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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 57 obras poéticas
incluindo crônicas, sendo que dessas, quatro foram em coautoria
com a sua mãe, poetisa e escritora Mainá Medeiros ( já falecida ),
e um, com o escritor, poeta e jornalista Lenival de Andrade. Silvio
pratica meditação por mais de vinte anos e é seguidor da doutrina
internacionalista por entender ser possível viver em um mundo sem
fronteiras e na paz. O autor é cristão sem denominações e no campo
político aprecia a democracia assim como o socialismo, por entender
ser a forma mais justa de governo.
Nos anos de 2003 e 2009, participou da Bienal Internacional do
Livro do Rio de Janeiro.
Acadêmico Correspondente Internacional Brasil/EUA
ALPAS 21 – Academia Internacional de Artes, Letras e
Ciências
ALPAS 21 – cadeira 31 “ A palavra do século 21”.
Acadêmico Correspondente no grau de Oficial da ARLAC.
ARLAC – Academia Rotary de Letras, Artes e Cultura.
Acadêmico Correspondente na ALTO.
ALTO – Academia de Letras de Teófilo Otoni.
(colunista na Revista Literária Café-com-Letras desde 2018).
Academia Internacional da União Cultural
Acadêmico Efetivo Fundador - Cadeira 1 - Estados Unidos
Patrono Carlos Drumond de Andrade (2020)
LITEARTE - Assoc. Intern. de Escritores e Artistas (2021)
Núcleo Acadêmico de Artes e Letras de Portugal - NALAP
(2021)
Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul - ABARS Acadêmico Fundador - Cadeira 65 4

Patrono - Mário Quintana (2021)
Accademia Italiana Delle Cienze, Lettere e Arti - NAISLA (2021)
Prêmios recebidos pelo conjunto de suas obras:
- Troféu Cora Coralina de Honha ao Mérito Cultural (2016)
(concedido pela ALG – Academia de Letras de Goiás )
- Medalha Monteiro Lobato de Literatura (2016)
( concedida pela Associação de Escritores de Angra dos
Reis em parceria com a Editora Mágico de Oz )
- Prêmio Nordeste de Literatura ( 2016 )
(concedido pela Editora Mágico de Oz por mérito Literário).
- Prêmio Mahatma Gandhi de Liderança pela Paz ( 2017 )
( concedido pela ALARC – Academia Rotary de Letras,
Artes e Cultura ).
- Medalha e Diploma de Acadêmico Correspondente na
ALTO (2017)
(concedida pela ALTO – Academia de Letras de Teófilo
Otoni).
- Comenda Conde Phellipe Cheverny – França ( 2017 )
- Comenda Pablo Neruda - Chile (2017)
- Comenda de Ordem Altíssima Machado de Assis (2019)
(concedido pela ALG – Academia de Letras de Goiás e
Literarte-RJ)
- Comenda Personalidade Internacional ALPAS 21 (2021)
(concedida pela ALPAS 21 - Academia Internacional de Artes,
Letras e Ciências)
Prêmios e colocações de destaque recebidos em Concursos de
Antologias nacionais e internacionais como também os recebidos por prestigiadas Academias de Letras:
- Coletânea Brava Gente Brasileira em Terras Estrangeiras
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– Vol. 2 – 9th Brazilian International Press Award –
Flórida – Estados Unidos (2006)
- III Prêmio Varal do Brasil de Literatura -“Natal em La
Salette” - Poesia – Menção Honrosa – Genebra –
Suíça(2015)
- XII Concurso Literário Poesias sem Fronteiras – “Amor:
Um Sentimento que Desconhece Fronteiras” - Menção
Honrosa Internacional (2016)
- 26 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 –
“Reciprocidade” - Poesia Internacional – Destaque Literário
Internacional (2017)
- 27 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “A
Nossa Literatura” - Crônica Internacional – Terceiro Lugar
(2017)
- 28 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “Quando” –
Poesia Internacional – Destaque Literário Internacional (2018)
- 28 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “O
Poder do Conhecimento” – Crônica Internacional – Primeiro
Lugar (2018)
- III Prêmio Literário Gongaga de Carvalho – ALTO –
Crônica – Menção Honrosa (2018)
- 29 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “Revolução
Cultural” - Poesia Internacional – Segundo Lugar
(2018)
- 30 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 –
“Tecnocracia e o perigo da escravidão” - Poesia Internacional –
Destaque Literário Internacional (2019)
- IV Prêmio Literário Gonzaga de Carvalho - ALATO Crônica "Quantum e a realidade da multiplicidade" - Menção
Honrosa (2019)
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- 31 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 - Poesia
"A realidade onde vivo" - Destaque Internacional (2019)
- V Prêmio Literário Gonzaga de Carvalho - ALTO - Poesia "Novas descobertas" - Menção Honrosa (2020)
- 33 Concurso Literário Internacional de Poesias, Contos e
Crônicas ALPAS 21 - Poesia Internacional - "Parada Obrigatória" - Destaque Literário Internacional (2020)
- I Concurso de Crônicas - AIUC - "Crítico olhar" - Quinto
Lugar (2021)
- 34 Concurso Literário Internacional de Poesias, Contos e
Crônicas ALPAS 21 Poesia Internacional - "É tudo uma questão de mentalidade" Primeiro Lugar (2021)
- VI Prêmio Literário Gonzaga de Carvalho - ALTO - Crônica
"Extraterrestres e a realidade das criações" - Menção Honrosa
(2021)
- VI Prêmio Literário Gonzaga de Carvalho - ALTO - Conto "Encantado lugar" - Menção Honrosa (2021)
- 36 Concurso Internacional de Poesias, Contos e Crôônicas
ALPAS 21 - Poesia Internacional "Universo consciente" - Destaque Internacional em Poesia
(2022)
Web pages:
http://www.facebook.com/silvio.parise.3
http://www.recantodasletras.com.br/autores/silvioparise

https://celeirodeescritores.org/ebooks/silvio-parise/
Contato: sparise1012@gmail.com
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AURORA
Acampando na praia estava
aproveitando a graça
desse lugar que no verão
demonstra a sua paixão
através da sua flora e fauna,
Para, assim, antes das cinco horas
dessa manhã gloriosa,
te ver silenciosamente chegando
e, todo o céu clareando
por seres um iluminado ser,
Para então logo ter
de colocar o meu óculos escuro
devido a tua imensa claridade,
Aurora que na realidade
em poucos minutos clareou tudo,
Podendo agora entrar e nadar
nessas mornas águas de verdade.
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DITADURA
Sou fruto da ditadura por infelizmente
ter nascido nesse doloroso período que,
realmente ficou marcado pelo ódio, terríveis
crimes e barbárie nas execuções,
Por essa clara razão naturalmente não entendo
a mentalidade dos que, mesmo sabendo
disso querem que a ditadura retorne
colocando a constituição no lixo,
E, também todos os direitos com luta e
sangue conseguidos, e esses idiotas não veem
ou, pior ainda, não sabem, é que as marcas dessa
época em muitos ainda persistem de verdade,
Por terem sido horrivelmente torturados
como também silenciados com os seus
desaparecimentos e as mortes, de fato,
daí detestar a ditadura
abraçando o socialismo democrático
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REPÚDIO
Sou verdadeiramente alérgico
a tudo que tem a ver com o mal
daí, automaticamente sentir
um natural repúdio
quando pessoalmente vejo
leio ou realmente escuto,
Repúdio que acredito comigo nasceu
e, por isso somos inseparáveis,
pois amo o bem e a verdade,
e nessa realidade existo
unido ao amor e nesse esplendor
feliz seguirei para a eternidade,
Mesmo vendo e por isso sabendo
que, infelizmente existem seres
cujos mórbidos prazeres
resta nessa infeliz realidade
do mal sempre seguir e noutros
infligir sem nenhuma piedade,
Daí realmente sentir repúdio
desses seres na realidade.
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OLIGARQUISMO
O mundo de hoje
está cada vez mais abusivo
como também totalmente manipulado
e, realmente escravizado
graças ao terrível materialismo
pelo capitalismo criado,
Esse é o triste fato
que, claramente vejo
nesse mundo cujos desejos
se não tomarmos cuidado
nos matarão, de fato,
devido às enormes dificuldades
em adquiri-los, é claro,
Porque, por causa dos salários baixos
e, para as nossas famílias suportarmos,
então somos literalmente forçados
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de realmente longas horas trabalharmos
para as nossas finanças melhorarmos
em troca da nossa própria saúde
como também diversão,
Acabando doentes e totalmente estressados,
retornando portanto nesse cíclico quadro
à estaca zero, novamente sem dinheiro
nem muito menos um digno trabalho,
enquanto isso os oligarcas ficam cada vez mais ricos
e, investem na inteligência artificial
Pois mais dinheiro e uma maior produção
realmente gera para as suas fábricas
sem causarem problemas de seguro
que os seres orgânicos lhes causam
quando ficam doentes, morrem ou se acidentam
para, após arduamente trabalharem
esses seres ou seus familiares ganharem migalhas,
Devido à estrutura criada pelos oligarcas
que, nada sofrem com a nossa desgraça.
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PLUMAS DE VERÃO
Admirando essa magnífica estação
por nós intitulada verão,
confesso ficar embevecido
com esse pequeno paraíso
em que vivo sempre em comunhão
com a fauna e a flora vasta
colorida, grande e perfumada
e, dentre até mesmo plantas raras
estão as plumas de verão,
Coloridas, altas e magras
e, que sempre dançam com os ventos,
causando então com isso
uma beleza realmente mágica
devido ao contraste que fazem
com as outras diversas flores
lindas e uns verdadeiros amores
apesar de serem em estatura, baixas
quando com as plumas de verão são comparadas,
E, assim, nessa grande graça vivo
nesse campo que naturalmente insisto
realmente nunca dele sair.
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A PONTE DOS NAMORADOS
Nesse Estado marcado pela beleza e as pontes,
existe uma num parque sonante
comumente chamada de ponte dos namorados
pequenina, mas repleta de graça,
Primeiramente por ser literalmente rodeada
pela belíssima flora e fauna que, naturalmente
tanto marca todo ser que realmente
se adapta nesse estilo de bem viver
que, positivamente marca qualquer ser,
Que acredita no amor como também no
esplendor desse pacato e lindo lugar, daí ver
inúmeros pássaros gorgeando e se beijando
nesse magnífico pomar,
Onde exatamente agora estou
nesse parque usufruindo essa realidade
na ponte dos namorados observando tudo
isso calado e abraçado ao meu amor
nesse grande esplendor, de fato.
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FÉ MUTAVEL

