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SOBRE O AUTOR
Em primeiro lugar agradeço ao meu Criador espiritual pela
inspiração e complemento de mais uma obra, qual, ofereço
aos amantes dessa bela língua e magnífica Literatura.
O poeta, escritor, contista, cronista, compositor, filósofo e tradutor nasceu no bairro do Catete, na maravilhosa cidade do Rio de
Janeiro, em 30 de junho de 1957. É seguidor da doutrina internacionalista, adorador de Jesus Cristo e Democrata Socialista por convicção. Apesar de ter nascido no Rio de Janeiro foi em Recife
onde viveu toda a sua juventude. Quando tinha treze anos de idade
compôs as suas primeiras composições nas categorias: Samba,
Romântica, Bossa Nova, MPB, Soft Rock e Bolero (todas registradas).
Em 1979, imigrou juntamente com a sua família para os Estados
Unidos na procura de uma vida melhor onde trabalhou primeiramente em fábricas durante os dias e estudou o inglês no período
noturno, qual, imensamente lhe favoreceu, pois, com o domínio da
língua conseguiu estudar um curso de Ajudante de Enfermagem,
qual, lhe abriu as portas para trabalhar em clínicas e consequentemente hospital, aumentando substancialmente os seus ganhos
como também o ambiente de emprego, vindo inclusive a se matricular na universidade CCRI ( Warwich campus ) onde estudou até
o segundo ano Artes Liberais mas não concluiu, Parise é deficiente
visual ( portador de glaucoma ).
Em meados de 2002, o escritor encorajado por sua querida mãe,
escritora e poetisa Mainá Medeiros, decidiu participar em uma
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antologia elaborada pela Litteris Editora, motivação que verdadeiramente nele ficou. Hoje, está presente em mais de 140 Antologias
nacionais e internacionais, quais, ganhou alguns prêmios e colocações de destaque. Publicou até o presente momento 54 livros de
poemas e crônicas poéticas.
Silvio Psrise é cristão, mas não segue denominações religiosas por
entender que elas só dividem ao invés de unirem como entendeu
Deus. No campo político ama a democracia e o socialismo por
claramente ver os seus excelentes frutos causados na sociedade. É
seguidor da doutrina internacionalista por acreditar ser possível se
viver em um mundo sem fronteiras e em paz.
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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MUTAÇÕES VIROSAS
O nosso pior inimigo
nesse campo físico
é, de fato, o vírus
por duas simples razões,
por ser a olho nu invisível
e, devido às suas mutações.
Porque toda vez que um vírus
decide realmente mudar
para não ser destruído,
essa mutação lhe torna cada vez mais forte,
mudando assim a sua própria sorte
e, por sermos seres animais
orgânicos e super frágeis,
ficamos totalmente vulneráveis
aos seus impiedosos ataques
mortíferos, de fato.
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SILÊNCIO
Existo em um mundo
que, além de ser totalmente confuso
é também incrivelmente violento,
por isso verdadeiramente sinto
o silêncio ser importante
nesse mundo onde a paz
é cada vez mais rara
graças à falta de silêncio
devido à inconstância verificada.
Pois sem o silêncio,
torna-se realmente impossível se refletir
diante dos constantes absurdos
que até mesmo impedem-nos
de calmamente dormir,
pois tudo se tornou um inferno
e, temo que não tenha um fim.
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REMOTAMENTE
Li numa revista científica
de publicação mensal,
que os avanços nos últimos dez anos
pelo humano realizado
tem incrivelmente criado
entendimento que ultrapassam
tudo que fora inventado nos últimos cem anos.
Mas, o que mais me impressionou
sobre esse artigo,
tem a ver com as descobertas
relacionadas com a nossa mente
e as constantes frequências
que criamos constantemente
assim como as meditações
que, sem ilusões
tanto criam como captam
fatos remotamente sempre.
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CINISMO

Sei que existimos
num imenso teatro
cujas representações se interligam, de fato.
Mas ao observá-las
e, cautelosamente analisá-las,
a parte que mais detesto
tem a ver com as mentiras
como também o cinismo,
muitas vezes até bem apresentadas
nessas contínuas apresentações
dessa peça que nunca se acaba
pois, mudam-se os atores
mas nunca a farsa.
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LANTERNAS ACESAS
Depois de uma forte
e, totalmente inesperada tempestade
ficamos grande parte da noite sem luz,
portanto dependendo das lanternas
para realmente nos iluminar
e, assim, podermos jantar
mesmo que improvisado,
comendo então enlatados
massas e frios, é claro.
Mas nem tudo ficou anulado
pois, da varanda, de fato,
vi o céu bem claro,
porque as luzes da cidade
que, sempre dificultam a sua visão,
hoje nitidamente me mostraram
a beleza e incrível grandeza
desse universo maravilhoso, de fato.
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DÉCADA REVOLUCIONÁRIA

A revolução tem muitas faces,
por na realidade não necessariamente envolver
somente a violência
causada por ideologias políticas
racistas ou religiosas,
assim mostra a nossa história.
E, nessa dualidade existimos
matando, criando e, com isso transformando
hábitos que por um tempo mostrarão
conforme o que fizemos quem realmente somos
e, o que verdadeiramente aspiramos.
Por isso ao observar esse ciclo
vos narro que se preparem
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para finalmente escutarem a verdade
literalmente sobre tudo isso,
porque por todos esses anos nos mentiram
mas, como a verdade é absoluta
então, custe o que custar
essa realidade iremos enfrentar,
mesmo que seja na forma de uma revolução
pois, através da convulsão
uma época totalmente iluminada
virá e naturalmente clareará
as nossas escuras estradas,
portanto minha gente prepare-se!
Porque essa década é revolucionária
pois realmente tudo mudará.
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ASTROLOGIA
Nesse já longínquo passado
alguns seres estudavam
como também ensinavam
que a astrologia é
uma ciência, de fato.
Acontece que com o tempo
muitas seitas foram surgindo
em nome do cristianismo
e, assim, elaboraram dogmas
que transformaram essa história
dizendo ser satânico e proibido
se analisar e estudar os astros
que nos envolvem nesse universo super lindo.
Daí realmente achar
francamente pura ignorância
como também manipulação
vindo desses cuja sede
é controlarmos sem restrição
para, então escravizarnos
nas suas seitas por eles criados.
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RÉPLICAS DE ARTES

Na galeria estava
atentamente vendo
as diferentes peças de artes
que na realidade
eram todas réplicas famosas
de pintores e escultores de verdade
e, que me deixaram
realmente impressionado
com a incrível perfeição
dessas magníficas artes,
pelo fato de todas serem réplicas
desses Mestres da humanidade
e, vendidas por um preço
salgado de verdade.

24

PESADELO

Ontem tive um pesadelo
que me fez acordar
no meio da noite
qual fez-me suar,
por se tratar
da destruição desse planeta
pela bomba nuclear.
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CELEBRIDADE
Acredito que todo ser
deve tentar naturalmente crescer
e, até mesmo evidentemente poder
se tornar uma celebridade
na área em que trabalha de verdade.
Acontece que, o que realmente não entendo,
é o culto incrivelmente formado
e, verdadeiramente adorado
em relação à essa celebridade
independente dos valores morais
que pratica na realidade,
fazendo-me com isso entender
que o humano pode ser facilmente manipulado
através de suas emoções, de fato.
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PRECONCEITOS
Toda análise é diversificada,
isso se deve por causa
de termos pontos de vista diferentes
quando por diferentes ângulos
cautelosamente analisada.
Portanto nesse contexto acredito
que, a razão disso,
é porque nesse laboratório onde coexistimos
os nossos elaboradores realmente são
sem nenhuma exclusão
de diferentes raças,
daí a dificuldade
que muitos têm na realidade
de se naturalmente se integrarem
com outro ser humano,
Homo Sapien Sapien de verdade.
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MONSTROS

Os monstros estão se agarrando
cada vez mais ao poder
pois sabem que na realidade
com ele podem tanto abusar
como realmente matar,
porque o sistema lhes beneficiará
para que, seus terríveis egos
juntamente com a mente e os seus desejos
nos façam sofrer
sem que nada possamos fazer,
pois o sistema foi elaborado
para exatamente isso fazer,
favorecendo esses monstros, de fato.
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RUTURA TECNOGRÁFICA

Muitos estão erroneamente falando
que a literatura irá se acabar
por causa das novas criações
em áudio, visual e digital
com os chamados e-livros ou e-book
cada vez mais populares
por serem bem mais barato
e a sua divulgação bastante rápida
sem que ninguém tenha de se deslocar do seu lugar
para que o autor possa divulgá-los.
29

