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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 58 obras poéticas
incluindo crônicas, sendo que dessas, quatro foram em coautoria
com a sua mãe, poetisa e escritora Mainá Medeiros ( já falecida ),
e um, com o escritor, poeta e  jornalista Lenival de Andrade. Silvio
pratica meditação por mais de vinte anos e é seguidor da doutrina
internacionalista por entender ser possível viver em um mundo sem
fronteiras e na paz. O autor é cristão sem denominações e no campo
político aprecia a democracia assim como o socialismo, por entender
ser a forma mais justa de governo.
Nos anos de 2003 e 2009, participou da Bienal Internacional do
Livro do Rio de Janeiro.
Acadêmico Correspondente Internacional Brasil/EUA
ALPAS 21 – Academia Internacional de Artes, Letras e
Ciências
ALPAS 21 – cadeira 31 “ A palavra do século 21”.
Acadêmico Correspondente no grau de Oficial da ARLAC.
ARLAC – Academia Rotary de Letras, Artes e Cultura.
Acadêmico Correspondente na ALTO.
ALTO – Academia de Letras de Teófilo Otoni.
(colunista na Revista Literária Café-com-Letras desde 2018).
Academia Internacional da União Cultural
Acadêmico Efetivo Fundador - Cadeira 1 - Estados Unidos
Patrono Carlos Drumond de Andrade (2020)
LITEARTE - Assoc. Intern. de Escritores e Artistas (2021)
Núcleo Acadêmico de Artes e Letras de Portugal - NALAP
(2021)
Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul - ABARS -
Acadêmico Fundador - Cadeira 65 -
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Patrono - Mário Quintana (2021)
Accademia Italiana Delle Cienze, Lettere e Arti - NAISLA -
(2021)
Prêmios recebidos pelo conjunto de suas obras:
- Troféu Cora Coralina de Honha ao Mérito Cultural (2016)
 (concedido pela ALG – Academia de Letras de Goiás )
- Medalha Monteiro Lobato de Literatura (2016)
 ( concedida pela Associação de Escritores de Angra dos
 Reis em parceria com a Editora Mágico de Oz )
- Prêmio Nordeste de Literatura ( 2016 )
(concedido pela Editora Mágico de Oz por mérito Literário).
- Prêmio Mahatma Gandhi de Liderança pela Paz ( 2017 )
 ( concedido pela ALARC – Academia Rotary de Letras,
Artes e Cultura ).
- Medalha e Diploma de Acadêmico Correspondente na
ALTO (2017)
(concedida pela ALTO – Academia de Letras de Teófilo
Otoni).
- Comenda Conde Phellipe Cheverny – França ( 2017 )
- Comenda Pablo Neruda - Chile (2017)
- Comenda de Ordem Altíssima Machado de Assis (2019)
 (concedido pela ALG – Academia de Letras de Goiás e
 Literarte-RJ)
- Comenda Personalidade Internacional ALPAS 21 (2021)
(concedida pela ALPAS 21 - Academia Internacional de Artes,
Letras e Ciências)
Prêmios e colocações de destaque recebidos em Concursos de
Antologias nacionais e internacionais como também os recebi-
dos por prestigiadas Academias de Letras:
- Coletânea Brava Gente Brasileira em Terras Estrangeiras
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– Vol. 2 – 9th Brazilian International Press Award –
Flórida – Estados Unidos (2006)
- III Prêmio Varal do Brasil de Literatura -“Natal em La
Salette” - Poesia – Menção Honrosa – Genebra –
Suíça(2015)
- XII Concurso Literário Poesias sem Fronteiras – “Amor:
Um Sentimento que Desconhece Fronteiras” - Menção
Honrosa Internacional (2016)
- 26 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 –
“Reciprocidade” - Poesia Internacional – Destaque Literário
Internacional (2017)
- 27 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “A
Nossa Literatura” - Crônica Internacional – Terceiro Lugar
(2017)
- 28 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “Quando” –
Poesia Internacional – Destaque Literário Internacional (2018)
- 28 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “O
Poder do Conhecimento” – Crônica Internacional – Primeiro
Lugar (2018)
- III Prêmio Literário Gongaga de Carvalho – ALTO –
Crônica – Menção Honrosa (2018)
- 29 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “Revolução
Cultural” - Poesia Internacional – Segundo Lugar
(2018)
- 30 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 –
“Tecnocracia e o perigo da escravidão” - Poesia Internacional –
Destaque Literário Internacional (2019)
- IV Prêmio Literário Gonzaga de Carvalho - ALATO -
Crônica "Quantum e a realidade da multiplicidade" - Menção
Honrosa (2019)
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Web pages:

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

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

https://celeirodeescritores.org/ebooks/silvio-parise/

Contato: sparise1012@gmail.com

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

Estou francamente horrorizado

com o que o atual governo

totalmente fascista, de fato,

fez e vem fazendo

e, com isso realmente destruindo

tudo aquilo que acreditamos, digo,

Começando com a cultura, saúde e educação

como também a ciência

e o trabalho nessa nação

que, agora, infelizmente retornou

a fome e a total miseriabilidade

num país gigante e rico de verdade,
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Daí o que urgentemente precisa ser feito

é uma conjuntura política,

onde todos os partidos

esquerdistas e centristas se unam

e criem uma frente de libertação

para, assim vencerem esses seres

totalmente desumanos

Que se aproveitaram dos golpes dados

como também das mentiras ditas

criando com isso uma polarização

juntamente com a invasão

tanto da mídia como da ideologia

de um pleno fascismo

Que só traz abusos e perseguições

a esse povo tão por mim querido como sofrido,

ao vento penando sem entender

as razões que sofrem isso.
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PROGRESSISTA E DEMOCRATA SOCIALISTA

Pelos padrões atuais

dessa sempre louca política

posso abertamente dizer

naturalmente ser

tanto progressista como democrata socialista,

Pela simples razão de querer ver

esse gigante naturalmente crescer

para, assim evidentemente fazer jus

ao seu tamanho e sociedade

que ama o progresso, a democracia e a liberdade,

Para, assim na liberdade unida crescer

com toda naturalidade,

e, nessa realidade

o mundo possa finalmente entender

quem realmente somos de verdade.
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SOBERANIA

A soberania de qualquer nação

tem naturalmente de ser respeitada

independente da situação,

Daí claramente não entender

quando políticos articulam poder

em cortes e tribunais internacionais

Levarem mazelas de casos

dentre eles disputados

infligindo então essa realidade

Da legítima soberania

que toda nação tem de verdade

e, que por isso terá de ser respeitada,

Caso contrário perderemos

esse direito tanto jurídico

como constitucional de verdade

Se deixarmos que outras cortes

decidam causas causadas por divergências internas

e não internacionais,

Daí ser importante proibir

esses casos políticos, de fato,

quando a soberania está em jogo, é claro.
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BELOS CÂNTICOS

Cercado por esse encanto

numa manhã morna

e, verdadeiramente maravilhosa,

escuto belos cânticos

espalharem-se nessa clara aurora,

Para em seguida refletir

em tudo isso que está aqui

embelezando e dando vida

para, então, entusiasmado olhá-los

e, ver que, como a gente,

E, apesar de serem pássaros

são também coloridos e diferentes

portanto, exatamente como a gente

e, embora terem uma estatura pequenina

cantam e voam alto, de fato.
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TUDO PASSA...

Tudo passa...

Nessa vida de muitos dramas e graça,

por isso ser preciso aproveitar

cada instante que temos cá,

Na paz, amor e alegria

realizando tudo que realmente amamos

para, assim, quando chegar o nosso momento enfim

podermos finalmente a nossa vida olhar

E, verdadeiramente se orgulhar

da missão cumprida

por deixarmos nessa vida

um legado que outros, de fato, irão analisar

E, provavelmente até mesmo estudar,

daí estar super feliz

pela literatura realizada e deixada

pois tudo passa... e não tenho nada a lastimar.
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A NOVA FRONTEIRA

Graças às novas tecnologias

por seres extraterrestres trocadas

conseguimos construir equipamentos

assim como incríveis veículos

que, literalmente nos levarão

a conhecermos esse cosmo ativo,

Por verdadeiramente ser

repleto de diferentes civilizações

realmente totalmente inteligentes

e, que nos criaram evidentemente,

daí estarem naturalmente ansiosas

para darmos esse importante passo de verdade,

Pois querem que cresçamos na realidade

e conheçamos o cosmo onde coexistimos

para, então, sem superstições ou mitos

possamos claramente entender

ao deixarmos a nossa caverna sem medo

com o simples desejo de se integrar

A essas civilizações galácteas

cujo poder, saber e graça deixam-me

exatamente isso desejar.



23

PELE

Carinhosamente me tocas

me deixando às vezes arrepiado

enquanto outras alucinado

nesse amor que a cada dia amadurece,

Para, assim, a pele curtir

uma depilação total

qual, não faz nenhum mal

recebendo magníficos hidratantes,

Oleosos, suaves e super cheirosos

que, assim, naturalmente garantem

teor, vigor, fulgor e vida

após receber uma massagem excitante.
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MUDANÇAS

Nessa vida tudo muda

numa contínua rotação

de impressionantes ciclos

realmente distintos

e, naturalmente sem apelação,

Portanto agora mesmo estamos

passando por mais um período

de mudanças realmente profundas

e, que sempre existiram

por fazerem parte dessa natural reciclagem,

Mudanças que assim ditarão

a vida aqui existente, como um todo,

isso não é novo pois ocorre comumente,

o que mudou foi a rapidez

de como essas mudanças estão atuando

E, com isso rapidamente transformando

realmente tudo na realidade

incluindo até mesmo os animais

por demonstrarem estranhos comportamentos,

estando nisso o Homo Sapien Sapien, afirmo.
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SOBERBA

Uma das coisas que mais me impressionou

sobre o comportamento humano

tem a ver com o seu ego

realmente terrível atesto,

Por literalmente lhe cegar

tornando-o com isso num ser

repleto de caprichos

como também soberba

em que lamentavelmente existem,

Daí não terem amigos

e, constantemente criarem inimigos

em vez da paz e a amizade cultivarem,

tudo graças ao comportamento produzido

de estupidez e superioridade,

E assim infelizmente existem

maltratando sem nenhuma piedade

seres humildes e lindos

quais abracei e afirmo

vos amar com grande fraternidade.
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AUTORES E A CRÍTICA

Todo ser que escreve como também publica,

tem que naturalmente entender que as suas

narrativas serão alvo assim como palco

de todo tipo de críticas,

Essa é a real vida de todo e qualquer autor,

por isso nunca se esquente e, aceite

naturalmente sempre incluindo até mesmo

as críticas destrutivas e, sem nenhuma briga,

Porque essas te ensinarão a melhor analisares

os lados da mesma verdade mas, olhada

por diferentes ângulos e, com isso criando

diferentes interpretações sobre o mesmo texto

Tornando-o assim complexo, vibrante e debatível,

pois realmente tudo que escrevo vem simplesmente

do meu íntimo ou, de análises do que vejo

incluindo até mesmo as pesquisas

de minha autoria ou sobre o que leio.

