
1

São Paulo
Editora Sucesso

2022

Silvio Parise

VERSOS
DIVERSOS

1ª edição



2

Coordenação editorial
Denise Barros

Revisão
Silvio Parise

Projeto gráfico e
Diagramação eletrônica

Celeiro de Escritores

Capa
Claus Ritter

www.celeirodeescritores.org

©2022 Silvio Parise
Brasil

P221v PARISE, Silvio
Versos Diversos / Silvio Parise.
São Paulo, SP :  Ed. Sucesso, 2022.

156 p. ; 23 cm.
ISBN  978-65-8853-008-5

1. Literatura brasileira. 2. Poesia.
I. Parise, Silvio. II. Título.

821.134.3(81)
82-1(81)



3

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 53 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 recebidos
por prestigiadas Academias de Letras:
- Coletânea Brava Gente Brasileira em Terras Estrangeiras
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– Vol. 2 – 9th Brazilian International Press Award –
Flórida – Estados Unidos (2006)
- III Prêmio Varal do Brasil de Literatura -“Natal em La
Salette” - Poesia – Menção Honrosa – Genebra –
Suíça(2015)
- XII Concurso Literário Poesias sem Fronteiras – “Amor:
Um Sentimento que Desconhece Fronteiras” - Menção
Honrosa Internacional (2016)
- 26 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 –
“Reciprocidade” - Poesia Internacional – Destaque Literário
Internacional (2017)
- 27 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “A
Nossa Literatura” - Crônica Internacional – Terceiro Lugar
(2017)
- 28 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “Quando” –
Poesia Internacional – Destaque Literário Internacional (2018)
- 28 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “O
Poder do Conhecimento” – Crônica Internacional – Primeiro
Lugar (2018)
- III Prêmio Literário Gongaga de Carvalho – ALTO –
Crônica – Menção Honrosa (2018)
- 29 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “Revolução
Cultural” - Poesia Internacional – Segundo Lugar
(2018)
- 30 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 –
“Tecnocracia e o perigo da escravidão” - Poesia Internacional –
Destaque Literário Internacional (2019)
- IV Prêmio Literário Gonzaga de Carvalho - ALATO -
Crônica "Quantum e a realidade da multiplicidade" - Menção
Honrosa (2019)
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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 Obrigató-
ria" - Destaque Literário Internacional (2020)
- I Concurso de Crônicas - AIUC - "Crítico olhar" - Quinto
Lugar (2021)
- 34 Concurso Literário Internacional de Poesias, Contos e
Crônicas ALPAS 21 -
Poesia Internacional - "É tudo uma questão de mentalidade" -
Primeiro Lugar (2021)
- VI Prêmio Literário Gonzaga de Carvalho - ALTO - Crônica
"Extraterrestres e a realidade das criações" - Menção Honrosa
(2021)
- VI Prêmio Literário Gonzaga de Carvalho - ALTO - Conto -
"Encantado lugar" - Menção Honrosa (2021)
- 36  Concurso Internacional de Poesias, Contos e Crôônicas
ALPAS 21 - Poesia Internacional  -
"Universo consciente" - Destaque Internacional em Poesia
(2022)
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PLANTEM ÁRVORES

Vamos realmente reverter

essa triste realidade

de constantes destruições

contra essa preciosa natureza

que tanto precisamos de verdade.

Contanto vamos imediatamente mudar

essa estúpida mentalidade

plantando inúmeras árvores

para, assim, podermos de verdade

ar puro respirar

como também vivermos

dentre um belíssimo pomar

de árvores por nós plantadas

para as nossas vidas nessa estrada

verdadeiramente melhorarem.
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PASSAGEM

Analisando na realidade

quem realmente somos,

cheguei à magnífica conclusão

sermos seres quânticos

e, porque a nossa natureza é assim,

então não morremos enfim

pois, apenas nos passamos por aqui

e temos um tempo determinado,

por isso quando somos chamados

deixamos a nossa armadura totalmente frágil

e, retornamos ao campo sagrado

para, assim, nesse imenso teatro

outro papel receber, de fato,

nesse ciclo sem fim.
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MERGULHO NO TEMPO

A história me revela

existir momentos de clareza

entre os humanos

que, sem nenhum engano

evidentemente que não são irmãos,

caso contrário não existiriam

realmente sempre brigando

e, com isso, futilmente se ferindo.

Portanto nesse mergulho

claramente vejo isso

infelizmente ocorrer afirmo,

literalmente digo,

por toda a nossa complexa

e sangrenta história.
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OS DEMÔNIOS ESTÃO AQUI

Analisando o que vem ocorrendo

nesse país que pensa não ter um fim,

então apavorado vejo

que os demônios estão aqui.

Sempre realmente planejando

e, armadilhas colocando

para literalmente outros caírem

pois, de fato, insistem

em constantemente prejudicar

o mundo que assim cada vez mais está

prestes a explodir

devido aos planos executados

pelos demônios que estão aqui.
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CRENÇA MISSIONAL

Como brasileiro e poeta

acredito a minha missão ser

independentemente da visão ideológica

que tenho e gostaria

ver no Brasil florescer,

que essa sociedade na realidade

urgentemente precisa entender

que, se em si mesmo não acreditarem

então será preferível desaparecer,

porque nenhum país no mundo cresce

sem profundamente estudar

e, a sua cultura praticar,

portanto essa é a minha missão

ou seja, Literatura sempre criar

e, ao mundo soltar com paixão.
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SILÊNCIO OPERÁRIO

Silêncio operário

chega de tanto reclamar,

caso contrário

no olho da rua ficarás, de fato,

e, portanto assim não terás

o salário minguado

que mal te sustenta, é claro.

Porque as fábricas estão se modernizando

com essa quinta revolução industrial

onde os peões de fábricas

estão sendo trocados pelas máquinas

totalmente rápidas e inteligentes

graças à inteligência artificial,

portanto silêncio operário

e, aproveites enquanto podes

pois tudo está rapidamente mudando

e, as fábricas se tornando

totalmente robóticas, de fato.
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PRECONCEITOS

É realmente muito triste

ver a raça humana totalmente dividida

onde as tolas intrigas

infelizmente são a realidade vivida

no cotidiano de verdade.

Por isso fico abismado

com a maneira que, de fato,

que muitos lamentavelmente são

repletos de preconceitos

que, assim tanto prejudicam

os nossos direitos

de livremente viver e escolher

como entendemos realmente ser.
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JUSTA CAUSA

Quando fazemos um bem

sem realmente vermos a quem

acho que praticamos uma boa causa,

exatamente quando ajudamos

os pobres, a educação

como também orfanatos

de crianças que ali estão

devido às ocorrências de diferentes fatos

que lhes levaram a esse caminho

sem terem nenhuma culpa, é claro.

Por isso quando lhes ajudamos

estamos naturalmente cometendo

tanto um belíssimo ato

como uma justa causa

em prol de um mundo melhor

e, isso é um fato.
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NOTÍCIAS FALSAS

A decadência humana

está chegando ao cúmulo

com tantos absurdos

e, até mesmo notícias falsas

que, totalmente me encabulam

ao ver esses absurdos

se espalharem pelas praças

desse confuso mundo

que, já nem mais acredita

nas histórias contadas

por realmente não saberem

se são verídicas ou falsas,

esse é o ponto em que chegamos

pois, tanto a verdade como a ética

estão literalmente abandonadas

enquanto as farsas são agora a norma

dessa realidade totalmente sem graça.
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ORVALHO DA MANHÃ

Cedinho despertei

me levantei e me troquei,

tirando o pijama de dormir

e, colocando a roupa

que irei naturalmente sair.