O ser humano é um ser mutável
e, por assim ser
demonstra exatamente também isso
naturalmente na sua fé,
hoje totalmente comprometida,
daí existirem tantas brigas
até mesmo no seio do clero
cujos títulos singelos
fazem-me isso mesmo ver,
Porque se independentemente analisarmos
as crenças religiosas, de fato,
então logo veremos
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que a religião cristã surgiu
ramificada do judaísmo,
galho que por sua vez
criou o catolicismo,
religião cristã que continuou
na sua natural mutação,
Mostrando-me nessas transformações
causadas por divergências internas
que, assim revelam as mazelas
de um ensino realmente mutável,
provando com isso
o quanto o homem é mutável,
pois constantemente cria, de fato,
denominações e dogmas
quais, se cautelosamente observarmos
Então, naturalmente veremos
que todas essas inúmeras denominações cristãs
surgiram do catolicismo,
provando com isso afirmo,
uma fé totalmente mutável,
reflexo do homem, digo.
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LEVANTES
Essa atual década
está claramente mostrando
literalmente em todo o mundo,
ser um momento cujos levantes
estão sendo cada vez mais constantes,
Isso ocorre devido ao fato
de estarmos sob um tempo revolucionário,
onde diferentes ideias se colidem,
formando assim tempestades
que ditarão futuros de verdade,
Porque realmente é assim que somos,
intrigantes, violentos e inconstantes,
por isso criamos levantes
pois, após construirmos temos de destruir
nesses ciclos realmente impressionantes
E, que marcaram a nossa história
por sermos infelizmente assim,
por essa razão não vejo nenhuma glória,
somente ciclos de construções e destruições
nesses levantes sonantes e sem um fim.
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INTERROGAÇÕES, VÍRGULAS E RETICÊNCIAS

Esse realmente estranho título
desse soneto afirmo,
exatamente ser como me sinto
em relação ao país onde nasci e cresci
por literalmente vê-lo
num terrível labirinto,
Graças às políticas erradas
mas, por décadas aplicadas
sem nenhuma consistência
nem muito menos graça,
porque verdadeiramente levaram
a maior parte da nação à desgraça,
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Econômica, educacional e tecnológica,
fazendo com isso que muitos deixassem
de aprender e naturalmente criar
como outras nações realmente fazem
por investirem de verdade
na sua inteligente sociedade,
Por obviamente lhes prepararem
e, portanto não deixam
ao vento sem lhes prepararem
para então o futuro enfrentar,
criando nesse totalmente absurdo processo
interrogações, vírgulas e reticências
Que, realmente atrapalham e atrasam
a corrida para o topo por certo.
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RETIRO ESPIRITUAL
Acho realmente super importante
sempre quando posso
por alguns dias me exilar
desse mundo que, cada vez mais está
tanto louco como materialista
e, nesse processo ateísta
muitos ficam sem enxergar
que Deus verdadeiramente existe
mas, que precisamos a Ele se entregar,
Entrega que realmente leva algum tempo
para que realmente possamos verificar
que Deus em todo lado sempre está,
mas para isso precisamos de algum tempo
para totalmente e sem lamentos
a chave da nossa casa lhe dar
e, depois de fazermos isso
então aprendermos a esperar,
pois para tudo existe um período de tempo
28

Qual, naturalmente devemos
aprender a respeitar,
porque se violarmos
por causa da nossa impaciência,
então precisaremos claramente entendermos
que, quem realmente perderá com isso
será o meu próprio ser,
porque Deus é um Ser imutável
e te ama por querer,
Contanto o retiro espiritual
é preciso em toda vida,
para que assim possamos sarar as feridas
em nossa existência criadas
por aqueles que Deus desconhecem
ainda que vivam dentro de igrejas
muitas vezes a prisões comparadas
devido às suas paredes altas
apesar das covas rasas em que se escondem
Na tentativa de ocultar por teimarem,
uma vida que não deveriam levar.
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GALÁXIAS
O Homo Sapien Sapien existe
na galáxia intitulada de Via Láctea,
dentre um universo que está constantemente
realmente se expandindo
contanto rapidamente crescendo
e, com isso, outras galáxias surgindo,
Ao ponto que agora
e, graças às inúmeras tecnologias
por esse moderno humano criado,
podemos hoje até mesmo contarmos
o número sempre crescente
de magníficas, mas diferentes galáxias,
Chegando atualmente ao número
outrora francamente nunca imaginado
de aproximadamente 3 trilhões
somente nesse universo
onde com outras avançadas civilizações
coexistimos por certo,
Sem contar as existentes nos universos paralelos
que, segundo a NASA e o Centro Espacial Europeu,
são diferentes desse, mas repletos de graça.
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UM MUNDO SEM FRONTEIRAS
O que realmente acredito
porque seríamos bem mais unidos,
é num mundo onde criar fronteiras
portanto muros,
é naturalmente proibido,
Criando assim uma sociedade
verdadeiramente livre na realidade,
que ama o planeta, como um todo,
assim como uns aos outros,
numa união hoje realmente rara,
Para, assim, sem conflitos enfim,
existirmos na tão sonhada paz
nunca difícil em se adquirir,
precisando para isso esse ensinamento
também raro mas não impossível de atingir.
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‘SONETO’ PARA CRISTO JESUS
Nessa época solene
louvamos-Te sempre
oh, amado Jesus,
Que, um dia aqui vieste
e numa manjadoura tiveste
para, assim nos revelar
que, por Amor abraçaste
numa troca de verdade
o que o homem colheu
por não te escutar,
Porque o Céu deixaste
na tentativa de nos ver
no teu Paraíso de amor
e santidade,
E, por não poder te retribuir tudo que fizeste
por mim, decidi aproveitando a ocasião
Desse teu Aniversário fazer esse simples soneto
te homenageando, é claro,
Porque além de mereceres és um Deus
que sempre nos ama e perdoa, de fato.
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MORTÍFERO
Mortífero é tudo aquilo
que pode causar a morte,
incluindo até mesmo as palavras
quando mal intencionadas,
pois realmente tudo depende
da nossa estrutura e mais nada,
Mortífero também pode ser
alguém que por querer
literalmente de ti tirar
tudo que de bom você exala,
são os conhecidos vampiros
atrás das boas energias, afirmo,
Mortífero pode ser também
qualquer tipo de vício
que muitos adquirem
para os seus própris suicídios,
porque imensamente prejudicam
escravizando-os até as suas valas, digo.
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VERSOS DE AMOR

