia

quando ao longe avistei a silhueta de uma deusa

totalmente azulada olhando para mim,

E, por ser de natureza tímida

baixei a aba do chapéu na esperança de transmitir

que não estava interessado naquela visão e fim,

Acontece que ela não se mudou e nem tão pouco

desapareceu, foi exatamente aí que decidi me levantar

e caminhar devagar ao seu encontro

Quando um forte perfume senti e, ao me aproximar

vi a silhueta sumir como se tivesse sido

soprada pela brisa que repentinamente surgiu

Fazendo com isso desaparecer

o que para mim pareceu ser

uma belíssima deusa que vemos na mitologia

repleta de beleza e saber.
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PODER DAS DROGAS

O ser humano deve ter cuidado

tanto com aqueles que pensam ser amigos,

como também com os vícios

sutilmente influenciados

devido ao fato

de sermos seres orgânicos,

daí as nossas células serem comparadas

com uma esponja,

por isso no início de cada vício

esse ser sempre começa consumindo pouco,

mas sempre termina totalmente viciado

naquilo que está consumindo,

seja tabaco, álcool ou drogas, legais ou ilegais,

é assim que relata a história,
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Qual verifiquei ser verdadeira

após trabalhar em clínicas e um hospital

na vizinhança de Boston,

cidade infelizmente infestada

de gente que se vicia

em todo tipo de vício

e, com isso se derrotam,

vi esse drama de perto

e muitos até se passaram,

porque os seus organismos não mais suportaram

o grande excesso neles acacumulados,

aumentando assim os traumas

nas famílias que tanto amavam

Esses tão lindos jovens

que, por causa das drogas e o seu poder

lamentavelmente se entregaram

deixando com isso de viverem

uma vida limpa e produtiva, de fato.
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BORBOLETAS NO JARDIM

Caminhando nesse paraíso

pelo menos para mim,

repentinamente avisto

inúmeras borboletas no jardim,

Grandes e super coloridas

voando e pousando tranquilamente

nas flores também coloridas

e, perfumadas sempre,

Causando assim um cenário

de beleza e magnífico teor

devido ao imenso amor

como também esplendor desse quadro.
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MENTIRAS E VERDADES

Existimos num mundo

onde as mentiras e as verdades

são uma contínua realidade

aceita, mas também rejeitada

dependendo de cada ser

assim como da estrada,

Porque quando cautelosamente analisada

vejo que essa existência é formada

de avenidas e ruas paralelas

que, geralmente se bifurcam

criando assim encruzilhadas,

E nesses vastos espaços

graças às mentiras e verdades

que, realmente recebemos

por quererem ou por pura maldade,

conforme a estrada que tomares

o sucesso ou a desgraça surgirá

Em sua vida totalmente dividida

devido à dualidade em seu meio sempre estar.
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BECO ESCURO

Recordando momentos que passei

num bairro totalmente afastado

do centro da cidade de Recife,

deixava-me realmente triste

e, totalmente assustado,

Porque por onde tinha de caminhar

e, portanto passar na nossa casa

muitas vezes em plena madrugada,

era um beco escuro onde traficantes se encontravam

e muitas vezes até matava,

pois alguns corpos foram ali encontrados degolados,
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Mas a minha fé em Deus, de fato,

fazia-me momentaneamente perder o medo

de um lugar que o crime já era considerado

para os padrões daquela época alto,

e todos só falava...

Porque na realidade

nada era feito de verdade,

para depois de muito tempo

um comerciante comprar

um grande terreno baldio

e até mesmo nele esqueletos encontrar,

Mas tudo verdadeiramente silenciar

após o padre benzer aquele lugar

e, outrora beco escuro se transformar

em uma mercearia bem iluminada

qual, trouxe paz e alegria aos habitantes da região.
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ESCADA SOCIAL

Desde criança que somos ensinados

e, conforme vamos crescendo

realmente lembrados

sobre a existência dessa escada social

qual, depende apenas de nós

para no seu topo chegarmos.

