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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 55 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 4

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 recebidos 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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- 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 Obrigatória" - 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)
Web pages:
http://www.facebook.com/silvio.parise.3
http://www.recantodasletras.com.br/autores/silvioparise
http://celeirodeescritores.org/ebooks.asp?es=sp

Contato: sparise1012@gmail.com
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REPRESENTAÇÃO DA FLOR
Sou apenas uma flor
há muitos anos aqui plantada
por seres que realmente entendem
por isso me plantaram em grande escala
Sou apenas uma flor
e, nesse vasto campo coexisto
com uma fauna gloriosa
bela como toda aurora digo,
Sou apenas uma flor
decorando, colorindo e soltando
gentilmente o meu suave perfume
sempre na esperança de agradar
E, embora intimamente saiba
que sou apenas uma flor,
aproveito nas minhas representações constantes
continuamente oferecer vibrações de poder
Apesar de ser apenas uma flor
viçosa, colorida e cheirosa
e, por que não dizer,
repleta de um sublime amor.
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SOCIEDADE HIPÓCRITA

Estou realmente cansado
de ver tantos palhaços
mentindo e com isso
a si mesmos se enganando,
por fazerem parte
de uma sociedade hipócrita
pois, enquanto beijam e abraçam
dando tapinhas nas costas,
claramente vejo a maldade
nessa louca realidade, onde
a inveja e a falta de capacidade
tornou-os totais covardes,
Por isso dela fico
longe de verdade.
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SABER

Amo realmente viver
sob o eterno saber
por entender naturalmente
que nascemos para brilhar
e crescer, evidentemente.
Nesse amadurecimento
aceitar, no momento,
que tudo na vida passa,
e devemos agradecer
pois o tempo é uma graça,
Assim vivo ao máximo,
enquanto nessa finita e frágil
forma orgânica eu estiver
escrevendo feliz em adágio.
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ENTREOLHARES

Entreolhares por um tempo
nessa tarde de sol ameno
por não estar a queimar,
Via-lhes livremente voando
e, radiantemente cantando
todos do alto a me olharem
Para, assim entreolhares
ficarmos quase toda a tarde
sentindo a primavera chegar.
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ILUSÕES
Coexistimos num mundo
cada vez mais fecundo
como também violento
e, nesse complexo processo
sem fundamento nem nexo
repentinamente daqui partimos
Deixando com isso uma clara percepção
desse lugar não ser nosso,
porque na realidade
se pararmos para calmamente analisar
tudo que passamos cá
então, naturalmente veremos
Tudo não passar afirmo,
de francamente meras ilusões, digo,
devido ao fato de tudo ser temporário
e, exatamente por isso,
nada faz sentido
pois, passamos uma vida criando
Por causa dos nossos sonhos e ilusões
sem que nada possamos mudar nesse sentido.
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PÁSCOA NO LAGO
Literalmente em frente ao lago
e, num chalé alugado
estou alegremente desfrutando
tudo que essa esplêndida natureza
tem para a todos oferecer, de fato,
Porque aqui já estamos na primavera
estação que amo, é claro,
por ver os ciclos contínuos
dessa criação que afirmo,
ser belíssima e isso é um fato,
E, por realmente ter alugado
esse modesto, mas bonito chalé
realmente até o final do verão,
então estou passando a Páscoa no lago
natural e realmente formoso acho,
Por isso evidentemente escolhi
passar um período nessa beldade,
aproveitando a vida na tranquilidade
que esse lugar oferece na realidade
mas não só para mim,
Porque até os cachorros
evidenciam essa verdade.
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ESPERANÇA

Nesse mundo coexisto
com seres de todo tipo
aumentando a complexidade
do nosso entendimento
Por isso, agora, insisto
que devemos ter
sempre autoconfiança
como também esperança,
e, assim poderemos
no futuro acreditar
então de fato, planejar
o rumo das nossas vidas
Para vivermos felizes
e livres, no momento.
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DOCE LAR

De vez em quando
ganho o mundo
no meu constante desejo
de lhe explorar,
E assim conhecer
para, então poder
naturalmente viver
como evidentemente entender
Tanto os porquês, como o por quê,
que vivo a minha vida à vasculhar.
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ARVOREDOS
Caminhando nesse bosque
totalmente repleto de flores
repentinamente paro,
para assim com os cachorros
calmamente admirá-lo
por ser belo, de fato,
Para então após um tempo
totalmente livre de lamentos,
escutar repentinos cânticos
vindos de diversas aves
que, com toda naturalidade
cantam felizes por habitarem
Nesse lugar belíssimo!
Cuja paz afirmo ser uma realidade.
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MAR
Decidi as minhas férias passar
esse ano de frente ao mar,
pois na realidade
realmente amo essa beldade,
natureza que acho espetacular
Por essa razão resolvi passar
nesse distante acampamento
situado numa ilha que sinto,
francamente bonita
sem luxos nem também lamentos,
Porque esse acampamento
tem tudo que precisamos
para naturalmente se viver
tranquilamente e como sempre
as férias ao máximo aproveitar.
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FRAGMENTOS
Pisamos constantemente em fragmentos
espalhados pelo chão,
são marcas de um passado
que, realmente desconhecemos, de fato,
por isso devemos ter cuidado
Para não destruírmos
esse já longínquo passado
totalmente fragmentado
devido ao tempo, afirmo,
e assim ficarmos sem entender
O que verdadeiramente ocorreu
com o ser humano primitivo.
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DIREITO LITERÁRIO
Aproveitando o embalo
pelo nosso país dado
em relação ao direito literário,
estamos realmente crescendo
por estarmos produzindo
sabiamente, é claro,
Por isso nesse painel
e, graças ao direito literário,
a sociedade, como um todo,
está escrevendo, lendo e publicando
e, nesse sentido se educando
enquanto os prêmios vão chegando
literalmente do mundo todo
Porque estão maravilhados
com a nossa cultura e saber,
em grande parte às traduções
onde veem o nosso querer
de chegarmos no ápice,
para então o mundo melhor nos entender.
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UM ‘SONETO’ PARA MACHADO DE ASSIS
Partiste tão cedo,
oh! Verdadeiro Príncipe!
Deixando ao mundo inteiro
um exemplo pioneiro
de um verdadeiro milagre brasileiro
Porque a todos provaste
que a pobreza ou até mesmo a cor,
não devem conter ninguém
que sonha em ser alguém
mesmo morando na terra de um senador,
Pois no morro do Livramento
onde nasceste, tu mesmo viste
como também sentiste
o racismo ainda tão visível
por isso, muitos ficavam realmente tristes
E por essa razão se calavam...
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Mas, por teres sido um visionário
além de Mestre e Sábio,
não ficaste parado
nem muito menos calado,
Porque as Letras abraçaste!
E hoje, apesar do tempo ter passado,
todo o mundo te lê e estuda,
por francamente estar abismado
com o que criaste sem frescuras
Usando apenas o teu querer
amor e grande humildade,
por isso, agora te dedico
esse simples ‘soneto’
em reconhecimento do teu enorme feito!
Pois viraste Língua no mundo inteiro,
daí Machado seres pioneiro, de fato.
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‘SONETO’AO VENTO
No alto de uma montanha estou
observando toda essa beldade
que a natureza na realidade
a todos mostra com fervor,
Por isso aqui estou
fotografando e escrevendo
tudo que vejo e sinto
nesse lugar de grande esplendor,
Porque até mesmo o vale
com os seus campos floridos
revelam-me uma beleza que afirmo,
encantar todo o meu interior
Que, assim , totalmente maravilhado
aproveito esse precioso momento
escrevendo um ‘soneto’ ao vento
que hoje não está zangado.
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PAISAGEM
Sentado numa pedra de verdade
analiso toda essa realidade
espalhada ao meu redor,
natureza totalmente viva!
Daí naturalmente ser ativa,
vibrante e realmente colorida
cujas vozes escuto de uma vez só,
Porque ao mesmo tempo se comunicam,
cantam e livremente conversam
e, a razão de não ficar perplexo
tem a ver de entender o nexo
dessa natural reação.
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Porque em toda criação
todo ser tem dentro de si um espírito
juntamente com uma função,
por isso vejo tudo isso
mas não fico admirado
no sentido de ficar assombrado,
porque aliás também comigo se comunicam,
Portanto posso abertamente dizer
que a flora e a fauna têm um enorme saber,
pois são inteligentes afirmo,
e, provavelmente até mesmo
que eu e você, pois sabem viver
sem poluir, se viciar ou mentir
por entenderem as consequências, podem crer.
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UNIVERSO
Nesse universo onde coexisto
com seres que residem aqui
como também os que vêm
de outros planetas desse imenso cosmo,
nos visitam porque precisam
do que temos aqui, é lógico,
E, de acordo com documentos
recentemente ao domínio público deixados,
desde a década de 1940,
que o governo americano já sabia
da existência de seres super inteligentes
cohabitando no mesmo cosmo, é claro,
E, que foram eles quem nos criaram,
souberam disso quando se comunicaram
33