Enquanto ao mesmo tempo outros o clamam

de perfeito, por isso não ligo para as críticas.
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PÁSSARO DAS 9 HORAS

Todas as manhãs da janela do meu quarto

vejo-te cantando animado

em um dos galhos

dessa árvore florosa

estejas enxuto ou totalmente molhado

sempre às nove horas,

Daí achar impressionante

ver toda essa precisão

pois, da maneira que entendo,

realmente suspeito teres

um relógio em ti escondido

porém incrivelmente preciso,

Porque pontualmente cantas

e, por isso tanto me encantas como espantas

por seres realmente preciso

e, sempre cantares às 9 horas

oh, pássaro verdadeiramente lindo.
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HOMO SAPIEN SAPIEN

Li em documentos outrora secretos

elaborados pela CIA atesto,

que aproximadamente 270 milhões atrás

seres extraterrestres criaram

nesse planeta, de fato,

a primeira de suas quatro experiências

dentre as quais somos a quarta,

A razão que o governo americano sabe disso

é porque em parceria com esses seres

há muito que trabalham,

estando presente em Marte

debaixo dos vulcões lá existentes

dentro de tubos de lavas que esses seres criaram,

A Rússia, China, Índia e outros países da Europa

há muito que também sabem disso

mas, devido ao que até agora ensinam

no campo da filosofia da religião

temem a verdade dizerem

por temerem criarem uma revolução,
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Mas todos esses governos sabem dessa realidade

da presença extraterrestre em todo o cosmo,

como sabem que as pirâmides e os dinossauros

foram elaborados por seres gigantes

que, durante esse tempo

nesse sistema solar chegaram e fizeram

Nesse laboratório quatro experiências

culminando conosco, Homo Sapien Sapien,

que segundo esses documentos

ao domínio público colocados

revelam claramente, de fato,

uma diferente história que tem de ser a todos revelada,

Porque se realmente continuarmos ignorantes

continuaremos fracos e manipulados

pelo sistema que assim nos quer ver

para que possam continuar nos controlando, é claro.
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EXTRATERRESTRES

Acho ser tanto burrice

como verdadeiramente tolice

tentar ao mundo esconder

essa magnífica realidade

que fomos feitos de verdade

não por Deus, como a religião ensina

criando esse real absurdo

como também fugindo da verdade,

Esse grande insulto a nossa inteligência

tem hoje em dia francamente criado

uma total revolução, de fato,

pois tem exatamente afetado o clero

que, assim tem perguntado

como a si mesmo interrogado

não somente a existência de Deus

como também o por que, que não elaborou

uma perfeita criação, de fato,
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Fazendo com isso muitos passarem

pessoalmente a ufologia abraçar

enquanto outros realmente deixarem

a religião por constatarem

através de sonhos, visões

ou simplesmente comunicações

como também visitações

feitas por esses seres

e assim ficando comprovadas,

Sem deixar de mencionar

as inúmeras comunicações telepáticas

e aparições fantásticas

literalmente em todo o mundo

além dos próprios documentários

fotos, documentos e abduções

surgidos em todo o mundo e comprovados

serem realmente um fato e não simples alucinações.
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CURIOSO SER

Sempre tive dentro de mim

uma insaciável curiosidade

que, na realidade me levou

no Brasil onde nasci e a juventude vivi

sempre a tudo questionar

devido ao que ocorrera

por grande parte da minha infância

com seres extraterrestres

que sempre vinham me visitar,

Confesso que isso só aumentou a curiosidade

que sempre tive em entender as realidades

que em minha vida se demonstravam

sem que ninguém pudesse me dizer

claramente a razão dessas verdades,

decidindo então procurá-las

nas poucas Bibliotecas da cidade

que Recife naquela época tinha de verdade,



33

Logo vendo a necessidade de aprender

pelo menos basicamente para que pudesse ler

como evidentemente compreender,

decidi imigrar aos Estados Unidos

e o inglês estudar, qual me abriu a porta

não a linguística realmente dominar

mas pelo menos poder ler e entender

o que fora escrito em narrativas de livros milenares,

Portanto tudo que descobri e ainda descubro

tem a ver com essa grande curiosidade

que sempre tive e tenho

juntamente com a vontade

de continuamente aprender

o que nesse já velho passado criou

mas o sistema sempre regente mudou,

daí só poder encontrar em documentos

outrora secretos, mas que provam o meu pensar.
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PACTOS DE BASTIDORES

No passado por poucos dias cheguei a ser

um curioso amador intitulado de cabo eleitoral

por um partido político que na altura pensava ser o tal,

Continha alguns seres que viveram alguns anos

exilados por causa da ditadura terrível e, pela CIA

manipulados apesar de serem militares, de fato,

Mas com a matança de motoristas de táxis por

muitos esse partido terem abraçado como também

os rumores ocorridos nos bastidores políticos,

cedo me decepcionei por claramente ter visto

no íntimo defenderem os seus próprios interesses,

Enquanto isso o povo totalmente verde

dentre eles brigando e discutindo por causa

de partidos políticos como também até mesmo

por esses seres que em campanha lhes mentiam,

Esse fato profundamente me marcou

assim como me decepcionou, por isso a todos digo

não sejam marionetes de partidos

votem no político que realmente o seu voto merece.
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FALTA DE VISÃO

A questão que o nosso país não está

no cume dessa mundial pirâmide

tem a ver com a mentalidade na realidade,

porque é realmente difícil entender

uma nação gigante como o Brasil

celebrar superavits totalmente nanicos

como lamentavelmente tenho visto,

Tudo porque pesadamente não investe

para, assim, abundantemente colher,

pois essa nação deveria exportar em dólares

pelo menos US$1 trilhão e importar quase isso,

para então no mundo avançar

e ser naturalmente reconhecido,

porque enquanto continuarmos  celebrando

PIB e superavits francamente ridículos

de miseráveis US 62 bilhões de dólares

graças a essa estúpida visão,

então continuaremos no mundo regredindo

e sem soluções afirmo,

atolados pela falta de visão, de fato,

vendo outros crescerem  quando

já deveríamos estar no alto.
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ESPERANÇA

Ter a paciência de ensinar

o saber de constantemente criar

e, a virtude de esperar,

Acredito serem a chave

para, com otimismo e lealdade

juntos podermos criar

Uma serena e saudável sociedade

baseada no trabalho e na realidade

de saber que pode mudar e melhorar

O presente continuamente

para melhor naturalmente,

graças à esperança sempre presente.
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RECADO DIRETO

Devido às grandes decepções sofridas

nesse já distante passado,

decidi a política não mais olhar

para que as feridas pudessem

com o passar do tempo

naturalmente sanar,

Portanto, faz esse ano quarenta anos

quando a cidade onde nasci retornei

para um dos meus sonhos tentar realizar

e, verdadeiramente me chocar

com a falsidade na política existente de verdade

que me traumatizou por muito tempo na realidade,

Porque não fora assim que tinha sido ensinado

pela minha querida mamãe, é claro,

pois o nosso pai nos tinha abandonado,

mas, agora, super feliz e sexagenário

e, continuando nesse legado

de sinceridade e lealdade,
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Aqui claramente narro um recado direto

sobre essa eleição, qual atesto,

que votarei nos políticos do PSD,

por claramente lhes entender

e, hoje também ser independente

e corruptos não favorecer,

Porque se realmente queremos crescer

então teremos de mudar

essa corja que destruiu a aurora

que outrora tentava nos clarear

mas, que, com as contínuas corrupções

fizeram a escuridão pairar,

E, que só definitivamente nos deixará

se soubermos realmente em quem votar,

PSD é a minha clara opção

por não querer ver esse país ao Deus dará

e, contanto sem solução

para naturalmente crescer e assim brilhar.
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A PRAÇA DOS VÍCIOS

Calado à distância triste observava

gente que se encontrava

independente da hora

e, até mesmo do clima

para, nessa praça tão bonita

mas, em vez dessa beldade como eu admirarem,

abraçavam vícios que na realidade

lamentavelmente lhes dominava,

Inicialmente confesso ter ficado chocado

ao ver tantos seres jovens

em vez de estudarem e trabalharem

nessa praça na realidade se encontravam

e, em belos carros seguiam

com os seus momentâneous namorados

que drogas livremente compravam

por serem consumidores desse negócio bilionário

Mas, que verdadeiramente destrói

divinas vidas, de fato.
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BELO MAS TRAIÇOEIRO

Observo-te o dia inteiro

oh, complexo mar,

pois és belo, mas traiçoeiro

por atrair-nos sem vacilar,

E, enquanto sentado estava

na areia a te admirar,

vinha chegando rapidamente uma jangada

realmente repleta de peixes

pelas oito horas de pesca,

Enquanto isso alguém aflito

em alta voz gritava

porque se afogava

perante as suas ondas de furor.
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CAMPO DE FLORES

Sentado observando estou

esse paraíso que com fervor

a todos mostra o seu fulgor

enorme beleza e grande valor,

Daí estar realmente animado

por ver que, de fato,

existe querer, saber e poder

na flora, é claro,

Para repentinamente avistar

como também escutar

cânticos magníficos de pássaros

totalmente felizes por nele sobrevoar.
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SOMBRAS NA NOITE

Já estava no meu quarto

recolhido para ir dormir

quando lentamente vi

uma sombra no quarto caminhar

em pleno silêncio

que me deixou a pensar...

Porque confesso ter lido

no passado sobre isso,

pois seres que essas sombras viram

declararam terem sido abduzidos,

daí ter ficado preocupado

exatamente por causa disso,

E, por ter logo adormecido

talvez também ocorreu comigo,

o fato é que realmente só saberei

quando fizer uma regressão

através da psicanálise

que tudo descobre na realidade.
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MUNDO VIRTUAL

Graças às novas tecnologias a escrita agora

é rápida e digital como também virtual

e, na rede se espalha nesse mundo virtual,

Que, assim, está velozmente substituindo

a velha forma de imprimir os textos impressos

que, antigamente fizeram nexo como também

grande vibração pelo seu aperfeiçoamento atesto,

Acontece que agora tudo mudou e, literalmente

revolucionou devido à tecnologia da digitação

que, através de vários aparelhos

como o computador, telefone ou a televisão,

quando terminamos o nosso texto lhe enviamos

Para, verdadeiramente todo o mundo

a partir desse exato momento virtualmente possa ler

nesse avançado tecnológico poder de grande

aceleração da informação aumentando assim o saber,

Como também o conhecimento a respeito

de realmente quem nos ler.
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PERSEGUIÇÕES

Francamente não sei até

que ponto o humano irá chegar

com as suas perseguições

de maldade singular,

Porque já deveria ter visto

como também entendido

que, essa criação por decisão

dos nossos elaboradores

foi exatamente de ser eclética,

Para, assim naturalmente

analisarem e estudarem

o nosso comportamento

para, então sem lamentos

nos aperfeiçoarem, é claro,

Por isso aqui além de ser

um laboratório imenso

é também uma escola preciosa

por ser um lugar de treinamento

E, de onde iremos partir sem lamentos

nessas vidas que recebemos sem fim.
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ARTESÃS