Todo ser que ama ou já amou
conhece o esplendor
existente em todo verdadeiro amor,
Sentimento super lindo
como também límpido
daí ser magnífico,
E, apesar da diversidade
após ser analisado na realidade,
vale a pena senti-lo,
Como também vivê-lo
e, com toda naturalidade.
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PROLETARISMO INTERNACIONAL
Os movimentos de esquerda e direita
estão realmente se chocando
e, nitidamente mostrando
ao pobre trabalhador desse fértil mundo
que, os seres realmente ricos
graças aos proletários internacionais,
não estão obviamente interessados
com o seu bem-estar, é claro,
Por isso o o proletarismo internacional
com ou sem sindicato,
vem por todos esses anos
evidentemente sendo usado
pela elite que controla
e, na realidade sempre controlou
os trabalhadores desse mundo
cada vez mais fecundo e sem amor,
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Aumentando com isso a pobreza
que até mesmo já se tornou
uma verdadeira indústria
e, com isso os diversos abusos
que vemos em nossos cotidianos
de seres maltratados e perseguidos,
porque quando gritamos por nossos direitos
somos tratados como animais, de fato,
E acusados de gostarmos do socialismo
só por querermos melhorar o sistema de saúde
como também querermos aumentar
as migalhas que vemos em nossos pratos
apesar de arduamente trabalharmos
para essa triste situação mudar,
proletário internacional que assim em vez de melhorar
está com o passar dos anos a se afundar, de fato.
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SOCIALISMO DE MERCADO
Analisando a China, de fato,
com o seu socialismo de mercado,
cheguei à conclusão nele baseado
que, a China realmente criou
um sistema que driblou o capitalista
na forma de como aplica no mercado,
Portanto fugindo da sua maneira ortodoxa
de realizar negócios
e, aderindo à ideologia socialista
mesmo sendo de base uma nação comunista,
processo que até agora está dando certo
e, por que não dizer sendo invejado
Pelo seu oponente mais direto
ao topo do mundo, é claro,
me refiro aos Estados Unidos,
país inventor do capitalismo
mas, que agora se vê prejudicado
com essa elaboração chinesa
Que, de acordo com os dados futuros de mercado
colocará a China bem mais rápido
no topo do mundo do que era esperado.
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PESSIMISMO GLOBAL
Um novo ano vem chegando
como realmente sempre ocorreu
e, com isso, suspense e pessimismo
devido à pandemia digo,
que está assustando e matando
e, portanto, radicalmente tirando
quem outrora estava no apogeu,
Porque agora a batalha está sendo travada
com o inimigo letal e totalmente invisível
tanto a olho nu como no sentido
de não pertencer ou ser ligado
a algum país ou possuir um credo
ou uma ideologia onde possa ser vinculado
e, portanto entendido, é claro,
Por se tratar de um vírus super letal afirmo,
porque rapidamente se espalha e muda, de fato.
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OS MISERÁVEIS
É realmente um crime
o que vem ocorrendo
nesse país imenso
lindo e verdadeiramente rico,
Mas cheio de miseráveis
que, quando analisados em números
incrivelmente ultrapassam
a população da Alemanha, de fato,
Por serem mais de 80 milhos de flagelados
que, se realmente fossem educados
e, portanto devidamente cuidados
então naturalmente mudariam esse triste quadro,
Que na realidade tanto envergonha
como obviamente entristece
todo aquele que verdadeiramente ama
tanto o Brasil como o próximo,
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Porque quem está ou esteve no poder
nesses últimos dez anos,
só piorou o estado desses pobres coitados
devido à existente ignorância, de fato,
Qual o governo é o único culpado
por absolutamente nada em prol do povo ter feito
além das promessas mentirosas
e corrupções vergonhosas,
Enquanto isso o tempo passa...
E os ricos ficam cada vez mais ricos,
aumentando assim a desgraça
dos miseráveis que há muito que ignorados sofrem
Sem verem um jeito de melhorarem essa sorte
e, assim, tristemente ao relento morrem.

40

PECADO CAPITAL
Por não terem educação
não têm dinheiro,
porque o trabalho que acham
é verdadeiramente escravo,
Pecado capital que assim
e, usando a linha do tempo
pode ser traçado, de fato, até onde isso começou
na bela cidade de Manchester, na Inglaterra,
Onde o capitalismo realmente começou
e até mesmo as crianças escravizou
e, quando aos Estados Unidos essa triste ideia migrou
então vemos que realmente piorou,
Porque todo o mundo literalmente escravizou
e, com isso terrivelmente aumentou a desgraça humana,
pois, daí passaram a escolher os escravos
simplesmente pela sua cor,
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Contanto esse pecado capital surgiu
com a primeira revolução industrial
quando analisamos o mundo moderno,
porque escravos sempre existiram
Mas em outros moldes afirmo,
e, pelo menos para mim,
é o maior de todos os pecados
graças, é claro, ao implacável capitalismo,
Sistema que realmente escraviza
devido ao dinheiro nele atrelado
e, realmente por todos usado
tornando-o assim totalmente necessário
em nossas escravizadas vidas.
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EM NOME DA CRUZ

Em nome da cruz,
vidas foram extintas
e, totalmente escravizadas,
como também roubadas
e, de suas terras expulsadas
como se fossem animais
e, pior ainda, nessa cegueira vistos
por serem índios não terem alma,
Em nome da cruz,
inquisições criaram
destruíram, queimaram, mataram
gente que essa ignorância rejeitou
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e, por isso mesmo foram perseguidos
abusados, torturados e massacrados
por um clero realmente cego
além de ser fanático e errado
pois só acreditam no que elaboraram,
Portanto em nome da cruz,
lugares no céu foram vendidos
por esses corruptos atrevidos
e, totalmente mascarados
que, claramente se aproveitam
dos leigos que propositalmente criaram
para, assim continuarem manipulando
essa filosofia sem nenhuma impunidade,
Porque em nome da cruz,
foram e são feitas terríveis maldades
sob o olhar de Deus
que, nada tem a ver com essa realidade.
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A PÉROLA DO ATLÂNTICO SUL
A pérola do Atlântico Sul
sempre foi o Brasil,
país cuja extensão
revela toda a sua dimensão
sob esse céu azul-anil,
País cuja população
revela a miscigenação das raças
que, para aqui vieram e criaram
essa aquarela existente
numa sociedade bela, de fato,
E assim radiantes existimos
dentre inúmeras, é claro,
procurando sempre aprender
para naturalmente crescer
e, obviamente continuar
Sendo a pérola do Atlântico Sul
belo, grande e próspero,
pois esse é o nosso marco.
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CAPITALISMO E A ESCRAVIDÃO
A forma capitalista totalmente abusiva
é a principal razão dessa contínua escravidão,
Porque naturalmente privilegia os mais ricos
da sociedade que, assim criaram uma pirâmide,
Onde evidentemente no cume vivem totalmente
protegidos pelo sistema formado por desembargadores,
juízes, militares e políticos pois, eles são os
banqueiros e donos do mundo inteiro,
Sistema que só existe por causa do dinheiro,
que elaboraram e usaram para controlar tudo, de fato,
E assim vegetamos vendo em nossos cada vez
menores pratos as migalhas que restam
de suas mesas sempre fartas,
Nesse mundo cada vez mais dominado
por esse abusivo capitalismo que a tantos
infelizmente escraviza por arduamente
trabalharem e pouco ganharem, de fato.
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IRONIA GALÁCTICA
Escutando uma entrevista recentemente dada
por uma Doutora em física
que trabalha há diversos anos na NASA,
e, que, claramente em inglês falou
que ao seu ver no máximo
será descoberto, de fato,
outras civilizações galácticas
nesse universo em que cohabitamos
devido à nossa evolução, é claro,
E, após essa reportagem ouvir
fiquei por um certo tempo calado
portanto simplesmente pensando
em tudo que tinha ouvido
achando contanto irônico,
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porque li documentos
outrora terem sido secretos
mas, que agora ao domínio público colocados,
que aproximadamente há 270 milhões de anos,
Muito antes do Homo Sapien Sapien ter sido criado,
diferentes seres extraterrestres aqui chegaram
provenientes de outras galáxias
e experiências executaram
literalmente por todo lado
desse sistema solar
cuja galáxia é a via láctea,
mostrando-me portanto uma ironia galáctica
devido às palavras que ao reporter
executou sem nisso pensar.
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BARROCO E A SUA DIVERSIDADE CRIATIVA
O humano é um ser
realmente super criativo,
pois desde a sua criação
não feita por Deus, mas por outros seres
super inteligentes afirmo,
Tenho observado isso
francamente desde a minha infância,
porque desde lá tenho visto
esse nosso desempenho em todos os sentidos,
incluindo naturalmente o artístico,
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Evolução que assim ocorre
em ondas e portanto ciclos
e, por essa razão o barroco não foge
nessa visão contínua, qual sempre sacode
como na história é claramente vista
Às mais velhas sociedades
que, assim ao se chocarem
com as novas criações
ou gritam ou se calam
quando refletem, é claro, as suas próprias emoções,
Pois é exatamente assim
que sempre reagimos ao modernismo
mas, com o passar do tempo
terminamos nos acostumando
e, em muitos casos acabamos até gostando
Porque é assim como realmente somos,
seres criativos e verdadeiramente
revolucionários, digo.
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LITERATURA É REVOLUÇÃO