telepaticamente com esses seres
que prisioneiros ficaram
quando seus veículos foram derrubados
inicialmente pelo exército, de fato,
Que foi criado contanto surgido
da aeronáutica, afirmo,
mas, que, por causa da religião
e temendo a existência de conflitos,
optaram pelo silêncio
tornando esse tema secretivo,
Mas na realidade o que não contaram
porque na realidade não esperavam,
foram as diversas visitações
ocorridas em todo o mundo
tornando assim impossível
esconder a realidade desse quadro,
Que hoje literalmente ocorre
naturalmente por todo lado
desse universo que acho
estar rapidamente mudando
e, com isso refletindo
um programa de avanço, digo,
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Qual, inclui a inteligência artificial
e a mudança total
dos nossos comportamentos,
devido a nossa própria evolução
graças ao conhecimento
por esses seres recebido,
E nesse complexo processo
sairemos daqui por certo,
e abandonaremos todos os mitos
erronea e propositadamente ensinados
por seres que não concordaram
termos parte dos seus genes
Quando aqui fomos criados
há aproximadamente 270 milhões de anos, de fato.
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VOCÊ
Para tentar te compreender
literalmente tive que fazer
uma total revolução
na minha sempre pensante mente
numa tentativa perene
de nunca machucar o seu coração,
Mas, apesar dessa contínua luta
entendi que na realidade não funcionou,
pois você não mudou
e, nas minhas pesquisas quase infinitas
observei que ninguém muda ninguém,
e esse processo aceitei,
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Me divorciei e continuamos amigos,
e hoje vivemos distantes,
e, apesar de nunca ter deixado de te amar,
entendo que ninguém a si mesmo deve amarrar
porque o amor é um sentimento livre
qual, ambos os lados deve naturalmente
O nó que comumente é realizado
quando o amor vem dos dois lados,
pois afinal nessa avenida
que chamo de romântica,
o amor cresce em exuberância e fragrância
quando ambos lhe sabem cultivar,
O que não foi nesse caso,
mas deixa pra lá, pois já é passado
e sei que nunca irás mudar.
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ALVORECER
Vejo a escuridão lentamente ceder
perante a tua claridão,
alvorada que assim
clareará tudo por fim,
trazendo-nos mais um dia
qual, será muito bem-vindo
nessa imensa e complexa dimensão,
Para então naturalmente
mais um dia enfrentarmos,
aurora que verdadeiramente acho
além de bela ser importante
pois, possui nutrientes
que fortificam toda gente
como também essa criação
Qual, é realmente inteligente
apesar de terem outra composição.
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ÁRVORES
Vamos salvar as árvores
da ganância humana,
nessa exploração que engana
pois, por causa da grana
simplesmente matam e destróem
a flora que tanto clama
real e silenciosamente
pelo bom senso dessa gente,
Porque evidentemente sabe
que na realidade
ao lhes matarem
estão nesse processo destruindo
não somente a natureza,
mas também a beleza
juntamente com a riqueza
e o oxigênio que naturalmente
Tanto precisamos
para existirmos na realidade.
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PROJEÇÃO ASTRAL
Lembro-me ter me deitado
na minha cama, é claro,
onde sempre antes de dormir
naturalmente costumo orar,
Acontece que ontem tive
depois de nela por um certo tempo estar,
uma projeção astral
qual, literalmente me levou
sem esperar para um outro lugar
Pois, quando abri os meus olhos
vi na lua me encontrar,
totalmente rodeado por seres
robóticos e cujos saberes me deixaram a pensar...
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Nela abismado vi
a Terra, estrelas e outros planetas
que na realidade nunca estudei,
por isso com os meus botões indaguei
por achar tudo realmente incrível!
E, como se isso não bastasse,
visitei na realidade o seu interior,
descobrindo ser oco
como também artificial
pois é um observatório
E, quando dessa projeção astral retornei,
confesso que por um tempo fiquei
por todos os ângulos analisando
para assim naturalmente entender
as realidades desse cosmo fecundo e repleto de saber.
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FLOR DO MATO
Realmente me impressiona ver
todo esse imenso poder
como também fragrância e beleza
existente na natureza
assim como saber,
Porque claramente vejo
todo esse magnífico relevo
de montanhas, vales e lagos
formando assim um quadro mágico
cujo silêncio é quebrado
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Pelo uivar dos ventos
ou, devido aos cantos dos pássaros
que, nitidamente alegram, celebram
esse paraíso que atesto
contigo oh flor do mato,
Que até mesmo danças
impulsionada pelos ventos
que quase constantemente
realmente se fazem presente,
lugar cuja beldade me anima constantemente,
Daí não cansar de admirar,
vendo que literalmente estás por todo esse lugar.
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CHUVA DE VERÃO
Estávamos no parque passeando
e, naturalmente admirando
toda essa magnífica natureza
de verdadeiro encanto,
Porque literalmente estamos
realmente maravilhados
com o colorido e os cânticos
de diversos pássaros
Que realmente juntos
cantam totalmente animados
até mesmo quando o inesperado ocorreu
ou seja, algumas nuvens passageiras
Incrivelmente em pleno verão
decidiram por aqui passar
e, por alguns minutos tudo molhar
realmente em pleno verão
E, por isso obviamente não esperar
estávamos despreparados,
daí como resultado ficamos ensopados
com essa chuva de verão.
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O MENINO JORNALEIRO
Quando era criança
no bairro onde morava
chamado Encruzilhada,
todo final de semana
desde cedo ali estava
na esquina da rua onde morava
na calçada vendendo os jornais
que passavam de uma centena
quais, demonstravam uma cena
de uma realidade nunca vista,
por isso não esqueço jamais.
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Nesse tempo vividamente lembro-me
que ninguém assinava jornais
e, por ser uma esquina movimentada
porque de carro muita gente passava
para irem até a igreja de Belém
que, bem perto onde ele estava se encontrava
para, quando da missa retornassem
ali rapidamente comprassem
portanto e sem espanto
geralmente antes das onze horas
aquele menino jornaleiro
aos domingos vendia todos os seus jornais
E, pacientemente esperava pelo seu pai
que era um feirante da feira retornar.
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MEDITAÇÃO
A meditação me ajudou a entender
que, através do pensamento
literalmente construímos
tanto o bem como o mal,
Por isso devemos ter cuidado
em relação ao lado
que queremos ficar,
Porque o que conscientemente
do cosmo invocamos
é exatamente o que elaboramos
nesse coquetel cosmológico
Criado exclusivamente acho,
para literalmente
nos ensinar.
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UM NOVO ENTENDIMENTO SOBRE A RELIGIÃO
Todos sabem, de fato,
me refiro aos seres educados,
portanto não aos que deixaram
que as suas mentes fossem usadas
e, totalmente lavadas
pela religião, de fato,
Porque naturalmente sabemos, é claro,
que a filosofia da religião
foi criada pelo humano
com o objetivo de controlar
evidentemente os mais fracos
para assim lhes manipular,
Pois nenhuma religião realmente salva,
apesar do que ensina
essas já várias denominações
pelo mundo constantemente criadas
não para salvar as almas,
mas sim para adquirirem prestígio e poder,
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Elaborado pelo dinheiro dos otários
que, devido a sua própria ignorância
caem no conto do vigário
e até mesmo fortunas pagam
como se a igreja tivesse esse poder
de salvar o seu espírito após morrer,
Revelando com isso que,
embora tenham lhes mentido
que se essas fortunas pagassem
terminariam no paraíso
enquanto isso, o clero fica cada vez mais rico
às custas desses infelizes afirmo,
Simplesmente por lhes faltarem o saber
que, além de ser rico nos faz
essas grosseiras mentiras se ver.
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IDENTIDADE
Uma das coisas mais importantes
que devemos ter na realidade
e, de fato, nunca perder de verdade,
é a nossa identidade,
porque sem ela o ser
nesse mundo se perderá na realidade.
Tenho visto isso dentre os imigrantes
que de suas terras partiram
como eu, em busca da prosperidade
e, logo após aqui chegarem
nos Estados Unidos,
agora totalmente desunido,
correndo o risco de se desintegrar de verdade,
Quando esses imigrantes completam cinco anos
residindo sem saírem desse país
podem se tornar cidadãos dessa nação
após a história estudarem
e no teste oral e escrito passarem
e, é exatamente aí quando muitos enfrentam
o drama de sua identidade,
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Pois, agora, com essa dupla cidadania
que, francamente na realidade
está nitidamente na moda,
considerado atualmente até mesmo como status,
muitos aproveitam e mudam até mesmo os seus nomes
pelos seus pais onde nasceram dados,
criando assim uma nova identidade
Tendo em seus legítimos documentos
a demonstração dessa verdade
qual, naturalmente aceito
inclusive se a pessoa decidir
finalmente mudar de sexo,
mas sinceramente o que me deixa perplexo
são muitos recusarem de falarem
Em sua língua natal onde nasceram
devido à identidade que perderam,
pois sempre criticam o lugar que nasceram
e, quando surgem os filhos
poucos são aqueles que ensinam
o idioma que aprenderam,
portanto assim demonstrando
Além de uma irreparável perda,
uma total separação da sua identidade.
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LAR, DOCE LAR
Aqui nesse lugar
onde os pássaros cantam sempre
existo totalmente contente
pois, essa natureza sempre
vive de uma forma singular,
Daí feliz nesse lar
caminho nesse vasto campo
florido, cheiroso, colorido,
realmente um verdadeiro encanto
Lar, doce lar,