E, quando finalmente isso alcançamos

geralmente já estamos para se aposentar,

momento quando realmente paramos

para pensar e, nessa profunda reflexão

vemos que tudo aquilo que arduamente

fizemos, aqui naturalmente ficará,

Porque somos seres mortais

e, essa escada social se tornará

em meras lembranças deixadas

que o próprio tempo apagará.
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ÁFRICA E O MUNDO

Quando calmamente analiso

o continente africano de hoje

então claramente vejo

que, devido aos seus antigos desejos

realmente nesse sentido evoluiu,

O problema portanto ao meu ver

não depende somente da África,

mas também como são vistos externamente

porque, queiram ou não, é sempre

de onde os grandes investimentos vêm naturalmente,

Principalmente da China

que, realmente se tornou

o seu maior parceiro comercial,

ajudando-lhe assim com o capital

e, em troca sendo beneficiada,

Contanto a África está se tornando

num enorme Centro de produção

em principal mineral e de alimentos,

processo que está lhe transformando

para um futuro de bem-estar previsto

Porque riqueza tem

como uma diversificada cultura, afirmo.
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DECADÊNCIA AMERICANA

Os Estados Unidos estão mostrando

literalmente para o mundo

com os seus estúpidos políticos

como também o grande racismo,

que entrou em decadência

e, por causa disso

está perdendo a sua hegemonia afirmo,

Tendo o imigrante

como um bode expiratório

assim como todos aqueles

que os políticos republicanos não gostam

e, devido a essa estupidez

está se afundando dessa vez

puxada pelo próprio americano

Anglo-saxônico e totalmente racista

e, por causa disso será transformada

por causa da revolução

que muitos já abertamente pregam

tanto nas mídias como nas praças

desse imenso país que, assim está numa encruzilhada

e, sob o risco de perder a sua democracia sagrada.
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GUERRA VIRTUAL

Devido ao sempre presente mal

lamentavelmente existimos

sob uma constante vigilância,

trazendo com isso sentimentos

tanto de segurança como insegurança

por causa dos ataques precisos

na internet vistos,

Fato que me deixa preocupado

por naturalmente saber

que em breve tudo irá ser

virtual, de fato,

e até mesmo as moedas hoje presentes

vão ficar ausentes porque darão lugar

ao novo sistema monetário

Totalmente virtual, é claro,

e provavelmente singular.
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BANCA DE REVISTAS E JORNAIS

Nasci no Rio de Janeiro,

mas vivi a minha juventude no Recife,

mas geralmente nas férias escolares

quando não passava onde morava com os meus avós,

viajava para casa de familiares

ou até mesmo amigas

da minha mamãe querida

que o tempo memórias me traz,

E, quando cresci e comecei a trabalhar

mesmo ainda sendo menor,

passei semanalmente a comprar

tanto revista como jornal

que assim me mostravam

rotas turísticas e lugares

onde passagens podia comprar,

Banca que assim se tornou

para mim um importante lugar

de informação para então encontrar

melhores facilidades de conhecer

o que tinham para oferecer

num tempo onde a tecnologia afirmo,

por não existir dificultava o conhecimento.
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SANGUE NA ESTRADA

Estávamos viajando

quando repentinamente os carros

que seguiam em nossa frente

começaram quase instantaneamente

até realmente pararmos e,

numa fila indiana ficarmos

parados nessa estrada

esburacada como sempre,

E, após quase uma hora

o tráfego começou a andar,

vimos uma motocicleta na pista deitada

e, realmente danificada

ao lado de uma poça de sangue

que sujou a estrada

mas, o motorista ali não mais estava,

Concluímos ter sido levado

por alguém, é claro,

que lhe socorreu por amor.
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SERTANEJO

Natural do sertão brasileiro,

o sertanejo é um ser simples e trabalhador

que ama e vive da terra

e, de tudo aquilo que cria e planta

com dedicação e fervor,

Portanto o sertanejo nesse válido  contexto,

é um ser cuja coragem

é maior do que as adversidades

que, evidentemente enfrenta

em seu cotidiano de paciência

e, esperança de verdade,

Por enfrentar na realidade

o seu destino com sapiência

apesar das secas e calamidades

que realmente lhe fazem chorar

e aos céus clamar por chuva de verdade

mas, sem nunca a terra deixar

devido ao grande amor que sente por esse lugar,

Onde nasceu, cresceu e aprendeu

a criar, plantar e da terra cuidar.
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CÂNTICOS DO MANGUE