Decidindo brevemente caminhar até o jardim

onde maravilhado vi o orvalho

como se fosse um bálsamo

as flores gentilmente cobrir

deixando-me totalmente animado

com a natureza, de fato,

ao ver a sua inteligência ao discretamente sorrir.
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FÉ E ORAÇÕES

Não sou um ser religioso

mas, sim, espiritual

e, de grande fé,

por esse motivo

faço orações digo,

realmente quase frequentes

por claramente entender

serem petições

enquanto a fé

é necessária para se obter

tudo que telepaticamente peço

para na minha caminhada vencer.
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PLANTAÇÕES DA AMARGURA

Em pleno século 21,

confesso ter ficado horrorizado

com o terrível tratamento dado

aos humildes trabalhadores

do plantio e da colheita

da famosa cana de açúcar

que, na realidade para eles não passam

de plantações da amargura

pelo tudo que enfrentam, de fato,

perante um sol realmente bravo

e as péssimas condições de trabalho,

sem falar no salário super baixo,

sem planos de saúde ou direitos pelo trabalho,

daí considerar ser trabalho escravo

qual, não ousam reclamar

devido às constantes violências ocorridas

naquele aterrorizante lugar.
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NORTE-NORDESTE

Sempre realmente vi

porque no Nordeste vivi

e, o Norte conheci

que, quando esse gigante

finalmente, como um todo, se desenvolver

então essas regiões Norte e Nordeste

verdadeiramente passarão a ser

o carro-motor desse país

do tamanho de um continente

deixando a gente contente

como também com o saber

porque sem ele não se pode crescer.



29

O PAPEL DA IGREJA

Acredito que Deus naturalmente salva

e esse é o papel da igreja,

agora, quando ela se torna totalmente politizada

e, por políticos controlada

então, evidentemente que perde

a sua natural função

de servir toda a sociedade

apesar de suas máscaras.

Porque o papel da igreja

é obviamente servir a Deus

e não a ideologias políticas

que em nada têm a ver com os ensinamentos

de Jesus Cristo

que sempre pregaram amor, união e saber.
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A FOME DO SÉCULO 21

A fome do século 21

é a pior de sempre,

por tudo faltar evidentemente.

Porque lhe analisando

esse mundo radicalmente se dividiu

e, por isso muitos ainda estão

literalmente esfomeados

não apenas pela falta de comida

mas, também pelo saber

que não têm , de fato.
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BOÊMIOS DA LAPA

Nesse bairro antigo
e, famoso pelos seus arcos
onde por cima passa o bondinho
que lhe deixou famoso, é claro,
existem também bares
onde os boêmios se reúnem
todas as noites, de fato.

Porque exatamente ali
estão sambistas e compositores
portanto artistas,
poetas que assim escrevem
tanto eventos ocorridos nos seus cotidianos
como as diferentes dores
geralmente no campo dos amores.

Que assim viram canções
por todos conhecidos e cantados
mas, o que muitos não sabem
é, que, muitas, de fato,
foram escritas em guardanapos
de papel, é claro,
enquanto bebiam e conversavam
por serem vibrantes, é claro.
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ENTREOLHARES

Entreolhares estavam

flertando, é claro,

bebendo em silêncio

nesse grande bar todo espelhado

e, pouco iluminado.

Mas ali, naquela noite

de inverno bebendo estavam

homens e mulheres

totalmente apaixonados

entreolhares observando

como também convidando

um parceiro de momento

para suprir os seus desejos

dessa noite sem maldades.
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DITADURA

É realmente impressionante observar

existirmos verdadeiramente em ciclos

pois retornam sempre.

Porque nesse recente passado

tivemos essa forma de governo

totalmente autoritário

intitulados comunismo, nazismo e fascismo,

nascidos na Europa e no mundo espalhados.

E, embora o tempo já ter passado,

essa ditadura está retornando

e, com isso, outra vez fincando

exatamente como fez no passado

que tanta destruição causou,

daí francamente entender

o humano verdadeiramente ser

à distância telepaticamente controlado

pelos nossos criadores que existem

noutra dimensão, de fato.
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SEMENTES PODRES

Vi muitas coisas nessa minha vida

e, uma das coisas que logo percebi

porque claramente entendi

é, que, por causa da existência

de sementes podres

nessa criação totalmente eclética,

muitos terminam pagando a conta

por literalmente confiarem

e, portanto deixarem

a sua janela do coração aberta

mesmo tendo a porta da sua casa fechada

e a chave bem guardada.

Porque essas sementes podres

realmente não se importam com nada

por serem meros aproveitadores,

por isso só prestam para darem golpes

dando depois dobradas gargalhadas.
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O SOBRADO

Quando criança vivi
numa casa de cômodos,
era um grande casarão
chamado de sobrado
onde a viúva alugava
os seus inúmeros quartos
num bairro intitulado
Boa Vista que se situava
perto do centro da cidade de Recife
onde residi toda a minha juventude.
Gostava porque a escola
que, na realidade era outro casarão,
tinha sido dada ao Estado pela família Borba
antes de retornarem a Portugal.
Quando estive por lá em 1995,
confesso ter ficado horrorizado
por ter se transformado
numa clínica de tuberculosos,
doença que no passado tinha matado
a viúva e dona do pensionato
nada limpo, de fato,
e, realmente onde vi
a dureza da vida, é claro.
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ASSASSINOS DE ALUGUEL

É realmente terrível saber

que existe gente que

simplesmente vive por matar,

são os chamados, de fato,

assassinos de aluguel

que, verdadeiramente matam

sem realmente se importarem

nesses absurdos atos que cometem sem vacilar,

provavelmente por serem psicopatas

e terem essa enorme sede de matar

ou, simplesmente porque

gostam disso realmente fazer

por não terem a consciência no lugar.
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LINGUÍSTICA

Acho realmente emocionante

como também vibrante

as traduções que fazemos

graças ao conhecimento

francamente tão importante,

pelo fato de entendermos

idiomas tão diferente

do português que afirmo

lhe modificamos e modernizamos

daí ser uma língua vibrante digo.

Porque nele ingerimos

tanto palavras indígenas

como vindas dos idiomas europeus

graças à linguística

realmente sempre presente

nos idiomas constantemente,

até mesmo quando fazemos as traduções

requeridas naturalmente.
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AQUÁRIO

No consultório de um dos meus médicos

foi construído um imenso aquário

que toma toda parede

que se encontra em nossa frente

da imensa sala

onde devidamente sentados

esperamos sermos chamados.

Aquário que assim

muda totalmente o cenário

em relação aos outros consultórios

que, quando não têm uma televisão

suavemente tocam o rádio.
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EVIDÊNCIAS

As evidências

vividas em meu cotidiano

fazem-me claramente ver

que muitos humanos

na realidade são monstros

devido ao que praticam

e, nem sempre por debaixo dos panos.

Porque em pleno dia matam

bebem sangue em rituais satânicos

como também planejam

e fazem as suas maldades

na escuridão e sem prantos.
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LUTANDO PELA PAZ

Que coisa totalmente absurda

termos realmente de lutar

para ver se podemos criar

e, assim, provavelmente viver

na paz tão desejada

mas, infelizmente pouco criada

pois, literalmente por toda praça

em vez de paz vejo batalhas

para se sobreviver.
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JANGADEIRO

No belíssimo litoral nordestino

existem os célebres jangadeiros

que, na realidade são pescadores

que com as suas jangadas no mar entram

passando quase o dia inteiro.

São gente de origem simples

mas super corajosos,

pescam para sustentar as suas famílias

nessas jangadas criadas por eles mesmos

e, formadas dos troncos dos coqueiros

devidamente amarrados

mas, que já causaram naufrágios

devido às cordas se partirem e em alto mar.

São homens realmente trabalhadores

por isso aqui fiz

esse breve poema para lhes homenagear.
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AMOR

Apesar de ser uma pequena palavra

no número de suas letras,

o amor é um sentimento

francamente pouco compreendido

nessa vasta área.

Por isso quando cautelosamente lhe analiso

vejo que os gregos acertaram em cheio

ao inteligentemente dividi-lo

em cinco tipos totalmente diferentes

devido à variedade desses sentimentos

que variam desde a carne

ao platônico,

daí serem realmente distintos.
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RIOS POLUÍDOS

É um total absurdo

o que estamos fazendo

nesse maravilhoso mundo

que, realmente está sofrendo

devido a esses absurdos digo.

Porque esse precioso planeta

estamos incrivelmente destruindo

e, até mesmo as águas

um dos elementos que compõem a vida

estão totalmente poluídas

incluindo os próprios rios afirmo.

Portanto precisamos mudar

a maneira de como vivemos,

caso contrário daqui em breve passaremos

realmente contaminados

por causa dos venenos

que criamos e no planeta jogamos, de fato,

juntamente com o imenso lixo

que, constantemente criamos, afirmo.
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FÁBULAS

Da maneira que vejo

essa nossa vida é formada

de inúmeras fábulas

que, conscientemente ou não

constantemente criamos

e, portanto elaboramos

tanto em prol do bem como do mal.