cuja vida vejo sem lamentar,

cujas estações me calam
devido às incríveis beldades
que na realidade
apresentam sem vacilar
E, assim radiantemente vivo
uma existência simples
mas, verdadeiramente rica
por ter essa natureza magnífica
constantemente a me cercar
Nesse peculiar lugar,
qual, chamo-lhe de lar, doce lar
de uma beleza singular.
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COLORIDO FLORAL
Observando essa preciosa natureza
e todo o seu belo colorido,
tanto vejo como sinto
existir uma inteligência afirmo,
Porque para tudo isso acontecer,
naturalmente que precisa ter
sido cautelosamente programado
e, uma consciência colocado
Nessa magnífica flora
linda como toda aurora,
por essa razão acredito
em toda criação existir um espírito
Que livremente se comunica
por tudo existir interligado,
incluindo até mesmo a flora,
daí se comunicar comigo
Independente da hora
assim como o lugar,
pois tem perfume como também energia
para livremente a todos dar.
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ABUTRES NA PRAIA
Fiquei realmente chocado
ao ver como a realidade
dessa linda, mas complexa natureza
é, em sua nua realidade
Pois, ali realmente estava
gozando as minhas férias
e, enquanto calmamente caminhava
na areia branca dessa bela e limpa praia
Avistei ao longe diversos abutres
comendo o resto de um corpo
que esse mar solto
levou até o areial,
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E, para não me comprometer
caminhei no sentido contrário,
pois nada podia realmente fazer
com esse corpo, que ou foi assassinado
Ou, infelizmente se afogou
nesse mar realmente bravo
e, quando mais adiante
de frente a ele na areia me sentei,
Refleti na complexidade dessa vida,
porque verdadeiramente não entendo
o por quê, de temos sempre
algo comer para continuarmos vivos,
Criação que por isso,
francamente tenho dificuldade de entender.
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A DEMOCRACIA ESTÁ ACABANDO
Os super ricos estão mudando
em diversos países desse mundo
o que outrora era visto
e, literalmente por muitos ditos
ser realmente o melhor modelo
para caminharmos sem medo
nesse complexo e vasto mundo
Mas, agora com o tempo,
tenho verdadeiramente notado
que a ditadura, de fato,
rapidamente está retornando
principalmente nesse país
que há muito que é
nitidamente o maior do mundo,
Estados Unidos que assim perderá
tanto a liberdade como a capacidade
da democracia no mundo lidar.
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COSMO
Sempre quando o tempo me permite
e, portanto não estou cansado
dos meus contínuos trabalhos
de diferentes pesquisas
quais, imensamente me ajudam
nas minhas constantes escritas,
fico em meu quarto meditando
ou, simplesmente observando
esse universo espetacular,
Cosmo que tanto amo...
Casa onde coexisto
com seres totalmente diferentes de mim,
mas super inteligentes e precisos.
Porque sempre lhes tenho visto,
como também recebido quando medito
realmente valiosas comunicações
tanto em português como em inglês,
sobre até mesmo a história
sobre esse pequeno grão,
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Me refiro ao planeta onde vivo
e, onde tudo foi ensinado errado
por isso não presto mais atenção,
preferindo sempre que posso
mergulhar à fundo em seu labirinto
e, nesse complexo processo
tentar francamente extrair
todo tipo de informação
que gratuita e livremente
Recebo quando pacientemente
medito e através da janela no meu quarto
em silêncio e no escuro,
vejo a beleza desse cosmo sem fim.
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A CASA DA COLINA
Viajando no sentido Norte
ao rumo do Canadá,
existe uma casa solitária
no alto de uma colina
realmente espetacular,
Pois todos que por ali passam
nunca deixam de lhe olhar
devido ao fato de nunca avistarmos
gente morando lá,
Como também porque
é pequena, mas bonita,
na realidade é um chalé
situado no alto de uma colina
onde todos podem ver,
Casa que a mim me intriga
assim como fascina,
e, por não ver nenhum carro
ao seu redor estacionado
creio que o dono não habita nela, de fato,
Pois nada existe por quilômetros
além da belíssima fauna
e a imensa flora
existente ao seu redor.
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MADRUGADA
É madrugada,
e continuo escrevendo
apesar do cansaço imenso
que realmente sinto
no meu corpo estacionar
É madrugada,
e a neve continua a causar
mudanças na estrada
onde em breve
irei naturalmente caminhar
É madrugada,
e um novo dia logo irá chegar
trazendo consigo luminosidade,
para nessa realidade
no meu passeio me deleitar.
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JUVENTUDE
Recordo com ternura
toda a minha juventude,
tempo que hoje sinto
ter sido totalmente diferente
do atual naturalmente,
porque temos a evolução
da espécie humana constantemente,
Juventude que assim logo passa
transformando e sempre mudando
realmente cada ser,
que assim com o tempo amadurece
e, em todos os sentidos muda
até chegar o envelhecimento
Para, após enfrentarmos esses ciclos
daqui totalmente diferentes
cedo ou tarde passarmos,
mas nunca realmente deixarmos
de evidentemente lembrarmos
a juventude que tivemos
Muitas vezes sem pra ela olhar.
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FONTE
Realmente de onde
constantemente me espelho
é dessa magnífica Fonte
que, literalmente todo instante
me toca e faz-me perder o medo,
Porque evidentemente existo
num planeta que sinto
ser, de fato, um laboratório,
por isso continuamento vejo
complexo e eclético afirmo,
Mas como verdadeiramente sei
existir uma sempre atenta Fonte,
então em seu Espírito deleito-me
por naturalmente saber
que proteção contínua irei ter,
E assim alegremente vivo
a minha existência me refletindo
nesse Ser real, super inteligente e vivo,
que me faz sempre saber
ter tudo que realmente preciso.
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MUNDO SEM FRONTEIRAS
Da maneira que vejo
e, na realidade sempre vi
foi a natural realidade
de não precisarmos
realmente usarmos as fronteiras
numa constante barreira, de fato,
Processo que francamente acho
imensamente prejudicar
o cada vez mais difícil
desenvolvimento humano
qual, sem enganos
precisa urgentemente
na mente de toda gente fincar,
Porque evidentemente
do jeito que esse mundo está
a ignorância e violência
lamentavelmente continuará,
quando por outro lado,
poderíamos um outro modelo criar
onde as pessoas trafegassem livres
Sem a necessidade de fronteiras
elaboradas para nos separar.
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MARCHAS EM PROL DA LIBERDADE
Até parece mentira
um país que sempre lutou
em prol da democracia
assim como a liberdade
ainda possuir, de fato,
lamentavelmente vários estados
que estão rapidamente passando leis
que imensamente irão prejudicar
os votos das minoridades com esses atos,
Por isso ontem ocorreu
e, graças aos Democráticos,
que aprovaram em lei uma data
que agora se tornou oficial,
um feriado comemorando
a liberdade de todos os seres
que têm essa sede
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de serem realmente livres
perante todos os ataques causados
pelos republicanos que nos odeiam
e isso é um fato há muito já constatado,
Porque literalmente todos os dias
atacam seres que não pensam como eles,
pois não querem ter um sistema democrático
mas sim uma ditadura
onde possam continuar a massacrarem
não somente quem não é branco
mas também os gays, as mulheres e os inválidos
por serem racistas, de fato,
e a liberdade detestarem.
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LOBOS DENTRE AS VIOLETAS
Acampando nesse lugar
onde verdadeiramente amo
por ser realmente peculiar,
Avistei do ângulo do lago
onde estava tirando fotos
para colocar num quadro,
Lobos que assim estavam
dentre as violetas que acho
criaram um quadro fantástico
Paisagístico, de fato,
simplesmente admirando
exatamente como todos os dias faço
Por evidentemente ser
totalmente apaixonado
pela natureza e tudo que com ela coexiste,
Daí até aqui viren
gozar dessa beldade
e, como eu, por um tempo ficarem
Simplesmente observando
dentre as belas violetas
grande parte dessa magnífica tarde.
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O AMOR ESTÁ NO AR
Por todo lado
desse magnífico campo, de fato,
vejo belíssimos pássaros
voando, bailando e cantando
e, nesse processo revelando
um amor realmente claro,
por isso existem felizes
Principalmente porque
estamos na estação da primavera
onde novos nascimentos
verdadeiramente ocorrem
por ser um período precípio ao amor
nesse ciclo cujo esplendor
torna-se naturalmente vivo!
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Causando com isso uma felicidade
que lhes fazem voar
e no céu azul dançarem e cantarem
revelando nesse sentimento
uma incrível paixão
juntamente com essa revelação
que o amor está no ar,
Para assim felizes criarem
os frutos que no ninho já estão
esperando do céu retornarem
para lhes alimentar
e, nesse ciclo de pura beldade
alegres suas vidas continuarem
em paz, amor e união de verdade.
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AMANHECER
Estava descontraidamente dormindo
quando repentinamente despertei
com o clarão do sol
penetrando entre as brechas
das elegantes persianas
nos meus aposentos,
Para assim logo me levantar
e, da janela olhar
o belíssimo amanhecer
durante um certo tempo,
enquanto ao mesmo tempo
pensava nesse profundo saber,
Porque claramente entendo
que nada realmente acontece
simplesmente por acontecer...
Pois, para tudo existe um porque
portanto uma razão,
para animado ver mais uma criação
Contida nesse magnífico amanhecer
qual, aproveitarei com grande paixão.
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TRAVESSIAS
Com a evolução humana,
processo que ocorre totalmente natural,
estamos aos poucos sabendo
como também nos autoconhecendo,
essa magnífica relação
que temos com o cosmo
devido à incrível interligação,
Porque essa nossa casa
realmente fecunda e super inteligente,
abriga seres totalmente diferentes
que, em suas travessias perenes
aprendem e se tornam sábios,
diria quase mágicos
graças a contínua evolução,
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Por isso no passado
verdadeiramente já distante,
quando aqui tiveram
foram entendidos serem deuses
por causa da tecnologia que por muitas vezes
usaram para demonstrar
que têm poderes na realidade,
Para assim nesse drama quase sem fim,
a criação como um todo evoluir
e, dos planetas onde nasceram saírem,
travessias que naturalmente exigem
um grande conhecimento
tanto de si mesmo como também cósmico
por incluir o quantum que não tem um fim.
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COLISÕES CÓSMICAS
Muitos infantilmente acham
o cosmo realmente ser
um lugar super tranquilo
e, devido à religião erroneamente afirmam
o céu violência desconhecer,
e nesse processo contradizem
o que a bíblia afirma,
quando viu uma revolução ativa
no céu ocorrer
qual, até anjos perderam
não os seus poderes
mas o lugar onde viviam com esse Ser,
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Que a religião chama de Deus
e explica ser um campo santo,
repleto de paz e onde o engano
realmente não existe,
daí ninguém ser triste
por existirem num paraíso,
Acontece que ao afirmarem isso
então obviamente contradizendo
o seu próprio ensino
de eterna paz e segurança,
porque o cosmo que claramente vejo
qual, muitos lhe comparam com o céu,
não é um lugar tranquilo,
muito pelo contrário...
Porque explosões cósmicas
como por exemplo
o nascimento de uma Super Nova,
são o seu natural quadro.
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MÃE DE SANTO
Em um dos bairros onde vivi
pois na realidade foram muitos,
numa casa de esquina se encontrava
uma descendente de escrava
como ela própria falava,
Era uma senhora bondosa
e, conhecida pelas suas caridades
como também pelo simples nome
de mãe preta,
e desde jovem recebia entidades,
Tornando-se mais tarde
em uma Mãe de santo,
sua casa era sempre lotada
de clientes procurando por graças
ou, simplesmente levadas
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Porque tinham maus espíritos
dentro do seu ser,
para logo após algumas de suas orações
ficarem totalmente livres
de terríveis manifestações,
Por isso todos lhe respeitavam
por verem por si mesmos
incríveis poderes que essa mãe preta
francamente sem mutretas
de fato, possuía,
Daí muita gente para ela ía
realmente se consultar
e, quando ela faleceu
foi uma horrível agonia
pois, ninguém esperava que ela
repentinamente fosse passar.
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ESPIRITUALIDADE
Não sigo mais religião
em prol da minha sanidade,
preferindo na realidade
continuar desenvolvendo a espiritualidade
que na verdade temos,
Pois fomos elaborados assim
e, apesar de sermos ao meu ver
uma experiência única,
por sermos seres orgânicos
e, dentro de nós habitando um espírito,
Que, quando o corpo tombar
no cosmo livre continuará
e, outras experiências terá
mas, acredito que não mais será
como aqui foi prisioneiro
De um corpo frágil e cujo gozo
viveu a existência de um sopro,
enquanto esse espírito
por toda a vida continuará, afirmo,
e dessa vida lembrará,
E a morte não conhecerá
por ser quântico em seu todo.
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CINISMO
Sob o olhar sempre curioso
sigo nesse mundo formoso
e, repleto de aparências,
Porque realmente a maioria
simplesmente sobrevive
insistindo em continuar
Em suas batalhas diárias
onde a palavra vitória
é realmente rara,
Porque o sistema
dessa forma criou
e, enquanto isso,
Vivem no luxo e risos,
enquanto outros no lixo
comem das suas migalhas,
Nessa totalmente cruel realidade
onde o cinismo realmente reina
e, sem nenhuma piedade.
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VERSO INCOMPLETO
Propositadamente fiz esse soneto
deixando-o incompleto
para os meus leitores pensarem
no que na realidade
realmente queria criar,
Por isso insisti
em não elaborar um tema,
para assim a mente criativa sempre
parasse e naturalmente pensasse
no que esse autor estava a pensar
78