Estávamos na calçada conversando

quando repentinamente escutamos

realmente lindos cânticos

vindos do lado do mangue

qual, nos deixou maravilhados

com aquelas vozes, de fato,

E, enquanto ainda conversávamos

totalmente abismados,

desceu do ônibus apressado

um conhecido que automaticamente escutou

e, olhando para nós nos falou

virem dos pescadores,

Que estavam transportando

os seus leves barcos

para realizarem o seu pescado

e, como praxe cantam interligados

pois, acreditam que os cantos

lhes trazem sorte,

Como afujentam os males

aumentando assim a sua sorte.
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GUERRA URBANA

Realmente não é nada fácil

se viver num país

onde a guerra urbana

rouba toda a esperança

depositada nele e fim,

Porque infelizmente assim

todos evidentemente perdem,

pois no âmbito geral

passam a ser vítimas

dessa guerra em nada normal,

Conflito que tanto mata como fere

incluindo até mesmo muitas vezes

crianças totalmente inocentes

com as suas balas perdidas

nessa guerra urbana,

Que, evidentemente não engana

essa tão triste realidade

que é o terrível aumento

todos os anos visto

de tantas vidas lamentavelmente perdidas,

Sem vencidos ou vencedores

mas, apenas valas contínuas.
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MENTIRAS

Lendo textos considerados sagrados

por diferentes denominações religiosas

que, literalmente se colidem por causa

da filosofia religiosa ensinada nas escolas

do Ocidente e do Oriente,

cheguei à conclusão que fomos

e, na realidade ainda somos enganados,

E nesse inferno criado coexistimos

discutindo, matando e mentindo na ilusão

de obter um destino onde a paz e esse tão

difícil amor no Paraíso desse Criador

quando daqui partirem existirá eternamente

e, calado mas totalmente abismado fico,

ao ver o absurdo de tudo isso,

Primeiramente porque esses textos sagrados

foram criados quase mil anos antes da elaboração

da bíblia e, quando cautelosamente comparados

com Gêneses, intitulado como o "livro da criação",

parece-me ao meu ver como uma cópia
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desses textos bem antes criados,

levando-me então a crer por causa das evidências,

que fomos e somos sujeitos a mentiras

Como também manipulações, razão pelo qual

até hoje muitos cegamente seguem

essas totalmente absurdas histórias

tem a ver com esses pelo menos dois mil anos

de mentes lavadas e literalmente forçadas

a acreditarem numa total irrealidade

primeiramente contada e depois narrada

como também implementada,

E brutalmente forçada pela inquisição

tendo a verdade nos livros narradas

prontamente queimadas e, assim esses mitos

que causam tantos prejuízos

livremente contados e narrados,

tudo por causa do controle e poder

que o dinheiro erroneamente causa

e, aqueles que isso não aceitam

Até hoje terminam as suas vidas cedo

em frias, profundas e fétidas valas.
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AMAR

Realmente desde criança

que aprendi a amar,

Amar esse maravilhoso universo,

amar esse belo, mas misterioso mar,

Amar as aves que alto voam

como também as que estão detrás das grades,

Pois desde muito cedo com mamãe aprendi

ser assim onde viveremos na felicidade,

Por isso sou feliz, apesar das maldades

que enfrentei mas também vi,

Porque sempre consenti

amar e ser amado sem questionidades.
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RACISMO NOS ESTADOS UNIDOS

Quando cheguei nos EUA lembro-me que fui

muito bem recebido, embora com o tempo tenha

visto pessoas enfrentarem o racismo,

Mas como na época poucas palavras articulava

por no Brasil ter estudado francês,

a única opção de trabalho eram as fábricas,

Lugar onde a maioria dos imigrantes trabalhavam

e, cedo no cemitério terminavam

devido às longas horas nelas infiltrados,

E, por razões várias, mas em especial

não falarem o inglês e nem terem estudo,

contentávam-se serem massa proletária e mais nada,

Vendo e analisando tudo isso vi que esse tipo

de vida não era para mim, e, enquanto diurnamente

trabalhava noturnamente estudava,

Até que finalmente consegui o que tanto desejava

ou seja, trabalhar num melhor lugar

onde a língua constantemente teria de usar,

Contanto o pouco que construí foi com o meu próprio

esforço, mas confesso que racismo sempre vi

Como na pele também senti,

e sei que existe em todo o mundo.
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LIVRE-ARBÍTRIO