Passeando pelo interior

desse Nordeste brasileiro

ao longe avistei uma família

constituída de mulheres

artesãs impressionantes

pois, o barro onde literalmente lhes cercava

era aproveitado para fazerem grandes vasos

como também quartinhas e jarros

que muito me impressionaram,

E, após no carro delas aproximarmos

e, por um tempo conversarmos,

ficamos sabendo que os seus maridos

lamentavelmente já tinham morrido,

um de tuberculose e os outros dois

por terem sido camponeses e reclamado

foram brutalmente assassinados,

confesso que fiquei horrorizado

tanto pelo tratamento que levaram
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Como pelo cruel destino

e, olhando para aquelas heroínas

fiquei realmente comovido

que acabei comprando duas peças já prontas

e, a razão que não pude comprar mais

é porque não podem aceitar cartão

por essa tecnologia lhes faltar,

enquanto calado olhava

a outra mãe calmamente pintar

Um imenso vaso feito de barro

enquanto as crianças nuas

atoladas no barro contentes brincavam

sob um sol quente, de fato,

que não sei como podiam suportar.
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BARÕES DO NADA

Nessa complexa estrada temos realmente

de tudo, daí comumente vermos em nosso

agitado cotidiano incríveis absurdos,

Fruto de uma sociedade totalmente burguesa,

vinda de uma nobreza soberba

repleta de vagabundos intelectuais

que, como tais nada produziram

Apesar de injustamente receberem

impressionadamente importantes títulos

como Dom, Rei, Príncipe, Conde

que a real identidade realmente esconde

porque nada de bem fizeram,

Para a sociedade atesto, por isso vos qualifico

como Barões do nada, pois foi isso

que nesse país produziram, porque o trabalho ativo

surgiu da mão escrava por eles controlada, digo.
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PLANALTO CENTRAL

O Brasil está urgentemente precisando

visionários como JK,

que em cinco anos transformou

um país do tamanho de um continente

e, literalmente construiu e transferiu

do Sudeste brasileiro a nossa capital

colocando-a no planalto central

omde o mato outrora era um fato,

Criando com isso espaço

para um real desenvolvimento

e, com essa precisa abertura

um claro desenvolvimento ocorreu

fortalecendo o comércio interno

dentre os Estados que tanto sonhavam

se tornarem como o Rio e São Paulo

devido ao progresso e a grande diversidade

que naquela altura já apresentavam,

Por isso devemos imitá-lo

se realmente desejamos competir

nesse século e dele sairmos no topo, de fato.
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UNIVERSO VIRTUAL

Conforme o que li

e, num documentário vi,

esse universo onde coexisto

é virtual afirmam,

daí estar perplexo,

Esses seres que isso disseram

são Doutores renomados,

uns são europeus e outros americanos

que, devido aos seus trabalhos

conhecem o que ensinam, é claro,

E, tanto na narrativa como no vídeo

deixaram isso realmente claro,

afirmando que o universo em que cohabitam

é incrivelmente infinito

e, naturalmente virtual, de fato.
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VASO DE BARRO

Comprei no passado

um grande e lindo vaso

totalmente pintado

e, feito de barro

mas, que um dia rachou,

Confesso ter ficado realmente frustrado

pois, além de ser super decorativo

era naturalmente útil

pelo importante fato

de ter fantásticas plantas

Que, verdadeiramente todo ano

belíssimas flores dava,

mas porque ele se quebrou

tive que transferir

essas plantas que assim

Talvez por agora serem expostas

a maior parte do tempo na sombra

não dão mais flores como outrora,

revelando-me claramente que não gostaram

do lugar que lhes coloquei agora.
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DEBATES POLÍTICOS

Além de super desgastantes

tornaram-se realmente agressivos,

sem falar na falta de respeito

que sinicamente revelam afirmo,

Por isso muitos já estão saturados

com esses safados políticos

pelas mentiras que nos dizem

e, incrivelmente sem piscarem digo.
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TRANQUILIDADE

Em completa tranquilidade existo,

porque francamente insisto

viver na serenidade,

realidade que amo, afirmo,

Pois essa vida é um sopro,

portanto sabendo disso

persisto francamente coexistir

na tranquilidade e fim.
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CACHORRO VIRA-LATA

Acho realmente um absurdo

brasileiros se considerarem

e, assim abertamente falarem

que, quando comparados com um ser

alto, louro e de olhos azuis

se sentirem um cachorro vira-lata,

só por não serem de uma raça saxônica

revelando assim pura ignorância

como total falta de graça,

Isso ocorre primeiramente

com aqueles que não se conhecem,

pois nós somos como nos vemos

e, é por isso que esses seres

claramente amargurados

e, na lama e pobreza atolados

infelizmente não conseguem ver

o paraíso onde nasceram e existem

com outros países comparado,
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Por isso quando em livros narram

até mesmo por sociólogos renomados

sobre esse triste complexo

existente em inúmeros brasileiros

ao ponto de se compararem

com o cachorro vira-lata,

fico francamente perplexo

tanto pela grande cegueira

como também por não entenderem

Quem realmente somos,

país gigante e super importante

além de cobiçado pelo mundo, de fato,

daí ter orgulho em ser brasileiro

mas, quando leio isso

então confesso afirmo,

ficar naturalmente revoltado,

pois olho para os nossos nativos

e, além de amor, beleza e grande coragem

Têm um conhecimento e cor

que admiro de verdade,

esses são os legítimos brasileiros

e não sofrem dessa imbecilidade.



55

DESERTIFICAÇÃO

Vi um documentário

sobre o Brasil que, de fato,

francamente me assustou,

pois nele os cientistas falaram

que a desertificação

nesse país já começou,

Isso não apenas é terrível

como também assustador,

porque claramente certifica

com concretos dados

que o futuro dessa gigante nação

será bem diferente da do passado

Onde água e o verde mato

realmente se encontravam por todo lado.
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VARIANTES DO HUMANO

Sem nenhum engano

somos seres complexos

e, realmente ecléticos,

por isso criamos tanta confusão atesto,

Isso acontece porque

temos em nosso sistema

variantes que digo,

tanto afinam como desafinam,

Mudações que continuamente sofremos

devido à maneira como fomos feitos

nesse laboratório perfeito

mas, de imperfeitas criações.
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FAUNA VIVA

Estou totalmente apaixonado

por pessoalmente ver

uma fauna viva e super bonita

que, com todos se comunica

e, é exatamente isso

que urgentemente devemos aprender,

E, assim, analisando esse comportamento

procuro com ela aprender,

por claramente entender

que também podemos ser

seres totalmente pacíficos

se persistirmos com eles conviver.
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ANÁLISE POLÍTICA E IDEOLÓGICA

Analisando as ideologias políticas

na nossa complexa história,

claramente vejo

que o pivô desses contínuos conflitos

tem exclusivemente a ver

com o lado financeiro,

Portanto, pelo menos ao meu ver,

o problema naturalmente não está

nem na direita nem na esquerda,

nem tão pouco se temos

um sistema democrático ou autoritário,

porque o problema está na forma

em que o capitalismo é aplicado,
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Por isso ao fundo analisá-lo evidentemente vi

que o problema está totalmente relacionado

com a distribuição de riqueza

totalmente desigual, de fato,

pois enquanto a grande maioria

vegeta recebendo baixíssimos salários

a pequena minoria é dona de quase tudo, de fato,

Daí realmente entender

que, temos de aplicar um socialismo

para, assim mudar esse triste quadro,

totalmente brasileiro e contanto no mundo pioneiro,

pelo fato de darmos saúde e educação garantida a todos

onde, quando se tornarem adultos

Poderem todos serem profissionais

e, como tais profundamente melhorarem

esse atual terrível quadro,

porque o capitalismo sempre existirá

mas, o que urgentemente precisamos fazer

é, com o socialismo brasileiro lhe aperfeiçoar.
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AMOR PLATÔNICO

Mamãe sempre me falou

que, além da vida ser complexa

é uma caixa de surpresas

e, exatamente isso

comigo se verificou,

Pois, quando jovem tinha uma coleguinha

que, quando na praia me avistava

sempre comigo livremente conversava,

Acontece que, o que nunca esperava

foi realmente o que ocorreu

passados quase vinte anos

quando brevemente por lá passei,

Porque inesperadamente recebi um telefonema

uma noite depois de seus pais ter visitado

por termos sido amigos apesar de todos

esses anos não termos nos comunicado

por aos Estados Unidos ter imigrado,
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Recebendo na noite seguinte no apartamento

de um amigo onde fiquei hospedado

um surpreendente telefonema

onde me declarou amar-me

platonicamente, de fato,

Ao ouvi-la fiquei estatelado

com o que escutara por ela já ser casada

e ter dois filhos super lindos,

lhe agradecendo em seguida pelo sentimento

E claramente lhe falei

para ser muito feliz com o seu marido

pois dela gostava como amiga

mas não lhe amava,

partindo no seguinte dia na minha estrada,

Outros quase vinte anos se passsaram

e nunca mais tivemos contato,

espero que todos estejam bem

amando e em harmonia, de fato.
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FLORA GLORIOSA

Sob a grandeza da aurora

e, dentre uma flora gloriosa

radiantemente estou

admirando e respirando

o seu suave perfume

como também me fortificando

com o seu poder curador,

Porque é exatamente isso

que toda flora faz

além do natural brilho

vibrante colorido

e grande paz,

por isso nesse imenso jardim estou,

pois além de tudo isso recebo afirmo,

multivitaminas, comunicação e amor.
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VELAS LACRIMOSAS

Dentro dessa linda igreja

de denominação católica,

acendo algumas velas

me ajoelho e por um tempo rezo

pelos seres que já partiram

e, por isso noutra dimensão estão, afirmo,

Para, em seguida ver

as velas lacrimarem

e, portanto chorarem

naquele belo ambiente

de orações sempre presentes

por tantas queridas vidas

Por mim totalmente desconhecidas

mas, que agora estão na mesma estrada

eterna e infinita.
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A BABILÔNIA É AQUI

Em lucros quase sem fim

graças ao capitalismo,

multitudes de seres capitalizam

e, nesse processo brutalmente escravizam

tornando então esse mundo

em uma sociedade totalmente desigual

e, repleta de injustiças,

Daí realmente surgirem

lamentavelmente tantos problemas,

pois ninguém quer mais viver na cauda

e, todos agora querem ser líderes,

e nessa real paranoia

matam até por um dólar

abraçam vícios e se tornam escravos,

Desse sistema outrora criado

para favorecer os brancos e ricos

que a Babilônia elaboraram

com as suas religiões e culturas,

obrigando todos a segui-los

nesse monstruoso capitalismo

que dominam e nos escravizam, de fato.
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M A R

Esplêndido e gigante

profundo e assombrante,

perigoso e traiçoeiro

brando e intrigante,

Porque sempre que te vejo

nesse teu ciclo constante,

naufragaste navegadores aventureiros

devido às tuas ondas sempre inconstantes,

E, por seres assim mesmo atrais

todo tipo de vida

devido a essa beleza infinita

que a tantos cativa,

E, assim, existências são perdidas

enquanto outras te acham ser

a cura que precisavam ter

em suas agitadas vidas.
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IRONISMO

Dentre um discreto sorriso

em nada preciso

calado analisando fico

a incrível ironia de tudo isso

que criaram sem cautelosamente estudar

se realmente daria certo

nesse mundo sempre incerto

e, que a qualquer momento pode estourar,

Criando com isso um ironismo

causado pela dualidade

dessas impensadas criações

desses políticos que o que sabem

é mentir e roubar,

pois de concreto só têm atesto,

a volumosa pensão que realmente terão

enquanto o povo amarga em desgosto

As enrroladas que fizeram

mas não colhem por certo,

por ser um sistema corrupto, atesto.
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O MUNDO NÃO ESTÁ PREPARADO