Esquecendo que a arte da escrita
nos oferecida por seres extraterrestres
naturalmente segue uma tragetória
de uma evolução notória,
pois passamos da escrita nas pedras
barro, metais e pinturas nas cavernas,
para o papiro e o couro dos animais
seguindo-se a gráfica e o papel impresso
feito agora para as massas.
Portanto isso que chamam de rotura tecnográfica
para mim não passa de uma contínua evolução
qual, obviamente que incluirá
a tecnologia da invisibilidade
que mais uma vez de verdade tudo transformará.
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BREXIT
O povo inglês talvez
por causa do seu passsado
realmente imperialista, de fato,
sempre foi orgulhoso como presunçoso,
achando-se com isso super importantes
e superiores, é claro.
Por isso se divorciaram
da União Europeia,
pensando que não precisam dela.
Criando nesse grande absurdo
um terrível aparentável isolamento
qual, somente agora que estão vendo
não suportarem a demanda criada
pela sua própria sociedade,
daí hoje em dia na realidade
existir prateleiras vazias
inflação e longas filas
por causa dessa realidade
misturada com outra verdade
que a pandemia causou e causa
diariamente na realidade.
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Adicionando às milhares de pessoas
que na Inglaterra trabalhavam
como também estudavam
mas, que realmente retornaram
para os seus países de origem
com a estúpida criação do Brexit,
que cancelou os seus vistos de visitas.
Portanto se analisarmos
o que o Brexit realmente causou
para esse país inglês,
vejo ter sido um tiro no seu próprio pé,
porque estavam bem melhores
quando eram um membro da União Europeia
do que como vivem agora
com filas para tudo e sem poderem
realmente mudar o que criaram para ficar
sem que o bom senso possa fincar,
pois se continuarem assim
naturalmente que irão se afundar.
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PROGNÓSTICO POLÍTICO
Tenho claramente visto
que, devido à corrupção
gerada há muito pelos políticos
e, sem nenhuma punição,
que essa realmente riquíssima nação
está rapidamente se afundando
e, nesse louco processo se endividando
francamente sem razão.
Estamos passando por isso
porque lhe falta afirmo,
honestidade e uma boa administração,
pois o que temos somente no nosso solo
pagaria as dívidas logo,
e esse propósito retrocesso
se transformaria num contínuo progresso
se os políticos pararem de roubar
e o povo aprendesse em votar, atesto.
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FESTA NO ÚLTIMO ANDAR
Literalmente na cobertura
portanto no último andar,
via diversos helicópteros
pontualmente chegarem
aproximadamente a cada quinze minutos,
transportando a elite desse enorme lugar.
Nova York que literalmente nunca dorme
e, por ser uma sexta-feira,
com certeza irão a noite terminar
na morna piscina que sempre está
com as suas águas límpidas
corpos nús ou seminús nela entrar,
sem nenhuma vaidade
e, cansados de verdade
pelos hábitos que abraçam
e, caro pagam sem lamentar
por serem viciados, de fato,
mas têm o dinheiro para os seus vícios suportar
e, sem reclamar
pois usam por gostarem sem hesitar.
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CARÁTER FRAGMENTADO

Hoje em dia, de fato,
as pessoas têm um caráter
totalmente fragmentado,
essa é a razão pela qual
muitos se tornam caloteiros
e, portanto mentirosos,
sem darem valor à palavra
e, nessa farsa vivem
porque o seu caráter persiste
naturalmente fragmentado
por assim quererem, é claro.
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RUA DE PARALELEPÍPEDOS

Estreita, limpa e bonita
com boutiques em ambos lados,
assim é essa parte
velha dessa cidade
que tanto gosto.
Por isso toda vez que posso
aproveitando as oportunidades
das promoções de preços super baixos,
até ela radiantemente viajo,
Quèbec que amo, de fato.

36

LIVRARIA FALIDA
Uma luz infelizmente se apagou
no coração dessa cidade
onde o bem e a maldade
revelam uma dualidade
complexa de se entender de verdade.
Realidade triste de narrar
por claramente entender
que, tanto o conhecimento como o saber
nessa área desapareceram
porque, a luz que outrora brilhava
por causa de sua existência
está sendo substituída
em seu lugar por um bar
que, devido ao vício causará desgraça
em vez de trazer o saber
pois, a luz se apagou e a escuridão se seguirá
pela falta do saber.
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RETINAARTIFICIAL

Os avanços no mundo científico
graças aos fortes investimentos
em todos os campos da Ciência,
estão realmente transformando-nos
e, com isso nos mudando.
Ontem fiquei sabendo que um médico italiano
da parte sul da Itália e, de onde nasceu o meu pai
chamada de Calábria,
foi o primeiro cientista do mundo
a criar uma retina artificial
onde cegos e deficientes visuais, como eu,
possam sem problemas enxergar.
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E, exatamente dois dias depois
disso ao mundo ter sido informado,
um médico israelense ao mundo anunciou
ter também elaborado uma retina artificial
e, sendo bem mais possante, de fato,
porque enquanto a primeira
aumenta o visual em 60 vezes,
essa última está na área das 400,
portanto francamente acredito
que, tanto a Itália como Israel,
através desses grandes médicos e cientistas
provavelmente em breve receberão
o Prêmio Nobel em Medicina
com todos os direitos por terem sido pioneiros
dessa super importante invenção.
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PESADELO

Estamos realmente passando
por um grande pesadelo
que, realmente está afetando
literalmente o mundo inteiro
com um vírus que muda
e, sem piedade mata,
aumentando com isso as desgraças
anteriormente já existente nas praças
desse mundo cujo saber é limitado
e, assim, os países mais fragilizados
duramente pagam porque amargam
uma pandemia que, de fato,
lamentavelmente vidas mata.
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RETRATO-FALADO

Observando o que vem acontecendo
tanto no Brasil como nos Estados Unidos,
claramente vejo ser um retrato-falado devido
às grandes semelhanças afirmo,
quais naturalmente envolvem o poder.
Porque tanto o ex-presidente desse país
como o atual presidente verde e amarelo
têm em comum idênticas visões
por serem seres que só pensam neles
e, em seus doentes prazeres
querem destruír tanto a constituição
como a democracia,
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pois em suas mentes vazias
pensam serem absolutos reis
e querem à força implementar
o fascismo e a ditadura
que só criou mortes e amarguras
nesse país onde nasci, cresci e vivi
e, portanto esses absurdos vi
sem ter uma voz e contanto não poder mudar.
Por isso o que agora estou vendo
é um retrato-falado que sinto
muito trabalho dará para mudar,
daí temer uma grande revolução criar.
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PLANTAÇÕES
Aproveitando a mão escrava
milhares de fazendeiros enriqueceram
às custas de um sistema que pouco mudou,
porque, pelo menos ao meu ver,
francamente piorou,
graças às novas tecnologias
e a incrível mecanização do campo
que, assim, em vez de gente neles trabalhando
agora são grandes e possantes máquinas
totalmente inteligentes e teleguiadas
tanto plantando como colhendo
independente das condições do tempo
sob o olhar de um técnico ou engenheiro
e, com isso substituindo a mão agrária
totalmente escrava, que, com isso,
está arcando com esse prejuízo
por estar agora desempregada.
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MUROS

Não gosto dos muros
por serem fronteiras marcadas
e, com isso separarem as classes
cada vez mais diversificadas
e empobrecidas
devido às contínuas maldades
pelo sistema constantemente aplicadas
por verem somente os números
em papeis inscritas e denominadas,
muros que assim dividem as propriedades
como as fronteiras na realidade
dividem o nosso habitat,
planeta e evidentemente a nossa casa.
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PASSANDO O TEMPO

Gosto muito de analisar
tudo que realmente está
circulando na minha volta
para, nessa realidade gostosa
silenciosamente ver e assim poder
calmamente cadastrar na memória
para depois poder escrever
exatamente como vi cada ser
o seu cotidiano viver.
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E, por já ser aposentado,
aproveito parte do meu tempo
analisando, pesquisando e escrevendo
e, portanto vivendo
uma existência simples mas fantástica,
porque faço o que amo e quero
e, de quebra afirmo, ainda viajo,
para de perto conhecer
gente e lugares mágicos
pela beldade que realmente apresentam
incluindo obviamente o conhecimento
e, assim passo o meu tempo
que, em galopes sinto
que rapidamente passa.
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SELVAGEM

A natureza com toda a sua beleza
é naturalmente selvagem,
pois na realidade
a sua fauna e também a flora
apesar de gloriosa,
de fato, sempre devora
e, é também devorada
por seres predadores
quais, o humano está incluído,
por ser um selvagem afirmo,
porque nem sempre para comer mata.
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CAÓTICO CENÁRIO

É realmente inadmissível
como também impensável,
que um país como esse se torne vassalo
só porque os seus líderes
há muito que estão comprados,
portanto essa é a razão de estarmos
sob esse quadro nunca imaginado
por esses que lhe querem ver
porque foi assim que sempre sonharam,
um país realmente extraordinário.
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FACES DO EXISTENCIONALISMO HUMANO
Escuto longos prantos
assim como terríveis gritos,
mas também nesse complexo
e gigante teatro
vejo sorrisos, de fato,
acompanhado por lindas canções,
vindas de existências lindas,
enquanto por outro lado,
gente continuamente nasce e morre,
uns naturalmente, outros devido a acidentes,
enquanto outros realmente são assassinados
em complôs diários,
existencionalismo que francamente acho
fazer parte das experiências
nesse laboratório executado
por seres que amam o drama
e, portanto o teatro.
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ACREDITAR

Fico francamente impressionado
com o atual estado
que o nosso sempre amado
país realmente está,
tudo porque o seu povo
evidentemente não sabe votar,
pois uma nação rica e gigante como essa
jamais deveria ver mazelas
nem muito menos pobreza
que, infelizmente destrói a grandeza
como também o processo
de nele por certo acreditar.
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ENCRUZILHADA

A população sempre pediu
que um semáforo fosse colocado
nessa encruzilhada
cujo tráfego, de fato,
está ficando cada vez mais complicado,
até que o já esperado aconteceu,
um acidente que envolveu seis carros,
duas prisões e três hospitalizações,
deixando assim portanto um grande dano
devido à incompetência de quem ocupa esse cargo.
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FEITIÇO
Nunca vivam disso,
pois todo feiticeiro é um maldito
perante os olhos e grande saber do Senhor
que, realmente tudo vê,
por isso o feitiço sempre vira
contra o feiticeiro,
porque as forças do mal
apesar de existirem
nunca vencerão a luz
que a todo bem sempre conduz.,
enquanto o feitiço afirmo,
na escuridão sempre existirá
e, todo ser que quer isso fazer
cedo ou tarde será destruído,
por ter escolhido nas trevas viver
e, o mal fazer, digo.