Conforme a ciência avança vamos cada vez mais

conhecendo tanto a respeito de nós mesmos,

como também em relação aos universos

que existem em nossa volta,

E assim avançamos no conhecimento tanto interno

como externo, causando com que antigos mitos

sejam definitivamente substituídos pela realidade

encontrada em cada área da ciência graças ao saber,

Incluindo agora o livre-arbítrio que, outrora

erroneamente pensávamos ser uma decisão pessoal

mas, que agora, e, de acordo com os entendidos

ser um ato ocasionado externamente

Por sermos realmente controlados através das nossas

mentes por seres que do outro lado

num universo paralelo nos enviam pensamentos

que pensamos terem surgido da gente,

quando na realidade somos manipulados sempre,

Por existirmos num universo simulado afirmo,

portanto somos marionetes nesse circo.
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TERRAÇO PANORÂMICO

Em minhas geralmente curtas viagens que incluem

final de semana, aproveito os ótimos preços

coloco no cartão, faço a mochila e viajo,

Seja de trem, ônibus ou avião, o importante

é não perder as oportunidades e, assim na realidade

viajar para outro lugar, nesse caso foi o Canadá,

país que admiro de verdade,

Para em Quèbec no final da tarde chegar,

após o hotel checar e, um rápido banho tomar

com os passageiros da tour me juntar

e a rigor bem vestido ao restaurante ir jantar,

Que fica no topo de um hotel cinco estrelas,

e todo ele é um terraço panorâmico

que lentamente gira, contanto do lugar

que a sua mesa está no percurso de uma hora

se encontrará no mesmo lugar,

Dando-nos a oportunidade de ver essa maravilhosa

cidade, onde o bom vinho, sadio papo e

a culinária são a marca registrada dessa nação

limpa, vibrante e super educada, porque a maioria

três línguas falam e, com grande paixão.
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FEIRA DE CULINÁRIA

Visitando uma feira étnica especialmente de culinária,

tive a oportunidade de provar comidas típicas

de lugares que na real, como também o alto preço

nunca poderia provar e esses países visitar,

devido à distância e ao alto custo para lá se chegar,

Daí ser uma excelente ideia, feiras como essa

serem criadas, porque ajudam ao fortalecimento

como também entendimento desses magníficos

povos que, juntos formam a família de humanos

que enfim vivem na mesma vila e remam

no mesmo barco, intitulado planeta Terra,

Diferente em muitos aspectos

e, isso lhe torna realmente fantástico,

tanto para se conhecer como vivê-lo, de fato.
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POESIA MARGINAL

Sou um tipo de poeta que gosta sem mazelas

de livremente escrever literalmente sobre tudo!

Incluindo os incríveis absurdos que os humanos

estúpidos fazem na realidade por querer,

aumentando assim as maldades como também o sofrer,

Para, então, sob essa perplexidade analisar

por diferentes ângulos na tentativa de entender

o por quê, que tantos agem com o intuito de ferir

um estranho, parceiro ou amigo e, ainda

por cima dizer que a vida está ruim,

quando na realidade constantemente ferem

e, sem francamente hesitar,

Levando-me então a crer após esses problemas

analisar, que o problema realmente está

na semente que é ruim, por isso existem assim

sempre a maltratar, daí decidi construir

esse poema marginal, na tentativa de relatar

E, contanto mostrar a marginalização dessa raça

erroneamente intitulada de humana,

devido ao que criam sem parar.
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BANCO DA PRAÇA

Geralmente no mesmo banco

dessa praça sempre frequentada

ali às onze horas estava,

Era uma senhora

vestida sempre elegante,

só e calada os pássaros alimentava

Com as pipocas recentemente compradas

mas nunca para ela,

pois nunca lhe vi comê-las nessa praça,

E, por isso ter se tornado parte do seu cotidiano,

certa vez me aproximei do banco onde estava sentada

me apresentei desejando-lha um bom dia,

Foi exatamente aí que descobri através

dos seus gestos, lamentavelmente ser muda

e surda e, perplexo e pensativo saí,

Parando em frente a uma linda fonte

onde águas cristalinas correm nela constante

e, enquanto olhava profundamente pensava

Como tudo realmente nessa vida

é breve, complexo e intrigante.
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PAISAGEM

Que belíssima paisagem

estou nesse momento vendo

cuja beleza e tranquilidade

estimo de verdade,

Porque essa é a realidade

de francamente todo lugar

onde a educação está

realmente em primeiro lugar,

E assim radiantemente admiro

esse magnífico lugar

onde a paz reina sem hesitar,

Paisagem que assim me cala

toda vez que até aqui venho

em minha simples caminhada

para, naturalmente essa graça admirar.