Quando naquele instante
para uns talvez intrigante
queria aqui digitar
em sua narrativa,
francamente sem uma história
O soneto perde a sua glória,
ficando difícil de analisar
e, com isso chegando ao ponto
que o criador ao pensar
decidiu deixá-lo no ar,
E, em relação ao julgamento,
cada ser realmente opina
como deseja opinar,
da mesma maneira que o feitor criou
para o leitor se desejar, detestar ou se deleitar,
Nesse incompleto soneto
que fiz para dos outros diferenciar.
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FEIRA DE RUA
Realmente todos os domingos
verdadeiramente tínhamos
feira de rua
e, de frente onde morava
com alguns amigos
na Penha que afirmo,
todo mundo gostava.
Primeiramente pela conveniência
juntamente com o preço
e, a condição das frutas
assim como dos legumes,
pois francamente eram frescos
por isso podíamos sentir
a fragrância emitida por eles e fim,
Para assim, após a feira ser feita
tomar um banho e sair
no sentido do restaurante preferido
geralmente chegando antes das onze horas
porque, por ser um rodízio
não queríamos enfrentar
longa fila que costumava formar
Se por acaso chegássemos atrasados
ou seja, no meio-dia, onde todos queriam almoçar.
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EVOLUÇÃO HUMANA
Quando silenciosamente analiso
a evolução humana
então, claramente vejo
que, apesar do seu relevo,
envolve grandes riscos,
Porque em cada descobrimento
está o entendimento
e, com isso os riscos
que verdadeiramente passaremos
com essa natural evolução,
Essa tem sido a nossa real história
nem sempre acompanhada de glórias
devido à escravidão,
realmente existente até hoje
por esses que impedem
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O crescimento da espécie
totalmente natural,
daí achar impossível
tentarem frear essa evolução,
vendo que no próximo século
Se tudo naturalmente der certo,
deixaremos esse planeta
e outros habitaremos
devido ao conhecimento
que, com o tempo obteremos,
Com o natural descobrimento
de uma nova física e química
que totalmente transformou
tanto a maneira de criar como a de pensar,
porque essa evolução nos transformou.
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AURORA
Amo a natureza,
tanto pelo seu poder
como a imensa grandeza,
e cada vez que a aurora chega
para tudo iluminar,
fico mesmo abismado
com o seu jeito de mudar,
E assim calado fico
nesse imenso paraíso
atentamente tudo a observar,
para então em silêncio analisar
os detalhes que vi
nesse complexo universo cuja dualidade atesto,
valer a pena notar.
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O GATO E O JARRO

Recebi como lembrança de aniversário
quando era criança, de fato,
um gato de plástico
juntamente com um lindo jarro
pintado e belissimamente decorado
com flores por todos os lados,
E, um certo dia, totalmente acinzentado
porque as nuvens teimavam
em cobrir o sol,
vi que repentinamente
começou a chover fortemente
e, passando pela mesa velozmente
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Pois, corri para pegar esse jarro
e assim enchê-lo
com a água da chuva
que naquele momento caía
aumentando assim o medo
que uma enchente se formaria,
Mas totalmente me esqueci
do jarro após algum tempo pegar
e, quando no outro dia lembrei
e realmente não lhe encontrei,
então decidi a mamãe contar
que, triste me falou que o jarro alguém roubou,
E lembro-me que abraçado
ao gato de plástico,
comecei a chorar, de fato,
porque não entendia
como alguém no jardim pudesse entrar
e algo que não era seu dali levar.
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SONHOS

Todos nós sonhamos,
mas infelizmente nem sempre
realmente conseguimos concretizar
tudo aquilo que desejamos
nessa vida cujos reais enganos
nos atrapalham sem vacilar,
Sem esquecer de mencionar
os constantes problemas
assim como as doenças
que surgem sem a gente esperar,
mas mesmo assim afirmo,
valer a pena sonhar.
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‘SONETO’AO VENTO
Observando do alto
dessa montanha que acho
ser um verdadeiro esplendor,
Analiso daqui de cima
todo esse imenso vale
até chegar uma leve neblina
E, como se fosse uma cortina
a minha visão dificultar
de ver o encanto desse lugar,
Para então triste ver
esse ‘soneto’ ao vento se perder,
e sozinho calado adormecer
Despertando no mesmo dia
agora, ensolarado e cuja alegria
os cânticos dos pássaros mostravam
Pois felizes voavam,
apesar de já ser, de fato,
o final de mais um dia.
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SOLIDÃO
Ouvi sempre dizerem esse ditado,
é melhor se viver só
do que mal acompanhado,
circunstância que nesse caso
naturalmente entendo, é claro,
Mas também devemos ter cuidado
com os traumas, de fato,
porque esses irão prejudicar
qualquer relacionamento que está
em sua vida a se formar,
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Pricipalmente aqueles gerados
quando a pessoa
era apenas uma criança,
contanto ainda em formação
e repleto de esperanças,
Daí esse problema de viver só
não o vejo como um fator físico,
que tenha a ver com companhia e espaço,
mas sim totalmente psíquico,
porque eu posso estar só
E me sentir repleto e acompanhado,
da mesma maneira que alguém
realmente onde vive
estar com o seu lugar abarrotado de gente
mas mesmo assim se sentir totalmente só.
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GAY
Nunca entendi a razão
de muitos exterminarem
como também descriminarem
um ser só porque realmente ama
alguém do mesmo sexo,
Pois em vez de tentarem
naturalmente entender esse ser,
massacram e perseguem,
causando às vezes uma existência breve
devido aos suicídios ou assassinatos
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Que, lamentavelmente vemos
ouvimos ou lemos
na televisão, jornais ou rádio,
causando assim um pânico danado
dentre a população,
Mas, o que muitos não sabem
é, que, muitos dessa gay comunidade
são ricos e Doutorados
e, são um segmento importante
como também uma comunidade brilhante,
Por isso francamente acho
a educação ser a base
para naturalmente essa realidade
enfrentarmos e não discriminarmos,
porque ninguém é perfeito e isso é um fato.
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REVOLUÇÃO SILENCIOSA E CULTURAL
O Brasil é um país imenso!
E, por causa dessa grandeza
a sua evidente natureza
desde o seu descobrimento
feita por seus nativos
quando pela primeira vez viram
seres brancos e portanto
lhes marcaram por toda a história
nem sempre gloriosa,
devido aos terríveis massacres
desse povo visto como selvagens
só por viverem nus, afirmo,
Porque, quando o que fora escrito
em especial pelos padres,
então realmente vejo
uma total diferente realidade
do verdadeiro brasileiro
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de fato, grandes guerreiros
mas também excelentes artistas
em variadas Artes,
incluindo um folclore
francamente rico por sua enorme
devido a sua diversidade,
Conto após pacientemente analisar
o grande número dessas narrativas
naquela época escritas
sobre a nossa raça,
então claramente vejo
que essa nação do tamanho de um continente
verdadeiramente sempre teve
uma revolução silenciosa e cultural
omde a sua base sempre esteve nas Artes,
caso realmente invejável e admirável,
tudo graças ao seu sal, qual, é inabalável.
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VOZ
Escutei a tua voz
clamando por piedade
num lugar cuja maldade
lamentavelmente reina sem hesitar,
Por isso ninguém pode falar
nem em nomes de políticos
nem tão pouco sobre a polícia
por medo das balas perdidas
literalmente lhe matar,
Porque nesse lugar,
o silêncio só é quebrado
com os breves sussurros
existentes nessa favela, de fato,
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E assim amigos e conhecidos
sob esse drama coexistem
sem uma voz e tristes,
por saberem que a própria milícia
podem aos reis do tráfico lhes entregar
Numa louca e complexa realidade
que deixa todos sem voz,
perante a violência, dinheiro e o poder
que assim escravizam e calam cada ser
Que nesse lugar sobrevive
e, sem nada poder fazer.
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LUZ
A Luz que sempre me acompanha
independentemente onde esteja,
revela-me não apenas uma grandeza
mas também o fato
que tem uma consciência
e, a distância não faz nenhuma diferença,
afirmo isso ser exato,
Porque com o passar do tempo vi
isso ser um fato,
essa Luz que sempre me iluminou
e, constantemente me ilumina
continuamente me ensina
que sempre devemos existir
em completo amor e união,
Por isso essa Luz sigo
e, na realidade sempre seguirei,
pois nela sinto um amor vivo
qual, francamente nunca irei fugir
por ser realmente límpido,
e até mesmo quando não lhe sinto
me ama e protege-me mesmo sem lhe ver.
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SALA DE AULA
Na sala de aula estou
sendo ensinado com muito amor
por um super amável professor
totalmente dedicado
ao ensinamento realmente variado,
Porque todos verdadeiramente têm
o seu próprio estilo
como também técnica
para ensinar as matérias
e, assim no estudo por fim,
não ficar complicado
Portanto perante esse quadro,
na sala de aula estou
aprendendo e assim sabendo
das fórmulas e as histórias
desses que com estudo e práticas criaram,
Para que possamos, de fato,
crescermos nesse esplendor.
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O PODER DA ESCRITA
A importância da educação
vai muito além do que muitos imaginam,
porque também graças a nossa imaginação
juntamente com a tecnologia,
podemos realmente de qualquer lugar
através de um computador
algo rapidamente postar
E, por causa da internet
velozmente o mundo conquistar,
ficando com o tempo conhecido
independente da distância,
e nessa incrível constância
admirado radiantemente vejo
o poder da escrita
Literalmente em qualquer língua
o mundo magnificamente ganhar.
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PAISAGEM
Amo a natureza,
por ver o seu enorme poder
grandeza, variedade e beleza
em tudo que comumente se vê,
Daí aqui estar
nesse meu secreto lugar
feliz observando
Juntamente com os diversos pássaros,
um relevo que simplesmente acho
parar a minha respiração devido ao seu encanto,
Porque no alto dessa montanha estou
observando desse modesto chalé
esse magnífico campo,
E até mesmo vejo os lindos canadenses patos
refrescando-se no lago
que, por causa do reflexo do sol está dourado,
Para assim quando a noite chegar
trilhões de estrelas radiantemente olhar
até literalmente me cansar
E, por já estar em meu quarto,
então na cama, de fato,
nesse lugar mágico sonhar.
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CACHOEIRA
Todas as manhãs
como no final de cada tarde,
repentinamente surgiam
para o banho tomar
com toda naturalidade,
Eram todos meninos pobres
residentes do mesmo bairro
que seus banhos aproveitavam
ali tomarem, de fato,
Enquanto as suas mães
roupas gerais lavavam
realmente ao lado, mas alguns metros distante
dessa pequena cachoeira,
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Cuja água cristalina
formava uma espécie de piscina
e, era exatamente dali
que em potes água levavam,
Porque onde moravam
não possuía água nem eletricidade
por serem simples barracos
mas, onde o amor reinava de verdade,
Como prova se via
que, apesar de serem jovens,
cada uma tinha cinco filhos
mas lamentavelmente sem posses,
Por isso mesmo aproveitavam
essa pequena, mas bela cachoeira
que, constantemente suas águas derramava
enquanto silenciosamente olhava
Todo ser que lhe visitava
e, nas suas águas se deliciavam
por necessidade ou na realidade
por simplesmente querer.
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REVELAÇÃO
De acordo com documentos
outrora secretos por mim vistos
mas, agora colocados ao domínio público,
fiquei realmente sabendo
que desde a década de setenta
que os Estados Unidos tinham
um programa espacial secreto, de fato,
Confesso que isso não me surpreendeu
mas sim, a realidade
que, enquanto a maioria dos países desse mundo
continuam seguindo uma ciência antiquada
por ser exclusivamente baseada
na física, biologia, química e matemática
das principais teorias do século 19,
Os Estados Unidos silenciosamente já estavam
trabalhando com as tecnologias
e a ciência do século 21,
graças aos extraterrestres
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que literalmente lhe ensinaram
a viajarem e com outras civilizações
que o idioma também é o inglês,
comércio intergalácto realizarem,
Conforme o pacto com Eisenhower assinado,
esses seres não têm limites
em relação do que daqui podem levar,
portanto ainda não sei se são canibais ou carnívoros,
só sei que as mutilações de humanos
e principalmente de animais
ao passar de cada ano vem aumentando,
Portanto realmente não sei
se esses seres lhes comem
ou vos consomem nas suas experiências
naturalmente sempre ativas
por serem capazes de tudo criarem,
contanto precisam para colonizarem
esse cosmo de múltiplas realidades e sem fim.
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POEMA SOB O LUAR
Sei que estão a me escutar
por tudo literalmente monitorarem,
e nessa incrível realidade
também nos visitam
para que avancemos sem paredes
Pois, já devem estar cansados de ver
as terríveis e altas cercas
realmente colocadas para
tanto nos intimidar como tentar
o nosso natural crescimento
como também entendimento bloquear,
Mas sob esse magnífico luar
sozinho nesse imenso jardim estou
tentando contar as estrelas
e, admirado com toda essa beleza
como também grandeza,
sentindo sempre que estou sob o teu olhar.
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PEDRAS
Em toda a minha vida
pelos caminhos que andei
verdadeiramente encontrei
realmente diversas pedras,
algumas bonitas e singelas
mas totalmente brutas
e, com espinhos por todo lugar,
Contanto na realidade,
precisando serem polidas
para, então com o tempo
e o seu natural amadurecimento
podermos realmente vermos
se obviamente alguma coisa aprenderam
para assim algo de bom poderem dar
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A sociedade que na realidade
é uma enorme pedreira,
devido à grande variedade
e tamanhos dessas pedras
que formam uma linda aquarela
mas, que nem sempre estão prontas
para viverem na liderança
Por lamentavelmente não quererem
com a responsabilidade lidar
e, assim preferindo na cauda ficarem
por lhes faltarem o saber
importante para se viver
na cabeça de verdade
em qualquer sociedade.