52

PINTOR NA PRAÇA
Nesse passado verão
vi com grande emoção
um pintor de Montreal
que, tinha vindo com a sua mostra
apresentar numa exposição
qual, apesar da pandemia
foram rapidamente vendidas.
Cenário que lhe permitiu
por decisão própria
ir até a praça de frente ao hotel
e, rapida e incrivelmente
caricaturas de gente automaticamente criar,
tendo em pouco tempo ao seu redor
uma verdadeira multidão
que, inúmeras fotos tiraram
desse jovem desenhista e pintor
cujo sucesso já se vê por todo lado.
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TESOURO NOS MARES
Vi um documentário
que me deixou fascinado
com o que vem sendo encontrado
nos mares devido aos naufrágios
ocorridos no passado
por causa das tempestades
ou, até mesmo ataques
de piratas por todo lado.
Portanto a fortuna existente
situada no fundo dos mares
é realmente incalculável,
pois são peças de arte
em diferentes variedades
incluindo moedas de prata e ouro
como pedras preciosas imbutidas nessas artes.
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PAPO FURADO

Cansei de escutar
tanto papo furado
de gente que acho
urgentemente têm de se cuidar,
caso contrário continuarão
sendo os mesmos vigaristas
mentirosos e tranbiqueiros
se iludindo e enganando o mundo inteiro
sem ter um jeito de mudar
o seu papo furado
que, de fato, já estou cheio de escutar.
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FOGO CRUZADO

Na favela onde moravam
num pequeno barraco
ao chão rapidamente se jogaram
devido ao fogo cruzado
entre a polícia, traficantes e a milícia
que, abertamente defende ambos os lados,
aumentando assim a complexidade
dessa guerra urbana, de fato.
E assim muitos existem
nessa realidade tão triste
só por serem favelados.
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VIRADA

Acho que chegou a hora
de realmente mudarmos
esse circo político
qual, já estamos saturados
devido às mentiras e os roubos
que lamentavelmente
ocorrem por todo lado
dessa República que assim
apesar de arduamente trabalharmos
não nos oferece, de fato,
um sustento adequado,
daí infelizmente existir
crimes que tiram enfim
o sossego, de fato.
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VITRINE VIRTUAL
Devido aos inúmeros avanços
ocorridos nos últimos vinte anos
tecnologicamente narrando,
literalmente mudamos os nossos costumes
que, anteriormente tínhamos de comprar.
Tornando portanto nesse caso
tudo bem mais direto e prático
mas, por outro lado,
deixando-nos centristas e totalmente egoístas,
e até mesmo aqueles magníficos passeios
que antigamente fazíamos
quando só ou acompanhados saíamos
virou coisa do passado.
Contanto até mesmo as vitrines
que, quando trabalhei numa loja
realmente desenhei e construí,
no hoje vemos numa tela
verdadeiramente virtual,
através de um painel de computador
telefone ou televisor,
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porque tudo se tornou virtual, de fato,
mudando o comportamento
do humano que sinto
cada vez estar mais robótico
sem sentimentos e materialista,
pois compra mesmo quando não precisa
usando um computador
telefone ou televisor
até mesmo quando com o namorado briga,
seguindo impulsos que lhe fazem pensar
serem realmente superiores
enquanto os reais valores
rapidamente estão se tornando
com esse fútil comportamento
em mais um problema criado
com esse avançado desenvolvimento
totalmente virtual, de fato,
e, uma grande ilusão, afirmo.
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PONTO FINAL
Chega de mentiras e enganos
que têm causado tantos desenganos
iras e muito pranto
num país cuja riqueza e encanto
deixa qualquer um literalmente mudo
por realmente não entender explicar
a razão disso aqui assim estar.
Por isso o que devemos fazer
é, naturalmente colocar
verdadeiramente um ponto final
e, evidente recomeçar,
porque desse jeito que tudo está
se erroneamente permitirmos continuar
então, andaremos como o caranguejo
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e, assim, atrasados continuaremos
existindo nesse paraíso
que o estrangeiro ama, afirmo,
pois reconhece o valor de tudo isso,
enquanto consentimos os roubos continuarem
feito por esses que elegemos
por não sabermos votar
e, essa é a grande verdade
que, urgentemente tem de mudar,
caso contrário continuaremos separados do topo
causando com isso desgosto
por em nós mesmos não acreditarmos,
enquanto esses palhaços já totalmente comprados
fazem o que outros ditam
e, continuam nos mentindo sem piscar.
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PINGO AZUL

Para quem realmente olha
o nosso planeta pelo lado de fora,
não só vê ele ser bonito
mas, quando comparado com o cosmo
vemos ser um lindo pingo azul.
Portanto se todos francamente
verdadeiramente entendessem isso,
provavelmente amadureciam
deixando assim essas brigas sem fim
pois, claramente veriam
esse não ser o caminho
para progredirmos sem tudo destruir.
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GOTAS DE SANGUE

O jornal que apavorado li
devido ao terrível terror
nesse solo praticado
que, se na realidade lhe torcesse
gotas de sangue dele pingavam
devido aos horríveis crimes
todos os dias praticados
por gente, que não têm consciência, de fato.
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CONVERSA FIADA

Reunidos no bar estavam
comendo, fumando e bebendo
e, passando o tempo
com conversas fiadas,
por isso nada sabem
além de todos os dias
de praxe e sem agonias
encherem a cara e conversa fiada falarem,
pois cultura não têm de verdade.
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COR DA PELE
O mundo até hoje demonstra
essa clara ignorância
como também estupidez,
em relação aos pigmentos
revelados na pele que determinam
a cor desse indivíduo
e, simplesmente por causa disso
muitos lhe discriminam,
razão essa que nunca entendi.
Porque não é a cor de uma pele
que devemos julgar,
mas sim as atitudes que um ser
cria por querer,
principalmentes essas
cujo intuito é o de prejudicar.
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A MINHA CONSTITUIÇÃO
Fiz um teste genético
que levou um mês, de fato,
num laboratório especializado nessa área
e, um dos maiores e melhores do mundo, é claro.
Teste que naturalmente mostrou
ser quase oitenta por cento europeu
e, na realidade não me surpreendeu,
e por não ter descendência indígena,
então geneticamente não sou brasileiro,
apesar de ter realmente
nascido no Brasil,
caso que aqui não importa
por ser um lugar e esse teste se tratar
da minha constituição genética,
qual não posso negar.
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UMA NOVA EUROPA

Uma nova Europa está nascendo
e, com isso irá continuar
sendo o natural centro
como realmente sempre foi.
Portanto o velho continente
está rapidamente mudando
e, com isso nos mostrando
a beleza e o poder de um povo
que, literalmente mostrou ter valor
devido ao seu grande saber.
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EDUCAÇÃO
Se não quiserem na realidade
dentre espinhos e pedras continuarem
então, realmente terão de abraçarem
a educação de verdade.
Porque, para uma nação poder crescer,
toda a sua sociedade tem de saber
que, sem a educação o saber
nesse país não existe de verdade.
Por isso abandonem a vagabundagem
que realmente só leva à criminalidade
que, em si é a realidade
do que a falta do saber
cria na sociedade,
pois sem a educação o homem
mostrará, de fato, a importância
de realmente vivermos
numa sociedade livre e poliglota,
porque insiste que a educação
seja na sociedade em que vivem uma realidade.
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ROTATIVIDADE
Numa sempre contínua rotatividade
vejo a vida na realidade
rapidamente passar
em seus complexos ciclos
e, com isso fico perplexo a pensar
sobre essa rotatividade
que fazemos e enfrentamos
pois, tudo sem enganos
rapidamente roda sem parar,
portanto somente nós
seres totalmente orgânicos
sentimos esse movimento
que nos gasta sem lamentos,
por isso com o tempo
naturalmente passamos
totalmente consumidos
pela rotatividade que de verdade
por toda a nossa vida lidamos.
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FRIO
O frio finalmente chegou
nessa estação cujo amor
é naturalmente pleno,
porque em nossas casas ficamos mais tempo,
juntos trabalhando, pesquisando e estudando
à distância com vigor.
E, porque a vida amamos
assim como a natureza,
independente da estação em que estamos
realmente nos preparamos,
por isso comida e bebida nunca faltam
como também as paixões
que temos um pelo outro,
assim como a natureza vasta
que os nossos olhos veem de grande graça
que atiça as nossas emoções
perante uma multitude de opções
que esse lugar realmente nos dá
e, sem ilusões.
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ENTENDIMENTO
Agora claramente entendo
a razão que o leigo
é muito mais feliz,
porque se soubesse do que sei
por documentos outrora secretos
ter naturalmente lido,
então também iriam entender
que tudo que aprenderam
em relação à criação,
realmente não passam de meros mitos
cautelosamente elaborados
por seres extraterrestres, de fato,
antigamente tidos como deuses
devido às tecnologias e poderes demonstrados
aos diversos seres que aqui criaram
e, que os governos sabem
incluindo até mesmo o Vaticano, é claro.
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HEMISFÉRIOS