154

LOBOS NA FLORESTA

Devemos ter muito cuidado

com os convites e promessas

desses cuja única sede

é a de fazer maldades,

Porque nessas grandes cidades

encontramos realmente de tudo,

desde o simples pedinte

ao terrível arrogante,

Sem esquecer dos traficantes

que todo instante,

tanto vendem como compram

em seus negócios intrigantes,

Pois tanto mata como une

seres que têm os mesmos costumes

e, assim, em vícios quase sem fim,

esses lobos na floresta produzem,

Nessas cidades de belíssimas pedras

e inúmeros jardins

Que, totalmente iludem

o que está por detrás deles e fim.
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PRODÍGIAS CRIANÇAS

Comparando as crianças

que estão nascendo agora

com aquelas que nasceram outrora,

vejo que as de hoje

já vêm mais sabidas

e, isso talvez explique

tanto a evolução

como também a reencarnação

durante milênios de vida,

Pelo menos é assim que estou vendo

essas crianças prodígias,

porque além de serem

bem mais inteligentes,

reúnem particularmente dádivas

por naturalmente serem

mais bonitas e sensiveis

em relação ao que evidente sentem

como verdadeiramente captam,

Tanto fisicamente como espiritualmente

por serem obviamente bem mais ativas.
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MUTILAÇÕES ALIENÍGENAS

Literalmente por todo o mundo como também
na nossa história vemos reais exemplos de mutilações
alienígenas realizadas em toda a nossa fauna,

E, o que nunca podemos esquecer é o simples fato
que, nisso também estamos incluídos
por evidentemente sermos animais afirmo,

Portanto esse fenômeno não se trata ser cultural,
porque realmente em todo o mundo as mutilações
vêm ocorrendo da mesma maneira em seus ataques,

Fazendo-me crer se tratarem naturalmente
dos mesmos seres alienígenas que na realidade
isso fazem porque estão de verdade

Daqui levando as nossas partes, ou seja, os nossos
orgãos, para assim naturalmente criarem seres
híbridos e colocarem nos planetas que controlam,

Os governos desse mundo sabem disso mas, na realidade
nada podem pois, são esses seres que tudo controlam,
porque tudo elaboraram e essa é a verdade

Até hoje escondida e substituída
por mitos que nos ensinam,
portanto por grandes mentiras.



157

VELEIRO

No seu barco estava

velejando velozmente

sob os fortes ventos, altas ondas e correntes

num céu azul e límpido,

Velejador realmente destemido

com um cachorro e um amigo

nesse imenso e profundo mar

corajosamente a navegar,

No seu veleiro vermelho

de vela branca, azul e alaranjada,

aumentando assim a graça

assim como lhe dando um maior visual,

E assim vos vi partir

no sentido Sul,

nesse magnífico oceano atlântico

cujo verdadeiro encanto atrai,

Fazendo seres o medo perderem

e, até mesmo nele viverem

em embarcações que muitas vezes

são onde moram porque o mar adoram,

E nele literalmente vivem

até realmente daqui partirem.
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O BEM E O MAL

A vida como entendemos

tem uma dualidade que sinto

ser o principal motivo

para dramas termos afirmo,

Formada do bem e do mal

e, eloquentemente elaborada

num logo igualmente dividido

pelas cores branca e negra,

quais representam o bem e o negativo,

Existindo totalmente interligadas

e, com isso, chamando a minha atenção

para essa dualidade

compreendida entre o bem e o mal,

Realmente sempre existentes

e, como silenciosamente nos mostrassem

uma realidade pela qual não temos uma saída

e, sendo assim teremos de sempre convivermos

dentre o bem e o mal, pois esse é o relevo

Cautelosamente criado

nessa escola sem um fim, de fato,

porque quem nos elaborou quis assim.
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VOZES DO ALÉM

Num documentário fantástico

produzido para a televisão

pela BBC, é claro,

ficou realmente provado

que, na realidade ninguém morre,

apenas passamos para o outro lado,

Isso ficou confirmado

após médiuns, de fato,

verdadeiramente se comunicarem

com seres já falecidos

mas pelo público conhecidos

e, que isso mesmo atestaram,

Vozes do além que assim

incrivelmente também nos mostraram

que não perdemos a consciência

quando esse corpo deixamos

porque o nosso espírito é quântico

e, com ela está interligado.
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DESENVOLVIMENTO RÁPIDO