Todo escritor ou autor
é um ser revolucionário
porque em suas narrativas
verdadeiramente agita
em tudo que livremente escreve
seja ainda no papel ou digitalmente
revolucionando assim sempre
o mundo em que coexiste,
Para, assim, em frases ou versos
eloquentemente transformar atesto,
o mundo em que existe
famosamente ou discreto,
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pois ao seu ver isso não importa,
mas sim o que continuamente mostra
com a sua percepção e contanto visão
que, naturalmente sempre ajuda
A literalmente mudar
o mundo que assim constantemente está
em mudanças ruins ou pródigas
e, com ele sempre a pensar
como também realmente transformar
mentes nunca ausentes
dessas revoluções que ocorrem continuamente
por quererem pensar e sempre mudar
Mundo que evidentemente
nunca deixará de seguir e criar
essas revoluções por virem das emoções
como também desse crítico olhar
que tudo sempre mudou e sempre, de fato, mudará.
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CONFLITOS EXISTENCIAIS
Desde criança que tenho observado
duas coisas super importantes ocorrerem
com todos nós, de fato,
O primeiro fator tem a ver com os conflitos
existentes realmente diários,
ou com nós mesmos ou com outros seres
que, se não tomarmos cuidado arruinarão
o nosso dia, é claro,
O segundo e portanto último,
acontece com a nossa passagem
para outro plano na realidade,
E assim perante essas verdades
posso realmente dizer
que existimos sempre em conflitos,
daí ser preciso isso entender,
53

Caso contrário corremos o risco
de nossa vida passarmos sempre aflitos
por esse motivo desconhecer,
Ou seja, que tudo é uma passagem
resultada na realidade
por seres que isso tudo elaboraram
como uma experiência de verdade
Orgânica, quântica e biológica
mas, que saíu descontrolada
por isso tudo está se expandindo
de uma forma descontrolada
Incluindo até mesmo o universo afirmo,
e eles próprios não entendem essa disparada,
por isso vejo que isso tudo não deu em nada.
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PAISAGEM MORTA
É realmente triste lembrar
a terrível paisagem que vi
quando passei por esse lugar
no interior do Nordeste
cuja seca e vivas labaredas
queimavam o que ainda tinha para queimar,
Mas isso não se trata de um pequeno lugar
mas, sim de uma imensidão de terra
totalmente abandonada, portanto ao Deus dará,
criando assim uma paisagem totalmente morta
que, lamentavelmente tem sido a história
desse realmente sofrido lugar,
Quando na realidade poderia ser
uma região verdadeiramente diferente
dessa que na realidade é,
porque se houvesse interesse
tanto do governo como da classe privada
então essa região literalmente seria
Não somente a mais atraente do país,
mas também a mais rica e belo lugar
se existisse a vontade dessa realidade mudar.
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COSTUME
Aprendi bem cedo a adquirir livros diversos
no sebo e, assim aos poucos fiz
uma pequena biblioteca
mesmo sem grandes posses ou estética,
E, quando tive de deixar o bairro
chamado Engenho do Meio em Recife,
fui até a Biblioteca da Sudene
onde comumente nela lia sempre
e até fazia os trabalhos da escola
para mim gloriosa atesto,
E foi exatamente ali que doei
as dezenas de livros com o tempo adquiridos
na realidade num simples sebo de livros
localizado na Guararapes, centro da cidade,
por um homem já velho e que na altura me falou
Ser um independente escritor
diante de um verdadeiro deserto
cheio de pedras e sem nenhuma flor,
nunca me esqueci disso que me falou
apesar do tempo que já naturalmente passou,
e, portanto vendo essa triste desgraça.
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VISITAÇÕES
Desde criança que recebi
e, por isso claramente vi
esses seres repletos de poderes
que atravessam portas, janelas e paredes
como se em suas frentes não tivesse nada,
não se tratarem de espíritos ou almas
como muitos pensam na realidade,
mas sim, de seres cujos saberes
não entendemos de verdade,
Isso ocorreu por grande parte
da minha simples existência
e, por ter realmente nascido
um verdadeiro curioso afirmo,
então naturalmente fui a fundo
na procura desse entendimento
que, naquela época era entendido
pela igreja serem demônios digo,
mas que nunca acreditei nisso
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Pela simples razão de nada de mal realmente sentir
além de inicialmente sentir medo
devido ser ainda muito criança
e naturalmente nada de extraterrestres entender,
hoje, conforme o tempo ter passado
e, ter mergulhado profundamente, de fato,
na área da ufologia e do paranormal,
entendo ter recebido visitações de seres
que, mesmo sendo parecidos comigo
Sei que não são humanos
por não serem orgânicos
mas sim, verdadeiramente quânticos,
por isso sem problemas atravessam o físico
pois são seres energéticos, portanto espíritos
totalmente quânticos digo,
apesar de poderem mudar os
seus corpos energéticos
usando puramente ciência, qual não contesto
por serem, de fato, super avançados, atesto.
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PROSA NO PARQUE
Estávamos na estação de verão
onde aproveitamos com toda razão
a grande beleza desse lugar
que, por isso, naturalmente sempre está
a ser realmente procurado
ou, para aqui, de fato, morarem,
ou simplesmente visitarem
esse esplêndido lugar, é claro,
E assim reunidos estavam
fotografando, filmando e conversando,
os mais velhos sentados nos diversos bancos
enquanto os mais novos observavam
a grandeza e magnífica beleza
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tanto da fauna como da flora
sob o atento olhar da aurora
também realmente espetacular
por tudo naturalmente iluminar
E, assim, evidentemente alegrar,
daí juntos radiantemente estarem
numa emocionante prosa nesse parque
totalmente atrativo devido
possuir uma rara beldade
que atrai de verdade
gente realmente de todo lugar
que, para aqui comumentemente vem
essa beldade conferir e até mesmo ficar,
Exatamente como agora estão
numa prosa de grande intensidade
por causa da emoção ao verem
essa realidade com paixão.
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MUNDO LITERÁRIO
A beleza dessa vida
como também a satisfação
está realmente contida
nas nossas contínuas escritas,
digo isso sem ilusão,
Porque da maneira que vejo
somos seres criativos
e, talvez por isso devemos
sermos sempre produtivos
como também precisos,
Pois não adianta se lastimar
se você existe a vegetar
e, contanto nada faz
para naturalmente crescer
e a sua própria vida melhorar,
Daí verdadeiramente amar
o mundo literário
pelo liberal espaço
que, livremente, de fato,
construímos sem hesitar.
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PÁSSARO SOLITÁRIO
Belo, esguio e colorido
agarrado num galho cantava
sozinho e com fome e frio
perante um vento que uivava,
E, assim, nessa árvore pelada
por estarmos na estação do inverno
esse lindo pássaro sozinho estava
e os seus males espantava,
Com o seu forte e belo canto
que, sem nenhum espanto
da janela do meu quarto o olhava
enquanto pingos da chuva o molhavam
Nesse dia frio, molhado e cinza
devido às pesadas nuvens que o sol tapava
deixando assim esse pássaro solitário nesse galho
ser molhado pela chuva que hoje não para
De cair e assim molhar
tudo que nessa região está
ficando sob as águas e as fortes trovejadas
que acontecem nesse lugar de grande graça
Mas, cuja natureza dita
sempre sem questionar.
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INVERNO NO INFERNO
Sempre quis passar
um tempo para assim por mim mesmo
realmente verificar
como verdadeiramente é a vida
vivida numa favela que constantemente tem intrigas
por causa de um lado ter a polícia
e, do outro o narcotráfico,
pesado e de em nada se invejar
E, como nasci um curioso
então decidi ao Rio viajar
na época de inverno
pensando que poderia ser menos intenso
os negócios ilícitos que ocorrem por lá,
mas como estava enganado por pensar
que, realmente as coisas se acalmavam
ao verem uma nova estação chegar,
63