Em contínuas disputas
totalmente tribais,
pela total hegemonia
desrespeitando soberanias
nesse louco sistema
onde o dinheiro e as tecnologias
incluindo as armamentistas
são o que verdadeiramente determinam
essa incrível crueldade
mas, o que na realidade ditará
quem vence essa guerra
feita com impunidade
e, que na verdade
em breve tudo eliminará.
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LABAREDAS
As labaredas destruíram
relativamente num curto período de tempo,
causando com isso transtornos
e grande sofrimento.
Incêndio que no momento causou
um enorme pavor,
por realmente se tratar
de um abrigo de velhinhos
que, agora não têm onde morar,
caso francamente frustante
devido ao grande número de ricos
mas, que ficam sem ajudar
aqueles que verdadeiramente precisam,
por isso não terão meios
das cinzas recomeçar.
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A HISTÓRIA SE REPETE
Uma nova realidade
está no mundo ocorrendo,
mostrando-me uma verdade
que, francamente temo
se tornar a norma
da sociedade mundial,
concentrada e mergulhada
no ódio que só acaba
pois, literalmente destrói
como também mata,
criando assim contínuas valas
e, nesse contexto provando
que, apesar do tempo passar
a história se repete
quando não se corrigem
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erros cometidos no passado sem hesitar
como o racismo por exemplo,
atualmente ainda acontecendo
enquanto os líderes e os ricos
em vez dos pobres ajudarem
estão fomentando na realidade
o racismo sem nenhuma piedade
por realmente nos odiarem
e, uma revolução na realidade
no mundo quererem criar
para assim eliminar
esses que detestam de verdade.
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OBSERVAÇÕES À DISTÂNCIA
Governos de todo o mundo
complexos e super fecundos
ensinam e constantemente trabalham
nessa avançada ciência
realmente quase exata e, que tudo mapeia
até mesmo nesse cosmo de grande graça,
trazendo com isso informações
que se tornam secretas
graças a essa ciência
que verdadeiramente não esconde nada
e, geralmente é mais precisa
do que os satélites
que realmente tudo veem
como literalmente escutam
independente onde o objeto observado
esteja, de fato,
e, é assim que se descobre
em qualquer parte desse cosmo
até mesmo o que está enterrado
qual, chamam de arqueologia cósmica.
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ATRAVÉS DE UM SONHO

Por sermos seres receptores e transmissores
naturalmente recebemos comunicações
telepáticas que às vezes pensamos
erroneamente serem pensamentos
mas, quando elas surgem em sonhos
e, realmente se lhes seguirmos
então iremos ver serem verídicos
e, isso é um fato
pois, ocorreu também comigo
e, tudo fora comprovado.
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CHUVA DE ESTRELAS
Estava alegremente acampando
numa praia cujo encanto me atrai
e, por isso me faz sempre retornar
para esse mesmo lugar.
O grupo estava animado
e, com as suas violas cantavam
sob um belo e suave luar.
E, depois de comermos e bebermos
ao redor da fogueira ficamos
semicobertos no cobertor
conversando e observando
um show para mim fantástico,
primeiramente por ser celeste,
portanto ocorrido no espaço,
nesse cosmo que acho
ser verdadeiramente espetacular,
pois produziu uma chuva de estrelas,
revelando-nos uma beleza e grandeza
que, automaticamente causou
todos se calarem e olharem
para essa realidade cósmica e espetacular.
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GURUS DA ÍNDIA

País exótico e fascinante
como também excitante,
devido ao fato de livremente ensinar
o ser humano usar
a sua mente constantemente
por causa do poder e imenso saber
que naturalmente pode armazenar.
E assim sem hesitar
por lá milhares de gurus existem
agrupados na maioria dos casos
geograficamente em um só lugar
orando e por longas horas meditando,
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comendo geralmente uma ou duas vezes,
porque evidentemente aprenderam
usar as suas mentes para controlarem
o corpo como também tudo,
revelando com isso poderes telepáticos
e, nesse processo fantástico
tanto veem como recebem informações
vindas gratuitamente do cosmo, é claro,
por ser a fonte do bem,
quando obviamente aplicado,
porque o mal também existe
mas, naturalmente persistem
viverem sob a claridão
colhendo o que a religião
chama de bênçãos, de fato.
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ENCONTRO CASUAL
No Café estava
saboreando como sempre
o que essa Casa cria e serve.
Para, inesperadamente nele entrar
a professora que, quando aqui cheguei
o inglês com muito amor me ensinou,
causando assim um encontro casual
mas, super importante,
porque naquele breve instante
que naturalmente conversamos fiquei sabendo
de fatos que realmente me impressionaram
sobre colegas que comigo estudaram
e, enquanto uns daqui já se passaram,
outros para os seus países retornaram
enquanto outros profundamente aqui estudaram
e, Doutores se tornaram
e, quando para casa retornei
pacientemente na vida refleti,
reconhecendo que esses encontros
que rapidamente temos se parecem com a vida,
pois parece com um sopro, sinto.
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CINZA COR

Num dia realmente cinzento
rapidamente te vi
com um paletó cinza
e uma gravata escura
saindo realmente apressada
nesse dia cuja chuva
realmente tudo retardou,
por isso o trânsito
literalmente quase parou
nesse dia de cinza cor.
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ÓDIO

Muitos infelizmente sentem
esse sentimento que eventualmente
irão lhes destruir,
porque é exatamente assim
que o ódio enfim
consome esses que o malígno sentimento
constantemente cultivam para si.
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A MINHA VISÃO POLÍTICA

A minha visão política
naturalmente que é a socialista,
por claramente entender
verdadeiramente ser
a única que ajuda qualquer humano
realmente crescer
e, nunca se endividar
quando fica doente ou procura estudar
para, assim sob o saber
no mundo poder brilhar.
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NA BEIRA DO RIO
Na beira do rio moram
em casebres construídos
literalmente com o que encontram
às vezes até mesmo do lixo.
Esse quadro da sociedade
jamais deveria existir,
porque o Brasil é um país rico
mas, infelizmente ainda não aprendeu a dividir,
por isso muitos lamentavelmente
na beira de rios sobrevivem
são civilizações ribeirinhas
que, assim, quando o inverno chega
perdem literalmente tudo
e, nesse contínuo absurdo
têm de todos os anos reconstruírem
o que as águas levaram
por na beira dos rios existirem.
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RADIAÇÕES
Tomemos muito cuidado
com as radiações existentes
nesse cosmo nunca ausente
de perigos iminentes,
porque somos formados
de matéria orgânica,
por isso somos na realidade
frágeis de verdade
e, se essas radiações solares
recebemos em excesso,
naturalmente que nos prejudicarão,
podendo até mesmo nos matar
devido a nossa composição orgânica
que nos deixa totalmente expostos
à essa realidade.
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A DEMOCRACIA ESTÁ MORRENDO
Outrora isso parecia impossível
devido ao nosso triste passado
de verdadeiros monstros como Hítler
e muitos outros que como pensavam,
ditadores e terríveis tiranos
que milhões no mundo oprimiram e massacraram.
Acontece que agora estamos
num total diferente século,
onde a tecnologia e o saber
deveriam realmente ser
a nossa única preocupação
para, assim nessa evolução
juntos crescermos e atingirmos
uma democracia mais justa, afirmo.
87

Acontece que muitos estão atualmente abraçando
exatamente o que esses animais
abraçaram no passado
e, com isso, guerras mundiais criaram,
porque em vez da paz e do amor
escolheram a discórdia, o ódio e o dissabor,
criando verdadeiras catástrofes
por causa de ideologias que na realidade
só causam divisão, destruição e impunidade,
e com isso a democracia mata de verdade,
deixando-nos à deriva dessa monstruosidade
qual, urgentemente temos de acabar,
caso contrário padeceremos na realidade
sem que esses monstros se importem
dessa estúpida mentalidade mudar.
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TRAMBIQUEIRO

É francamente muito triste se ver
gente cujo único prazer
é viver de tranbique,
e assim continuamente
mentindo e enganando sempre
seres que lamentavelmente
neles acreditaram
e, por isso se ferraram
nas mãos desses trambiqueiros
que nunca dos seus ilícitos atos
realmente se arrependem,
deixando muitos injuriados
pelos crimes cometidos continuamente.
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MENDIGOS

Quando um país pensa em crescer
terá que primeiramente ver
a sua classe social,
porque as condições de sua sociedade
são o que na realidade
mostrarão e ditarão a verdade desse lugar.
Portanto não adianta tentar esconder
essa triste realidade,
porque na verdade mendigos existem
e, estão por todo lugar
dessa nação que futilmente ainda insiste
a miséria ocultar.

90

ESFERA POLÍTICA

Independentemente do que fazemos nessa vida,
realmente ninguém se livra
da esfera política,
porque todas as boas ou más decisões
naturalmente iremos colher,
por isso ser super importante sabermos votar,
caso contrário iremos continuar
nas mãos de corruptos larápios
que, nesse contexto, de fato,
continuarão a nos roubar sem vacilarem,
pois há muito na realidade
que se venderam sem nos avisar.
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VALE DAS AMARGURAS

Numa noite totalmente escura
sob lamparinas estavam
reunidos na calçada bebendo
conversando e sorrindo
sobre os inúmeros assassinatos
que tinham praticado
sem nenhum arrependimento.
Calado e no banco sentado
no outro lado do muro
fiquei horrorizado
ao escutar aquilo tudo,
nesse bairro que até hoje, de fato,
muitos ainda morrem e matam,
nesse Rio e, em pleno claro.
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OLHOS MOLHADOS

Devido à dureza da tua vida
e, por seres sempre humilhada
apesar de ser uma grande trabalhadora,
tens sempre os olhos molhados,
e não é por levantares com a aurora.
Mas sim, porque esses que te empregam
na realidade não prestam
e, somente por causa do dinheiro
conseguem te escravizar
graças a necessidade
que, lamentavelmente passas
pela falta de estudos como também as crianças
que, quase todos os anos chegam
pois a tua religião não aceita pílulas tomar.
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PAREM DE MENTIR E CALEM-SE!
Estou realmente cansado
de escutar tantas mentiras
vindos de um sistema elaborado
para favorecer apenas a elite
que, por sua vez, não se importa
se passo fome ou viro um drogado.
Esse é o triste fato
dessas Repúblicas cujos governos
na realidade nunca se importaram
se como migalhas ou subejos,
pois só se importam com eles mesmos
e, a se tudo aquilo que passamos
com o tempo foi esquecido,
agora prova ser uma realidade
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pois, em vez de investirem em nós,
estão rapidamente investindo
como também já produzindo
equipamentos inteligentes
mais rápidos e precisos
por terem uma inteligência artificial
e não precisarem de doutores ou salários
para constantemente trabalharem,
por isso vos grito, parem de mentir!
Prometendo-nos um magnífico futuro
quando me trocam nesse total absurdo
por computadores, robôs e máquinas,
por realmente estarem implantando
uma sociedade robótica onde o humano
para eles não vale nada.
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OS DOIS LADOS DA MESMA MOEDA