Analisando tudo que li

em outrora documentos secretos

pela CIA e outras agências

de inteligência elaborados,

claramente vejo

que o mundo não está preparado

para finalmente conhecer

a verdade dessa criação, de fato,

Graças aos milhares de anos

que temos sido manipulados

e, realmente mentidos

literalmente por todo lado,

porque os governos mais importantes desse mundo

sabem dessa realidade,

que não foi Deus quem tudo isso criou

mas sim seres extraterrestres de verdade



68

Usando super avançada ciência

como também tecnologias

e, segundo a própria CIA,

esses seres que nos elaboraram

nesse laboratório onde vivemos

foram os mesmos seres erroneamente considerados

nesse já longínquo passado

serem deuses samaritanos

Por isso quando foram visitados

se ajoelharam e vos adoraram,

quando na realidade

não são deuses de verdade

apenas os nossos criadores

que visitaram os seres que elaboraram

num cosmo realmente aborrotado

de vidas super inteligentes, de fato.
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FORÇAS DO COSMO

Nesse cosmo onde coexistimos

com seres realmente distintos

e, totalmente diferentes da gente,

por não serem orgânicos

mas sim, robóticos

como também energéticos,

Foram elaborados assim

para então poderem enfrentar

as quatro forças que conhecemos

nesse cosmo em nada singular,

pois possui universos paralelos

e, portanto não surgiu do Big Bang, atesto,

Essas forças que até o momento conhecemos

são a gravitacional, magnética, fraca e a forte,

que tudo controlam e movem,

causando assim o que chamamos de vida existir

incrivelmente interligado

em infinitos ciclos, de fato.
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CRENÇAS E FATOS

Confesso já estar cansado

de ver tanta ignorância

e, com isso insegurança

graças aos mitos diários

que lhes são contados

e, assim, cegos existem

totalmente enganados,

E, o mais impressionante

é, que, essas mentiras que ensinam

e, que fazem parte desse sistema

não são vistas como crime

pois, esses que nos ensinam sabem

que em vez de verdades ensinam mitos

por fazerem parte do controle, é claro,

E com isso a sociedade cresce

em crenças de puros mitos

e, financeiramente alimentam

um sistema totalmente abusivo

como também corrupto na realidade.
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CHAPÉU DE PALHA

Na roça nasceram e vivem

arduamente trabalhando

para o pão ganharem,

Fazem isso sob um sol realmente quente

juntamente com os seus filhos

seminus geralmente

e, às vezes até pelados,

Por isso usam um chapéu

de palha e verdadeiramente gasto

pelo tudo que naturalmente passam

em nada fácil,

E, quando o sol já está realmente fraco

e a escuridão da noite se aproxima,

somente aí é quando o seu dia termina

por terem um trabalho literalmente escravo,

Retornando para o seu barraco

e o seu café tomar

e, a viola tocar músicas caipiras e nelas se deleitar.
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GUERRAS URBANAS

A sociedade mundial

apesar de todo sal

está se deteriorando

e, com isso criando

grupos que sinto

em breve se colidirão, afirmo,

Pois há muito tempo

que, exatamente isso tenho visto,

a diferença é, que outrora

agiam totalmente camuflados, digo,

Mas agora agem diferentes

em todo o mundo literalmente,

por esse motivo acreditar

que a guerra urbana já está

ferindo, destruindo e matando

quem esses bandos detestar.
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CAPITALISMO

Temos urgentemente de ver

esse problema que

está afetando o mundo,

tudo porque, pelo menos ao meu ver

vejo que o capitalismo

realmente está destruído,

Isso ocorre porque

os países estão falidos,

por causa que esse sistema

não conseguiu suprir

a grande ganância desses que lhe criaram

devido ao imenso apetite

De controlarmos e manipularmos,

daí ainda existir até hoje escravos.
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APRENDIZADO

Essa existência, de fato,

é um constante e contínuo aprendizado,

por isso não percam tempo

para então não ficarem prejudicados,

Pois o tempo nunca para

e, nessa sempre contínua marcha

tanto avança como retrata

realmente novos quadros,

Cautelosamente elaborados

por esses que isso aprenderam

e, por isso também não deixam

de alegremente criarem acervos

Dos ensinamentos que tiveram

pois, querem ao mundo deixar o seu legado.
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SAMBA

Nos morros do Rio de Janeiro e, pela primeira

vez da sua história uma letra de samba foi

publicada validando essa bela modalidade

aos morros dessa maravilhosa cidade,

mesmo que tenha nascido em terras africanas,

Contanto, em nome da verdade essa é a realidade,

por isso lhe comparo com a questão da nossa língua

nascida em Portugal, é claro, mas pela gente

desenvolvida devido às inúmeras palavras

Que, assim deram muma maior graça

como também importância e visibilidade,

exatamente como o que ocorreu com o samba

por modestamente sermos bambas nas artes

e ciência de verdade, daí o samba até hoje crescer

e, todo o mundo lhe conhecer,

E, mesmo sem saber a nossa língua

dançam sem vaidades.
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AS NOVAS FÁBRICAS

A nossa evolução continua

e, com isso, as drásticas mudanças

nessas contínuas transformações

que estão até afetando

ideologias antigas no campo da política

para protegerem as massas proletárias

mas sempre ativas,

Porque as novas fábricas

nessa nova estrutura industrial,

estão fazendo exatamente o contrário

no sentido de precisar de gente, é claro,

por ser totalmente robótica

como também inteligente,

graças à inteligência artificial nela presente,
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Porque agora essas novas fábricas

em vez de terem simples operários

e na casa dos milhares,

possuem uma dúzia de engenheiros

distribuídos o dia inteiro

e, nesses três turnos

as máquinas e os computadores

constantemente trabalham,

São todas asseguradas,

portanto quando se quebram

chamam o técnico e as peças são logo mudadas,

produzem rapidamente e numa maior quantidade

e, literalmente estão substituindo

o homem de verdade.
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UM NOVO OLHAR

O mundo nitidamente está vendo

graças ao corrupto presidente afirmo,

o que outrora era também visto

mas ninguém realmente queria abertamente falar,

Hoje os movimentos nazistas

KKK e de supremacia branco

estão agora em diferentes Estados

livremente as suas ideologias mostrando,

Para, assim todos finalmente saberem

que não gostam de ninguém

somente deles mesmos

e, estão dispostos a matarem

e por essa causa morrerem,
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Esse é o retrato que temos dos Estados Unidos

em pleno século 21 e em 2022,

e, como se isso não bastasse

detestam todo tipo de minoridade

E tratam as mulheres como se estivessem

no século 18 de verdade,

daí hoje em dia muitos nervosamente falarem

na terrível possibilidade

De virmos a ter uma revolução

ou, até mesmo uma guerra civil

perante essa complexa realidade

nesse país de governo constitucional

Mas, com capa de democrático

quando na realidade não é, pois pelo fato

em a cada dois anos em políticos votarmos

não faz um país ser democrático,

A real democracia existe quando em tudo

votamos, o que aqui não é o caso.
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SOCIALISMO

Da maneira que vejo

e, contanto esse mundo analiso,

entendo que atualmente existimos

numa real mudança ideológica

qual, tanto o comunismo

como o capitalismo

estão se misturando ao socialismo

e, com isso, um novo sistema está surgindo

totalmente interligado, digo,

Sistema que está sendo confirmado

com a atual China, de fato,

que sabiamente transformou

o comunismo que criou

misturando assim o capitalismo

com um moderno socialismo

que, em muito lhe tem beneficiado

e, verdadeiramente hoje tem

o mundo lhe devendo dinheiro, de fato.
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CHEGA DE CÓPIAS

A sociedade é o retrato

de uma nação, de fato,

portanto temos de aprender

a criar e não mais copiar

principalmente na nossa linda literatura

com os já tão cansativos plágios,

Que, realmente além de ser crime

repercutem terrivelmente

pois, mostram que a gente

é incapaz de elaborar naturalmente,

criando com isso muitos conflitos

devido a essa pobre mentalidade, afirmo,

Por isso parem de copiar e sigam

sempre criando, mas sem inveja,

porque a inveja só intrigas dá.
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NEVASCA

Estamos na estação do inverno

e, nessa magnífica região

sempre neva por certo,

Umas vezes menos outras mais,

e nesse incrível processo

a paisagem muda por certo,

Criando assim maravilhosos quadros

devido aos diferentes cenários

que a natureza nos oferece sem vaidades,

Por isso não me canso de olhar

graças a minha constante curiosidade

por viver nessa impressionante beldade

de estações que se reciclam na realidade.
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LABAREDAS

Já era madrugada quando repentinamente

despertei com gritos que, me deixaram

apreensivo perante essa realidade,

Para, dentre as brechas da persiana olhar

e altas labaredas observar, aos poucos uma mansão

velha queimar e, apesar de vidas não matar,

destruiu parte da história desse lugar,

Por essa propriedade ser histórica

e, de quase duzentos anos,

fora construída por imigrantes irlandeses

e, já fora um convento de grande encanto,

Tanto por causa do seu gigantesco tamanho pela

mansão ter doze quartos, como também pelo imenso

jardim com uma flora e fauna de grande graça,

Por isso foi duro para mim ver as labaredas

destruírem esse casarão histórico e sublime

por ter sido construído com grandes pedras

Aumentando assim a sua beleza e valor,

pois construções como essa quase que não mais existem.



84

FLORES PERDIDAS

É realmente terrível como totalmente triste

ver lindas jovens flores lamentavelmente destruídas

pelos vícios que abraçaram em suas vidas,

E, assim, realmente perdidas cedo logo padecem,

aumentando naturalmente o sofrimento

observado em tantas vidas

por verdadeiramente vos amar,

Flores perdidas que assim causam um efeito dominó

graças aos vícios que abraçaram sem nunca

entenderem, de fato, que, em vez disso,

deveriam ter se autoamado,

Estudado e se realizado, porque o simples fato

é, que, a gente geralmente colhe

o que realmente plantou,

daí a importância de pensarmos

Antes de verdadeiramente abraçarmos

francamente seja o que for.
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O PIPOQUEIRO

Quando era jovem e em Recife residia

diagonal da nossa casa um pipoqueiro morava,

Tinha inúmeros filhos com os quais sempre

conversava, geralmente nos finais de semana,

Pois durante a semana arduamente estudava,

sem falar no tempo que rapidamente passava,

Pipoqueiro que somente na sua casa

e, depois das sete horas para jantar estava,

Porque no dia inteiro ao lado da padaria ficava

vendendo as suas pipocas doces e salgadas,

Esse era também o ponto onde o único ônibus na década

de setenta circulava, elétrico e sempre se quebrava,

Ponto que esse pipoqueiro adorava,

por ser o único dalí, então suas pipocas vender

Principalmente à garotada que todos os dias

comprava porque realmente adorava.
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DOMINGO NO PARQUE

Por amar a natureza de verdade

durante muito tempo escolhi

o dia de domingo

para desfrutar, afirmo,

descontraidamente no parque

devido a sua grande beldade,

Mas também para admirar

como também me comunicar

telepaticamente de verdade

com a fauna e a flora

realmente gloriosa

e, repleta de bens na realidade,

Para, assim me curar

do cotidiano humano

sempre intrigante e inconstante

por nem saber amar nem muito menos

a natureza valorizar,

por isso lhe destroem sem se importar.
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VISÃO TERRÍVEL

Tive ontem uma visão

realmente terrível!