106

ORBES
Desde a passada década
que muitos estão vendo
orbes de vários tamanhos
diurna ou noturnamente
em todo esse planeta se mostrando,
Essas bolas, esferas, conhecidas como orbes,
emanam luzes diferentes,
algumas vezes se parecem com bolas de plasma
já outras apresentam diferentes coloridos
Como também tamanhos,
mas o que realmente me impressionou
além de no céu lhes tê-las visto
algumas vezes durante a noite afirmo,
Foi o fato de uma bela noite
durante a madrugada digo,
estava em minha cama deitado meditando
quando mamãe totalmente excitada me ligou
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E, totalmente maravilhada me contou,
que também estava acordada
preparando o seu chá
que iria tomar com queijo e algumas torradas,
Quando de repente pela janela penetrou
apesar de estar fechada,
uma esfera de cor branca azulada
de aproximadamente vinte e quatro polegadas
E, levitando e velozmente rodando
em cima da mesa da cozinha mas sem tocá-la,
essa esfera colorida como o luar
raios dela soltava,
Para assim suavemente iluminar
o pequeno apartamento em que morava
e, por naquela altura nesse edifício também viver,
na realidade não fiquei impressionado
Pois, apesar de não poder provar
tenho absoluta certeza
que aquele lugar é um dos inúmeros portões
que a outras dimensões nos levam sem hesitar.
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GERAÇÃO ESPIRITUAL
Nasci de uma família tradicional
cujo berço religioso
erroneamente fazia-me acreditar
ser o dono da verdade
e nessa fantasia acreditar,
Mas com o tempo fui aos poucos vendo
graças às minhas constantes curiosidades,
que a religião é na realidade
uma filosofia de pura maldade,
Porque torce, mata e mente
em relação das realidades
e, quando todo o clero sustenta essas inverdades
então claramente prova não serem o que dizem ser,
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Porque tanto a luz como o saber
são absolutamente claros,
pois são frutos divinos e não aparentes
como toda religião é, de fato,
Por essa razão essa atual geração
não quer saber dessa instituição
religiosa, política e bancária,
por verem ser corrupta e desnecessária,
Preferindo seguirem na realidade
a ciência e na meditação
convivem com um Deus livre
que não foi cercado por doutrinas em vão.
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TELEPORTAÇÃO
A ciência atual está provando
realmente sem enganos,
que a teleportação não somente é real
como ocorre de modo totalmente natural,
E, isso aconteceu comigo
de fato, várias vezes,
mas somente com o meu espírito,
OBE afirmo, daí ser legítimo,
E as lembranças não se perdem,
porque a consciência consegue
na realidade armazenar
tanto o que se faz aqui como lá,
No outro lado desse véu
ou, realmente natural dimensão
chamada por uns de céu ou universo,
belo, complexo mas que naturalmente
A gente se transporta, portanto se teleporta
e, sem nunca se esperar,
porque verdadeiramente ocorre de surpresa,
contanto quando não estamos a imaginar.
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ECOSSISTEMA
A Ciência somente agora
está começando a entender
a grande importância
de vivermos em segurança
quando realmente aprendemos
no equilíbrio ecológico viver,
Graças ao saber
e, as maravilhas que a ciência
exata nos relata,
e nessa educação vasta
existirmos totalmente unidos
com esse magnífico habitat,
Que é a nossa Casa,
razão que devemos sempre dela cuidar.
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FACES DO AMOR
Os sábios gregos estavam absolutamente certos
quando ao mundo relataram
em narrações, é claro,
sobre esses cinco sentimentos
quais, chamaram de amor
E, naturalmente pelo fato
de naquela época não se ter
nem a internet e nem satélites,
fico realmente impressionado
Com esse óbvio fato
de terem um conhecimento vasto
em relação ao nosso ser
e, sobre esse sentimento que
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Já mesmo naquela altura
estudavam e analisavam
apesar de ser complexo
devido às formas de como são vistos, de fato,
Formas de amor que assim
têm realmente muitas faces,
por ser um sentimento e, portanto sentido
por um mundo eclético, afirmo,
Que ver, escuta mas entende diferente,
aumentando assim a complexidade
dessa profunda análise
sobre nós de verdade.
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BELEZA
Tudo que vemos e assim concluímos
realmente ser bonito,
na realidade vos afirmo
ser uma ilusão ótica,
Porque quando usamos
um microscópio por exemplo,
então logo realmente veremos
nada ser lindo como pensávamos ser,
Portanto por isso ver,
então naturalmente concluí
que a beleza não existe
devido às transformações que insistem
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Em todo segundo mudar
a aparência dos seres viventes
vistas real e detalhadamente
com a ajuda de possantes lentes
Que, assim, nitidamente revelam
como, de fato, é a nossa superfície
contanto aparência, revelando assim
que a beleza não existe,
Mas sim, uma matéria que persiste
constantemente em mudar
e, nessas transformações mostrar
que somos monstros terríveis,
Pelo fato da nossa pele constantemente mudar
e, diversos flocos continuamente soltar.
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A PALAVRA ESCRITA
A nossa História claramente contradita
a origem da palavra escrita
pelo fato de não termos
uma narrativa definitiva
que possamos apontar o dedo
e, assim sem receios afirmar
tanto a sua origem como lugar,
Mas mesmo assim e, por causa da religião,
o cristianismo afirma que a palavra escrita
foi escrita por Deus para Moisés
em tabletes de barro
sob a forma de um comando
portanto ensinamento,
narrativa pela religião criada,
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Porque se realmente profundamente pesquisarmos
então veremos não ser o fato,
pois no Egito, África, Américas, Ásia,
e em outros diversos lugares
textos em antigas e extintas línguas
foram nesse mundo encontrados
literalmente por todo lado,
Descobertas arqueológicas que provaram
após estudos e análises serem efetuados,
que aqueles textos chamados
pela religião de dez mandamentos,
não são os mais antigos
e, com isso os primeiros
como a bíblia erroneamente sugere, de fato.