Tentar analisar essa vasta criação
é mergulhar num verdadeiro labirinto
qual, sinto não ter um fim,
portanto ser infinito.
Porque realmente não importa
qual o lado da moeda analisado
pelo simples fato dela ter sido cunhada
por esses mesmos que constantemente criam
razões para que ela seja atentamente olhada
devido às farsas diariamente criadas
que muitas vezes me deixam sem voz.
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COMO AS ONDAS DO OCEANO
Comparo as sociedades
serem na realidade
como as ondas do oceano,
porque apesar do seu constante movimento
sempre se batem nas pedras
existentes sempre em seu caminho
de ciclos realmente contínuos
mas, que, com o tempo mudam
tanto a paisagem como o meu raciocínio
numa realidade totalmente complexa
mas como o oceano belo,
apesar dos labirintos existentes
e sempre presentes
que, com isso mudam as realidades
dessas ondas que se chocam frequentes
e, muitas vezes sem impunidade.
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MISTERIOSAS LUZES E SONS
Literalmente em todo o mundo
gente está vendo
como também ouvindo
misteriosas luzes e sons
quais, comparam com explosões
mas, apesar de em muitos casos
derrubarem objetos que estavam
pendurados nas paredes
ou em prateleiras,
ninguém até hoje sabe
onde se originou na realidade,
causando com isso um mistério
que terá de ser identificado
e, muito bem explicado
porque até mesmo no asfalto
em alguns casos causou rachaduras
sem que tenham sido causadas por raios
ou meteoritos fragmentados.
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FONTE

A fonte em que bebo
é repleta de relevo
por ser puramente cósmica,
por isso a todos afirmo,
que não sigo doutrinas religiosas
por serem totalmente tortas
e, por causa disso
não me levarem ao Paraíso
eterno digo, e essa é a pura realidade.
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PRECONCEITOS

Tenho claramente visto
independente do lugar onde vivemos
esse problema terrível
intitulado preconceito
que, pelo menos ao meu ver,
francamente não tem nada a ver
com cultura nem educação,
mas sim, com a nossa composição,
daí já ter há muito concluído
que a razão está na nossa elaboração,
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por isso discordar que somos todos irmãos
como a religião veemente ensina
mas sem isso provar,
preferindo acreditar em múltiplas criações
feitas por civilizações super avançadas
e, que tanto constróem como destróem,
como exatamente fazemos,
por isso criamos tantas valas.
Contanto nesse contexto
claramente vejo,
sermos as criaturas
por esses diferentes seres criadas,
por isso temos tantos preconceitos
nesse laboratório de inúmeras escolas
aqui elaboradas.
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SALA DE AULA

Na sala de aula estou
com o meu estimado professor
estudando Literatura
e, vendo a formosura toda
dos gêneros literários
quais, francamente acho
iluminar todo o meu ser
devido aos versos fantásticos
escritos por poetas natos
e, dignos de seus nomes se saber, de fato,
pelo tudo que produziram por saber.
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À DERIVA DAS BALAS

Lamentavelmente todo favelado
está predestinado
a morrer como um coitado
por infelizmente viver
à deriva das balas
imensamente disparadas
tanto pelos marginais
como também pelos policiais,
processo que tanto mata
fere e brutalmente maltrata
como se fossemos meros animais
existindo numa selva e mais nada.
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NECRO POÉTICO

Temos que ter cuidado
pois os vírus matam
e, na realidade não escolhem
quem irão abater,
por isso estamos vendo
tantos escritores morrendo
sem que nada possamos fazer
além de nos protegermos
com vacinas para não padecermos
e, aumentar assim o sofrer,
principalmente dos que nos amam pra valer.
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BOMBAATÔMICA
Com a evolução humana
construímos a bomba atômica
e, nesse complexo processo
em Hiroshima e Nagasaki lhe explodimos,
causando uma terrível catástrofe.
Portanto se é assim que o ser humano
considera evolução,
então a sua espécie
pode contar que em breve
destruirá não apenas uma nação,
mas o planeta em que nele está
por ser violento e não cuidar
do seu próprio bem-estar,
como também por não ter compaixão,
daí viver sempre em desunião
apesar da evolução que existe sem parar.
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UNIÃO EUROPEIA
Com exceção da Inglaterra
outrora um país membro
mas, que por causa do estúpido brexit,
pulou fora e agora está sofrendo
as circunstâncias criadas
pelo seu enorme ego, afirmo.
União Europeia que assim
continua sendo o centro
de todas as atenções
desse mundo que naturalmente
devido ao seu poder
se voltará para ela sempre,
porque evidentemente entende
que a Europa naturalmente
é um continente onde o saber
agregado ao querer
está continuamente presente.
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BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO
Em cada dois anos acontece
a Bienal Internacional do Livro
nesse Sudeste que cada vez mais cresce
quando o contexto são livros.
Porque nos anos pares
São Paulo com toda a sua capacidade
apresenta a maior e melhor
Bienal desse país,
já nos anos ímpares
a cidade do Rio de Janeiro
tem como apresentação
a sua Bienal que até então
realmente vem sendo um sucesso,
por isso claramente atesto
que, apesar das inúmeras dificuldades
o Brasil na realidade
está criando, revoluciondo e publicando
Literatura para todos os gostos
e, isso é uma realidade.
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COMO O CONDOR

Nesse céu azul estou
voando alto feito o condor,
iluminando e sendo iluminado
pela Literatura, é claro,
que, clareia, de fato,
tanto as pedras como as selvas
que, urgentemente precisam desse brilho
que o conhecimento traz com todo amor.
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ÂMAGO

Faço das minhas vontades
no meu sempre apaixonado cotidiano
totalmente livre de vícios
contanto de enganos
que possam me destruir,
a certeza que sempre vivi
uma existência super feliz.
Porque tudo que fiz
gerado do meu âmago, de fato,
representa o meu retrato,
quadro que naturalmente amo, é claro,
pois o amor começa de mim
e, isso sempre foi um fato.
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PROFUNDA TRANSFORMAÇÃO
O Brasil atualmente está passando
por uma profunda transformação,
porque pela primeira vez em sua história
está aproveitando as diversas tecnologias
e, apesar das grandes agonias
está finalmente investindo
na educação de sua sociedade
qual, socio-econômica e política,
está totalmente dividida
devido às contínuas corrupções
que, lamentavelmente tanto roubaram
da nação preciosas divisas
e tantos nesse processo mataram...
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Deixando-lhe com uma enorme dívida
qual jamais pagam.
Mas, agora, graças ao grande número
de Professores de todas as áreas
que voluntariamente cursos criaram
e até mesmo de graça,
estão ensinando à distância
de inglês ao mandarin ,
línguas que nesse breve futuro
seremos obrigados a saber,
porque tanto o mundo anglo-saxônico sabe
dessa incrível realidade,
que a China nessa década ultrapassará
os Estados Unidos com toda naturalidade
pois, aproximadamente há cinco décadas
que vem fortemente investindo
como agora timidamente estamos fazendo
quando a ela comparada.
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A LINGUÍSTICA
A linguística me liberou,
e nesse sempre pra frente teor
pratico essas línguas com todo amor
sem ter medo de errar,
por francamente saber
que os erros fazem parte
dessa imensa aprendizagem
que, todos os dias na realidade
faço sem hesitar.
Porque a linguística para mim
representa pontes sem fim
que tenho de atravessar
nesse profundo e fértil mar
de humanos que naturalmente necessitam
diferentes línguas usarem
para assim nessa realidade
livremente se interligarem
e, na linguística deleitarem-se
como no meu cotidiano faço
simplesmente por lhe amar.
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ELEIÇÃO
Quando a eleição novamente chegar
então naturalmente irei votar
no Partido Democrata Socialista,
por evidentemente entender
ser o único que demonstra saber
como também querer,
sempre na tentativa
de positivamente mudar vidas
para assim vê-las crescer.
Para assim mais uma vez
usar a minha consciência,
pois já estou cansado
de ver tantos palhaços
num circo que jamais pensei
que poderia se formar.
Por isso esse Partido político prefiro
por claramente ver
o povo e esse país verdadeiramente amar.
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VERDADE