Pois, nela vi uma inteira cidade

em chamas na realidade

mas, vazia de verdade,

Por essa razão desconheço

o por que, que estava assim,

porque não vi nem bichos nem gente

somente grandes chamas presentes

que, continuamente ardiam,

Outro fato que gostaria de aqui narrar

é, que, essa cidade para mim,

é totalmente desconhecida

mas, pelas suas construções me parece

se localizar na Europa, por mim muito querida.
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PERIFÉRICO SER

Realmente todo ser que vive num local periférico

cedo ou tarde verá por certo tanto a violência

como a arte que, naturalmente sempre nasce

em todo ser periférico de verdade,

E nessa complexa realidade coexistem sempre assim,

dentre o perigo e as Artes que, naturalmente

amam e fazem, principalmente os poetas

pois, livremente escrevem com beleza e claridade,

Periférico ser que assim, enfrenta tudo enfim,

por viver num mundo realmente repleto

de maldades como também verdades

que podem até mesmo enlouquecer qualquer ser

que não se acostume com a terrível realidade

Que, no cotidiano encontram

entre o bem e o mal de verdade.
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FREQUÊNCIAS QUÂNTICAS

Li um maravilhoso artigo

numa revista americana e científica

onde o seu autor e físico afirma

no cosmo existir por todo lado

incríveis campos magnéticos

que constantemente emitem

inúmeras frequências, de fato,

E, embora ainda não saibam

a razão disso ocorrer,

relatou em seu magnífico artigo

que seria francamente impossível

sermos nesse vasto cosmo

onde apenas nesse universo

dentre tantos outros existindo paralelos

A única forma de seres inteligentes

quando nesse cosmo somente

existem mais de um trilhão de galáxias

quais, cada uma realmente possui

mais de um trilhão de estrelas,

como também bilhões de planetas e sóis.
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QUERER É PODER

Todo ser realmente lúcido

tem por obrigação de saber

que tudo verdadeiramente

naturalmente pode aprender

bastando com isso querer,

Porque querer é poder

e, por isso não acredito

quando algo realmente se quer

isso não se poder atingir,

lembrando que tudo começa com você e fim.
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ARTE SACRA

Realmente sempre admirei

a arte sacra

qual, claramente relata

seja em belas pinturas

ou impressionantes esculturas

tanto a fé como a religião

em suas diferentes formas mostradas,

Arte sacra que assim

literalmente me impressiona

como também me mostra

o poder existente

dentro da gente

que, assim naturalmente

naquele exato momento se solta,

Criando então diversas obras

que admiro e valorizo evidentemente

por simplesmente serem gloriosas.
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CRIAÇÃO BOVINA

A população mundial

está rapidamente crescendo

e, com isso fazendo

que os pecuaristas

também aumentem

seus rebanhos constantemente

para então naturalmente

poder alimentar esse mundo fecundo

pois se reproduz constantemente,

Mas, como tudo evidentemente

tem os seus limites,

então claramente vejo

que chegará um tempo

que, a criação bovina

em si mesma não chegará

para sustentar uma população

que em breve passará de 10 bilhões,

portanto realmente impossível de alimentar.
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DUALIDADE

Existimos numa criação

onde a dualidade

persiste nessa realidade

ser a dona da verdade,

Porque em tudo que se vê

está sempre presente

seja num dia claro de sol quente

ou, escuro, frio, chuvoso ou nublado

revelando-nos essa dualidade, de fato,

Para, assim, no preto ou no branco

assim vivermos observando-o

e, sem enganos calmamente analisarmos

descrevendo-o, é claro.
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RELEVÂNCIA

Nessa breve existência

temos cedo que saber

dar relevância

às coisas que amamos  pra valer,

Porque o tempo não espera

por ninguém nessa esfera

e, o quanto antes isso você aprender

melhor será o seu viver,

Por isso cedo devemos isso saber

e, evidentemente agir,

para assim o que damos relevância

em nossa vida podermos definir.
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PALAVRAS POÉTICAS

A poesia para mim

´é um mundo maravilhoso

e, realmente sem fim,

Porque nele criamos

e, palavras poéticas juntamos

e, com isso formamos

narrações quase sem fim,

Literalmente interligando tudo

incluindo até mesmo os absurdos

que vemos sem fim.
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ESTÚDIO FOTOGRÁFICO

A fotografia é outra forma de arte

com grandes finalidades

além de realmente registrarem

cada momento de nossa vida

mostrando uma realidade

magnificamente expressiva

devido o seu teor e claridade,

Por essa razão sempre vi

a grande importância

de um lugar, de fato,

ter um estúdio fotográfico

e, mesmo sabendo que

hoje em dia com o telefone celular

em qualquer momento fotos podemos tirar,

Nunca será a mesma coisa,

por causa da amizade que podemos criar

como também as fotos

proibitivas noutro lugar.
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MANCHETES DOS JORNAIS

Olhando rapidamente

as manchetes dos jornais

vejo totalmente apavorado

dramas que, de fato,

ocorrem no cotidiano

cada vez mais violento

como, é claro, confuso,

Manchetes dos jornais

que, com o passar do tempo

realmente mudaram,

pois piores ficaram

como também sensacionalistas,

portanto com isso fugindo

do bom senso artístico no passado visto,

Acredito que a razão disso

está na mudança da condição humana,

cada vez mais absurda afirmo.
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CANGACEIROS

A história do sertão localizado na região

do Nordeste brasileiro geralmente árido e seco,

foi marcado por seres violentos, de fato,

em brigas que por muito tempo duraram

entre esses grupos que abraçaram o cangaço

e os coronéis, naquela época assim chamados,

Os cangaceiros pelo seu lado, invadiam as

fazendas para roubarem de preferência gado,

levavam, matavam fazendo dele um churrasco,

enquanto os coronéis não possuíam

dinheiro, é claro, mas por terem onde chegar

grandes porções de terra para si tomado

E, nelas animais colocado, se tornaram ricos

em terra possuindo grande número de animais

e, por essa razão naquela região

literalmente tudo controlavam

usando tanto a manipulaçção como a força, é claro,

numa região onde o analfabetismo

Juntamente com a ignorância,

a história nos mostra ter sido um fato.
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FINANÇAS E FRACASSOS

O sistema capitalista, de fato,

domina o mundo, é claro,

sistema que obrigou

que todos vivam sob o dinheiro

e, sendo assim, dele sermos escravos,

Surgindo logo em seguida

o sistema bancário

e, com os avanços das tecnologias

os cartões com as suas programações

digitais e de crédito fácil,

E, graças à ganância

como também os caloteiros,

criou-se uma dualidade

nesse sistema financeiro,

tornando uns super ricos

Enquanto outros o contrário disso

e, no mundo inteiro.
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EXPERIÊNCIA ALIENÍGENA

Apesar de ser romântico

sou também naturalista e realista

e, portanto prefiro

realmente acreditar

tanto no que vejo e telepaticamente recebo

assim como nos documentos que li e leio

elaborados pela CIA, é claro,

Contanto esqueçam as manipulações

que lamentavelmente aprenderam

pelas filosofias das religiões

que, na realidade mentem e matam

criando nesse triste compasso

destruições e fanatismos, de fato,

porque as evidência são absolutamente claras,

Somos todos o produto

de experiências alienígenas

que, francamente foram erradas, afirmo.
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SERMÕES SOCIAIS

Toda palavra é válida

principalmente as expressadas

em ativos sermões

pelo padre pronunciadas

e, muito bem articuladas,

Que, por um instante pensei

estar num comício político

devido à efervecência do seu teor, digo,

Porque claramente tenho notado

esse padre em seus sermões sociais

demonstrar realmente ser capaz

de defender e falar pelo povo

que, devido aos desgostos não falam mais,



102

Pois saem nas ruas e gritam,

criando assim desordens e conflitos

por não aguentarem mais,

Por isso profundamente admiro

a coragem desse jovem padre

que, quando nessa igreja chegou

literalmente revolucionou,

por essa razão acredito

Que, se realmente fosse um político

venceria automaticamente

por defender os pobres sempre

e ser um grande orador evidentemente,

tornando os seus sermões num esplendor

De palavras absolutamente vivas

em suas magníficas narrativas

tanto escritas como faladas de fervor e amor.
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TIROTEIO

Em pleno dia

e, na nossa maior e mais importante cidade,

ocorreu um grande tiroteio

dentre gangues e policiais

em plena São Paulo de verdade,

Realidade que me chocou

ao ver o alto grau de criminalidade

nessa gigante cidade

em todos os sentidos

lamentavelmente de verdade,

Deixando com isso um grande prejuízo

tanto material como das próprias vidas

que, assim se passaram

e, naturalmente deixaram

inúmeras marcas vivas,

Que poderão se tornar

em traumas na realidade,

como vejo nos que não morreram

mas ficaram feridos no tiroteio

nessa linda e imensa cidade.
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RACISMO

Temos que ser realistas

mas não conformistas

em relação ao racismo

aqui sempre existente afirmo,

desde a sua criação,

Porque essa magnífica terra

antes de como país existir,

era formada de nativos

pelo homem branco chamados de índios

por erroneamente pensarem estar na Índia de verdade,

Portanto esse tal de "Descobrimento",

surgiu devido às tempestades

juntamente com os fortes ventos

que, assim sem lamentos

levaram as frágeis caravelas

para até a nossa terra chegarem,
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Sendo vistos por esses seres

que há muito aqui já estavam

vivendo super felizes

protegidos pelos seres que lhes criaram

mas, acabaram sendo forçados

a aceitarem uma religião pelo homem elaborado

Mas, que realmente sabiam

ser errada, de fato,

e, se isso não bastasse,

muitos mataram e descriminaram,

obrigando-os com eles se casarem

Para, assim, ajudarem a clarear

a pele dos seres que aqui continuaram

contanto, desde o seu início

que tivemos racismo

e, isso que aqui narrei é um fato.



106

MEDO

Fiquei realmente triste com essa lamentável

realidade que, claramente vi

em suas faces de verdade,

Resultado quando uma sociedade

vive o seu cotidiano mergulhada na violência

em ciclos contínuos na realidade,

Que, assim, naturalmente lhes tira da tão

desejada paz pois, por todos os lados enfrentam

inseguridade e muito mais,

Daí não ter ficado surpreso ao ver em suas faces

de terror o medo e um constante pavor

de inesperadamente se passarem,

E, apesar da violência ninguém falar

os noticiários me deixaram claro,

tornaram-se realmente diários,

daí não adiantar quererem isso ocultar,

Portanto não adianta isso quererem ocultar

por ser uma realidade, qual, temo nunca acabar.
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RELATOS

Sempre procurando ser objetivo

em versos livres relato

tanto o que no momento penso

como também vejo

no meu espaço,

Relatando então no meu cotidiano

poeticamente continuamente

relatos que assim vejo

no meu cotidiano cujo relevo

naturalmente escrevo e assim narro.
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‘SONETO’ DO BEM

Nunca desejei nenhum mal a ninguém

mesmo àqueles que isso mesmo

por desconhecerem a verdade

e, por isso, a maldade terem abraçado

ou pela simples inveja

ou, por realmente não terem a capacidade

de fazer tudo aquilo que faço,

Essa narrativa é um fato

porque isso sempre ocorreu na minha vida

apesar de ter sérios problemas na vista,

por isso, francamente nunca entendi

essa estúpida mentalidade,

que leva tanta gente a perder

o precioso tempo com essa bobagem,

Porque na realidade

o tempo rapidamente passa de verdade

e, passar uma vida somente a desejar

tanto o mal como também alguém invejar

realmente prova estarem aqui

apenas tomando espaço,

além das ruindades que constantemente fazem.