Por isso ser justo se dizer

que, tudo que realmente existe

é formado de uma dualidade

expressa na realidade

das nossas evidências de verdade

incluindo também as fábulas

nessa grande ficção

que é essa vida na realidade.
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DOENÇAS MENTAIS

Quando trabalhei no hospital

situado na periferia  da cidade de Boston,

o regime era na época rotativo

no sentido que, para não se saturar

trocávamos toda semana de andar

e, portanto tanto de pacientes

como também de área,

podendo ser da geriátrica à psiquiátrica,

onde de costume não gostava de ficar.

Mas com o tempo me acostumei

mas também me impressionei

por visivelmente ver

e, claramente entender

que nem todas as alucinações

eram devido aos fortes medicamentos

nem tão pouco atribuídos às doenças

como os psiquiatras diziam
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mas sim, a casos sensíveis de mediunidade

que aquele indivíduo queria relatar

e, em alguns casos se interligar

mas, que, por causa das altas doses químicas

produzidas no seu cérebro devido aos remédios

não conseguia livremente se manifestar.

Portanto claramente entendi

que muitas pessoas são erroneamente consideradas

como sendo doentes mentais

quando na realidade se trata

não de uma doença mental

mas, da habilidade desse ser

por ser sensível espiritualmente

conseguir tanto receber espíritos

como ver e com eles telepaticamente se comunicar

por esses seres estarem vivos

por sermos seres quânticos

e, sendo assim, diversas travessias passar.
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ATRIBUIÇÕES

Devido ao sistema existente

qual constantemente

nos ensina propositadamente

erroneamente sempre,

pensamos que o que sabemos é o correto

e, por isso atribuímos mitos

em nosso cotidiano como sendo corretos

quando, de fato, são incorretos.

Esse problema se deve aos ensinamentos

daí temos que seguir

não o lixo que aprendemos

mas as evidências que passamos em nossas vidas

mas não por humanos vindas

por serem totalmente incorretas.
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ANOITECER

No meu quarto estou

totalmente fascinado

observando atentamente, de fato,

esse verdadeiro esplendor.

Anoitecer que sempre me chamou

para, naturalmente observar

esse maravilhoso cosmo

tanto complexo como repleto

de seres que

comigo costumam se interligar,

daí no meu quarto estar

depois de evidentemente jantar

cautelosamente olhando

através da janela

o que nessa noite verei

no escuro sem hesitar,

para depois em meus livros narrar

exatamente como vi,

portanto sem nada alterar.
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SUBMARINOS

Muitos não fazem ideia

do real perigo

que os submarinos

realmente podem causar

com os seus mísseis nucleares

que na realidade

sem serem vistos

nem pelos satélites ou radares interceptados

a qualquer país, de fato,

podem inesperadamente causar,

porque os modernos submarinos podem ficar

submersos em suas missões e viagens

até seis meses na realidade

sem serem vistos de verdade

enquanto os oceanos na realidade

tanto mapeiam como transportam

seres que as suas missões farão

causando silenciosamente mortos

que, em alguns casos até mesmo transportam

para ou no mar sepultarem

ou, quando na terra chegarem

independente do lugar.
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ABUSOS E ABSURDOS

É, pelo menos para mim,

difícil de entender

ao lamentavelmente ver

tanta opressão e maus tratos

que, infelizmente muitos sofrem

em seus cotidianos, de fato.

Abusos e absurdos

que, por mim foram registrados

através das minhas lentes

míopes e portanto doentes

mas, super vivas em relações a fatos,

daí terem ficado registrados

na minha lúcida mente

que, por isso não entende

a razão desses tratamentos

tão brutos e bárbaros.
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ESPERANÇA E PRAZER

Como todo bom cidadão

que, realmente trabalha para ver

esse gigante país amadurecer

para, finalmente crescer,

tem que ter esperança

como também prazer

de estar contribuindo

em prol do crescimento

por naturalmente entender

que sem o conhecimento

naturalmente não se pode crescer.
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PROCESSO EVOLUCIONÁRIO

Todo e qualquer ser

naturalmente quer crescer

por naturalmente saber

ser um processo evolucionário.

E, sendo assim leva tempo

como também grandes investimentos

em todos os campos sociais, é claro,

por isso quando esse atrasado

governo atual

literalmente barrou a cultura

o que realmente fez

foi dar um tiro no seu próprio pé,

pois essa é a sua cultura

e, isso só não vê quem não quer.
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CLARAMENTE

Claramente vejo

que, todos os desejos

dessa magnífica sociedade

literalmente ruíram

por terem sido

bloqueados na realidade

por um governo nitidamente fascista

e, sem nenhuma coragem,

por isso até mesmo a soberania

não tem nenhuma validade

porque de verdade

por não ter preparação

nem muito menos a capacidade

de claramente analisar

o que aprova sem raciocinar.
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SER REVOLUCIONÁRIO

Todo revolucionário

se cautelosamente analisarmos

é um ser realmente sábio

porque francamente entendeu

existirmos em ciclos,

por isso após cada revolução

acontece um tempo de reconstrução

e, portanto de dualidade,

essa é a grande realidade dessa complexa criação.
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AS PALAVRAS

Não tenham medo de falar

quando realmente têm razão

e as palavras não têm maldades

apenas intensidade

por virem do coração,

porque as palavras têm de serem ditas

como também explícitas

por fazerem parte da comunicação.
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MASSA

Sempre com grãos misturada

além da bendita água,

por um tempo é amassada

e, com sal ou açucar adicionados

antes de entrar no forno

da padaria ou fábrica.

Para então ser pesada

e em sacos colocada

sendo de acordo com o seu feitio chamada

de pão, biscoito, bolo ou bolacha

que, então será transportada

no caso das fábricas

ou, se fora feita em fornos de padarias

ao público logo vendidas

e em suas mesas saboreadas.
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A FOME

A única explicação que tenho para isso, a fome

francamente não encontro outra

a não ser o que o neo-liberalismo vem fazendo

nessa gigante nação.

É a total incompetência desse governo

juntamente com a terrível corrupção,

porque o Brasil é um país riquíssimo

para ter tantos seres famintos.
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LEIS

As leis existem

para serem cumpridas,

caso contrário

ninguém conseguirá administrar

um país como esse

que, além de ser periférico

tem o tamanho de um continente

com quase 220 milhões de gente,

tornando tudo num total disparate.
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ERRÔNEO ENSINAMENTO

Desde cedo que aprendi

que a voz do povo é a voz de Deus,

acontece que hoje sei

isso não ser verdade.

Esses mitos que infelizmente

até hoje ainda persistem

tem totalmente a ver

com a ignorância sem nenhuma substância

como o fogo na palha

que rapidamente se espalha

exatamente pela falta de saber.
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O SABER

O saber é infinito,

portanto sabendo disso

siga sempre em busca do conhecimento,

porque a ignorância só leva

a estradas desgraçadas.
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QUADRO DA NATUREZA

Toda natureza é bela

sábia, poderosa e ativa,

porque constantemente

tanto cria como destrói,

revelando tanto uma complexa realidade

por causa da dualidade

existente continuamente

em suas emoções contínuas.
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BALANCEM SEMPRE AS ÁRVORES

Para realmente testarmos

quem realmente ama o povo

como também o Brasil na realidade

temos de verdadeiramente aprendermos

balançar as árvores

para, assim podermos

derrubar as serpentes que nelas vivem

sugando-nos o que ainda resta de bom

dentre os políticos na realidade.
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CACHORRO VIRA-LATA

Essa coisa de compararem

o brasileiro com um cachorro vira-lata

claramente não condiz com a verdade,

porque nasci no Brasil

mas, a maioria da minha formação

ou, construção genética

é quase noventa por cento europeia,

daí evidentemente ver

isso ser além de uma estúpida discriminação

um caso também de pura visão.
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CORRENTES

As correntes

têm realmente

múltiplas funções,

porque da mesma maneira

que naturalmente atam

também se espalham

na forma de pensamentos

juntamente com os seus atos.



65

LEGADO

Vejo infelizmente

que muitos estão deixando

complexos legados

por serem, de fato,

tristes por causa dos vícios e enganos.

Quanto a mim, naturalmente escolhi

realmente um diferente caminho

e, apesar de lhe construir

verdadeiramente sozinho

sinto-me totalmente feliz por saber

que outros irão me reconhecer

mesmo que noutra dimensão esteja a viver.
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FLORES PEREGRINAS

Somos todos romeiros

por sermos aventureiros

e, assim sempre imigrar.