Existimos numa época
em que a verdade
está realmente difícil
de naturalmente se achar,
e muitas vezes pensamos
mesmo erroneamente,
que talvez ela se encontre perdida
como tantas vidas
infelizmente verdadeiramente.
E assim nessa realidade ficamos
mergulhados em pensamentos
sobre essa verdade
que incrivelmente muitos fogem
porque não mais aguentam.
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VÍRUS DELTA PLUS
Esse terrível Coronavírus,
que realmente acredito
ter verdadeiramente surgido
da experiência acredito,
realizada em laboratório chinês,
tem claramente demonstrado
ser letal, de fato,
e para se autoproteger
e assim evidentemente viver,
além de ser camuflado
naturalmente possui o poder
de se transformar,
e nessas mutações
se torna cada vez mais forte,
aumentando assim as mortes
na maioria dos seres
que tem infectado.
E nesse complexo processo
tem rapidamente se alastrado
num mundo por humanos formado
assim como outras espécies,
mas não como a gente, é claro.
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Porque os outros tipos de animais
não têm estúpidas crenças
e nem são ignorantes,
são práticos e os que matam
fazem para saciar a fome,
portanto não têm o costume
de realmente destruir
como abertamente fazemos
sem piedade e nem um fim.
Por isso vos aviso que se preparem,
pois esse vírus na realidade
ficará em nosso meio de verdade
lamentavelmente por muito tempo,
pelo menos é assim que vejo
ao horrorizado analisar a mentalidade
que infelizmente muitos têm,
porque em vez de acreditarem
na ciência e os fatos,
abraçam mitos e crenças erradas
que em nada têm com os fatos
e, que se não tomarem cuidado
lhes levarão aos buracos
das covas coletivas, de fato.
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CONVICÇÃO
Desde criança que vi
como também entendi
que muitas coisas que me ensinavam
tanto dentro de casa
como vindo do sistema
nas ruas ou nas salas de aulas,
realmente não tinham nada a ver
com as visões e também informações
que em minha língua nativa recebia.
E, por ter nascido
um grande curioso,
conforme ía crescendo
e adquirindo conhecimento,
tentava por todos os lados
em silêncio, é claro,
entender o que esses seres parecidos comigo
realmente me falavam
e assim nessa comunicação
tentavam me informar.
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E, como o tempo passa rápido
me tornei adulto e imigrei para os Estados Unidos,
trazendo em minha bagagem
essas experiências que tinha tido
assim como tudo que tinha lido
nas enciclopédias das Bibliotecas
por onde passei, afirmo.
No total foram mais de vinte anos
totalmente dedicados
em saber a verdade
da minha origem na realidade.
Hoje, e após ter mergulhado
na área linguística, de fato,
estou totalmente convencido
existir sob um sistema
que não é controlado
por seres humanos mas sim, por extraterrestres
que sei nos criaram.
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HIBRIDOS DENTRE NÓS
Muitos ainda não sabem
dessa fascinante realidade
que, seres totalmente híbridos
de realmente três diferentes tipos
residem a aproximadamente
270 milhões de anos,
nesse planeta criando e daqui levando
tudo que precisam na verdade.
E, em minhas sempre rápidas viagens
que fiz várias vezes até Las Vegas,
estava jantando com um colega
num restaurante localizado
na Avenida Tropicana,
quando avistei uma família de extraterrestres
jantando bem perto da mesa
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onde estava findando de comer
e, porque recebi telepaticamente
essa incrível comunicação
me confirmando serem o que são,
confesso que fiquei assustado
e, sinalizando ao garçon que tinha terminado
e, ignorando a sobremesa, de fato,
deixei o dinheiro em cima da mesa
e virei o barco.
Mas, mesmo saindo apressado
fiz questão de lhes olhar de lado
verificando aparentemente usarem perucas
e todos terem um ligeiro tom acinzentado
em suas peles, de fato.
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O PODER DA LITERATURA
A Literatura além de ser gloriosa
tem realmente o poder
de literalmente transportarmos
e, em suas diversas narrações
totalmente embalados viajarmos
em suas profundas dimensões
enquanto ao mesmo tempo
nunca deixamos o assento
devido as emoções.
Portanto diria que a Literatura
francamente é mágica,
pois literalmente nos transporta
em suas imensas palavras
corretamente agrupadas
que, assim nessa graça
revelam magníficas histórias
fazendo-nos viajar
totalmente de graça,
vendo apenas o tempo passar.
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CONHECIMENTO

Precisamos ficar atentos
em relação ao conhecimento
pois, atualmente o mundo
está realmente passando
por uma grande transformação
exatamente nesse sentido,
por isso temos de estudar
para assim naturalmente aprendermos
e, portanto não vivermos
em ignorância nem medo,
pois o conhecimento libera
e causa nessa esfera
sensacional prodígio.
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BARCO
Queiramos ou não
e, independentemente do status,
realmente estamos no mesmo barco
portanto, vamos viver interligados
sob a luz do amor.
Porque a escuridão, de fato,
lamentavelmente só tem destruído
existências que afirmo,
daqui rapidamente se passaram
por infelizmente terem abraçado
coisas que destróem no ato,
apesar de saberem
que estamos no mesmo barco
por isso, amem a si mesmo digo,
como também ao próximo
e o planeta em que vivemos, é claro.
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TEATRO

Por sermos seres criativos
coexistimos afirmo,
nesse imenso teatro
constantemente a criar
e, nessas contínuas invenções
geralmente exploramos
infelizmente até aqueles
que nada têm para dar.
Por isso fico abismado
com esse complexo teatro
cujos diferentes atos
fazem-me, de fato, longamente pensar.
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PASSEIO NO PARQUE

Passeando no parque
que é uma verdadeira beldade
devido a sua dimensão e realidade,
caminhava no sentido do lago
quando repentinamente escutei
cânticos realmente fantásticos
de grandes e lindos pássaros
que, por aqui tem
em grande número de verdade.
Estávamos na primavera,
estação ainda fria
mas, que francamente gosto
pois nitidamente vejo
a transformação da natureza
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mostrando a sua beleza
amor, saber e poder,
e tudo literalmente colorir,
para , de repente, de um carro descer
correndo em toda disparada
uma cadela e um menino
e, na grama já esverdeada
rapidamente xixi fazer
retornando dando risadas
enquanto a cadela latia
talvez também dando risadas
perante esse belo lago
que, em silêncio a sua beldade
a todos mostrava.
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PIPAS NO AR
Tinha sido convidado
para nesse domingo almoçar
na casa de um amigo
onde seus inúmeros filhos
no verão costumam brincar
soltando pipas no ar.
E, enquanto ele passou
conversando com o seu editor
os últimos detalhes do seu livro
por ser um escritor,
eu sentado e calado
com os seus belos cachorros
deitados ao meu lado,
observava aquela criançada
com as suas pipas no ar
dando até gargalhadas,
seminús e ao sol, enquanto ao seu redor
coloridas flores silenciosamente
vos olhavam totalmente animados
aproveitando a juventude
que verão logo passa, de fato.
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LUZES DA CIDADE
Quando a noite chega
nessa maravilhosa cidade
após todo um dia de clarão
e diversas atividades,
francamente admiro
com grande entusiasmo e fascínio
as luzes dessa cidade
onde nasci de verdade,
Rio cujo semblante
demonstra com todo amor
e, uma incrível naturalidade
refletida e sendo bem vista
através das luzes
que nos embelezam e iluminam
trazendo em plena noite
uma magnífica claridade.
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CARTAABERTA

Acredito que todo poeta
é uma carta aberta
em relação ao que constantemente produz,
para assim em seus sonhos sem fim,
continuamente realizar
no papel ou digitalmente
o que deseja perene
em seu ato de escrever sempre.
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SOBRE A PEDRA OREI
Saí para caminhar
e, no sentido do lago segui
porque claramente vi
que o sol iria durante todo o dia
naruralmente tudo iluminar,
por essa razão decidi continuar
caminhando sozinho nessa estrada
longa, estreita mas cuja graça,
graças a flora e fauna
é verdadeiramente peculiar.
E, quando quase duas horas
tinham realmente passado
avistei uma pedra
e, por estar cansado,
da mochila o meu lanche tirei
e sobre essa pedra orei
admirando esse belíssimo quadro
qual, parece ser um retrato,
daí nunca saturar, de fato,
retornando quando o sol já estava
no horizonte literalmente indo se deitar.
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PONTES
Parem de brigar
e, coletivamente vamos criar
inúmeras pontes,
pois devemos reconhecer
que estamos no mesmo barco,
daí precisarmos, de fato,
naruralmente nos unirmos
para então podermos
livremente atravessar
essas fronteiras criadas
com a intenção de separar as raças
diferentes na aparência
como também na sapiência,
caso contrário não brigariam,
e essas pontes sempre criariam
por darem prioridade ao amor
e esse sublime sentimento
constantemente mostrarem.
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SEDE POR LIVROS

O meu alimento é a escrita
por claramente ver
o meu espírito encher
graças ao saber, afirmo.
Pois a comida física
pelo menos para mim,
em si só não chega,
preferindo então a grandeza
das palavras que constantemente crio
nas escritas que faço
leio e nesse processo me preparo
para assim elaborar versos
ou, apenas pensamentos,
que na realidade são o que digesto
com amor e nexo cada emoção.
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CRIADORES NAS LETRAS
Todo escritor ou escritora
é realmente um criador,
e nem precisa ser algum Doutor
pois, escrever na realidade é um dom
que francamente nem todos têm,
por isso todo escritora ou escritor
tem de naturalmente ser feliz.
Para assim nessa belíssima arte
criarmos com vontade
Literatura que no mundo correrá
independente do seu gênero,
porque esse é o poder
que as Letras possuem
e, graças às diferentes tecnologias
existentes hoje em dia,
claramente vejo a magia
que a escrita oferece
devido ao saber.
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O BEM E O MAL