109

IMPLICAÇÃO

Em muito breve, pelo menos ao meu ver,

irá definitivamente haver

uma grande transformação

nesse já velho mundão,

Tudo porque, o que muitos agora estão sabendo

por, como eu, documentos outrora secretos estarem

 lendo, por terem sidos silenciosamente

colocados ao domínio público, de fato,

porque fora isso que ao congresso exigimos,

E, apesar de acreditar ultrapassarem de um milhão,

infelizmente nem todos podem claramente ser lidos

devido à tinta preta que lhes cobrem afirmo,

mas aqueles que no todo ou parcialmente podemos

ler revelam uma realidade diferente da que
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Desde criança que fomos ensinados

mas, que são mitos e não verdades,

porque claramente revelam

que seres extraterrestres nos trouxeram

até aqui de outro planeta,

Contanto diretamente colidindo

com os ensinamentos bíblicos

portanto da religião que atesta

que Deus criou tudo, de fato,

quando esses documentos mencionam

Que fomos elaborados por seres gigantes

na mitologia chamados de deuses

mas, que, realmente nos revelam

serem seres extraterrestres super avançados

e, que tudo criam e criaram,

Implicando com isso uma total revolução

e, contanto transformação

tanto na nossa torcida história

como até mesmo na existência do próprio Deus, é claro.
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GIGANTES

Devido à existente manipulação vinda principalmente

pela seita evangélica, o mundo lamentavelmente

persiste na escuridão por causa dos errôneos ensinos

que propositadamente fazem para então segurarem

o poder mesmo que para isso escondam a verdade,

Confesso que, pelo menos quanto a mim, realmente

neles nunca acreditei porque desde criança que tive

contatos não com seres gigantes, mas com seres

que, agora entendo serem avatares contanto

bons espíritos por serem quânticos de verdade,

Mas o absurdo de tudo isso que, para mim só

confirmou essa realidade sobre essas seitas,

quem realmente são de verdade é, que, quando

contei aos pastores sobre esse fato que comigo

ocorreu no passado foram unânimes em me

afirmar se tratarem de demônios por desconhecerem

ou não quererem que essa realidade fosse revelada,
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Fazem isso por claramente manipularem

e, portanto enganarem seus fiéis,

porque até mesmo os judeus têm um livro

intitulado "Gigantes", que estudam e ensinam,

assim como os textos encontrados

numa religião na Índia e que datam

quase mil anos antes da bíblia ter sido editada

assim como os textos samaritanos

Que, claramente narram sobre os gigantes

que não apenas nos criaram

e, pelos cristãos foram erroneamente

ou, propositalmente chamados de "Anjos caídos",

devido ao controle que elaboraram,

porque por todo esse mundo encontramos, de fato,

diversos tipos de construções que provam

terem sido feitas pelos gigantes

Como no caso das pirâmides encontradas

na África, Américas, Ásia e até mesmo na Europa,

mostrando que estiveram por todo esse mundo,

daí urgentemente temos de mudar a nossa história

não narrando mitos, mas realidades históricas.
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ENCONTRO INFORMAL

Totalmente descontraídos estávamos

nesse encontro informal

que até apareceram

filhos dos professores

para saborearem do churrasco, é claro,

E, por ser verão

seminus estávamos,

com os nossos calções

e, realmente bronzeados

ao lado da piscina cuja água cristalina

atraía a todos, de fato,

E, por ser o nosso aniversário

pois tenho um maravilhoso irmão gêmeo,

sob o sol e o belo cantar de inúmeros pássaros

mergulhamos com grande alegria

sob o atento olhar dos pássaros.



114

MONARQUIA

Nunca vi com simpatia essa tal de monarquia

cuja arrogância e soberba sofreram a vida inteira

e, devido a essa besteira criada de sangue azul

tornaram-se numa total piada,

Porque como Democrata e Socialista naturalmente

sempre entendi, assim como Jesus Cristo,

que sempre devemos olhar para toda a sociedade

e, nessa realidade abraçarmos literalmente todos,

de fato, ignorando a nobreza, é claro,

Porque quem trabalha é a plebe, os reais nobres,

e, essa nobreza monárquica é totalmente podre,

pois criaram um sistema que explora sem consciência

os pobres, que só assim realmente são devido ao

esquema e manipulação criado por esses vagabundos

Sem ética, mas cujo ego e orgulho lhes impede

de reconhecer o mal que fazem sem nenhuma compaixão.
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INFINITO OLHAR

É realmente urgente e preciso

sabermos olhar afirmo,

tanto no atual presente

como para o passado sempre

e, assim naturalmente

o futuro se imaginar continuamente,

O motivo de aqui narrar isso,

é porque tudo existe interligado

e, sendo assim, é claro,

para não nos afundarmos

no labirinto dos nossos pensamentos

então naturalmente temos

Que realmente ter

um infinito olhar,

sempre mapeando como imaginando

tudo aquilo que queremos criar

para nunca ficarmos desprevenidos

e, portanto surpresos

Quando o inesperado

em nossa porta se apresentar.
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EVIDÊNCIAS

Quanto mais leio e releio

documentos outrora secretos

como diferentes textos

considerados totalmente sagrados

pelos fiéis dessas denominações religiosas

como a bíblia, koran, talmat, hindu e textos samaritanos

traduzidos para o inglês, de fato,

então claramente vejo que nesse já distante passado

tudo que os nossos antepassados viram

deixaram nitidamente registrado,

Portanto e olhando por esse ângulo

as evidências que fomos criados

não por um Deus mas por diferentes "deuses",

como em todos esses textos são chamados

e, pelo menos ao meu ver, tem a ver

com as grandes tecnologias que apresentaram
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quando com os humanos que elaboraram

inesperadamente se apresentaram,

por isso por eles foram chamados

tanto de gigantes como de deuses,

Outro motivo que vejo realmente claro

em relação a razão pelo qual

muitos não sabem sobre essa magnífica realidade

que o humano no passado fora por esses seres

inseminado, seres extraterrestres e tem

naturalmente a ver com os mais de dois mil anos

que o sistema vem nos alimentando

com narrativas de puras mentiras

e, por crescermos sob esse engano

como também um sigilo igual a um túmulo,

Torna-se realmente difícil se analisar tudo isso

mas, as evidências estão por todo lado,

de textos aos megalíticos,

como as pirâmides encontradas

e não somente aqui,

pois estão por todo esse sistema solar, de fato.
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SÉCULO CIENTÍFICO

Devido a nossa natural evolução estamos através

do conhecimento rapidamente nos autoconhecendo

como também nos transformando porque estamos

criando com isso robôs totalmente autônomos digo,

Porque esse século em que atualmente estamos

tornou-se verdadeiramente científico, e até mesmo

a religião está se interligando pelo fato

que o moderno humano para o espaço e a ciência tem

olhado e, automaticamente se vendo em tudo isso,

Que outrora com medo analisava a sua própria

história mas, não acontecendo agora,

pois conforme vai entendendo graças ao atual

conhecimento, está se transformando

E, nesse incrível processo mudando

a sua própria história sem agonias ou prantos.
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ATOLEIRO

Devido à falta de capacidade

dos nossos corruptos políticos

os anos naturalmente passam

e, nos deixam atolados

como tamvém famintos,

Graças às inúmeras farsas

por esses bandidos criadas

de total inutilidade

para a sociedade

tornando assim uma realidade

Que, realmente não passa

de um grande atoleiro

assim como desgraça

em que a maioria se encontra, de fato,

por acreditarem nesses palhaços

Que só pensam em si mesmos,

quanto a isso está claro.
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SEGUIDORES DO NADA

Uma das coisas por mim vistas

nessa minha estrada

são seres sem nenhum poderes

por francamente não terem

ambição para aprenderem

e, portanto crescerem

optando nesse complexo processo

realmente nada fazerem,

E assim infelizmente existem

literalmente vagabundando

se viciando e escravizando

roubando, mentindo e matando,

e por causa disso,

morrendo ou passando

longos anos prisioneiros

por causa dos delitos cometidos,

Portanto se tornam seguidores do nada,

e assim partem nessa triste realidade

pelos vagabundos semeada,

porque essa filosofia é somente

por esse tipo de gente encontrada.
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EXPLOSÕES MISTERIOSAS

Desde aproximadamente uma década

que o mundo vem escutando

e, assim reportando

tanto os diferentes barulhos

como literalmente as explosões

que repentinamente surgem sem razões,

Mas, como nada realmente acontece

sem uma devida causa,

ficou agora comprovado

por um grande vidente e sábio

que, após algum tempo à distância vem

usando a ciência da meditação

juntamente com a mapeação

Usando apenas a sua mente,

segundo ele esses esquisitos barulhos

são provenientes de aviões supersônicos
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secretos americanos e construídos

com a tecnologia extraterrestre,

têm três turbinas e são invisíveis,

Voam literalmente para diferentes lugares

e, quando atingem uma altura absurda

passam a usar apenas o ar

mas sem perder a sua velocidade

nem também a sua invisibilidade,

e já estiveram em 22 sistemas solares

E até já fazem um excelente comércio

com diferentes civilizações

que, em troca pelas tecnologias

podem literalmente levar daqui

o que entenderem na realidade

incluindo até mesmo nós,

Por isso não nos revelam

essa impressionante verdade

por naturalmente temerem

uma grande rebelião

em todo o mundo na realidade.
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REVELAÇÃO

Entre os dias 6 e 8 de março de 1981,

o presidente americano era Ronald Reagan,

ele estava cumprindo o início do seu primeiro mandato

dentre os dois que teve pelo partido republicano,

Foi exatamente nesse momento

que, em Washington ele teve uma secreta reunião

e, ali ficou sabendo da existência alienígena,

documento conhecido como "Reagan briefins",

que claramente relata a presença extraterrestre aqui,

Nesse primeiro encontro dentre muitos

que teve durante os oito anos como presidente,

ficou sabendo sobre o planeta Surfo

existente na galáxia via láctea há quatro anos de nós,

Foi informado sobre a presença extraterrestre

no fundo dos oceanos, lagos, montanhas

como também sobre a hibritização

que ess seres há muito que vêm fazendo

e, que o humano é um ser híbrido criado por eles então,
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E, que os que atuam nesse universo

foram pela inteligência americana (CIA e mais 17 outras)

classificados em cinco grupos,

EBANS, seres brancos e considerados como amigos

por terem feito diferentes tratados conosco,

Arcalóide, entendido serem os deuses nos textos

samaritanos, vários tipos de seres conhecidos como

cinzentos totalmente robóticos e em parte robóticos

(criados pelos EBANS), assim como diversos seres

parecidos com humanos sem serem,

Os que se parecem com espíritos de luz por iluminarem

se materializam quando querem, e os tipos hóstis

que são comparados a lagartos, também têm a tecnologia

da camuflagem, acredito que por causa disso

O governo americano decidiu não revelar

o que há muito já sabem

para pânico na sociedade evitarem

especialmente quando temos o cristianismo dizendo

sermos a única civilização inteligente,

contanto fugindo dessa realidade.
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RAZÕES DE VIVER