Daí, naturalmente narrar

que somos flores peregrinas

diferencialmente coloridas

por isso nem sempre somos bem-vindas

em todo lugar.
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DISCRIMINAÇÃO

A terrível discriminação

existente nesse mundão

por causa da cor de uma pele,

tem claramente revelado

o quanto somos antiquados

por essa estúpida mentalidade

de fato, aceitar.
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O BEM E O MAL DAS VITAMINAS

Apesar de não ser médico

qualifico as vitaminas que compramos

com uma faca de dois gumes,

porque por um lado

claramente nos ajuda, de fato,

enquanto pelo outro

e, se não tomarmos cuidado,

pode nos ofender, de fato.
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CULPA

Culpamos os sistemas

pelos nossos contínuos problemas

e, a grande razão

que realmente não culpamos

quem esses sistemas criaram

é porque naturalmente

desconhecemos esse fato.
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LUTA PELA DEMOCRACIA

Estamos rapidamente perdendo

o que outrora realmente pensara

termos realmente obtido

mas, hoje, afirmo,

vejo que me enganei,

pois tristemente vejo

que, não temos uma democracia

e, se isso não chegasse

ainda por cima na realidade

estamos agora condenados

a termos, de fato,

um fascismo ridículo

que tenta por todos os lados fincar

e, assim naturalmente destruir

tudo aquilo que sonhei

esse país atingir.
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HUMILDADE

Embora muitos não vejam isso

a humildade vos afirmo

é uma nobre virtude

por ser um batismo

dado pelo magnífico Espírito

desse Deus confiável e vivo

e, que muitos tem abençoado.
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OBJETIVO

Procurei sempre ser objetivo

como também sem maldades

em relação à sinceridade

que não abdico, afirmo.

Portanto vamos direto ao assunto,

esses seres que vocês

erroneamente chamam de índios,

são os brasileiros legítimos!

O resto são os frutos

do aventureirismo

juntamente com a curiosidade

de sempre procurar conhecer

para, assim aprender
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com os seus descobrimentos

outras realidades

como essa descoberta com os nativos

que a milhares de anos por aqui viviam

nessa terra e em grande prosperidade,

contanto sejamos objetivos

e passemos a narrar com claridade

como também objetividade

sobre esse povo tremendo

e, que nunca realmente precisou

das crenças do homem branco

para lhes protegerem na realidade,

pois já tinham uma grande cultura

como folclore de verdade.
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NUNCA DESISTIREI

Nunca desistirei dos meus sonhos

nem tão pouco de amar,

por ser um apaixonado

pela Literatura que, com grande paixão faço

diariamente sem vacilar.

Porque a poesia é um dom

divino, é claro,

daí naturalmente reconhecer

que, realmente todo ser

que esse magnífico presente

gratuitamente recebe

para naturalmente contribuir

através das letras sem fim

a humanidade que dela padece e fim.
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NADA SEI

Após calmamente ler e reler

o que os documentos outrora secretos

afirmam os Estados Unidos há muito saber

sobre uma nova física, matemática e química

e até mesmo línguas,

existentes em 22 sistemas solares

que já visitaram e até mesmo um comércio

com essas civilizações tem, de fato,

então vejo que o que me ensinaram

é super primitivo e obsoleto,

daí claramente ter concluído

que não sei nada,

graças aos dois sistemas criados

para, evidentemente manipularmos

e, assim deixarem-nos cegos nessa estrada.
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TRANSFORMAÇÃO

A minha natural evolução

juntamente com uma insaciável curiosidade

me levaram na realidade

a descobrimentos outrora vistos

e, devido à ignorância entendidos

sendo um sinal vermelho

quando, por outro lado,

o maravilhoso conhecimento

realmente sempre me mostrou

ser um sinal verde

e, com isso, dando-me livre passagem

para quebrar os tabus do medo

elaborados nesse já longínquo passado

e abraçar livremente a realidade

que, na verdade a todos ofusca

devido à claridade do saber

contida em múltiplas realidades

quais, agora posso ver de verdade.
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CONHECIMENTO

Os grandes Avatares

que, por aqui passaram

importantes informações nos deixaram

para, assim não ficarmos

ignorantes e controlados

por esses humanos que nos enganaram

com as suas criações de manipulações

com o intuito de nos cegarmos

para, então facilmente nos controlarmos.

Acontece que essa é a era da informação

e, contanto do conhecimento,

e nunca devemos esquecer

o que esse Avatar querido

na forma de Jesus Cristo

a todos falou,

conheceis a verdade e essa vos libertará!
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Acredito que Ele estava se referindo

exatamente aos errôneos ensinos

que propositadamente ensinavam

para nos manipularmos,

portanto exatamente o que venho lendo

nesses documentos agora populares

e, que relatam não mitos, mas verdades

que urgentemente temos de aceitar

por serem realidades.
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MULTIPLICIDADE DE PARTIDOS

Francamente não acredito

que ficamos melhores servidos

por termos uma grande quantidade

de partidos políticos

totalmente idênticos na realidade.

Porque, quando vos analiso

então claramente vejo

não passarem de meras cópias,

pelo fato de não apresentarem

diferentes ideologias políticas,

por isso tantos, de fato,

já estarem realmente saturados

pois, naturalmente veem

além de corruptos serem também idiotas

por de novo nada realmente trazerem

à sociedade cada vez mais desligada

desses partidos políticos na realidade

por não verem novidades nem crescimento

somente brigas danadas.
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NUDEZ MUNDIAL

O mundo na sua geral

está realmente despido

por nele infelizmente não existir

o precioso saber que assim

naturalmente libera de verdade.

E, aqueles que verdadeiramente sabem

essa narrativa ser uma realidade

preferem continuar

manipulando na realidade,

por isso a grande maioria está nu

por conhecimento lhes faltarem.
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22 SISTEMAS SOLARES

Graças ao encontro que tiveram

durante uma grande tempestade

que derrubaram dois discos voadores

em 1947 no Estado do Novo México

qual, somente um extraterrestre sobreviveu

do tipo dos cinzentos e de olhos grandes e negros

mas, que na realidade são lentes que veem no escuro,

porque os seus olhos são amarelados ou verdes.

Um pacto em seguida fora feito

e, de acordo com a narrativa

por mim lida no documento

outrora secreto, mas agora colocado
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pela CIA, e claro, ao domínio público,

ficou absolutamente claro

que o governo americano fez um pacto

com seres extraterrestres brancos

para daqui levarem o que quiser

incluindo até mesmo humanos,

tudo em troca de tecnologia

e, segundo o documento já conheceram

22 sistemas solares e estão na realidade

trocando informações e em comércio

com diversas civilizações super inteligentes

como diferentes da gente

e, isso é uma realidade.
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BALSA NO RIO NEGRO

Lentamente viajavam

no rio Negro que, de fato,

é o seu habitat,

porque ali nasceram

e, do rio dependem

por nele pescarem sempre,

de suas águas beberem

como também se banharem

por essa ser a sua realidade.

Balsa que assim transporta

animais, gente e alimentos

como também bebidas, remédios e armamentos

nesse lugar sempre propício

a diversos problemas encontrar

pela pouca vigilância

nesse sempre difícil lugar.
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DECISÕES ERRADAS

A razão que essa nação

onde nasci, cresci e por um tempo vivi

não consegue em todos os campos crescer

tem exclusivamente a ver

com a falta de integração

entre as nações

graças a ideologias políticas

 juntamente com estúpidas decisões.

Por isso em vez de crescermos

como também nos educarmos

e, assim, aprendermos e fluentemente falarmos

idiomas de outras importantes nações

como o inglês, alemão, francês, russo ou chinês,

ficamos por décadas estagnados

tanto financeira como educacionalmente

sem aprendermos ou desenvolvermos tecnologias

como essas nações fazem sempre.
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E, se isso não bastasse

ainda ficamos internamente brigando

e implementando políticas

que não nos ajudaram nem ajudam

por serem evidentemente erradas sempre.