É impressionante observar
essa incrível dualidade
entre o bem e o mal
qual, tenho inúmera dificuldade
de na sua totalidade
realmente entender como ver
que o mal está a crescer
mais rapidamente que o bem,
sem que possa isso claramente entender
a razão disso assim ser.
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BRICS
Com uma população total de mais de três bilhões,
está um uno mundo criado
um grupo de cinco nações
inteligentemente chamado de BRICS,
que constitui de Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul,
que aos poucos estão mudando
o modelo geo-político-econômico
elaborado outrora para favorecer
especialmente os países que
estão situados no Ocidente, é claro,
sob a esfera dos Estados Unidos,
que tanto tem prejudicado
as outras nações que estão no outro lado,
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geografica e politicamente se falando,
por estarem ou simplesmente gostarem
do que o Oriente oferece
ou, como realmente age e pensa, de fato.
Portanto o BRICS nasceu
na tentativa de melhorar
assim como dar
uma maior independência e visibilidade
aos países em desenvolvimento,
grupo que sei e francamente sinto
ter nascido para transformar essa realidade,
afinal de contas já estávamos cansados
de vermos tanta manipulação
como também opressão
em nossa soberania de verdade.
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OLHAR CRÍTICO
Analisando esse Movimento artístico
nascido em Paris no início do século vinte,
exatamente na década de 1920,
qual, literalmente chocou o mundo das Artes
por ter sido entendido ser irreal,
mas, que, francamente sempre vi
ser naturalmente normal, e, portanto real.
Porque claramente acredito
que essas obras não foram compreendidas
por terem sido obviamente extraídas
por seus autores, contanto receptores,
vindas de outras dimensões,
daí as suas imagens serem distorcidas
talvez por causa das longas distâncias
focadas e recebidas através da mente
portanto da consciência.
Por essa razão realmente nunca vi
essa forma de arte ser irreal,
mas sim, totalmente realística,
apesar de pouco ter sido entendida,
por isso agora está sendo descrita
pelo ângulo desse meu crítico olhar.
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TRENS

Desde criança que gostei
tanto de atentamente olhar
como o seu magnífico apito escutar,
por isso toda vez que avisto
ou simplesmente escuto
um trem nos seus trilhos passar,
paro real e automaticamente
o que naquele momento estava fazendo
para olhar ou escutar.
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Para ser franco não entendo
a razão de ter essa admiração,
pois os trens me fascinam
desde a minha infância digo,
precisando isso melhor investigar
por agora estar desconfiado
a relação estar num longínquo passado
portanto numa outra vida
que tive sem vacilar.
e, onde fora um maquinista
ou talvez me passei
num acidente envolvendo um trem,
esse fato realmente só saberei
quando por uma sessão hipnótica de regressão
naturalmente passar.
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GENÉTICA VERSUS A RELIGIÃO

Analisando a bíblia
que, na realidade é uma enciclopédia
e, totalmente contraditória
com as suas fantásticas estórias,
cedo vejo que a prova
em relação aos seus relatos
não se encontra, de fato,
em suas manipuladas narrativas
mas, na nossa genética, é claro.
Provando que a raça humana
nunca poderia ter vindo
da união entre Adão e Eva,
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mas sim, das diversas criações alienígenas
que nem começaram aqui,
porque de acordo com os documentos que li
elaborados pela CIA
e, discretamente colocados ao domínio público,
os primeiros humanos foram elaborados em Marte,
vieram até aqui porque foram transportados
em naves tão gigantes
que são comparadas a cidades,
e a razão dessa transportação
é porque foram atacados com duas
gigantes bombas nucleares
que, na realidade tudo exterminaram de verdade.
Por isso a filosofia da religião
com as suas inúmeras tradições
não passa de narrativas folclóricas
alimentadas pela ignorância, exploração e o poder,
por isso até hoje criam denominações e seitas
que em nada salvam, muito pelo contrário...
por imensamente terem contribuído
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com a loucura, de fato,
porque a prova se encontra em nós mesmos
culminando com a manipulação genética
realizada há 45 mil anos que resultou
no humano que agora somos
intitulado Homo Sapien Sapien,
portanto a prova que não somos irmãos
como erroneamente afirma a bíblia,
está dentro de nós quando olhamos para a genética
primeiramente elaborada fora daqui,
porque todo esse universo é um laboratório
construído por esses "deuses", que na realidade
tudo realmente criaram e constantemente criam
por serem cientistas, é claro,
e criarão sempre sem um fim.
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MARCAS DE SANGUE

Os reporteres policiais registraram
mais um assassinato praticado
pelo crime organizado
que, agora matou
as suas vítimas degoladas
nessa briga de facções, de fato.
Até mesmo colocaram
as suas explícitas fotos no jornal
que, se torcermos o chão tintará
pelo sangue vermelho
dessas vítimas que essa guerra matou
qual, por ser uma indústria
então nunca cessará.
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FILOSOFIA DA RELIGIÃO

Nunca em toda a nossa história
o humano tem procurado
entender, de fato,
a sua própria história,
daí estar profundamente estudando
e, na área de filosofia se formando
inclusiva na teologia
contanto na parte religiosa.
Acontece que estão frontalmente colidindo
com a área da Ciência,
e muitos que outrora estudaram a religião
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e até mesmo ensinaram
estão rapidamente vendo
ter sido um tempo perdido
por não passarem de mitos
e, embora não goste de dizer
e, apesar de nunca ter sido professor
também ensinei baseado no que estudei
e na altura pensava ser um esplendor
mas, que hoje, após saber
por ler documentos outrora secretos
juntamente com tudo que desde criança
realmente ocorreu comigo,
vejo verdadeiramente sermos
totalmente abusados e mentidos
por esses seres realmente secretivos
e, que realmente tudo controlam
embora não serem humanos afirmo.
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VISÃO OCIDENTAL
A Europa juntamente com as Américas
têm uma visão além de imperialista
totalmente distorcida
com a atual realidade
existente na África e na Ásia,
portanto no mundo Oriental.
Porque a real visão
é, que tanto a Índia
principalmente a China
estão liderando o novo mundo
e, naturalmente se tornarão
o novo centro de desenvolvimento
e, com isso o carro-motor
que a todo vapor
controlará o mundo,
daí ser justo se dizer
que o Oriente passará o Ocidente
como outrora víamos assim ser.
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ACORDA GIGANTE!
Todo o mundo está caminhando
investindo, estudando e trabalhando
ainda que a sua maioria
territorial e politicamente
seja realmente pequenino,
enquanto tu gigante
vives todo instante
no teu berço esplêndido dormindo.
Por isso fomos ultrapassados
por países que, de fato,
de nós continuam rindo
por intimamente saberem
daí ficarem abismados,
por evidentemente verem, é claro,
que, por não fazermos tudo isso agora
então nunca poderemos chegar
ao nosso devido lugar
e, assim, escrevermos
uma nova história sem hesitar.
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ESQUISOFRENIA
A situação política atual
está totalmente esquisofrênica
pois, os políticos não têm pena
de terem literalmente empurrado
milhões para a pobreza
que naturalmente causaram,
Por isso agora vos vejo
também desesperados
por claramente verem
que na próxima eleição
evidentemente que serão derrotados
e, naturalmente substituídos, é claro,
Pois o dano causado
de termos tido uma década perdida
francamente acredito
que jamais será perdoado,
principalmente quando sabemos
que esses palhaços
há muito que foram comprados.
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FALTA DE TEMPO
Por ter uma vida super agitada
devido aos sempre contínuos
compromissos com a escrita,
muitas vezes desejo
que pudesse parar o tempo, de fato.
E assim alegre sigo
esse meu cotidiano
que, sem enganos afirmo
que, apesar do tempo me faltar
não mudaria o que faço por amar,
Como também saber
que estou a prestar
com essa belíssima dádiva
poética e com as palavras agrupadas,
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cultura, saber e literatura
a todos que realmente queiram
comigo se deleitarem
nessa magnífica realidade,
cujos versos de verdade
mostram um universo
onde as narrativas que se escreve
naturalmente se perdem
no tempo sem lamentos
por velozmente passar
enquanto pacientemente escrevo,
para, evidentemente não errar
apesar de naturalmente saber
ter muito para escrever
enquanto o tempo nunca parará
para, obviamente me esperar.
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SEXUALIDADE
É super importante ensinarmos as crianças
tudo que tem a ver com a sexualidade,
para assim formarmos uma consciência
em relação à essa realidade
que, naturalmente, cedo ou tarde,
esse ser de verdade
irá obviamente essa realidade enfrentar,
Independente do seu sexo
contanto, se menino ou menina,
para que então possam entender
com toda naturalidade
os seus próprios sentimentos
e, sem preconceitos, mas entendimento
em relação à sexualidade
puderem claramente se definir
E, nessa natural definição poderem
primeiramente amar quem verdadeiramente são,
para em seguida escolherem
baseados em sua própria razão
como também emoção, esse lindo sentimento
intitulado paixão.
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RECONSTRUÇÃO NO NÍVELATÔMICO
Estou realmente impressionado
com o que vi outrora secreto, de fato,
porque claramente prova que os Estados Unidos,
desde a década de quarenta já sabia
da existência de seres extraterrestres
que tudo criam e criaram
e, que, tanto existem dentre nós
como também por todo o cosmo, de fato,
Mas o que na realidade me impressionou
foi por finalmente saber
que esses seres são tão avançados
que, quando vêm nos seus veículos
de realmente diferentes tipos,
na barriga desses objetos
e, quando estão para abduzirem,
emitem um tunel de luz que tudo transporta
Como também transporta
passando-os por paredes, janelas ou portas
porque o físico realmente não influi isso,
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levando daqui tudo que precisam
para outros planetas afirmo,
independente onde estejam,
seja no mar, floresta, dentro de montanhas
ou, até mesmo dentro de nossas casas,
Pois, por terem uma tecnologia super avançada
e, após essa vida ser transportada
para dentro dos seus veículos
desmontam esse ser e lhes reconstróem
no nível atômico,
mas mesmo removendo a nossa mente
razão que nos deixa sempre ausente
em relação às lembranças sempre,
ao efetuarem esse processo de reconstrução do corpo
o ser quando para o seu lugar retornar
sempre apresentará marcas,
geralmente triangulares e avermelhadas
dessa reconstrução ao nível atômico e espetacular,
Daí verdadeiramente estar impressionado
por entender tanto o poder como também ver
que as experiências continuam
literalmente por todo lugar.
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A PERFEITA TEMPESTADE
Vejo na realidade
no horizonte surgindo
uma terrível tempestade
que, na verdade
tentará destruir sem piedade
tudo aquilo que de bom aqui construímos,
Porque os seus criadores
são fanáticos seguidores de um partido político
totalmente contrário afirmo,
ao bom senso e a democracia
como também à diversidade e pluralidade
que toda nação democrática
com nexo, poder e grande graça
ao mundo naturalmente pode mostrar,
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Mas, lamentavelmente agora
os republicanos decidiram
anular tudo que no passado
fora com bastante sacrifício criado,
elaborando leis fascistas na tentativa
de aqui criarem uma ditadura extremista
dissolvendo tudo que de bom fora elaborado
por serem racistas e xenobistas, de fato,
Por isso vejo surgindo no horizonte
uma perfeita tempestade,
qual literalmente destruirá
tudo que no passado fora criado,
acabando com o direito de livremente se votar
assim como se criar e expressar
usando com isso a nossa própria razão,
pois todos os nossos direitos irão terminar,
Tempestade que assim implantará
verdadeiramente a sua própria destruição, como nação,
permitido com isso esse ódio se alastrar sem punição.
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INTRUSOS
Os casos em todo o mundo
vêm rapidamente crescendo,
pois cada ano que se passa
tem deixado altas marcas
que esse fenômeno destaca,
Em casos de abduções, visitações,
telepáticas comunicações, sonhos, visões
como também mutilações,
apontadas serem causadas
por esses intrusos por diferentes razões,
E, após intensamente ter lido
fatos ocorridos em diferentes nações,
cheguei à conclusão que esses seres
por serem super avançados
e, de acordo com outrora secretas informações
tudo realmente terem criado,
Então naturalmente acho
devido às narrações encontradas em textos sagrados
que isso sempre aqui ocorreu
por claramente o cosmo ser
um gigante laboratório, de fato.
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LADEIRA DE MORRO
Morei por alguns meses
na Ilha do Governador
no bairro Guarabú
localizado no morro,
E, diariamente vi o grande esforço
que, os seus residentes mais idosos
por não terem automóvel
tinham de fazer para subir e descer
aquele alto morro,
Ladeira que não se torna fácil
nem muito menos prática
com compras nas mãos e, portanto peso
subir a ladeira de paralelepípedo
antes que chegasse a noite,
Devido à pouca iluminação
como também pela falta de segurança,
pois tinha noites que por causa dos tiros
pensava que tudo estava perdido,
Por isso tive de sair embora o seu clima adorar
e, no bairro da Penha por um tempo morar.
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A COSTUREIRA
No bairro onde vivi
intitulado Engenho do Meio
na cidade de Recife,
residia uma jovem viúva costureira
com uma família de seis filhos,
duas meninas e quatro meninos,
Costurava para sobreviver
pois, o salário que recebia
do seu marido gari,
só chegava para quinze dias
por ser uma real migalha,
mas aos poucos foi conseguindo
obter uma clientela fantástica,
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Decidindo um dia
tomar um empréstimo da Caixa
e abrir o seu próprio negócio
na fabricação de roupas
e, quando por lá retornei lhe visitei
ficando realmente impressionado
com a real rapidez do seu sucesso
realizado com o suor do seu rosto,
Porque, agora, tinha uma dúzia
de costureiras trabalhando para ela
recebendo bons salários além das três lojas
que abrira totalmente próprias,
mostrando claramente uma visão
que falta infelizmente a tanta gente,
daí não construírem história.
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VOZES DO ALÉM
Estava tranquilamente sentado
só e naturalmente calado
no banco desse imenso jardim
de flores quase sem fim,
atentamente observando o céu
magnificamente estrelado,
Quando de repente escutei
o som de inúmeras vozes
cantando e ao mesmo tempo falando
em latim e italiano,
como se estivesse escutando
uma estação de rádio
recebendo duas frequências ao mesmo tempo, de fato,
E, porque os nossos vizinhos
estão distantes localizados
e não falam esses idiomas,
claramente entendi ter ouvido
vozes do além que afirmo,
terem aberto a frequência para lhes escutar, digo.
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DESENHOS NA LAVOURA
Os extraterrrestres claramente
estão nas lavouras deixando
desenhos lindos que, na realidade
são nítidas mensagens
para nós estúpidos humanos,
Belissimamente nos informando
que estamos destruindo
o planeta onde habitamos
e, como se isso não bastasse
estamos também afetando
Devido à interligação
de como tudo fora criado,
dimensões que nada sabemos, de fato,
por isso estão nos alertando
através de belos desenhos e super avançados,
nas lavouras desse mundo
fecundo e totalmente absurdo,
para os nossos hábitos mudarmos,
caso contrário coletivamente seremos
num instante aniquilados,
Porque já estão cansados de verem tanto atraso
como estupidez, de fato.
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LEILÃO
Alguns anos após a sua morte
a família finalmente decidiu concordar
em seus antigos e belos quadros leiloar,
Qual, uma fortuna levantaram
finalizando assim o inventário
que, devido às intrigas
arrastou o tempo, de fato,
Porque dez anos se passaram
desde o falecimento
desse colecionador bilionário
cuja família com as suas profundas brigas
Nitidamente reflete o valor
daquilo que se importam, de fato.