Porque o que vivenciei
e, para nunca mais nela voltar,
foi um inverno de puro inferno
onde o número de mortos confesso
realmente não pude contar,
devido às balas e até mesmo granadas
atiradas por ambos lados
que, assim, me deixaram encurralado
Sem poder, de fato, correr para outro lugar,
por isso posso falar
que, quem vive naquele lugar
conhece o inferno de perto,
pois constantemente são tratados
como se fossem demônios ou terríveis animais
apesar de não serem traficantes
apenas trabalhadores sofridos
E, totalmente explorados
por viverem numa favela, afirmo.
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ALÉM DO HORIZONTE
Além do horizonte
que os meus olhos podem ver
nesse cosmo de beleza e grande saber
estão inúmeros universos
paralelos, belos e super complexos
mas, totalmente interligados
e, de um impressionante saber,
Além do horizonte
onde o sol no final de cada dia
por querer se esconde,
existem diferentes existências
que, apesar de suas aparências
serem realmente exóticas,
por toda a a verdadeira história
fora dito que tudo pessoalmente elaboraram,
Além do horizonte
físico, é claro, existe o invisível
como também o quantum
energético e ativo,
que está sempre presente
em múltiplas realidades, de fato.
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FLOR NEGRA
Dentre um enorme jardim
está elegantemente ao lado
de pedras e espinhos, de fato,
uma alta e bela flor negra
colorindo-o e lhe embelezando, é claro,
Flor negra que assim
e, pelo menos para mim,
tornou-se num marco
nesse jardim que acho
trazer uma perfeita união,
Flor negra que assim
nessa magnífica união
revela uma percepção
que precisamos ter
nas sociedades desse mundo pra valer,
Para então possamos viver
em paz e sem racismo
que só causa traumas e prejuízos,
quando realmente poderíamos
como ela interligada viver.
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MOMENTO
Vamos sempre procurar ao máximo aproveitar
realmente cada momento pelo simples fato
de nunca sabermos se realmente será o último,
Usufruindo assim cada minuto nessa boa companhia
e, se por acaso vives só
então não se preocupe e lembre-se
ser melhor assim do que viver em brigas sem fim,
Elevando a sua mente sempre pro alto
onde vem tudo que é bom, de fato,
e os seus olhos para a natureza que, com toda certeza
sei que ficarás impressionado,
Com a imensidão de vidas existentes por todo lado,
e assim aprenderás e passarás momentos fantásticos,
e o sentimento de solidão logo passará, é claro,
Pois esses seres nunca te deixarão
pois, em cada momento de sua vida estarão
se isso permitires, de fato.
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CENÁRIO POLÍTICO MUNDIAL

Da maneira que claramente vejo
estamos lamentavelmente seguindo
para a nossa própria destruição,
Porque esses que estão no poder
infelizmente não veem
em seus sempre contínuos jogos
Que, literalmente poderão destruir
realmente rapidamente
esse mundo sem discernirem
quem está certo por fim,
E exatamente assim vivemos
sendo realmente jogados para o lado
como se fossemos bonecos de pano,
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Enquanto por outro lado,
quem está no poder fica mais ousado
criando poderosas bombas e cada vez mais
nos escravizando, de fato,
Por isso totalmente revoltado e confuso,
confesso ver tudo isso abismado
pois conheço seres que
por roubarem para comerem
Estão há muito tempo presos,
enquanto esses tiranos matam e nos maltratam
e, de quebra destruirão todos, é claro,
Porque o que realmente o mundo não vê
é, que, na realidade são uns loucos
tanto clinicamente como pelo poder.
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ALUCINADOS PELO PODER
Estou claramente a ver
uma verdadeira corrida ao poder
ocorrendo em todo o mundo
cada vez mais sangrento e absurdo,
Corrida essa que assim,
acaba revelando enfim
que muitos nesse estopim
estão totalmente alucinados pelo poder, de fato,
E, é diante esse caótico quadro
que muitos países terão
o que chamam de eleição
qual, discordo, é claro,
Porque infelizmente não serão transparentes
devido ao quadro presente
envolvendo políticos e juízes
e até mesmo outros países, de fato.
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EXPLOSÕES CÓSMICAS

Assistindo um documentário
em conjunto elaborado
pelo Centro Espacial Europeu
e a NASA, é claro,
magnificamente filmaram
nesse totalmente energético cosmo, de fato,
explosões cósmicas vindas de Super Novas
quais me deixaram abismado,
devido à força e o enorme poder
dessas explosões que marcam
como trambém transformam
todo esse universo mágico,

71

Porque com essas explosões cósmicas
que, por causa do seu incrível poder
que, quando minuciosamente calculado
é literalmente comparado
a milhões de explosões atômicas, de fato,
quando um astro vira numa Super Nova,
se autodestruindo assim como tudo
que realmente estiver a sua volta,
processo verdadeiramente impressionante
pelo fato que se renova,
criando nessas reciclagens novos mundos
que, literalmente surgem da poeira cósmica
Criada com essa explosão cósmica
e, dela diferentes tipos de vida
totalmente inteligentes de acordo com essa mostra.
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HORIZONTE PERDIDO
Tenho de vários meios conversado
com todo tipo de gente
nascidos nesse mundo
cada vez mais conturbado,
E da maneira que vos entendo
independente da língua ou cultura,
vejo neles um consenso de horizonte perdido
que, realmente não entendo,
Porque psicologicamente narrando
a psicologia nos ensina que somos
naturalmente seres progressistas,
pois ninguém deve existir no passado
Devido ao natural fato
que tudo se envolve
e, contanto cresce e se desenvolve
e, exatamente por isso
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Se por acaso um plano não ocorreu
exatamente como esperávamos
então é errado se pensar
que o horizonte está perdido.
E, que, com isso o seu futuro
realmente não brilhará,
quando na realidade a vida
é uma caixa de surpresas infinita,
Daí ser fundamental sermos flexíveis
para naturalmente enfrentarmos
as surpresas que sempre aparecerão
nas nossas vidas, de fato,
Para, então se não gostarmos,
calmamente analisarmos
as diferentes opções
e, assim, sem dramas naturalmente mudarmos
em nosso favor, é claro.