Quando cuidadosamente analiso

o desenvolvimento ocorrido

relativamente num curto tempo

nesse meu Brasil querido,

em relação com outras nações,

então logo vejo que

devido ao seu gigante tamanho

não estamos tão atrasados

como muitos realmente acham,

Porque no caso dessa nação

verdadeiramente depende

da localidade sempre,

pois as regiões Sudeste e Sul,

por causa principalmente dos europeus,

realmente desenvolveu mais rapidamente

por esses seres evidentemente

terem trabalhado arduamente

e, trazido novas técnicas

Tanto para a agricultura como para a pecuária,

desenvolvendo o país e trazendo renda, de fato.
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NÔMADES

É realmente incrível

que ainda nos dias de hoje

existam seres vivendo

como nômades,

portanto sem ficarem no mesmo lugar

e, a sua história naturalmente criar,

Mostrando que o ser humano

é um animal complexo,

pois em vez de procurar o certo

parte para aventuras,

criando assim amarguras

devido ao que encontram em seus caminhos,

Por isso são chamados de nômades,

pois não ficam por muito tempo no mesmo lugar

e, quando saem para outro aventurar

deixam muito bem enterrado

o seu complexo passado

e, dele não costumam lembrar, de fato.
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FANATISMO

Devemos ter sempre cuidado com tudo que, de fato,

realmente permitimos na nossa mente penetrar,

caso contrário poderemos naturalmente ficar fanáticos

e, com isso evidentemente se prejudicar,

Porque na minha vida tenho visto exatamente isso,

incluindo até mesmo gente educada

com Mestrado e até mesmo Doutorado

mas, que a mente obviamente não cuidaram

e, assim se deixaram levar nesses caminhos

cujas manipulações criam-lhes severas ilusões,

E nesse complexo processo acabam totalmente

escravizados por meras doutrinas religiosas

ou, por ideologias políticas quais, claramente

a nossa história terrivelmente nos mostra

os efeitos que esses errôneos ensinamentos

Numa mente lavada constantemente são capazes

de realmente fazer e, com a sua própria sociedade,

porque simplesmente consentiram que essa maldade

ficasse, criando assim perfeitos monstros

que até hoje perseguem a humanidade.
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ROMÂNTICO

Por verdadeiramente ser

totalmente romântico,

tudo que nessa vida ensejo

como também vejo

tem sabor e grande amor,

Porque, por ser romântico

os relevos me encantam

assim como as paisagens

como toda personagem

que verdadeiramente ama

E, por isso não engana,

por ser leal e real,

daí ter prazer no que cria e vê

nesse mundo cujos absurdos

vemos constantemente nos jornas, nas mídias e TV.
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LABUTA

Todo trabalhador merece

não somente preces

mas, um salário digno, de fato,

para assim poder naturalmente

viver confortavelmente, é claro,

Porque o esforço do seu trabalho

tem de ser bem remunerado,

para que assim possa se sentir

naturalmente gratificado

com a sua labuta e fim,

Caso contrário verá

que está sendo usado,

mudando então o seu sentimento

e, para não viver de lamentos

muitos abraçam o crime organizado,

Tornando com isso um problema

como também dilema

qual, se rapidamente não for entendido

e, evidentemente resolvido

essa labuta se tornará

Para combater todo tipo de tráfico

que existe e paga altos salários,

apesar de brutalmente tudo controlar.
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APARIÇÕES

Desde criança que tive

aparições e comunicações

que, claramente me mostraram

existir, de fato, num universo

onde o físico e o espírito

se interligam, é claro,

E, além desse entendimento

realmente sempre compreendi

esses universos serem paralelos,

como o espírito atesto,

em sua essência ser quântico,

portanto nunca morrer e fim.