Porque o que precisamos é progresso

como também abraçar em todas as áreas o mundo,

somente assim sairemos

dessas contínuas recessões

e passaremos a ser o que sempre sonhamos

mas, que devido contínuos enganos

no pântano nos atolamos

daí, urgentemente deles precisarmos sair

para, que finalmente possamos crescer e livres sorrir.
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A MINHA VISÃO POLÍTICA

Por ser Democrata Socialista

tenho uma visão política

realmente simples e direta

sem burocracias nem corrupções

que tanto vemos na política

apesar de toda festa.

O governo tem exclusiva responsabilidade

de educar e da saúde cuidar

provando isso na sua carta magna

que é a Constituição,

com isso eliminaria o analfabetismo

a pobreza e a mortandade

por não terem um plano de saúde

que as suas doenças lhes possam cuidar,
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e, para a crônica falta de trabalho

de uma vez por todas sanar,

convidar o mundo inteiro

para no Brasil criar

todo tipo de trabalho a custo baixo

dando e gerando oportunidades

que agora nos faltam de verdade

daí tanta criminalidade

realizada para suprir áreas básicas,

pois muitos roubam para se alimentarem,

pois fome verdadeiramente passam.
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MODELO CHINÊS

Quando a sociedade de um lugar

por diversas razões não sabe votar

pelo fato de ser partidária

e, assim, no partido político

contanto não no político

que está concorrendo

e, com isso defendendo e mostrando

realmente a sua visão como também os seus planos

para melhorar a nação amada

então é porque essa nação não é democrata

e, para poupar tempo e raiva

deveria seguir o modelo chinês

e deixar a cúpula decidir

a estrada que deve seguir

em prol de todos e fim.
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IDIOTA

Quando estudamos filosofia política

como também história,

naturalmente olhamos para Atenas

e, como pensavam os seus políticos

assim como os filósofos

quais, unanimamente consideravam

um cidadão que afirmava

não gostar de política

como sendo um traidor da pátria

e por causa disso um idiota,

porque ao seu ver a política

está em nosso cotidiano interligada,

por isso tenho que dizer que

os gregos estavam absolutamente certos

em relação a esse pensamento,

caso contrário viveremos ignorantes

e sempre julgando as pessoas erradas.
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A IMPORTÂNCIA DE CADA VOTO

Se você ainda desconhece

o candidato em que pretende votar

então te sugiro analisar

e, cautelosamente pesquisar,

porque somente assim se mudará

a situação em que estamos

pois, cada voto é importante

principalmente nesse instante

que nos encontramos

totalmente afundando

nesse profundo pântano

criado e gerado pela corrupção

desses políticos totalmente corruptos

que estão destruindo essa magnífica nação.
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PASSEANDO DE BALÃO

No campo estava

admirando toda a sua graça

quando de repente vi

dois balões no céu cruzarem

grandes e bem coloridos

carregando gente que nos verões sempre

costuma passear em balões.
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REALIDADE ELITÁRIA

Os jatinhos continuam chegando

pilotados às vezes pelo próprio dono

que tanto se aproveitou

da miséria que claramente criaram

às custas do trabalho escravo

que tanto lhes enricaram

mas, que, por outro lado,

deixaram milhões a penar.

Agora, realmente milionários

e, em alguns casos até mesmo bilionários,

graças ao dinheiro adquirido

dessa vasta mão escrava e, por controlarem

tanto as suas grandes empresas

como militares, juízes e políticos

devido ao dinheiro que têm por controlarem

em alguns casos Bancos na realidade,

literalmente no mundo viajam

por terem diversas propriedades

nesses lugares onde descansam

enquanto à distância comandam

seus escravos de verdade.
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RETRATO DO POVO BRASILEIRO

O povo está falido,

com fome e despido,

doente e sem trabalho

e, como se isso não bastasse

muitos na realidade

abraçaram o crime e os vícios

para suprirem as suas necessidades

enquanto os super ricos

juntamente com os políticos

incrivelmente ainda afirmam

que sempre tiveram responsabilidades.

Mas, em prol da verdade,

quase toda semana na realidade,

tanto em algum país da Europa,
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Canadá ou os Estados Unidos,

está chegando para morar afirmo,

esses que também contribuíram

para o Brasil literalmente ficar

nessa situação horrível

sem esperança nem educação.

Por essa razão e por amar essa nação,

então vejo que a única solução

é verdadeiramente recomeçar

colocando o povo primeiro

em toda importante decisão

que com responsabilidade terão de bolar,

e não deixar como até agora fora feito

o povo ignorante, escravizado e prisioneiro

no seu próprio habitat

devido a esses burgueses

que tudo que fizeram foi lhes explorar.
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GOVERNOS SECRETOS

Muitos não imaginam

os inúmeros governos secretos

existentes nesse mundo

fecundo, mas realmente complexo

e, que realmente ditam

as nossas vidas por certo.
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PINGOS DE CHUVA

Todo agricultor espera

após arduamente trabalhar

ver todo o seu doloroso trabalho

ser naturalmente honrado

com as naturais chuvas

que o inverno naturalmente causa

por ser uma estação de frio e molhada.

Mas em vez de receber

o sempre esperado montante de água

têm caído apenas pingos

e, por causa disso

lavouras inteiras estão sendo perdidas

pelo simples fato das secas

estarem alarmamente aumentando, de fato.

E, portanto, em vez de regulares chuvas

estamos recebendo apenas pingos

que, quando caem no chão imediatamente secam

e, nem podem mais drenarem águas dos rios

por estarem quase secos,

isso é uma catástrofe criada por esses

que realmente não entendem nada.
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SOU DEMOCRATA SOCIALISTA

Nos Estados Unidos sou aderente

ao Partido Democrático, é claro,

enquanto no Brasil onde nasci

e, até os meus vinte e um anos vivi,

sou com muito orgulho partidário

ao Partido Socialista Brasileiro, de fato,

por ser democrático e ver

a destruição que a direita fez

e, infelizmente vem fazendo

num processo totalmente destrutivo

devido ao fanatismo e fascismo

que, em seus corruptos governos

descaradamente implantaram.

Quando na realidade

o que a sociedade precisa

é de trabalho, educação e segurança
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tanto no campo da saúde

como da política

para, assim as suas vidas

poderem viver ativas

sem terem de enfrentar a violência

que tanto marca e prejudica

essa nação magnífica

mas, prejudicada pela corrupção

e o vazio desses políticos

dessa direita internacionalmente comprada,

daí hoje não termos nada

devido à evasão e sonegação,

por isso ver a democracia socialista

como a sua única salvação

para esse povo realmente trabalhador e corajoso

mas, que mesmo assim vive

numa miséria totalmente estagnada

criada pelas políticas direitistas

pelos ricos e outros países controlada.



99

BASTIDORES POLÍTICOS

O circo já começou

e, está já pegando fogo,

portanto totalmente ativo

e, enquanto isso,

nos bastidores políticos

os palhaços testam as suas máscaras

para, assim, de caras lavadas

prometerem e contanto mentirem

à sociedade já totalmente desgastada

por em parte terem acreditado

nesses palhaços já antigos

nesse circo vasto.
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MISERIBILIDADE

É impressionante ver a realidade

vivida de verdade

nessa última década

totalmente perdida

nesse país cuja miserabilidade

vê-se por todo lugar

dessa sofrida sociedade,

graças aos políticos

que, apesar de terem ficado ricos

por roubarem sem piedade

e, verdadeiramente não ligarem

àqueles que lhes elegeram

cometendo o grave erro

desses seres não cautelosamente mapear.
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ERA DA IRA

A vida como entendemos,

existe em ciclos afirmo,

realmente de diferentes tipos.

Portanto analisando isso,

cheguei à conclusão

que, agora estamos passando

por um período em todo o mundo

onde literalmente o ódio

está superando o amor

e, por causa disso estamos observando

intrigas e dissabores

que, por um certo período de tempo

irão ferir, matar e dominar

esses que deixaram, é claro,

o ódio em suas vidas vos controlar.
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BALANÇANDO A ÁRVORE

Antes de toda eleição de verdade

precisamos balançar a árvore

para, assim na realidade

procurarmos derrubar

as serpentes que sempre

desovam sem hesitar.

E, após o pente fino passar

e, cautelosamente peneirar,

quem realmente de pé ficar

então valerá algum tempo passar

minuciosamente lhe analisando

como também os planos

que naturalmente apresentar.