Todo lúcido ser

tem uma diferente razão de viver

para, então, naturalmente poder

tudo aquilo que sonha fazer,

Porque evidentemente sabe

que a vida logo passa

e, assim nessa graça

construir com amor e raça

seu bem-querer.
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VIDA

A vida é naturalmente repleta

de vários caminhos

onde as bifurcações

como também as encruzilhadas

podem às vezes nos desviar

do caminho onde estava a caminhar,

Para, assim, realmente atrapalhar

como também retardar

essa árdua caminhada,

sem falar dos labirintos

Que sempre nos prejudicam

devido as suas incontáveis estradas,

tudo isso encontramos nessa vida

finita, complexa e vasta.
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ESPÍRITO

Todo ser vivo

tem dentro de si um espírito

e, por isso vive e existe

no campo físico,

Acontece que ultimamente

nas revistas mensais geralmente

e, exatamente intitulada Ciência,

tenho lido diversos artigos

Escritos por cientistas Doutorados,

além de serem renomados,

que o espírito é entendido

ser quântico, de fato,

Por essa razão pode estar em qualquer lado

e até mesmo se multiplicar,

outrora isso fora entendido como assombrações

mas, agora, é naturalmente visto

Como aparições em diferentes dimensões,

podendo também serem holográficas,

porque evoluímos no conhecimento,

daí termos diferentes conclusões
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MICRO NOVA

O cosmo é um lugar fascinante

da mesma maneira que é intrigante

pelo fato de realmente ser vivo

e, assim, naturalmente explosivo

como também totalmente inconstante,

Por isso, alguns cientistas afirmam

que, por tudo coexistir em ciclos

então o sol em breve emitirá

uma micro nova

e, com isso, todo o gelo se deteriorará,

Causando no céu uma parede de fogo

e, na Terra um outro dilúvio

que, literalmente tudo destruirá

e, pensativo fiquei por a bíblia ter estudado

e, portanto saber que esse planeta será destruído

Mas, porque Deus ter por Ele mesmo jurado

nunca mais destruir a Terra por dilúvio

mas sim por fogo, de fato,

então tenho que dizer que nisso

os cientistas estão enganados.
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NEVASCA

Nevou nessa passada noite

daí o cenário ter agora mudado

e, de branco momentaneamente pintado,

criando assim uma beleza, de fato,

Por essa razão embebido nesse magnífico quadro

calmamente realmente estou

tomando o meu café matinal

e aproveitando por ser naturalmente apaixonado

pela natureza, é claro,

Assim como por saber

que mais tarde irá chover

e, portanto derreter

essa neve que agora cobre tudo

e, com isso criando esse maravilhoso cenário.
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LINGUAGEM MATEMÁTICA

Analisando tudo que até aqui aprendi

por ler documentos tidos como secretos

cheguei à clara conclusão

que esse cosmo na realidade

está repleto de seres alienígenas de verdade,

Que, como nós, criaram e criam

e, a razão que realmente são

em alguns casos mil anos da gente mais avançados

é porque esses seres nos criaram

daí serem mais antigos que nós, é claro,

Por isso a língua que falam

ser considerada além de universal

uma pura e complexa matemática

onde os símbolos unidos têm uma voz

por gerarem sons além dos seus tons,

Deixando-me boquiaberto e totalmente maravilhado

com o seu impressionante conhecimento

algumas vezes coloridos e magníficos

por serem totalmente holográficos

e, múltiplos, de fato.
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VELHOS COSTUMES

Todos os dias se encontravam

no mesmo bar, é claro,

para então conversarem e beberem

fumarem e comerem

os tira gostos adequados,

E, assim, realmente vivem

o seu triste cotidiano

chegando lamentavelmente ao ponto

de literalmente ser carregado

ou, na calçada de uma rua deitado

Devido ao grande álcool ingerido

e, todo vomitado,

graças ao vício incontrolável

de beber mesmo sabendo

que em breve perderá o seu fígado

E, por causa disso morrerá

nesse cotidiano de maus tratos

que ao seu corpo realmente magro

devido a esse terrível vício

infelizmente diariamente dar.
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IMPUNIDADE

Existimos sob dois sistemas

e, essa é a realidade,

um que cobre os seus olhos

para todo tipo de impunidade

protegendo quem é rico de verdade

enquanto o outro realmente prende

dando sentenças de longos anos

a todo aquele que é pobre

ou minoria na realidade,

Justiça que assim claramente revela

a real existência

desses dois sistemas

apesar de publicamente não dizer

e, pelo menos quanto a mim,

realmente não precisa fazer

devido às claras evidências

que as estatísticas apresentam

tanto nos altos números de mortos

Como também dos por longos anos encarcerados

sem nenhum direito e diariamente sofrendo

terríveis abusos, de fato.
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OBRAS LITERÁRIAS

Analisando os nossos escritores

que no passado diferentes obras criaram

vejo o quanto um idioma

com o passar do tempo realmente muda

pois, com outras línguas termina interligado,

Portanto lendo essas obras elaboradas

por esses escritores vejo no passado

o idioma português se assimilava

com o continental escrito e falado em Portugal,

Mas, quando analiso as obras literárias

surgidas no início do século 21,

vejo uma clara transformação

do português arcáico em relação

à entrada de novas palavras na narração

Principalmente vindas do italiano e do inglês

e, com isso derrubando o francês outrora muito

usado em nosso idioma, provando com isso,

que as palavras se interligam, de fato,

Aumentando assim tanto o conhecimento

como a beleza e grandeza, que as palavras têm.
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HOLOFORMAS

A ufologia está no mundo avançando

e, com isso realmente mostrando

uma nova realidade

tanto para a ciência

como para a nossa própria história

verdadeiramente supressa e enganosa,

Mas mesmo assim agora descobri

lendo documentos outrora secretos,

que a holoforma é uma tecnologia holográfica

bastante usada pelos seres extraterrestres

que, segundo a própria CIA fazem

eles tanto criarem algo

como também mudarem de forma,

Alguns países já possuem essa tecnologia

como claramente é o fato

dos Estados Unidos, Israel, Rússia e China,

nações que há muito que têm contato

e, que, até mesmo com esses seres trabalham

daí serem tão avançadas tecnologicamente

e, provam isso com as suas armas de plasma.
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PASSO A PASSO

Não adianta tentar correr

nem muito menos procurar cedo voar,

porque nessa magnífica

mas complexa natureza

tudo tem o seu devido lugar,

Portanto em vez de me alterar

na tentativa de logo alcançar

o meu objetivo,

prefiro passo a passo caminhar

e, assim, continuar construindo

Sempre no meu cotidiano

exatamente isso.
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EXTRATERRESTRES

Desde criança que lhes vi

mas erroneamente pensava

se tratarem de espíritos,

vendo anos depois

com o meu amadurecimento

não se tratar disso,

Tudo bem, o tempo passou...

mas, por ter a fundo mergulhado

para, isso melhor entender, é claro,

verifiquei se tratar na realidade

não em assombrações, mas importantes aparições

quais, finalmente entendi, de fato,

Porque claramente vi se tratar

de seres extraterrestres super avançados

que realmente nos criaram

e, quanto a questão de em minha frente

aparecerem e desaparecerem,

Tem a ver puramente com a tecnologia

que possuem evidentemente.
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FANATISMO

Devemos sempre cuidar

da nossa complexa mente

para então não se tornar

fanático e assim passar

como tantos outros seres

em números sempre,

Porque é assim sinceramente

que lamentavelmente

muitos realmente se tornaram

e, assim infelizmente existem

totalmente manipulados

e, nesse complexo processo

Prosseguem nessa ilusão

se autoenganando como enganando

muitas vezes inconsciente

devido ao que permitiram

as suas mentes erroneamente

seja a política, esporte ou a religião

Se tornarem totalmente fanáticos

só por não entenderem

que tudo isso é em vão.
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RELÍQUIAS ARQUEOLÓGICAS

As relíquias que temos

espalhadas por todo o cosmo

quando forem escavadas

e, assim, propriamente resgatadas

então naturalmente nos contarão

tanto o que ocorreu

nesse já longínquo passado

como também o que ocorre

constantemente nele, de fato,

Porque na realidade é pura ilusão

pensarmos que nos outros lugares

desse cosmo super habitado

e, realmente vasto, que a vida pacificamente

ocorre muito pelo contrário,

pois no cosmo existem incríveis guerras

perpétuas, graças ao bem e o mal

Que se enfrentam constantemente

pelo domínio evidentemente,

é assim desde a sua criação.

e, não mudará obviamente

essa é a minha conclusão.
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CRÍTICA VÁLIDA

Fico realmente impressionado com a Academia

Brasileira de Letras, por lamentavelmente continuar

com a mentalidade da Academia de Letras Francesa

do século 17, qual foi baseada com apenas

40 membros, contanto criando uma cópia exata,

Isso é um total absurdo, pois, quando vejo o

nosso tamanho comparado com um continente

como também os altos números da nossa população

então claramente vejo que essa atual Academia

tornou-se obsoleta e sem simpatia,

Portanto deveria se tornar realmente num museu

e, fisicamente se transportar para Brasília

e aumentar realisticamente o seu número para mil,

isso refleteria melhor o quadro desse nosso

Brasil amado dando-lhe

maior prestígio e vigor, é claro.
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REFLEXO

Para uma nação obter

um nome que

possa em todo o mundo ser

realmente respeitada e reconhecida,

em primeiro lugar terá

a sua sociedade educar,

Somente assim será

o que realmente todos sonharam,

caso contrário não passará

de ouvir lá fora piadas

devido à ignorância da raça

por não crescer e assim não mudar,

Porque o mundo não para

e nem nunca parará

para nos esperar

e, se você isso não enxergar

então para trás continuará

vendo os outros correndo na frente

Realmente velozmente,

porque é isso que o saber dá.
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MENTALIDADE DE ZÉ MANÉ

Enquanto o Brasil tiver

essa mentalidade de zé mané

infelizmente continuará

de braços cruzados ao Deus dará

e, na dependência de outros

lamentavelmente ficará,

Porque nós somos quem nós achamos ser

mas para isso depende  do querer

para podermos mudar

essa estúpida mentalidade

que, na realidade só fez dificultar

O nosso crescimento

por não terem a capacidade

de por si mesmo pensarem

e, assim, naturalmente criarem

como todos na verdade

para, então, do chão se levantar

E, assim, francamente

nunca mais deixar de no alto voar.
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CARÍCIAS

Sempre quando chega a noite

e, no jardim estou

admirando todo esse esplendor

que o cosmo a todos oferece com fervor,

ao meu lado no banco se sentas

e, verdadeiramente me esquentas

com carícias devido ao amor,

E, assim, por um tempo ficas

e até mesmo analisas

esse maravilhoso universo

que, apesar de complexo

tem vigor, fulgor e vida,

para, nas carícias continuarmos

amando tudo, é claro,

Perante os atentos olhos

de um belíssimo gato

sentado ao lado do portão, de fato.
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SILVÍCOLAS