74

SOCIEDADE DE MASSA

O capitalismo criou uma sociedade de massa
que, na realidade lamentavelmente transformou
a mentalidade tanto devido ao grande consumismo
como também com a percepção da fama
e popularidade que, quando analiso de verdade
então, vejo que não passa de uma mera ilusão,
E nesse triste engano cegamente continuamos
num comportamnto que sinto está terrivelmente
destruindo tanto a nós mesmos
como também o planeta que, por isso
está rapidamente mudando e, nesse processo
matando espécies que o dinheiro
nunca poderá reproduzir,
E assim seguimos...
Para um triste fim.
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POLARIZAÇÃO
O mundo de hoje
está totalmente polarizado
em todos os sentidos, de fato,
incluindo até mesmo a razão,
Por isso naturalmente acredito
que devemos tomar cuidado,
porque o homem é um ser violento
como também imprevisível, de fato,
Por essa razão acho
apesar de não ser pessimista
que, quando essas diferentes ideologias
num ponto central colidirem,
Naturalmente irão criar
um tremendo choque no nervo central
do nosso sistema nervoso
e, com isso muito rolo evidentemente surgirá.
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VIOLETAS
Num campo totalmente verde
e, sob uma brisa suave e morna
radiantemente dançavam
e, uma belíssima coreografia criavam
mostrando-me uma natureza
tanto sábia como gloriosa,
Por isso quase todos os dias
até esse campo encantado
venho para tirar retratos
dessa natureza formosa
que, conforme a estação
revela-me coisas maravilhosas,
Exatamente como agora
no caso dessas milhares violetas
que em si naturalmente revelam
poder, saber, grandeza e beleza
perante esse universo
de relevos diferentes e complexos,
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E, assim, por um certo tempo fico
sentado na grama calado
simplesmente a observar
essas violetas dançantes
ao vento sempre inconstante
que, com o seu roxo claro
Formam um cenário adequado
devido ao belo quadro que formam, de fato,
atraindo artistas que vêm de todo lado
para, assim lhes filmarem, fotografarem, pintarem
meditarem, escreverem, observarem
tão magnífico é esse quadro.
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UMA NOVA EUROPA
Uma nova Europa está surgindo e, com isso não
mais aquela comandada pelos Estados Unidos
com a OTAN que foi uma desgraça aos europeus
que sonham o apogeu, nessa esfera cujo poder
realmente nunca para de crescer
com a sua marca registrada,
E, seguindo esse pensamento como também contexto,
muitos europeus viram que terão de outra organização
criar onde eles mesmos terão de governar
e as decisões por si mesmo tomar
contanto, diferente de como agora está,
Essa nova Europa que claramente vejo surgir
terá de a Rússia incluir e, ser administrada em conjunto
com a Alemanha, Inglaterra e França trazendo assim paz,
identidade e segurança além da igualdade, democracia
e liberdade por todos até hoje sonhada
Mas, infelizmente não realizada
porque somente uma nação controlou as cartas.

79

AMAZÔNIA VERDE
Essas brutas queimadas e verdadeiros abusos
realizados nas terras indígenas, não apenas
representam um total absurdo, mas também
um crime horrível, pois nesse estúpido processo
vidas estão sendo perdidas e, essa amazônia querida
que ainda é o pulmão do mundo, está rapidamente
sendo destruída devido à falta de capacidade
e vontade desses governantes que não têm seriedade,
Enquanto isso na realidade esses mentirosos canalhas
realmente totalmente vendidos, estão nesse terrível
processo destruindo uma floresta naturalmente repleta
de seres super importantes para o ecossistema
para que assim possamos por fim existirmos
saudavelmente as nossas vidas que, obviamente
estão afetadas devido à interligação natural,
por isso estamos tendo problemas hídricos
e, em breves veremos a desertificação,
Em vez da amazônia verde, bela, protetora
mas não perpétua se não usarmos a nossa razão.
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SILHUETA
Estava totalmente descontraído
sentado na verde grama
e, do alto olhando
esse cenário profundo
qual, tanto me encanta,
Quando repentinamente vi
do canto do meu olho
uma silhueta que repentinamente apareceu
de cor azulada e aparência humana
distante e a direita onde estava,
Demorando apenas alguns segundos
mas, que realmente me encucou
e, por ser um grande curioso
então naturalmente pesquisarei
e, portanto procurarei ver
Se essa silhueta tem a ver
com o passado desse belo lugar
que, realmente sempre senti
alguma boa proteção ter
como se avatares sempre lhe cuidassem pra valer.
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A VIDA É RÁPIDA
Observando essa estrada
onde tudo existe
como também se interliga,
me abismo como tantos
ferozmente se intrigam
e, com isso derramam os seus prantos
devido às feridas que implicam
realmente em curtos períodos
de explosões simultâneas,
Revelando-me uma ignorância tamanha
em relação a si mesmos,
talvez por nunca terem se questionado
a razão desse retrato
triste, confuso e complexo
mas, que, constantemente fazem,
mostando-me na realidade
uma natureza má de verdade
diante de um tempo
Que nunca para na realidade,
porque essa vida é rápida,
portanto aproveite-a em harmonia e amor
assim como sinceridade.
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DESTRUIÇÃO ECOLÓGICA
Jamais entenderei
essa estúpida mentalidade
de destruir em vez de cuidar
o nosso próprio habitat na realidade,
Porque se olharmos de verdade
para o que já há muito vem ocorrendo
então se ainda uma consciência temos
naturalmente veremos que o bonde
já perdemos de verdade,
Pois essa triste destruição ecológica
já ultrapassou a capacidade
das vidas naturalmente retornarem
e, assim, uma sustentabilidade causarem,
Por isso o que estamos fazendo
coletivamente, é claro,
é um real genocídio
devido às tantas vidas perdidas
Destruídas pelo homem
que pensa ser realmente fantástico
como verdadeiramente sabido
ao destruir tudo, de fato.
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AMANHECER
Após uma noite de prazer
onde descansei e até mesmo sonhei
e, desse sonho lembrei,
naturalmente despertei
com a luz solar
pelas brechas das brancas persianas
todo o quarto clarear,
Fazendo-me automaticamente ver
que um novo amanhecer
silenciosamente chegou
com os seus raios de fulgor
como também calor
o frio esquentar
como também naturalmente iluminar,
Amanhecer que assim
gentilmente me lembrou,
que mais um dia chegou
para produzir e viver
com saber, querer e poder
exatamente como vejo
em cada amanhecer.

84

O FASCISMO ESTÁ NO MUNDO RETORNANDO
Já fora por filósofos, sociólogos e historiadores
que a história se repete
e, pelo fato de tudo existir interligado
como também naturalmente em ciclos,
então aqui vos preparo
para tomarem o devido cuidado
em quem irão votar, de fato,
Porque toda eleição tem consequências
e, por isso sejam ativos
pesquisando cada candidato
e, ignorem que partido político
estão naturalmente filiados,
portanto não sejam partidaristas
pois isso é um erro primário,
Também não sejam machistas,
pois tudo nessa vida é equilibrado
e, se realmente compararmos os humanos
vistos por esse Çangulo
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então tenho que naturalmente dizer
que em muitos casos
a mulher é mais inteligente, de fato,
Porque estou observando
literalmente em todo o mundo
o retorno do fascismo
que, juntamente com o império japonês
e o terrível nazismo
a tríplice aliança formaram
e, com isso levaram a segunda guerra mundial,
Que tantos inocentes matou
graças à esse ódio
vindo de horríveis monstros
que, se antes de crescerem
tivessem sido eliminados
o mundo, de fato, não teria passado
pelo terror que essas serpentes causaram.
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O QUE OS MEUS OLHOS AINDA VEEM