Portanto aprendam a balançar

essa grande árvore

porque na realidade

é o nosso habitat

e, por isso, dela temos de cuidar.
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DEMOCRACIA SOCIALISTA

A razão pelo qual vivemos

num tempo de inconformismo

tem diretamente a ver

com o sistema que

apesar de nas eleições votarmos,

na realidade não somos

um país democrático afirmo.

Por isso naturalmente acreditar

num sistema democrático socialista

onde todos tudo votam

e tanto a educação como a saúde

são gratuitas por toda vida,

revelando assim como funciona

uma democracia socialista

onde o povo representa o poder

graças à constituição e ao saber

escritos na Carta Magna.
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REPÚDIO

Estou francamente horrorizado

com o nível de pobreza alcançado

pelo governo atual

que, assim, de fato,

criou uma nova Índia,

em plena América, é claro.

Isso é um total absurdo!

Vamos agora nessa eleição derrubá-lo

da única coisa que realmente importa

ou seja, continuar no poder e afundar

esse país que assim não pode continuar

ficando cada vez mais pobre

devido às errôneas políticas usadas

que não veem o povo, somente os seus bolsos,

enquanto a miséria tristemente aumenta

literalmente tornando milhões de escravos

em pleno século 21, e isso é um fato.
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SERPENTES

Em hipótese alguma podemos permitir

que essas serpentes coloquem

os seus podres ovos

e, assim desovem

monstros como no passado

que, em nossa moderna história, de fato,

durante as décadas de trinta e quarenta,

grande mal a humanidade causaram

com a criação do fascismo e nazismo,

que na realidade só destruíram e mataram

a essência da humanidade

ou seja, o que o comunismo tinha elaborado

e, rapidamente crescia com toda naturalidade.
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Portanto não podemos na realidade

permitir que isso se repita,

degolem essas serpentes

que são lobos camuflados como ovelhas,

esses monstros só pensam em si

enquanto a esquerda sempre procurou para si unir

os seres mais humildes da sociedade

que, as serpentes agora procuram dividir

para em seguida lhes destruírem

pois essa sempre foi a intenção

desses tiranos na realidade

como também sempre no poder continuarem.
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A VONTADE DO HOMEM

Lendo a história antiga

desde a Grécia antiga

assim como a sua filosofia,

ficou absolutamente claro

que, desde esse já remoto passado

que o homem sempre buscou

três itens básicos

para, assim, serem mais felizes, de fato,

quais incluem a igualdade, segurança e liberdade,

porque em suas vidas viram

ser essêncial afirmo,

para o natural equilíbrio na realidade.

E, o curioso disso tudo
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é, que, apesar deser uma verdade

tornou-se totalmente irônico

pois, perseguimos nesse princípio até hoje

com a política esquerdista,

porque a direitista totalmente capitalista

só realmente se interessa com os lucros

daí até hoje existirmos escravizada

lutando e esses direitos gritando

e, sendo brutalmente tratados

como se fossemos uma rude manada

sem igualdade, segurança e liberdade

e, o pior de tudo isso é porque

enfrentamos esse problema em nossa própria casa.
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AQUECIMENTO GLOBAL

A maior prova que o aquecimento

em todo esse planeta é real

tem diretamente a ver com o fato

que, quando cheguei nos Estados Unidos,

em janeiro fazia muito frio, de fato,

e, tanto o gelo como a neve

no chão por muito tempo ficavam,

acontece que hoje por aqui está chovendo

e até mesmo o Alaska

altas temperaturas tem verificado.
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Na Antártica em um documentário

que vi na BBC, é claro,

um grande pedaço de gelo

do tamanho do Texas

está se rachando e quando

completamente se derreter,

de acordo com os cientistas poderá fazer

o nível do mar crescer

equivalente ao quinto andar de um prédio

e, com isso causando ao mundo

danos que não estão preparados

devido ao terrível dilúvio

que causará, de fato,

graças ao aquecimento global

por todo o mundo verificado.
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HOLOGRAMA

Uma das coisas que mais me impressiona

quando silenciosamente analiso

esse verdadeiramente complexo ser humano,

é a triste realidade

de muitos de verdade

terem como raio X um holograma,

pois são totalmente vazios

apesar de alguns erroneamente pensarem

serem inteligentes e terem fama.
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ANDRÓIDES CLONADOS

Estou realmente maravilhado

com os documentos outrora secretos

que ontem li, de fato,

elaborados pela CIA, é claro,

e silenciosamente ao domínio público colocados.

Documentos que claramente narram

que, em 1968 na Alemanha foi encontrado

uma nave espacial contendo 12 seres clonados

e, apesar de não revelar o tipo da nave

nem se esses seres extraterrestres

estavam vivos ou mortos,

relata serem cinzentos,

terem olhos grandes e negros
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e terem uma estatura de

60 polegadas (5 pés na medida americana),

e, provavelmente no laboratório concluíram

após cautelosamente lhes examinarem

serem seres andróides e biológicos

e, apesar de parecer estranho

isso é um fato,

agora imaginem a ciência e saber

de quem vos criou, de fato.
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CIÊNCIA

O homem está descobrindo

em seus novos domínios

que a Ciência claramente está a nos revelar

detalhadamente as nossas origens

e, com isso, mitos que por ignorância

e manipulação desde cedo aprendemos

literalmente por milênios,

irão verdadeiramente desabar

dando então lugar exclusivamente à Ciência

como também ao novo conhecimento

que, brilhantemente nos dará.
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AS IRONIAS DA VIDA

Enquanto muitos pelo mundo viajam

outros à pé caminham descalços

por infelizmente não terem, de fato,

dinheiro para uma simples sandália comprar

por lamentavelmente tudo lhes faltar.

Isso realmente só acontece

devido à falta de vontade

de na realidade fazer esses seres prosperarem

em vez da dor, fome e a solidão amargarem

ao verem de verdade

a fartura sempre presente

nesse mundo de aparências e injustiças

que no íntimo só causam indignidade

e, com isso tristemente aumentando

a violência em todos os lugares.
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MENDIGOS

Vi um lamentável documentário

que, simplesmente me deixou horrorizado

com o grande número de mendigos

por esse país espalhados

e, realmente comendo dos lixos

existentes também por todo lado.

Isso é um crime terrível

mas, que ocorre diário,

graças à falta de vontade das autoridades

que, em vez de lhes ajudarem

criam inúmeras dificuldades

para naturalmente melhorarem

ou, de uma vez por todas sanar

o problema dos mendigos,

indústria que criaram e usam

sem a dignidade respeitar.
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MENTALIDADE FEUDAL

Para o Brasil realmente poder crescer

terá naturalmente de mudar

a sua mentalidade

herdada na realidade

quando ainda era colônia

de Portugal de verdade.

Porque essa mentalidade feudal

totalmente escrava,

vem imensamente dificultando

o natural desenvolvimento

do povo que francamente sinto

que, já cansou desse horror

de domínio escravizado

lhes roubando do valor

que todos têm, é claro.
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GUERRAS RELIGIOSAS

Analisando essa bárbara razão

que leva seres a matarem

como também se matarem

por causa de filosofias pelo homem elaboradas,

francamente nunca entendi,

porque toda religião ensina

perdão, amor e compaixão,

daí só verdadeiramente isso entender

quando minuciosamente analiso

a nossa complexa construção,

porque é exatamente aí onde esta

esse problema da violência,

porque somos seres violentos

e, por isso não tem nada a ver com a educação,

pois as guerras existem por causa

da natureza em nós implantada,

por isso nunca resolveremos esse problema

a não ser nos autodestruindo numa guerra nuclear,

situação que está ficando com o passar dos anos

francamente cada vez mais clara.
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NATAL NO LIXO

É realmente muito triste

ainda se ver nos dias de hoje

gente catando papéis

e, lamentavelmente comendo em lixões

e, por causa disso morrendo contaminados

com o lixo que ingeriram, de fato,

até mesmo numa época festiva

como é o Natal, é claro.
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ERA DO CONHECIMENTO

Analisando a nossa história

repleta de glórias e inglórias,

claramente vejo ocorrer em ciclos

totalmente explícitos,

que tanto criam como destróem

e, nesses períodos vejo

o que realmente somos capazes de criar,

num processo esquisito e complexo

de criações e destruições,

por isso ser realmente difícil

a fundo o homem analisar.