118

DELÍCIAS DA NATUREZA
Saboreando aqui estou
realmente diversas frutas
doces e saborosas
como também exóticas
nesse paraíso de grande sabor,
Porque aqui evidentemente vejo
um mundo totalmente diferente,
mas naturalmente perfeito
colorido e cheiroso sempre,
Logicamente que me refiro
à natureza que assim,
continuamente nos oferece
frutas para assim toda essa vasta criação
se alimentar e poder viver então,
Realmente em paz e felizes
usando sempre a razão
que, naturalmente nessa harmonia e união
sabiamente viverá por a natureza amar com devoção.
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VIRTUDE
Fui desde cedo ensinado
pela igreja e mamãe, é claro,
para ser um ser virtuoso
e, assim obter bênçãos, de fato,
Acontece que no passado,
as famílias realmente eram
bem mais organizadas
como também estruturadas
E, apesar de não concordar
com a submissão feminina forçada,
tenho de obviamente reconhecer
que a família numa geral era mais sensata,
Portanto hoje reconheço
que essa liberdade surgiu com um alto preço
pois, agora, nos vemos como iguais
mesmo vivendo vidas totalmente irracionais
Mas, em prol dos sentimentos e da verdade
confesso que sempre vi que a mulher
além de ser bem mais inteligente,
geralmente usa o bom senso sempre,
Por essa razão é uma melhor líder
e, isso é uma realidade absoluta.
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PERFIL LITERÁRIO
Gosto de analisar, de fato,
as correntes literárias
que, continuamente acontecem
nesse mundo sempre perene
de verdadeiras mágicas,
Pelo menos é assim que descrevo
tanto o gênero infanto-juvenil
como também o da ficção,
pois ambos usam uma imaginação
que verdadeiramente anima
numa impressionante perfeição,
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Sem esquecer de mencionar
o romance, crônica e conto,
cujas palavras formam histórias
assim como estórias
de verdadeiro encanto,
Provando com isso ao mundo
o valor e poder que as palavras
eloquentemente agrupadas
realmente têm,
e dependendo do seu contento
ficarão eternamente pra história,
Sendo cautelosamente estudadas
traduzidas e analisadas,
causando assim um perfil literário
onde, como centro, de fato,
ficará o nome de quem lhe escreveu, é claro.
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PALAVRAS
Sejam simplesmente lidas
no papel impresso
ou, realmente digitadas
na tela de um computador
televisão, telefone, tablete ou note book,
a palavra corretamente agrupada
gera grande beleza, nexo, poder e graça,
Porque é exatamente isso
que a palavra representa
com sentimentalismo e eloquência,
em frases de sapiência
que narram uma história
criativa ou totalmente destrutiva,
porque esse poder de sempre criar
Temos sem vacilar,
porque fomos assim elaborados
e, como as palavras
que sempre constróem ou destróem,
seguimos sempre construindo
da mesma maneira que transformamos
as nossas próprias histórias.
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NEFELINS
Não sou nenhum professor
nem muito menos teólogo,
sou apenas um curioso
que, por desde criança ter tido
como também recebido e visto
seres que nos diálogos comigo
naturalmente me revelaram
fatos que realmente não me ensinaram
esse sistema que, por isso acho
ser totalmente corrupto, afirmo,
Por essa óbvia razão,
por mais de vinte anos passei
calado lendo, pesquisando e meditando,
portanto por todos os lados tentando
realmente entender a verdade
da nossa complexa origem
nesse já antigo passado
onde os mitos foram propositadamente misturados
com inverdades ensinadas como realidades,
Para assim nos confundirem
sobre as verdades da nossa origem,
contanto da nossa história.
Mas, apesar dessas dificuldades
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em descobrir o que acho ser realidade,
concluí que os diversos Nefelins
que aqui já estavam
antes do que na bíblia erroneamente é ensinado
sobre esses anjos caídos que para aqui vieram
E as mulheres dos homens
em casamentos tomaram
em consentimento, sob o uso da força
e até mesmo em raptos,
não eram anjos porque Jesus mesmo disse
que anjos são eternos e não se casam,
portanto esses seres não eram anjos
mas sim, extraterrestres, de fato,
Que, quando aqui chegaram
gigantes três vezes maiores que o homem
por toda a Terra encontraram,
esses seres eram os Nefelins
portanto uma outrora criação
que aqui já habitava
e todo o planeta dominava
bem antes de Eva e Addão,
por isso somos seres híbridos
frutos desses anjos caídos, extraterrestres, é claro.
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PIPAS NO AR
Quando era criança
costumava durante a estação
do sempre agitado verão
com alguns colegas ir soltar
as nossas coloridas pipas no ar
e, reunidos ali passávamos horas
sob o sol a nos bronzear,
Seminus e descalços
com as nossas pipas vibrávamos,
principalmente quando pássaros
perto delas voavam,
talvez para de perto lhes olharem
ou, quem sabe se interligarem
na nossa diversão na realidade,
Para assim toda a tarde
aproveitarmos de verdade
esse brinquedo que na realidade
construíamos em casa com toda naturalidade
usando sempre cores bem vivas
e desenhos de animais
como, por exemplo a águia e o morcego
grandes e realmente bonitos,
como a infância é de verdade.
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FALA
Todos que não são mudos
têm realmente uma fala,
mas nem sempre isso exala
que esse ser está maduro,
Porque a grande maioria
das pessoas que se comunicam
causam apenas barulhos
em seus complexos ditos,
Ficando no final dessas meras discussões
além de longas intrigas
juntamente com as inimizades
de fato, terríveis brigas
Que, infelizmente durarão de verdade,
por lamentavelmente nada saberem
e, portanto assim
erroneamente usam a fala
Que muito bem poderiam evoluir
mas, que graças à ignorância
persistem nessa constância
sem nada de positivo construir.
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ESFERAS
Muitos atualmente nesse mundo
estão tendo estranhos encontros
com esferas, orbes, bolas, globos,
que na realidade representam
de fato, a mesma coisa
em relação ao qua a própria NASA,
abertamente chama de fenômeno,
objetos que repentinamente aparecem
como também desaparecem,
e têm uma incrível graça,
Esses objetos não respeitam
nem a nossa física
nem muito menos a lei da gravidade,
pois atravessam paredes, portas, janelas,
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portanto tudo que é matéria
e, como se isso não bastasse
viajam em grande velovidade
e , exatamente assim giram de verdade,
deixando a NASA perplexa
com a ciência que produzem sem maldades
Pois, realmente todo aquele
que um encontro com essas esferas teve,
relatam que delas instantaneamente receberam
telepaticamente em suas mentes
números, imagens e comunicações
realizadas em suas línguas,
portanto com isso revelando
uma extraordinária tecnologia
por essas esferas realizadas
claramente mostrando que são enviadas
por uma civilização super inteligente
que quer nos ver crescer e mais nada.
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AQUECIMENTO PLANETÁRIO
Estou verdadeiramente alarmado
com o aquecimento registrado
por cientistas que trabalham
para a NASA e, que acham,
que esse rápido aquecimento está vindo
do miolo ou centro da Terra, de fato,
E com isso rapidamente causando
o enorme gelo existente nos polos
se derretam numa velocidade
outrora na realidade impensável,
pois mais de um Km. de altura está desaparecendo
enquanto os oceanos estão o seu nível
velozmente aumentando e isso é um fato,
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Portanto agora os cientistas estão alarmados
porque esse rápido aquecimento
não tem nada a ver com a poluição
causada pelo humano
nem muito menos pelo sol,
porque ela está surgindo de dentro
dessa Terra que sem lamentos fogo pegará,
E, como gosto de analisar profecias,
então acho que Nicodemus estava certo
quando claramente ao rei falou
e, depois em livro narrou,
que esse planeta irá um dia implodir
e, acho que realmente nesse alvo acertou.
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SELVAGENS
Até hoje na realidade
o índio de verdade
que, apesar dos pesares,
é o puro brasileiro
e, contanto, assim contrariando
o que muitos pensam na realidade,
Porque mesmo antes dos portugueses
nesse país do tamanho de um continente
realmente chegarem,
de acordo com várias descobertas
e, o que diversas tribos
de fato, ao homem branco
em suas línguas contaram,
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É que outros seres
muito antes dos portugueses
aqui estiveram por todo lado,
e, segundo as suas descrições
então naturalmente entendo
nem todos eram humanos, de fato,
Porque em suas histórias descreveram
o que realmente se parece
serem evidentemente OVNIS,
e com isso claramente provando
a existência desses seres
coexistindo dentre eles,
Pelo fato de lhes terem criado
e, realmente sempre lhes visitado,
agora em relação ao fato
de acharem o índio primitivo
e, como muitos lamentavelmente afirmam
serem uns simples selvagens,
prova o quanto são ignorantes, afirmo,
Por realmente desconhecerem
a nossa real História.
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DIMENSÕES
Conforme estamos evoluindo
nessa nossa natural evolução
em relação ao conhecimento,
vamos nesse contexto conhecendo
a imensa complexidade
dessas vastas criações
onde as inúmeras dimensões
agora entendemos que existem
e têm diferentes caras,
Porque o conhecimento nos mostra
naturalmente diferentes realidades
em relação a mesma verdade,
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portanto totalmente revolucionando
e, de fato, levando
a nossa própria mente
a literalmente viajar
em dimensões cujas realidades
Nunca estão ausentes
dessas contínuas verdades
quais, possuem diversas faces
contidas na mesma verdade
por realmente existirem
emaranhadas, mas separadas
por dimensões invisíveis mas que existem
e, incrivelmente interligadas.
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FAUNA E FLORA
Sob a grandeza dessa explêndida aurora
caminho totalmente livre de espinhos
como também pedras,
nesse imenso jardim
dentre fauna e flora,
E nessa beleza quase sem fim,
vejo beija-flores e borboletas
constantemente voando e pousando
em flores coloridas e belas
que dão o tom para essa magnífica aquarela
que tanto amo daí estar aqui,
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Literalmente me perfumando
com a fragrância que exalam
para todos sentirem, de fato,
porque até mesmo lindos pássaros
cantam por lhes sentirem acho,
E assim feliz existo,
amando e constantemente em contato
com a fauna e a flora,
usufruindo ao máximo
cada dia que a aurora
com os seus raios luminosos põe-me a sorrir,
Natural e totalmente livre
por amá-la e fim.
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MALANDRAGEM
Detesto a vagabundagem
sinônimo da malandragem
como também a libertinagem,
por claramente entender
criar inúmeros obstáculos à sociedade
que, assim, todos os dias amarga por fim
o que o fruto da ignorância dá
quando coletivamente vemos
a falta de educação no lar,
Surgindo então a questão
sócio-econômica-política
de quem realmente tem razão,
e nesse complexo processo
grande mal-estar é gerado
com essa terrível realidade
intitulada de malandragem
pela falta de honestidade
pois envolve a sobrevivência desse ser
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Que esse errôneo ato pratica
muitas vezes sem querer,
gerando nesse complexo processo
destruições, agressões, mortes e prisões,
dilema que já faz parte do sistema,
por isso realmente acredito
por pessoalmente ter visto
que todo país democrata socialista
que protege o ser por toda a sua vida na saúde
E, gratuitamente lhe dá até o seu Bacharelado
uma gratuita educação,
desconhece esses problemas
por ter uma sociedade com escolaridade
e, que naturalmente pensa
no seu bem coletivo,
por essa razão afirmo,
apesar da democracia socialista não ser perfeita
são os melhores lugares de se viver
De acordo com as Nações Unidas
nos últimos cinco anos,
todos países nórdicos pois buscam o saber.
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SEM ESCONDIMENTOS
Gente, precisamos cair na real
e termos bom senso,
porque apesar de termos
somente escrito
no sentido de publicações,
aproximadamente dois séculos depois
em relação aos europeus,
estamos nesse século publicando
o que outrora apenas sonhávamos,
Mas, acontece que agora
nessa nova era
da literatura contemporânea,
os brasileiros estão escrevendo
verdadeiramente em todos os gêneros
e, nessa tremenda evolução
quebrando realmente tabús
nesse processo incrível,
graças em grande parte
às mulheres que na realidade
Pois, além de intensamente publicarem,
compram também livros em grande quantidade
porque leem de verdade.
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PÔR DO SOL
Momento para mim excepcional,
por isso geralmente fico
nesse imenso e bonito jardim,
intensamente observando
essa beleza causada pela natureza
quase sem fim,
Pôr do sol que realmente fascina
com a sua impressionante mágica
que, assim, fascinantemente retrata
tanto a beleza como o poder
que a natureza acata
mas não só para si,
E nesse cenário de beldade sem fim,
fico totalmente admirado
com a troca de quadro,
porque agora o suave luar
juntamente com o brilho das estrelas
revelam-me a grandeza
De quem fez realmente tudo isso,
por essa razão sonho ao dormir.
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SER CURIOSO
A minha insaciável curiosidade
me fez penetrar em lugares
que, literalmente fizeram-me calar,
não por ter medo
mas, realmente descobrir
que sempre desconfiava existir
mesmo sem conseguir
o que pensava aqui estar,
Mas, exatamente como dizem,
a perseverança sempre frutos dá,
existi invisivelmente nesses lugares
intensamente pesquisando
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como também anotando
tudo aquilo pelos meus olhos vistos
e, embora em livros terem sido escritos
caíram no esquecimento
pelo sistema não publicar,
Quase trinta anos são passados
e, fui forçado na linguística mergulhar
devido a essa minha curiosidade insaciável
que somente agora e graças ao computador,
posso livremente obter documentos
outrora secretos afirmo,
e a verdade dessa profunda realidade
da nossa origem sentado ver.
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MISTÉRIOS
Sempre entendi mistérios serem
nada mais do que
a falta de capacidade
para claramente se entender
o que verdadeiramente está acontecendo,
Por isso insisto em dizer
que mistérios não existem,
esses enigmas só persistem
devido ao lamentável fato
do humano ainda desconhecer
O universo que está ao seu lado
portanto ao seu redor,
até mesmo o invisível
que, por ser imprevisível,
nos causa sustos afirmo,
Quando inesperadamente nos aparece
e, da mesma forma desaparece,
causando assim enigmas
contanto mistérios,
porque ainda não lhe entendemos
Na sua totalidade,
daí comumente chamarmos de mistérios.
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ABL - ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS
Situada num moderno prédio
e, localizada no bairro do Castelo,
é naturalmente super visitada
e, todo aquele que por ela passa
ficará para sempre com ela na mente
devido à grande História
e tremenda graça,
Por isso lhe comparo com um museu,
pois tive nesse mundo em diversos
e, por essa razão atesto
valer a pena lhe conhecer,
pois não sairás desapontado
muito pelo contrário,
porque adquirirás saber,
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Pois todos que realmente nela estiveram
ficaram realmente impressionados
com a magnífica coreografia
dos seus belos e gigantes quadros
que, na realidade são fotos
tanto do Rio daquele tempo
como também de um academista
no chão deitado morto
por ter sido pelos nativos flechado,
Como também a Sala de Machado
com o seu magnífico busto,
lembrando-nos eternamente
o poder que a Literatura tem sempre,
valorizando assim a nossa Cultura
Língua e grande saber
desses que se imortalizaram
E, para nós, apesar dos sacrifícios deixaram
uma História verdadeiramente gloriosa
qual, reconheço, é claro.
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LABIRINTO
Comparo a nossa mente
como um complexo labirinto
por constantemente nos levar
através da razão
como do pensamento,
a viagens cujas realidades
se misturam a ficções
aumentando assim a complexidade
de como captamos e processamos
tudo que por ela passa de verdade,
Criando assim na realidade
o que chamo de labirinto,
devido à incrível complexidade
nela existente na realidade,
sem esquecer do fato
que agora está provado
que a nossa consciência existe
mesmo quando a morte ocorre
no corpo, de fato,
147