166

AURORA

Despertei-me na realidade com a aurora a brilhar

e, de verdade em sua claridade da cama me levantei

e, o café da manhã tomei em plena liberdade,

Porque onde resido longe das grandes cidades,

a flora juntamente com a fauna são livres e têm

a liberdade de realmente vasculhar esse tremendo

habitat que partilhamos de verdade,

Para, assim, calmamente olhar esse paraíso onde vivo

e, sob os seus raios sempre vivos me aquecer

e lentamente caminhar nesse imenso jardim

que cerca tudo por fim

E, até a pequena cachoeira antes do almoço tomar,

em suas águas frias e límpidas do calor

do verão me refrescar, sob belíssimos cânticos

de pássaros olhando para esse magnífico colorido

que a aurora afirmo, ajuda-me a tudo isso olhar.
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PRISÕES DA ALMA

É muito triste se ver

tanta gente viver

totalmente prisioneira

de vícios que adquiriram

por uma vida inteira

e, assim, nele se passarem

num cativeiro de verdade,

Prisões da alma que por fim

não somente lhes escravizam,

como também vos destróem e tiram

a esperança e a felicidade

outrora sentida mas que agora,

em vez de viverem sob a aurora

vegetam numa total escuridão,

Em plena depressão e dependência

assim como na solidão

e, dessa maneira partem sem compaixão.



168

MIGRAÇÃO DAS AVES

Exatamente duas vezes por ano

vejo com grande entusiasmo

os belíssimos gansos e patos canadense

por causa do intenso frio migrarem

para regiões dos Estados Unidos

bem mais quentes na realidade,

Esse ciclo que essas aves fazem

ocorre de verdade

todo outono,

onde em grande número voam,

retorndo sempre na primavera

felizes cantando na realidade,

Migração que sempre me maravilha

devido os milhares de quilômetros percorridos

por essas incríveis aves

grandes, belas e coloridas,

onde fotógrafos e cinematografistas

aproveitam essa oportunidade

Tirando fotos e lhes filmando

pois, como eu, se maravilham

com a sua beldade.



169

VERTIGEM

Olhar a situação política atual

como também os diversos problemas

vistos nessa sociedade,

confesso realmente deixarem-me

sentir  uma grande vertigem

pela total falta de honestidade,

Porque o que me preocupa na realidade

é que essa triste verdade

vem dos líderes dessa nação,

que assim lamentavelmente ensinam

nessa complexa realidade

que as virtudes nada valem,

Devido as suas terríveis condutas

sem qualquer consequência

por não existir impunidade.
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MENDIGOS

É triste e chocante se ver

num país realmente rico,

mendigos por todo lado, afirmo,

Por isso estou revoltado

com esses políticos

que, francamente só ligam

para si mesmos, de fato,

Caso contrário não aumentavam

os seus salários como aumentam

tornando-os totalmente abusivos,

Enquanto isso  quando aprovam

os salários do público que lhes elegeram,

migalhas são  dadas para a raça,

Aumentando assim as injustiças

como  também a pobreza,

enquanto por outro lado

por à muito terem sido comprados

Ficam cada vez mais ricos,

às custas dos votantes otários

que erroneamente neles confiaram.
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CACHOEIRA

Admirando  toda a beleza

dessa enorme cachoeira

boquiaberto estou

ao maravilhado ver

suas águas cristalinas

nas pedras fortemente baterem

sob um céu totalmente azul,

Para, assim,  totalmente apaixonado

com esse tão impressionante quadro,

filmá-la e fotografá-la,

pois quero fazer um quadro

para então tê-la em meu quarto

e, assim, sempre que quiser  enfim

simplesmente lhe olhar,

E dela naturalmente lembrar

como também a sua beleza  e grandeza

naturalmente sempre observar.
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RECANTO DAS LUZES

No cosmo existe um lugar

onde somente os escolhidos podem entrar,

nesse território realmente espetacular

é verdadeiramente o lugar

onde o Criador de tudo está

constantemente olhando desse universo

os incontáveis existentes paralelos

onde cohabitam afirmo,

todas as suas diversas criações

que, como nós constantemente criam

e, sem hesitações,

E, por terem sido primeiramente elaboradas

num período de tempo que ainda desconhecemos,

naturalmente são muito mais avançados que a gente,

e tem mesmo até quem diga que esses seres



173

foram quem nos criaram,

pensamento que pode ser exato

devido às atuais evidências

do que há bastante tempo vem ocorrendo

literalmente por todo lado,

desde as comunicações, aparições, abduções,

como também as mutilações, escritas,

pinturas e construções,

Sem falar nos tratados e parcerias

incluindo até mesmo uniões

onde filhos híbridos nasceram

tanto nesse universo como em outros

parecidos com humanos digo.

Mas, voltando a narrar sobre esse lugar

que lhe qualifico como recanto das luzes,

somente os espíritos nele residem

por isso escuridão não existe

por tudo ser quântico e energético

pois são formados de pura luz, atesto.
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