Porque nos últimos dez anos elaboramos

mais que nos últimos cinquenta anos,

levando-me a crer que atualmente estamos

na era do conhecimento

e, com isso a realidade

que tudo em breve será destruído

devido às nossas guerras tribais

que sempre surgem de verdade

após passarmos por esses ciclos

iluministas na realidade.
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PONTES E MUROS

É realmente irônico

observarmos o cotidiano

dos governos desse estranho

e super complexo mundo.

Pois, apesar de serem formados por humanos,

são, de fato, realmente ecléticos,

porque enquanto alguns se concentram

na necessidade de pontes criarem,

outros na realidade criam muros

e, assim se ilham e se fecham

literalmente para o mundo

e, nesse terrível processo

tornam-se realmente prisioneiros

dos muros que estupidamente elaboraram

e, erroneamente levantaram

prejudicando com isso outros

mas também a si mesmos,

pois agora viverão prisioneiros

assim como ilhados

do sistema criado

por serem racistas, é claro.
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OLHOS MOLHADOS

Vi de perto a sua dor

oh, pobre lavadeira...

Passaste uma vida inteira

duramente trabalhando

mas, lamentavelmente vegetando

para arduamente criar

os filhos que vinham chegando

sem que o próprio básico sustento

pudesses naturalmente dar,

por isso, grande fome passarem

e, os seus olhos molharem

por um digno sustento

não lhes poderem dar

devido à migalha que ganhavas

mesmo trabalhando até não mais poderes suportar.



123

VIGARISMO

Francamente não é difícil

realmente entender

o por que, que a sociedade

conforme as décadas passam na realidade,

em vez de melhorar está piorando

e, assim, cada geração que vem chegando

está totalmente ignorando

os valores outrora ensinados

e comumente praticados

mas, que agora, estão sendo ignorados.

E nesse processo errado

seus filhos são criados

sem nenhuma base de valores,
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por isso vemos o vigarismo crescendo

literalmente por todo lado,

e com isso, mentem e são mentidos,

ferem e são feridos,

roubam e são roubados,

porque os valores morais não mais existem,

somente o falso pensamento

que, o que realmente precisam

é terem posições e dinheiro,

mostrando-me com esse comportamento

o quanto estão enganados.
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FERTILIDADE

Seja totalmente natural

ou, realmente artificial

portanto nesse processo induzida,

na realidade a fertilidade

pode evidentemente de verdade

através da ciência literalmente transformar

o que outrora nada podia gerar

por ser estéril, contanto morta.

Porque hoje com a tecnologia

se planta em áreas outrora áridas

causando se tornarem férteis,

da mesma maneira que causamos

óvulos férteis nos úteros

que não produziam nada!

E nessa transformação

criamos uma revolução

na área da fertilidade

causando então felicidade

para quem antes na realidade

não tinha então.
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MONSTROS DO ÓDIO

Estou realmente convencido

que o malígno nesse mundo afirmo,

usa diversas pessoas sem vacilar,

criando então portanto

problemas realmente diversos

totalmente complexos

e, nesse louco processo aumentando o ódio

que monstros têm por certo,

por isso destróem a paz

desse planeta cada vez mais incerto.
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CARNAVAL

Uma festa realmente fenomenal

mas, nem sempre festejada por todos,

que assim preferem sair

e, em retiros ou no campo passarem

muitas vezes todo o mês na realidade

pois não gostam nem do barulho

nem muito menos dos absurdos

por muitos infelizmente praticados.

Quanto a mim, fui sempre moderado

e, quando existiam os corsos,

olhava e na rua brincava

com confetes, serpentinas, talco e bastante água,

porque era assim que o carnaval de rua se brincava.
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Mas, quando lamentavelmente passaram

na água misturam a soda cáustica

e no rosto das pessoas jogarem

e, literalmente cegarem ou lhes deformarem,

então passou a ser proibido se jogar água

e, foi exatamente nessa altura

que aprendi a dividir

e, com isso os anos alternar,

um ano brincando o carnaval nos clubes

e, no alternado ano no campo passando

e, acredito que foi assim

que realmente aprendi a lhe admirar

e, verdadeiramente o campo amar

devido à paz e beleza que nos dá.
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NA CRISTA DA ONDA

Te via surfista

com parafina no cabelo,

corpo totalmente dourado

em pé sobre a prancha

de listras azuis e brancas,

na crista da onda

nesse Rio verdadeiramente marcado

de uma natureza que acho

ter lhe tornado

numa cidade maravilhosa, de fato.
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DEUSES NAS FÁBULAS

O humano é um ser criador

como também grande observador,

por essa razão quando leio

textos geralmente traduzidos para o inglês,

vejo em suas narrativas

bem mais antigas que a bíblia

quando olho a data desses documentos

escritos em seus textos originais

que, quando os primitivos habitantes

desse planeta de criações sempre constantes

viram esses seres bem mais sábios que eles

e, ou por medo ou respeito se ajoelharam

diante deles, e deuses vos chamaram,

isso para mim revela o quanto eram atrasados,

porque esses seres não são deuses

mas, provavelmente foram quem lhes elaboraram

por serem bem mais avançados

e terem realmente escolhido

esse planeta como tantos outros

nesse gigante cosmo afirmo,

para ser mais um de seus laboratórios, digo.



131

RATOS NO ESGOTO

O retrato de um país

reflete na sociedade

e, baseando-se nessa realidade

fico então triste e preocupado

com o futuro, de fato,

dessa nação onde nasci, cresci e um dia saí

para a minha vida melhorar, é claro.

Mas, infelizmente por causa do crime organizado

muitos hoje na sociedade são por eles controlados,

daí existirem em pleno gozo

até mesmo ratos no esgoto,

dele vivendo e sorrindo

por serem muito bem pagos.
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GAROTO MAROTO

Fui sempre um ser observador

e, relativamente calado,

mas um curioso, de fato,

como também atencioso e bem comportado,

daí naturalmente muitos me chamarem

além do meu nome

de garoto maroto,

por me acharem um ser

um menino virtuoso

por sempre fugir das maldades

que via em grande quantidade

na sociedade existir.
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RARIDADE

Vejo com toda claridade

tudo que realmente é bom

se tornar numa raridade

e, assim, perante essa triste realidade

me calo e reflito

nesse imenso prejuízo

que, coletivamente perdemos

por termos abraçado a maldade

e, agora realmente estarmos

na beira do precipício de verdade

para, então nele pular,

porque tornou-se uma realidade

quem hoje foge dessa singularidade

tanto de pensar como criar

o bem de verdade,

pois o mal é a norma em qualquer lugar

que hoje se vive na realidade.,

tornando assim um inferno  em todo lugar.



134

TORNADOS LETAIS

Com o real aquecimento

nesse planeta sinto

que, por causa das colisões

ocorridas pelos ventos

em formas quente e fria,

os tornados estão se espalhando

e, com isso saindo da região

anteriormente tida durante o ano

como sendo sem enganos

uma área onde os tornados baixavam

e, com isso danos causavam.

Acontece que agora essa região mudou

porque realmente se tornou

literalmente bem maior,
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pois agora não somente abrange

a região do Sul dos Estados em nada unidos

mas, hoje inclui quase todo os Estados Unidos,

por incluírem as regiões do Sul, Oeste, Norte e Centro,

restando agora apenas o Leste

relativamente livre desses tornados letais

de forças realmente excepcionais

pois, quando na realidade estão no chão

podem nele trafegarem por centenas de quilômetros

e, literalmente destruírem cidades de verdade

por serem super poderosos,

portanto gente se preparem

e construam em subterrâneos

para, assim, desses monstros escaparem.
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PANDEMIA

Devemos ter cuidado

e, escutar os experientes, de fato,

porque esse terrível vírus para não morrer

continua fazendo as suas mutações

e, nesse complexo processo

mutando por certo

em suas inúmeras variações

como também matações humanas

nesse horrível processo.
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PÁSSAROS NOTURNOS

Em grupos de seus lares saíam

geralmente durante as noites

para os seus amorosos encontros

realmente camuflados,

daí usarem a escuridão da noite

em suas ilusões, é claro,

que nunca assim seriam vistos

por terem inúmeros filhos

e, ainda por cima serem casados.

Pássaros da noite que assim

iludiam e se iludiam

em seus rápidos encontros

totalmente mascarados.
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MÁSCARA

Como o mundo realmente mudou...

Pois, quando criança usava máscara

como também diferentes fantasias

para brincar com grande alegria

no clube de fervor, mas harmonia.