Levando os cientistas agora crerem
que a nossa consciência
realmente não está ligada
somente ao nosso corpo,
mas ela é totalmente interligada com o cosmo,
por isso devemos ter cuidado
com os nossos atos, de fato,
porque a consciência mesmo fora do corpo
tudo que fizemos se lembra,
E, de acordo com a revista americana Ciência,
os cientistas agora estão definindo
a consciência como se fosse um espírito,
por isso lhe qualificam ser quântica
e, com isso, incrivelmente aumentando
esse enorme labirinto
existente em nossa mente
complexa, de fato, afirmo.
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TUDO MUDA
A vida, como um todo,
na realidade é
uma realmente complexa
e contínua transformação,
Porque na verdade
nada existe sempre constante
e, apesar disso ser intrigante
é exatamente assim que as coisass são,
Devido ao fato que tudo muda
nessa constante metamorfose
e, nessas eternas transformações
se nasce, cresce e morre,
Provando que isso que entendemos ser vida,
ocorrem em ciclos precisos
devido às reciclagens existentes de verdade
porque, realmente tudo muda nessa dimensão.
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FAVELA
Tenho amigos e conhecidos
que vivem em favela,
são grandes trabalhadores, afirmo,
mas a razão disso
é, por não serem profissionais
e, contanto assalariados,
o que ganham nos seus minguados salários
mal conseguem sobreviver
e, esse é o triste fato,
Existem realmente espalhados
nessa gigantesca cidade,
Rio de Janeiro que na realidade
pode ser até uma cidade autônoma,
narro isso com toda naturalidade,
Mas mesmo assim e apesar dos pesares,
conflitos sociais, tráfico e outras realidades,
o Rio de verdade continua sendo
o maior cartão de visita
devido à beleza magnífica
modernidade e exuberância
da sua sempre criativa sociedade.
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ILUSÕES
Devido às meras ilusões
muitos partem repentinamente
e, assim comumente
se tornam vítimas frequentes
dos diversos vícios
que abraçam erroneamente,
Para assim deixarem
aqueles que verdadeiramente lhe amavam
feridos para sempre,
porque em horror viram
esse divino ser
graças ao vício
cedo se passar,
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Deixando infelizmente assim
uma vida que muito bem poderia ter sido
se não fosse esse terrível vício
realmente promissora afirmo,
por aqui ser um lugar
que, se você estuda pra valer
então bons frutos colherá,
Mas por outro lado,
se nas ilusões mergulhar,
evidentemente que só encontrará
problemas, de fato,
quais literalmente irão
realmente lhe enterrar
bem cedo, é claro.
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EVOLUÇÃO QUINHENTISTA
Lendo e vendo documentários
sobre todos os tipos de Artes
como também as suas Escolas
e os seus Movimentos,
verifiquei afirmo,
ter realmente visto
que a cada quinhentos anos
vem um grande iluminismo,
Pois, comparando tudo que surgiu
nos anos de 1500, na magnífica Europa,
portanto no século 16,
gradualmente claramente vejo
o humano devido aos seus desejos
naturalmente evoluindo,
mas por outro lado exibindo
uma complexa dualidade
Qual, revela o bem e o mal,
num quadro onde o preto e o branco
e, o branco e o preto
revelam em seu relevo
de fato, contínuos ciclos
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acelerando em cada quinhentos anos,
e como exemplo hoje temos
a inteligência artificial
Que incrivelmente criamos
aproximadamente cinco séculos depois
das maiores criações artísticas
que o mundo já conheceu
exatamente numa época em que a luz
só existia em suas mentes
naturalmente férteis sempre
como nesse atual presente
Onde agora criamos
após quinhentos anos,
tudo sob os nossos comandos
realmente nunca ausentes
e, como se isso não bastasse
decidimos na realidade
elaborá-los minúsculos, de fato,
precisando do auxílio de possantes lentes
Para a distância vermos
como também guiá-los
tudo que naturalmente criamos
nessa constante evolução, de fato.
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LUGAR ONDE O AMOR SE FAZ VER
Já fora há muito dito
que é tudo uma questão de querer,
portanto aqui se vê
o amor sempre presente
literalmente em cada ser,
Porque aqui nesse lugar
o amor se faz ver
literalmente por todo lado,
entre os animais, de fato,
incluindo o humano, é claro,
E assim naturalmente coexistimos,
amando e sendo amado,
beijando e abraçando
todos aqueles que amamos
seguindo nesse passo
Uma existência cuja essência
realmente reflete
animais que assim vivem
uma vida totalmente ativa
por sermos eternos apaixonados.
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FOFOQUEIRAS
Vivi a minha juventude
na cidade de Recife,
na época considerada
pelos naturais daquela região nordestina
como uma cidade pequena porém descente,
E por esse fato,
muitos dela saíam, de fato,
geralmente para São Paulo,
mas também para o Rio de Janeiro
em busca de trabalho
e, assim, em sua vida melhorar,
E nessas fugas sempre existem
aqueles que não querem mudar
devido ás suas mentalidades,
esse caso conheci de verdade,
eram solteiras e irmãs,
e fofocavam sem parar,
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Perderam os pais muito cedo
num terrível acidente de viação,
e assim lamentavelmente cresceram
fofocando o dia inteiro
sem terem nenhuma distração,
Pois enquanto a panela de pressão
o feijão cozinhava,
na janela de sua casa
passavam horas olhando
quem na rua passava,
E, quando chegava o final da tarde
juntas caminhavam até a igreja
e, em vez de acompanharem a missa
ficavam atentamente observando
tanto os fiéis como até mesmo o padre
Para, assim, quando pra casa voltar
juntas livremente fofocarem
de tudo que tinham visto
num cotidiano que afirmo,
nunca realmente entendi na realidade.
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FAUNA FELIZ