Na selva vivem

totalmente felizes

com as suas famílias

que arduamente trabalham

por gostarem, de fato,

da floresta cuidar,

Silvícolas que assim coaexistem

com os diversos nativos

aqui existentes

que, assim naturalmente convivem

em respeito mutuamente

pela natureza profundamente amar.
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LIVRO ABERTO

Precisamos ter a coragem

e dizer na realidade

aos seres que pretendem

na política ingressarem

que jamais aceitaremos

conversas fiadas

devido tudo que agora sofremos

por nos terem mentido

usando discaradamente máscaras,

Que tanto nos iludiram

deixando-nos decepcionados

com esse ridículo quadro

em que realmente chegamos

e, com isso naturalmente criando

além de uma grande confusão

como também frustração

devido não somente o estado político

em que ficou a nossa amada nação

Mas, também a triste situação

em que muitos existem

nessa gigante e rica nação.
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FORMAÇÃO

Numa revista americana e científica recentemente

saiu um artigo por um Doutorado escrito

e, perito em formação que, devemos incentivar

a ler toda criança depois de alfabetizada, é claro,

pois isso fortalece o laço que terá pela leitura

por toda a sua vida,

Concordo plenamente com esse educador

e, aqui quero dizer que mamãe quando

tinha cinco anos realmente nos acostumou

todas as noites antes de dormirmos

escutarmos ela ler até, de fato, adomecermos

e, até hoje me lembro do título desse precioso

livro intitulado "O Pequeno Príncipe", que

literalmente me deixou pela leitura apaixonado,

E, por ter tido uma maravilhosa mãe

que se desdobrou para nos criar e educar

desde cedo vi porque aprendi

tanto a ler como escrever e assim entender

a ciência do saber, de fato.



146

CORAÇÕES DE PEDRA

Fico realmente abismado

com as condutas que muitos fazem

revelando-nos uma realidade

outrora impensável,

Daí realmente ver

ser um caso vindo do seu íntimo

que vulgarmente chamamos do coração

mas, que sei ser um termo errado,

Porque de onde vem, de fato,

é realmente da razão

mas, quando não existe uma consciência

então naturalmente faltará a sapiência

E, é exatamente aí

por não existir a compreensão

e, devido ao descontrole emocional

a violência surge como opção

Totalmente impensada por ser irracional,

daí formar corações de brasa.
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DELEITAÇÃO

Quem ler verdadeiramente viaja

e, sem precisar sair de casa,

daí me deleitar com a leitura

devido às inúmeras aventuras

sem ter de me arriscar,

Por essa razão me deleitar

tanto com o que escrevo

como com tudo que leio

por claramente entender

gerar saber e prazer nesse lar.
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INDÚSTRIA

O homem erroneamente elaborou

um sistema totalmente louco como

também escravista,

por destruir para poder consumir

e, assim gerar riquezas

realmente ilusórias com toda certeza,

através de um sistema

intitulado capitalismo

francamente abusivo

E, como se isso não bastasse

para aumentar a manipulação

criaram o que chamaram dinheiro

tanto em moedas como em papéis

onde usaram o sistema matemático

de números sempre crescentes

para definirem o seu valor

e, baseado nessas sujas moedas ou notas
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Uma imensa indústria criaram

qual chamaram de bens de serviço

mas, que nisso tudo fora vendido

e, até mesmo o humano

por ter se escravizado

sob um sistema de vícios

onde o ser só é visto e respeitado

não pelo seu valor,

Mas pelos bens que possui

mesmo sendo adquirido errado

por tudo simplesmente ser visto

como uma indústria, de fato.



150

TUDO ESTÁ TORTO

Sei que não nasci num mundo perfeito

mas, tudo que realmente vejo são terríveis

defeitos em nada singulares, pois, em nome

da verdade tenho que dizer por claramente ver

que tudo está nesse mundo torto

e, essa é a triste realidade,

Porque lembro-me quando era criança

como todos se tratavam com amor, lealdade

e dignidade, porque realmente o respeito

todos tinham de verdade,

enquanto hoje na realidade

vejo muitos na contra-mão andar

sem verdadeiramente se importar

Nem com o que dizem

nem muito menos com o que fazem

e, em nome dessa triste verdade

nem a si mesmo se respeitam,

pois com os vícios abusam

até mesmo o próprio corpo

tão grande é essa maldade.
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ARVOREDO

Gosto imensamente de olhar

como também de ficar

sob a sombra das árvores

para, assim na realidade

poder de verdade

tanto observar como respirar

principalmente quando chega o verão

e o sol tudo queima sem vacilar,

Por isso aproveito e, sob a sombra

desse belíssimo arvoredo

parte da tarde fico escrevendo

ou simplesmente observando

essa paisagem cujo encanto

naturalmente me inspira

como realmente fascina

quando vejo e escuto

Pássaros de raríssima beldade

livres voando a gorjear

nesse paraíso de verdade.
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TEMPESTADES SOLARES

A nossa estrela Mor

por ser um astro vivo

é totalmente imprevisível

em relação aos seus atos digo,

Pois o pouco que conhecemos

sobre esse sistema solar

vejo que sempre está

prestes a se mostrar,

Mas, por ainda não lhe conhecermos

na sua totalidade

então, quando surge uma tempestade solar

geralmente já é tarde

Para na realidade

defendermos de verdade

de suas tempestades solares

que emitem plasmas de verdade,

Que podem assim seriamente danificar

tanto os nossos satélites

como a comunicação, energia e tecnologia

que dependemos para se integrar.
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RELIGIÃO

Qualquer ser que profundamente estudar

ou realmente ler e entender

essa complexa filosofia

cedo ou tarde irá ver

uma estranha dualidade

de construção e destruição

nela existente de verdade,

E a razão dessa realidade ser assim

é porque a filosofia da religião

fora criada pelo humano

que, realmente adora o engano

daí existir nessa manipulação

contanto, contribuindo sempre com a corrupção

contribuindo com isso com a dor e o pranto,
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Devido às constantes brigas guerras e terríveis

perseguições feitas em nome de Deus

que, do seu apogeu deve estar horrorizado

com a ignorância que, de fato,

formou esse tão triste e bárbaro quadro,

Porque se realmente prestarmos atenção

quando simplesmente oramos

ou, com Deus mesmo conversamos,

veremos que a religião é um veneno

como também arapuca,

pois não salva, mas causa desgraças

tanto para a vida física como para o espírito,

Porque, quando o corpo deixar uma outra

realidade verá e, naturalmente entenderá

que não precisava de fazer o que fez

quando dentro de um corpo mortal viveu

e, erroneamente aprendeu a discriminar

e até mesmo matar e odiar,

quando Deus é amor e nada disso criou por nos amar.
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RETRATO NA PAREDE

Tinha terminado de almoçar

e, um delicioso café tomar

quando os meus olhos se depararam

com o teu retrato

e, ali te olhando calado

por um tempo fiquei,

Porque do passado lembrei

e, por isso tentei não mais derramar

as lágrimas devido à dor

da tua súbita partida

que tanto marcou a nossa família

pelo vício que teimaste abraçar.
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A AMÉRICA QUE NÃO CONHECI

Desde cedo que aprendi

somente a verdade dizer

e, por realmente ser assim

devido à formação que recebi

de valores morais e éticos,

confesso até hoje ser assim

por claramente ver ser o certo,

E, quando para aqui imigrei

confesso que continuei a ser

a mesma pessoa que sempre fui

e, fui muito bem recebido

em todo lugar onde estive afirmo,

apesar de ver racismo e isso também ler

e levemente comigo ocorrer,

Precisando contanto dizer

que, a América que conheci

não fora essa atual

repleta de discriminações e racismo
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por seres brancos que aqui nasceram

mas, que se esquecem serem também imigrantes

porque o legítimo americano são os nativos,

Erroneamente chamados de índios

só por serem deles diferentes,

por isso a todos digo,

a América que conheci não foi essa

mas sim uma América cuja aquarela

lhe tornou e lhe torna bela

por claramente mostrar a essência

Do povo que aqui está

lutando, aprendendo e criando

numa vibração sem cansar,

essa foi a América que conheci

estudei, trabalhei e me integrei,

por isso agora afirmo,

esses que hoje discriminam não irão durar.
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OS VALORES DE HOJE

Os valores de hoje realmente vos comparo

com o que o nosso corpo expele naturalmente

com gosto quando momentaneamente está

no trono das feses, pois, é assim realmente

que o mundo agora está,

Porque hoje em dia quase todos

colocam o dinheiro em primeiro lugar

e, francamente sem pensar no atoleiro ficam

sem realmente ligar para os valores morais

nem muito menos éticos ou judiciais,

por erroneamente acharem

Que o dinheiro pode na realidade

de tudo lhes salvar e, por assim pensarem

driblam a felicidade e miseráveis se passam

nessa vida que abraçaram numa contínua aparência

e sem amigos para no ouvido contarem

Ou no ombro livremente chorarem

pelos valores realmente chutarem

e nunca terem a bondade

de alguém por caridade ajudar.
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FREQUÊNCIAS

Analisando como, de fato, operamos

em relação aos pensamentos

que constantemente recebemos

claramente vejo

se tratarem de frequências

recebidas pela nossa mente

por realmente continuamente

interligada com o cosmo está sempre,

Por essa razão evidentemente

naturalmente acreditar

que não possuímos

o que chamamos de livre-arbítrio

por erroneamente acharmos

que somos nós quem tudo pensamos

e, por isso decidimos,

quando na realidade e por outro lado

Somos constantemente manipulados

por sermos meras marionetes

nas mãos desses seres que nos elaboraram.
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SENTIMENTOS MALÍGNOS

Todo aquele que maltrata

destrói ou até mesmo mata

tem sentimentos malígnos

porque tudo que vem do Altíssimo

tanto é bom como é de graça,

Portanto pensem nisso

como também reflitam,

porque o mal realmente existe

e, se para ele se abrires

verás que tanto é ruim como preciso,

Aprendam rapidamente isso

e sigam uma vida de bem.
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HISTÓRIAS RELIGIOSAS

O ser humano foi criado não por Deus, é claro,

e porque nele foi adicionado um cérebro, de fato,

que naturalmente com o cosmo constantemente

é evidentemente conectado, então obviamente produz

diversas histórias que, na realidade são ditas

telepatica e realmente à distância geralmente,

Daí obviamente duvidar

das muitas histórias religiosas

tanto na forma contada

por gerações pela bocas passadas

como também as narradas

e folclores viradas, exatamente

por sermos seres criativos

e, por isso produtivos, como também

por sermos interligados

nesse cosmo super inteligente

E realmente repleto de seres

incluindo os que nos criaram.
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GRANJEIROS

Viajando pela zona rural

desse imenso Estados Unidos,

perante inúmeras fazendas

e variadas plantações

tanto cheirei como ao longe avistei

uma grande granja

onde também à distância

se podia claramente ler

que, tanto vendiam ovos como comida,

Porque naquela propriedade

de muita terra na realidade

existiam diversas fruteiras

além das frutas que plantavam

juntamente com as verduras

e, quando as estações frias chegavam

por lhes terem congelado

tudo aquilo que colheram

faziam tortas, bolos e pratos

que, assim vendiam

ao público que lhes visitava.
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