Agora a máscara serve

para dos vírus me proteger,

embora também existam seres

que as usam para o seu rosto esconder

do mal que diariamente praticam

por realmente serem bandidos, por querer.
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SOCIEDADE

A sociedade é na realidade

o espelho da nação

exatamente como os políticos são

os seus elaboradores,

por essa clara razão

e, devido à terrível corrupção

vinda dos seus governantes

então seria realmente anormal

que a sociedade não se tornasse

no reflexo dessa triste realidade

vista e sentida no cotidiano

de mal, violência e enganos

que causam incalculáveis danos

tornando essa nação num inferno de verdade.
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REALIDADE DEMOCRÁTICA

Li ontem as novas estatísticas

das Nações Unidas vinda

que, literalmente chocaram

os Estados Unidos de hoje, de fato,

porque esse país no passado

no campo da democracia

era a nação número um

e, para chegar a esse dado

durante a segunda guerra mundial

mais de quatrocentos mil americanos morreram

combatendo o Japão, Alemanha e Itália

para destruir o fascismo e implantar

a democracia por tantos sonhada.
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Acontece que agora essa nação que outrora

foi por muito tempo nessa classificação

o país mais democrático do mundo, é claro,

está apenas na trigésima posição

vendo dentre as três primeiras nações

mais democráticas do mundo

exatamente esses três países

que no passado eram, de fato,

totalmente abusivos por terem sido ditadores

mas, que realmente hoje

se tornaram as nações mais democratas

desse planeta repleto de graça

portanto, seguindo-lhes pela atual ordem,

temos em primeiro a Itália,

seguida pela Alemanha e o Japão,

nessa irônica realidade democrática

lançada ontem nos principais jornais.
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DIAGNÓSTICO DE UM PADRECO

A razão pelo qual os padres não são os mesmos

é porque na realidade nem todos foram chamados

pelo Deus verdadeiro,

por esse motivo claramente vemos

os padres que realmente se destacam

porque naturalmente por Deus foram chamados

e, aqueles que qualifico de padrecos

por literalmente fazerem atesto,

o que realmente fazem a maior parte da sociedade,

por viverem em pecados declarados

de acordo com a dogma

que o Cristianismo ensina, de fato.

Por isso devemos prestar atenção

e nunca sermos enganados

pelas aparências que as posições e os títulos

muitas vezes nos enganam

e, por isso não separam os padres dos padrecos

que, por viverem como vivem

desde o começo que mostraram

não prestarem e já estarem derrotados.
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RECOMEÇANDO DAS CINZAS

Após sofrerem um terrível incêndio

totalmente inesperado

literalmente recomeçaram das cinzas

porque o seguro da casa estava atrasado.

Ao ler essa notícia fiquei realmente impressionado,

pois todo ser que tem alguma propriedade

tem por obrigação de saber dessa realidade,

pois se o seu seguro não paga

então o que pode esperar é essa triste verdade,

pra isso existem os seguros

para naturalmente nos pagar

quando o ser assegurado enfrenta

qualquer tipo de catástrofe

que, a qualquer momento pode ocorrer

com qualquer um de verdade.
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A ARTE DA NUDEZ

Se olharmos usando a razão

então claramente verão

que, a arte da nudez

é uma questão de visão.

E, assim reunidos estavam

totalmente pelados

como naturalmente nasceram

e, lindos, de fato.

Realmente toda a família

representando três gerações,

os mais velhos sentados

enquanto os seus filhos em pé

e, por detrás das cadeiras estavam,

enquanto os mais novos na verde grama sentados

essa magnífica beleza formavam

tendo os mais idosos seus bisnetos

nos colos ou braços.
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Dessa bonita foto criaram um imenso quadro

que, eloquentemente na parede

da sala de jantar colocaram,

mostrando evidentemente não ser errado

livremente mostrar a beleza do corpo

como os nativos outrora viviam

antes da filosofia da religião

erroneamente condenar por maliciosamente olhar

o corpo e dele abusar.

Porque a nudez é uma arte

para todo aquele que não é selvagem,

daí na Alemanha na realidade

quando alguém está na sua propriedade

esse direito tem de as lentes mostrarem

e, as suas famílias ensinarem

que a nudez é uma arte

quando se preserva a civilidade

sem obviamente sexualmente se abusar

como tantos fazem de verdade

vestidos por isso não ensinarem,

criando tabus e maldades sem vacilarem.
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ESTUPIDEZ

Tudo nesse mundo é incrivelmente interligado

incluindo até mesmo a estupidez, é claro,

por ser dessa mesma árvore ramificado,

por ser fruto da ignorância, de fato.
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CONFLITOS DE GERAÇÕES

Cada geração que passa

deixa profundas marcas

nas novas gerações,

realmente tudo por causa

dos novos conhecimentos

constantemente adquiridos

que, assim causam grandes conflitos

entre as novas e as velhas gerações

pela dificuldade de entenderem realidades

que sempre surgem de verdade,

por terem sido ensinadas, meros mitos

perante uma ciência que hoje corre

em toda disparada, afirmo.
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MISÉRIA

O fato mais chocante

como também intrigante

sobre esse mundo,

tem a ver com a miséria

existente dentre a aquarela

que nele vegeta sempre,

apesar da riqueza presente

em tantas esferas.
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MUROS EM VEZ DAS PONTES

Muitos nesse país de migrantes

estão em vez de construir pontes

levantando muros,

demonstrando assim nesse absurdo

realmente quem são em cada instante.

Porque os muros retém

como também nos aprisionam,

enquanto por outro lado,

as pontes criam, de fato,

profundos e inúmeros laços

que aumentarão as amizades

e, com isso nunca nos deixarão isolados

e, isso é uma realidade.
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APRENDAM A DIVIDIR

Dessa vida o que se leva além da consciência

são as diversas experiências

dessa breve existência,

contanto, enquanto estiverem aqui

aprendam a dividir

e, realmente verão

a importância dessa divisão

devido ao claro fato

de nada físico daqui levarmos

dessa vida rápida, de fato.
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MERCÚRIO NAS ÁGUAS

Vi um documentário que me deixou horrorizado

por ver o que a ganância

coletivamente nos têm prejudicado,

tudo por causa do ouro

existente em grande abundância

no subsolo de um rio formoso

mas, que, pelo excesso de mercúrio

poluiu totalmente as águas

e as vidas que nelas vivem,

causando assim uma terrível desgraça

pois, tudo que dali se consumir

já está contaminado pelo mercúrio, é claro,

pois, por serem como nós, seres orgânicos,

então ficarão com câncer, de fato.
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REQUINTADO CAFÉ

Sou totalmente apaixonado

pelos ambientes requintados

porque, além da beleza e do luxo

também vejo como o povo é educado,

por isso, sempre quando posso

visito esse realmente magnífico Café,

badalado, bonito e muito bem decorado

com uma iluminação que acho

simplesmente espetacular,

sem falar nos seus fregueses

todos profissionais, é claro,

com os seus modernos carros

que deixam qualquer ser a desejar

nessa vida naturalmente subir

ou, como eu, simplesmente observar

sem evidentemente invejar

e, enquanto estou aqui

esse momento naturalmente aproveitar.
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FLORES NOTURNAS

Todas as noites lhes via

juntas conversando e fumando

sempre bem vestidas e perfumadas

demonstrando toda graça

que um ser pode realmente demonstrar.

Portanto pontualmente às dez horas da noite

desciam dos seus apartamentos

e brevemente se reuniam

antes dos seus casos chegarem

dirigindo carros lindos

para, assim lhes apanharem,

flores noturnas que não esqueço

pela sua vibracidade.
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SEM SALTO ALTO NEM MÁSCARAS

Na realidade vivo,

tanto em relação da matéria

como também do espírito,

quântico afirmo,

é realmente verdadeiro

por ser legítimo

e, portanto, o meu verdadeiro eu, digo.
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TIROTEIO

A história lamentavelmente se repete

nesse país tropical

cujo sal e beleza

graças à natureza

torna-lhe sempre atraente

ao sol que comumente

as nossas peles queima.

Por isso achar muito triste

essa infeliz realidade

que assola devido à maldade

que, incrivelmente ainda persiste

nessa nação que bem poderia

ser um verdadeiro paraíso

com toda naturalidade

por verdadeiramente ser super rica

e, possuir uma rara beldade.
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