Nasci com uma insaciável sede
de realmente tudo descobrir
e, sendo assim,
graças a essa imensa curiosidade
que reside dentro de mim,
venho descobrindo realidades
que, diretamente contrastam com as "verdades",
que propositalmente pelo sistema aprendi,
Acontece que na minha vida nunca permiti
ser simples marionete
comandada por verdugos ou fantoches
que tudo pensam que podem
e, nesse hipnotismo de massas
enganam as sociedades
cegas, ignorantes e fanáticas,
por essa razão tanto morrem como matam
em nome de absurdas irrealidades,
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E, apesar de um semicego
confesso que ainda vejo
coisas que na realidade
estão de frente dos nossos narizes
mas que passam totalmente despercebidos
por essa hipnotizada sociedade
repleta de vaidades e vícios,
Por essa razão não enxergam
os já diversos seres híbridos
que, constantemente passam ao nosso lado
comem, bebem e até conosco conversam
e, embora tenham nascido aqui
na realidade são diferentes de mim,
pelo fato de não serem totalmente orgânicos,
Pois foram elaborados para viverem centenas de anos
e não somente aqui,
descobri isso lendo documentos
quase na sua totalidade cobertos de preto
para, assim não descobrir
como são e onde estão sendo feitos,
além de saber ser nos Estados Unidos e fim.
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GUERRAS SECRETAS
Poucos no mundo fazem ideia
das guerras secretas existentes
quais lamentavelmente
matam tanta gente,
só por discordarem
ideologicamente na realidade
o regime político do seu adversário,
Caso que acho inadmissível
isso continuar assim
sem julgar os culpados
pois, em vez de trazer serenidade
sempre busca a violência
e, com isso, como o mundo tem visto
as guerras contínuas e sangrentas,
Que, enquanto durarem só criararão
o sentimento do ódio e crimes de verdade
devido essa mentalidade que deve urgentemente mudar
para, que então possamos ter
um mundo verdadeiramente livre
e a violência dê lugar a sapiência
que cada filósofo tem para gratuitamente dar.
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COSTUMES DE DOIS DIFERENTES LUGARES
Outro dia pensei
como os seres humanos são diferentes
e, nessa minha observação
de anos nos Estados Unidos vivendo,
vi que, quando chega o momento
de se tomar café
incluindo o matinal,
nem todos lhe tomam quente,
pois tem aqueles que o preferem gelado
e com gelo adicionado,
pelo café da manhã e sem sólidos acompanhado,
Fato que realmente sempre me impressionou
pelo simples fato de não sentirem fome
como também de possuírem
um estômago implacável,
enquanto que no Brasil
todos que conheci
além dos meus familiares,
todos tomam o café
realmente bem quentinho
portanto se diferenciando de muitos americanos
que preferem bebê-lo gelado na realidade.
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EXTREMA-UNÇÃO
Fora dito que o Machado de Assis,
esse simples mulato
nascido no morro do Livramento
no bairro do Catete,
lugar até hoje pesado
devido à alta criminalidade, de fato,
Quando estava em sua cama para morrer
e, o padre naturalmente fora chamado
para lhe dar, é claro, a extremução,
automaticamente recusou
alegando que não era hipócrita
pois, na religião nunca acreditou,
Confesso que fiquei surpreso
ao saber desse acontecimento,
porque durante o seu tempo
no Brasil inteiro, portanto
não apenas no Rio de Janeiro,
o país era predominantemente católico
graças a burguesia e a sua própria história.
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UMA IDEIA FORA DE LUGAR

Imaginem você estar
confortavelmente sentado
numa cadeira muito bem estofada
e, elegantemente decorada
no seu impecável escritório
simplesmente meditando
e, contanto aproveitando
o sempre muito bem-vindo
silêncio da noite,
Quando de repente
e, sem a sua mente esperar
para que assim pudesse
rapidamente bloquear,
surge uma ideia fora de lugar
qual naturalmente lhe fará
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por vários ângulos analisar,
isso sempre aconteceu comigo
e, por isso achar não termos livre-arbítrio,
Pois, por sermos realmente interligados
com todo o cosmo, de fato,
outros pensam e comandam tudo que penso
ainda que pensamos erroneamente
devido ao nosso ego sempre presente
tudo aquilo que pensamos
e, assim idealizamos
ter sido na sua totalidade construído por nós,
mas como estamos enganados...
Porque nesses momentos nada pensava,
tinha limpado a minha mente e meditava
quando uma ideia fora de lugar repentinamente surgiu
qual, por muito tempo me deixou a pensar.
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UNIVERSO ILUMINADO
Acho realmente fantástico
durante as noites observar
em silêncio no meu quarto
essa maravilha, de fato,
totalmente iluminado
tanto com a sua claridade
como pelo seu saber, é claro,
Universo que assim me proporciona
toda noite shows diferentes,
alegrando com isso a gente
que, realmente comumente
até altas horas sempre
fica apaixonadamente observando
Naves espaciais rapidamente viajando
nesse universo verdadeiramente iluminado
e, repleto de inúmeras civilizações
inteligentes e que se interligam
conosco constantemente
telepaticamente ou fisicamente, afirmo.
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MAQUIAGENS
As maquiagens já começaram
a ser aplicadas
nesses eternos palhaços
dessa política truncada
propositadamente, é claro,
Porque esses políticos
desse imenso circo
continuam se maquiando
e, com isso enganando
o povo já tão aflito,
Porque estão se afundando
nessse terrível pântano
que, literalmente criaram
devido aos seus poderes abusivos
para, assim nos roubarem.
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ORQUÍDEAS
Viajando pelos Estados Unidos
país realmente bonito
daí valer a pena nele se passear,
certa vez fiquei hospedado
num lugar que, de fato,
fiquei super maravilhado
ali me hospedar,
Pelo fato de literalmente ser rodeado
de magníficas orquídeas
e, por isso constantemente respirar
o suave e incrível perfume
que as suas flores
cujas belíssimas cores
roxa e branca deixavam no ar,
Tornando com isso um lugar
realmente além de totalmente familiar
excelente para se descansar
devido à flora ser similar
ao que consideramos ser um paraíso,
sem falar na fauna que afirmo
verdadeiramente estar por todo lugar.
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NOVIÇAS REBELDES

O homem tem uma índole rebelde
nascida impregnada em nós,
como também se observarmos
cautelosamente as vocações
então cedo notaremos
que nem todos são aptos
para seguirem esses cargos
principalmente quando se trata de missões,
Isso, de fato, ocorreu com duas mulheres
que na universidade conheci
e, me contaram as suas histórias
realmente dolorosas,
tudo porque eram muito jovens
e, por essa razão ainda não se autoconheciam
e queriam as promessas das avós
radicais e católicas florescer,
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Acontece que não tinham sido chamadas por Deus
para seguirem a vocação de freiras,
por isso quando estavam no convento
se sentiram totalmente prisioneiras
como também ali descobriram
que verdadeiramente se amavam
e, por causa disso o convento deixaram
Causando grande transtorno para as suas avós
enquanto foram chamadas pela diretora
de noviças rebeldes
mas, por outro lado não se importaram
pois, reconhecendo que profundamente se amavam
decidiram estudar para depois se casarem,
tornando-se uma numa bióloga
e a outra em uma jornalista na realidade,
Soube que depois em Massachusetts se casaram
e compraram uma belíssima casa,
adotaram duas filhas e são felizes de verdade.

98

INVASÃO DO MAR

Quem vive na costa
contanto perto do mar
literalmente está sob risco
de tudo perder sem vacilar,
Porque com o aquecimento global
o nível do mar está subindo
e as grandes geleiras sumindo
enquanto isso, o volume de água
aumenta sem solução,
Que, naturalmente ao meu ver
causará grandes catástrofes
nesse mundo que ao meu ver
não está preparado para essa calamidade.
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BONECAS DE PANO
Uma grande artesã
que vive dentro do meu coração
faz bonecas de pano
de realmente diferentes tamanhos
cores, estilos e, lindas afirmo,
Certa vez lhe vi criando
e fiquei impressionado
com a arte que tem, de fato,
pois, primeiramente desenha no papel
criando assim uma moldura
Para depois calmamente
cortar o tecido e costurar,
desenhando e pintando as sobranselhas
e os olhos, e em seguida o cabelo, sapatos
e ornamentos na boneca de pano colocar,
Para em seguida um catálogo criar
e, na internet para vender lhes colocar,
trabalho árduo e mágico
que francamente admiro
mas, que pouca renda lhe dá.
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MANGUEIRAS DO QUINTAL
Na casa dos meus avós maternos
tinha um grande quintal
realmente repleto
de fruteiras e dentre elas
algumas grandes mangueiras,
Que duas vezes por ano
frutificavam e davam os seus frutos,
mangas grandes e doces
e, por serem variadas
tínhamos o manguito, a manga rosa
e a sempre suculenta manga espada,
Lembro-me que verdadeiramente adorava
aquele imenso quintal
que, por naturalmente ser um curioso
literalmente tudo vasculhava
e, nas mangueiras trepava,
Muitas vezes as mangas maduras pegando
e no chão jogando,
outras vezes comia onde estava
pois imensamente gostava
tanto da fruta como das aventuras que criava.
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CALÇADÃO DE BOA VIAGEM
Parte da minha vida na realidade
foi passada de verdade
naquela bonita praia
que, naquela altura não tinha
o nível de criminalidade
hoje encontrado de verdade,
Calçadão que assim atraía
nos finais de semana artesãos
escultores, desenhistas e pintores
fotógrafos e jornalistas
que nele ficavam e tanto amizades
como vendas criavam,
Calçadão que assim se tornara
em um grande centro de conhecimento,
atraindo artistas da região
que ali em plena comunhão
experiências livremente trocavam
Em harmonia e sempre grande alegria,
por isso agora calado penso,
como tudo realmente tem se transformado...
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PALAVRAS DE SABER
Existimos num tempo
onde o querer e os caprichos
se misturam digo
com o ódio e o poder,
Daqueles que grana adquiriram
mesmo sendo de transações ilegais,
porque é só o poder que pensam
e nada mais...
E nessa cegueira se passam
sem realmente terem olhado
para dentro de si mesmos
onde habita um espírito, de fato,
Seguindo para a eternidade
com o que aprenderam no campo físico
mas, pelo cosmo ter um lugar totalmente iluminado
qual, chamo de campo sagrado,
Então por esse ser não estar preparado,
nele naturalmente não poderá viver, é claro.
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RODOVIÁRIA NOVO RIO
Moderna, charmosa e espaçosa
é a segunda maior da América Latina,
nos dando conforto e segurança
para de ônibus viajarmos
para qualquer lugar do Estado
como também do país, é claro,
Com grandes, bonitos e confortáveis ônibus
e, cujas passagens de preços razoáveis,
toda vez que o Rio visitei
a Rodoviária Novo Rio usei
além dos necessários voos que fiz
para encurtar os períodos das viagens,
Nesse Brasil que cresce de verdade,
mostrando em suas construções o que sabe.
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BORBOLETAS NO JARDIM