Nesse maravilhoso campo
perto onde resido,
toda fauna afirmo
realmente é feliz, digo,
Porque sigo as evidências
e, lhes escuto conversarem
como também cantarem
nesse pequeno paraíso,
Cuja realidade retrata
uma existência exuberante
de uma fauna constante
inteligente e feliz
Realmente todo instante
de suas existências aqui.
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BORBOLETAS
Silenciosas, grandes e belas
vejo-as mansamente voando
sob flores cujo encanto
realmente me calam,
Fazendo-me, de fato,
ficar no banco sentado
desse jardim que acho
simplesmente peculiar,
Porque nele foi plantado
propositadamente, é claro,
plantas para naturalmente
lhes atraírem, de fato,
Por essa razão nele temos
inúmeras borboletas
que assim em número competem
com os grilos e os pássaros,
Criando então um ambiente
parasidíaco sempre,
por isso alegremente afirmo,
ser um pequeno paraíso
Qual, costumo passar evidentemente
longas horas admirando-lhe
e, onde também medito
além de obviamente trabalhar.
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LUZES NO CÉU
Geralmente durante a noite
costumo da janela do meu quarto olhar
esse céu verdadeiramente brilhante
cosmo que não me canso de olhar,
Por nele coexistir
naturalmente com outros seres
cujos incríveis poderes
assim como saberes,
Realmente me encantam
pois, desde criança que lhes vi
silenciosamente me visitarem
e, comigo se comunicarem
Totalmente telepaticamente
e, em minha língua naquela época sempre,
hoje se comunicam também em inglês
pois sabem que alguma coisa sei, risos...
E assim realmente existo
quase todas as noites afirmo,
olhando para o cosmo e vendo luzes
provenientes deles nesse cosmo infinito.
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DIA DO TRABALHADOR
Todos os anos celebramos
o Dia do trabalhador,
data essa escolhida pelos políticos
que em nada têm conosco afirmo,
pois pouco trabalham digo,
Porque na realidade
buscam apenas os seus interesses
e, por causa disso,
o verdadeiro trabalhador
sobrevive em grande dissabor,
Porque o salário que recebem
quase nada paga,
daí realmente existir
tanto a fome como a violência
sem eles não fazerem nada,
Enquanto por outro lado,
os rombos continuam
literalmente por todo lado,
por isso o Dia do trabalhador se tornou
em um paleativo muito mal dado.
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POVO ALEMÃO
Vi um interessante documentário
sobre esse povo eslavo
qual, com o tempo tornou-se alemão
e teve a sua língua
modernizada e unificada
por toda a nação,
Que, segundo arqueólogos
está presente por 3.600 anos,
mas porque antigamente viviam
espalhados em diferentes tribos na Europa,
além de por muitos séculos
viverem invadindo e brigando,
Esse povo levou quase três milénios
a realmente adquirirem uma língua unificada
como também uma identidade
que, naturalmente lhes unissem
e a tão desejada prosperidade
ocorresse de verdade com essa raça
eslava na realidade,
E apesar de realmente passarem
por incontáveis batalhas
como também duas guerras mundiais,
a língua alemã atualmente
é uma das mais no mundo estudada
e, em importância já ultrapassou o francês
passando a ser a segunda do mundo,
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E, apesar de parecer uma ficção
a Alemanha hoje é
o país mais rico e importante da Europa,
onde está o seu Banco Central
como também as maiores companhias
em todos os sentidos,
E, quando analiso tudo isso
então naturalmente logo vejo,
que muitas das grandes invenções
foram criadas por alemães
como a bomba atômica, filosofia, música, religião,
Pois Lutero criou uma grande reforma,
E, o impressionante disso tudo
é, que, exatamente como ocorreu no passado,
a literatura tem no mundo avançado
desde a sua reunificação,
e após trilhões serem gastos
a Alemanha retornou, de fato,
ao topo do mundo e graças aos judeus
Que mesmo silenciosamente
em grande número têm retornado
e, assim, naturalmente conquistado
exatamente como antes
a sua posição nessa sociedade
inteligente e brilhante de verdade.
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TARDE DE VERÃO
Controlando a minha emoção
nessa tarde de verão
realmente estou,
por tanta beleza ver
nesse lugar cujo saber
é um verdadeiro esplendor,
Porque aqui a natureza
francamente não tem limites,
daí poucos são tristes
diante dessa realidade
que nos abala sem maldades
mostrando o seu colorido e vigor,
E, sob esse esplendor coexisto
vibrando e amando,
o verão naturalmente aproveitando
nessa magnífica tarde
onde o fulgor de verdade
me anima na realidade
Com o seu incrível brilho
colorido e intenso calor.
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A LITERATURA NÃO ESTÁ MORTA
Contrário como muitos pensam
a Literatura afirmo,
que não está morta
mas, exatamente como sempre fez
durante toda a sua vasta história,
simplesmente periodicamente
ela se renova como a gente,
Renovações que dependem
totalmente do clima social,
daí excitados vemos
obras, de fato, tremendas
por realmente grandes artistas
não necessariamente somente escritores,
Que assim incrivelmente revelam
durante aquele tempo
tudo que está acontecendo
durante um exato período
em que está convivendo
com realmente concretos fatos,
Provando com isso, de fato,
que a Literatura não está morta,
porque ela muda e assim forma
por toda a sua história
gêneros evidentemente diferentes
conforme os eventos vistos em cada presente.
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LUZES DA CIDADE
Ao longe lhes vi
e, calado senti
uma outra realidade
qual, em nome da verdade
as luzes da cidade
iluminam, colorem mas poluem
o ambiente de verdade,
Luz que realmente precisamos
mas, que por outro lado,
temos urgentemente que criar
novas tecnologias para que assim,
naturalmente paremos de poluir
e, nesse processo nos destruírmos
como estamos exatamente fazendo,
Luzes da cidade que assim
sofrerão alterações por fim,
mas que nunca deixarão de existir.
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PARQUE
Gosto imensamente de visitar os parques
desse magnífico lugar onde vivo
e, neles afirmo,
simplesmente me deleitar
Com a belíssima fauna
e a colorida e perfumada flora,
e delas aprender
o realmente incrível poder
existente em cada ser
Que, comigo se interligam
e naturalmente coexistem
totalmente unidos e felizes
por saberem viver,
E nesse claro saber
calado no parque fico
somente lhes observando
e seus costumes analisando
para melhor essa vida entender.
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MAIS UM DIA DE VERÃO
Adoro viver num lugar
onde realmente se pode vivenciar
de fato, as quatro estações,
para assim, cada uma enfim,
totalmente usufruir,
Como essa que agora estou
realmente gozando,
verão que, apesar do grande calor
tem realmente sido chuvoso,
atrapalhando planos daqueles
que da piscina ou praia gostam,
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Mas apesar dos pesares,
estou curtindo na realidade
mais um dia de verão
e, com toda naturalidade
no lugar onde amo de verdade
Pois, enquanto muitos estão
aglomerados se divertindo nas praias,
por causa do Coronavírus
francamente prefiro a solidão,
daí preferir o campo
que, além do seu magnífico encanto
Oferece tranquilidade
como também seguridade
num tempo onde a emoção
está realmente à flor da pele
devido às constantes fatalidades.
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ESCRAVIDÃO
A escravidão só acabou no papel,
porque na realidade
os milhões de seres assalariados
no Brasil sobrevivem como escravos,
Provando com isso uma total injustiça
e a falta de vontade
que os juízes têm de verdade,
Quando, de fato, a justiça
afirma ser neutra e transparente,
para assim poder naturalmente
lidar com os problemas existentes
Quais, realmente não param
devido às injustiças sempre frequentes
que assim deixam milhões totalmente escravos
desse corrupto sistema, é claro.
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LÁGRIMAS
É realmente duro
ver uma criança chorando
devido à fome
num país verdadeiramente rico,
Lágrimas que assim escondem
o que bem poderia ser
com grande prazer
um livre e belo sorriso
E, a razão que não existe
deixando assim as pessoas tristes,
tem a ver com as injustiças
que, lamentavelmente persistem
Fazendo assim muitos chorarem
e, assim, infelizmente derramarem
por causa da fome e da dor
lágrimas por verem que o amor não existe,
Causando assim uma realidade triste
perante tantas maldades.
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ESCURIDÃO
Nesse tempo moderno
erroneamente temos por certo
sempre podermos contar com a luz,
Contanto com a eletricidade
que na realidade
nem sempre pode gerar
A energia que precisamos
para o nosso natural consumo
que não podemos evitar,
Porque nesse mundo moderno
as residências possuem ar-condicionado centralizado,
ficando de fora somente a garagem dos carros,
Sem esquecer de mencionar
a constante demanda
que esse uso massivo causa sem parar,
Por isso às vezes sofremos os panes
desse super consumismo
e, com isso a escuridão
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E, por estarmos no verão,
então o imenso calor
acompanhado do inconformismo
Por estarmos no século 21,
mas ainda totalmente dependermos
dessa antiga forma de gerar eletricidade
Quando na realidade
já temos os painéis solares
como também a tecnologia eólica,
Qual devemos urgentemente usar
para então não mais se ficar
na escuridão como bobos de verdade.
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LÁGRIMAS
É realmente duro
ver uma criança chorando
devido a fome
num país verdadeiramente rico,
Lágrimas que assim escondem
o que bem poderia ser
com grande prazer
um livre e belo sorriso
E, a razão que não existe
deixando assim as pessoas tristes,
tem a ver com as injustiças
que, lamentavelmente persistem
Fazendo assim muitos chorarem
e, assim, infelizmente derramarem
por causa da fome e da dor
lágrimas por verem que o amor não existe,
Causando assim uma realidade triste
perante tantas maldades.
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O MUNDO QUE ESCOLHI
O mundo que escolhi naturalmente
para mim é um universo repleto
de textos que constantemente escrevo
em meu simples cotidiano
totalmente livre de enganos
daí, realmente não sentir medo,
Pois esse só evidente vem
quando nos falta o conhecimento,
por isso realmente sinto
sempre uma profunda felicidade
por evidentemente existir
sob a luz que o magnífico saber
produz naquele que para ele se abrir,
E assim naturalmente sigo
sempre pesquisando,
pelo fato de verdadeiramente não suportar
a ignorância que naturalmente só dá
nada mais que desgraças,
por essa razão abracei essa estrada
cujos amigos são os livros
E não as perdições e a cachaça
que tantas vidas mata
e, infelizmente de graça.
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DUALIDADE HUMANA

Observando o ser humano
nesse magnífico laboratório,
vejo-o em nada ser perfeito,
por ser totalmente ilusório,
Essa compreensão me veio
após por muitos anos
cautelosamente estudá-lo
e, nesse processo analisá-lo
o que me foi convincente
A dualidade existente
no humano sempre
que lida sem receios
com suas virtudes e vícios,
imperfeição evidentemente.
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VÍRGULAS
As vírgulas existem na gramática
para, quando efetuamos uma leitura
podermos brevemente pararmos
e, em seguida continuarmos
a narração que estamos fazendo, é claro,
Por isso sempre lhe vi
daí, simplesmente comparo
a vírgula com o semáfrago
existentes espalhados
pelas ruas, avenidas e estradas,
E nesse sentido continuo
escrevendo como também lendo
tanto os livros que radiantemente faço
como os que alegremente compro
reencontrando sempre as vírgulas
Que vastamente usamos
em nossas narrativas
eloquentemente construídas
para na leitura pararmos em cada semáfrogo
que, na literatura chamamos de vírgula
Sem luzes, de fato,
por serem breves pontos
de paragens e partidas.
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MANCHA DO PASSADO
Nos Estados Unidos
país onde o racismo
ainda infelizmente é
a sua marca registrada,
fico realmente impressionado
com essa mentalidade que acho
ser verdadeiramente uma mancha
no presente atual
graças ao seu passado,
Mas o que me impressiona, de fato,
é, que, essa tão poderosa nação,
clandestinamente já está mapeando o cosmo
e visitando avançadas civilizações
até mesmo em outras galáxias,
enquanto por outro lado,
possui gente racista, de fato,
na sua grande maioria homens
brancos e aderentes ao partido republicano,
que trazem essa horrível mancha
do seu terrível passado,
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Aumentando assim a complexidade
dessa complexa sociedade
qual, claramente mostra
um país de duas faces, portanto realidades,
porque por um lado realmente mostra
uma democracia multiracial
qual é a sua maioria,
enquanto vejo por outro lado,
homens brancos perdedores e super revoltados
Ignorantes, racistas e violentos
e, por causa desse enorme ódio sinto,
que poderão realmente fazerem
uma outra guerra civil
bem pior daquela que perderam
nesse passado verdadeiramente negro
exatamente como por dentro são,
daí sentir algum receio em relação
desses que não aceitam a união racial
por se julgarem superiores embora em vão.
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O MAR
Do alto de uma bela pedra
vejo-te sempre em movimentos
devido às suas ondas que digo
serem sempre contínuas afirmo,
Para assim totalmente maravilhado
ver-te poderoso, de fato,
pois as ondas constantemente se batem
na base dessa imensa pedra
que, apesar de seu tamanho e largura
Já começou a ceder
diante desse teu poder,
oh mar das dualidades...
pois de um lado agasalhas vidas, de fato,
enquanto do outro matas,
Aumentando assim a complexidade
da tua existência na realidade.
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OS DIAS DE HOJE
Existo durante um período
onde a tecnologia e a velocidade
do próprio tempo
me faz muitas vezes me perder
e, assim, momentaneamente me esquecer
do atual dia em que estou
e, assim vivo,
Literalmente rodeado por escritos
que, quase constantemente faço
por realmente amar
a Literatura onde estou
naturalmente mergulhado,
por evidentemente adorar escrever
adquirindo conhecimento, de fato,
Porque os dias de hoje
são verdadeiramente rápidos
e, se não aproveitá-lo
realmente da melhor maneira
então naturalmente perderei
pois o tempo obviamente
não espera por ninguém.
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