162

AQUECIMENTO GLOBAL
Devemos prestar atenção
ao que os cientistas estão dizendo
por claramente terem visto
que esse planeta está sofrendo
por uma grande transformação,
Causada pela terrível poluição
e, problemática destruição
que, com isso está lhe mudando
como também eliminando
vidas por causa desse horrível engano,
Daí não estar otimista
por ver tanta ganância
que, realmente só atina
nesse sentido que determina
voluntárias destruições,
Que, em nada francamente animam
as minhas terríves previsões.
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QUERER É PODER
Durante a minha vida
tenho claramente observado
que todo ser que quer vencer
é naturalmente determinado,
Essa determinação, certo ou errado,
serve como se fosse uma vitamina
e, independente das circunstâncias
lhe faz prosseguir a sua vida, de fato,
Isso realmente está claro
tanto nas pessoas que conheço
como nas que já se passaram,
por ser verdadeiro,
Por essa razão vencem e venceram
perante dilemas que me deixaram
francamente abismado,
porque querer é poder, e isso é um fato.
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SABER VOTAR
A importância de saber votar
irá totalmente mudar
o lugar onde esse ser existe,
porque ao exercer o seu dever
garantido pela constituição,
cada cidadão usando a sua razão
portanto sem partidarismo,
irá verdadeiramente transformar
o país onde nasceu e cresceu
independente se nele agora está,
Pois o que realmente importa
é essa sapiência,
porque quem cegamente vota
por fanatismo político
não está a ajudar
nem o seu povo nem muito menos a nação
que a cada ano piora
graças à terrível corrupção
criada pelos políticos,
Que infelizmente afundam o país
com as suas marmeladas
por eles criadas para se beneficiarem, afirmo.
165

DECADÊNCIAAMERICANA
É realmente incrível se ver
um país tão cientificamente avançado
se tornar, de fato,
numa sociedade totalmente fanática
nos esportes, na política e religião,
além de profundamente racista
quando se refere a raças,
Tudo realmente graças
à cultura existente
onde o homem pensa sempre
que a mulher é um ser inferior
apontando a bíblia nesse terror
cristão talibãn que se tornaram,
enquanto por outro lado temos todos tipos de vícios
Provando-me não apenas existir
numa nação realmente dividida,
mas num país cuja sociedade
visivelmente está em decadência
devido todas essas verdades
e, se isso realmente não bastasse,
está a beira de uma revolução na realidade.
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CORRIDA
Existimos nessa breve vida
como se estivéssemos numa corrida
procurando sempre vencer
independente das adversidades
que na realidade
nos atrapalham sem que possamos, de fato,
a razão disso assim ser,
E, assim, nessa louca corrida
que sabemos terá um fim,
cegamente seguimos os nossos desejos
às vezes até mesmo induzidos,
portanto totalmente embevecidos
ou pela ganância, vontade de vencer
ou, até mesmo a cultura do lugar onde vivemos,
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Mas, mesmo assim confesso ficar impressionado
com essa mentalidade,
que, na realidade não sei onde originou
porque, quando analiso tudo isso
muitas vezes fico sem dormir,
por claramente entender que fomos programados,
daí essa corrida fazermos, de fato,
Mesmo sabendo que nada de físico levamos
quando passamos para o outro lado
e, outra vida enfim experimentamos
nesse ciclo sem fim.
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NEVASCA NA ILHA GRANDE NO HAVAÍ
O clima no mundo inteiro está mudando
e, com isso sem enganos
realmente nos mostrando
esse ciclo preciso
dessa natureza que afirmo,
está rapidamente mudando,
Porque vivi no Havaí por um pouco mais de dois anos,
e vi ser um lugar tropical,
razão que, quando chega o inverno
com neve e frio por certo,
muitos correm para lá
para se aquecerem e bronzearem-se,
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Mas com essa brusca mudança
totalmente inesperada,
a ilha Grande, onde existem dois vulcões
de erupções quase constantes,
recebeu fortes ventos e uma nevasca,
provando que o clima está mudando,
Pois em lugares onde no inverno neva
está agora chovendo gelo
porque o frio não é mais intenso
para causar nevasca,
é como se o planeta realmente estivesse
sutilmente mudando essas áreas.
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GRITOS
Estávamos todos reunidos
no pequeno terraço
dessa casa localizada
num morro realmente violento
por ser uma favela super braba,
Tínhamos acabado de jantar
e, pelo menos em relação a mim,
por naquela época ser um bancário
e, por ser uma noite de sexta-feira
no sábado não tinha que trabalhar,
Quando repentinamente ouvimos
gritos realmente horríveis
seguidos de vários tiros
que, não somente nos assustaram
mas, para sempre me mudaram
E, apesar de ao Rio diversas vezes ter visitado
nele só passo de avião, é claro.
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