Sentado no banco estava
nessa manhã realmente fantástica
de sol ameno e grande esplendor,
Pois, por se tratar do início do verão
toda flora e fauna vive a emoção
desse ciclo tremendo,
Tanto dos ressurgimentos
como em relação aos nascimentos
que, surgem na primavera sem lamentos,
Para, repentinamente ver
borboletas no jardim,
aumentando assim essa beleza sem fim.
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ESTÃO QUEIMANDO A FLORESTA
Terríveis crimes estão ocorrendo
na floresta amazônica que sinto
realmente serão irreversíveis
tão grande é essa destruição,
Porque lamentavelmente estão
queimando o pulmão do mundo
e, com isso evidentemente criando
problemas de grandes dimensões,
Desde as secas aos problemas hídricos
às inúmeras doenças causadas
tanto pelos insetos como as pragas
que com isso rapidamente se multiplicam,
Sem falar nas extinções
dessa fauna e flora rara
onde muitos remédios foram feitos
para curar e tratar da raça,
Que agora sofre sem água devido à
irresponsabilidade dos seus governantes
corruptos, mentirosos e comprados
pelos ricos brasileiros e estrangeiros, de fato.
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INDÚSTRIA DO FAKENEWS (MENTIRAS)
É realmente impressionante
o que vem no mundo acontecendo
e, até mesmo espalhado
pela mídia por todo lado
que, assim, em vez de publicarem
verdades contanto fatos,
ajudam até mesmo governos
como claramente se tem observado,
Aumentando com isso o perigo
de uma direta confrontação,
visto isso até mesmo nos Estados Unidos,
elaborado pelo partido político
agora pelo presidente controlado
e, que realmente todos viram
ser em relação ao fakenews responsável
por elas realmente terem criado
e, lamentavelmente pelo mundo copiado.
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MARGARIDAS
Caminhando nesse gigante campo
repleto de margaridas,
respiro realmente profundo
e, no alto desse morro me sento
para simplesmente observar
a incrível beleza desse lugar
para, sozinho e calado
sentado rapidamente descrever
tudo que vejo com imenso prazer,
Sendo literalmente surpreendido
com a presença repentina
de centenas de pássaros
que, como eu, também acham
esse lugar realmente fantástico,
caso contrário até aqui não voariam
por serem naturais do Canadá,
mas sei que estão retornando pois,
param nesse campo para se alimentar
E, na realidade água tomar
se aproveitando dos lagos
como também para apreciarem essa beldade
difícil de se ver em qualquer lugar.
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CREDIBILIDADE
Estou realmente assustado
ao saber desse último resultado
em todo o Brasil realizado
sobre uma importante pesquisa
ao povo brasileiro perguntado
em que seguimento da sociedade
realmente confiam, de fato,
Surgindo para a minha surpresa
primeiramente no exército,
seguido da igreja católica
e, em terceiro lugar
das redes sociais,
ficando em último lugar
o governo brasileiro,
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E, calado mas abismado
naturalmente reconheci
que, graças às contínuas corrupções
o brasileiro deixou de confiar
nos governantes que votaram
e, devido a esse sentimento generalizado
estou evidentemente, é claro,
Que, devido a sua importância mundial
ser justo salientar
que a civilização Ocidental perdeu a guerra
pela democracia e, como tal
está sendo realmente destruída
por esses mentirosos tiranos
que trabalham com o engano
E, nesse terrível processo estão aniquilando
essa pátria por mim tão querida
em prol da corrupção, facismo e mais nada.
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NAVE ESPACIAL DERRUBADA EM MAGÉ
No Estado do Rio de Janeiro
exatamente na cidade de Magé
região da mata atlântica,
foi derrubado uma nave espacial
que continha cinco seres extraterrestres,
isso aconteceu em meados de 2018,
três desses seres são chamados de nórdicos
por serem altos, louros e terem olhos azuis,
os outros dois são conhecidos como robôs,
são pequenos e cinzentos e têm olhos negros e grandes,
Foram localizados voando o nosso espaço
pelo comando espacial americano
que, literalmente mapeia todo o mundo
e até o que tem em suas profundezas
devido ao incrível número de satélites
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que tudo leem, filmam e transmitem para a central,
essa nave espacial em território brasileiro
fora derrubada por forças especiais americanas
que combatem seres extraterrestres
com armamentos que emitem plasma,
Mataram esses três brancos seres
e os levaram juntamente com a nave
onde estudarão e outras criarão,
quanto aos pequenos robôs fora dito
que conseguiram fugir
e, até hoje não sei onde estão
pois nada mais foi dito sobre isso,
portanto agora penso
o que poderá ocorrer com esses seres
considerados como andróides,
em pensamentos me intrigo.
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TRAMBIQUEIROS
Fico realmente impressionado
com o grande número de trambiqueiros
que, realmente todos os dias
calotes dão, de fato,
E por causa disso
infelizmente todos pagam,
piorando com isso o relacionamento
entre o comerciante e o freguês, é claro,
Porque graças ao alto grau
de trambiques dados
os comerciantes ficam aflitos
e, assim não mais facilitam
As compras dos clientes
que geralmente compravam à fiado
devido aos muitos trambiques
lamentavelmente recebidos, de fato.
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MENTES VAZIAS
Uma das coisas que sempre admirei
independente da posição social
realmente de cada ser
tem naturalmente a ver
com o seu conteúdo
qual admiro pra valer,
Pois para mim a maior riqueza
está no conhecimento,
daí realmente adorar me relacionar
com seres obviamente sabidos
pela ignorância detestar,
Daí ser verdadeiramente alérgico
aos seres de mentes vazias
que nada têm para dizer
por absolutamente nada saber
e apenas envergonhar
quem procura uma diferente estrada
Para sob a graça do saber viver
como também brilhar.
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TEMÁTICA DA SERIEDADE
Analisando na realidade
o mundo como agora está
e, apesar da minha perplexidade
tenho em nome da verdade
de claramente narrar
exatamente como vejo
os problemas em todo lugar,
Que, da maneira que vejo
tem totalmente a ver
com a falta de seriedade
camuflada na sociedade,
porque na realidade
as aparências e contanto irrealidades
é o que gostam de praticar,
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Portanto os problemas vistos
foram auto-infligidos
por serem o resultado
dessas inverdades praticadas
juntamente com as máscaras
hoje largamente usadas
por um problema similar,
Porque se inicialmente
mentiras não tivessem sido ditas
então não estaríamos vivendo desse jeito
e, em perigo de coletivamente passarmos
devido à falta de seriedade desses
que pelo poder sempre têm sede
e não se importam em mentir ou matar.
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TRANSFORMAÇÕES ECOLÓGICAS
Tudo está mudando
e, assim se transformando
como também morrendo,
cenário que muitos veem sorrindo
por erroneamente pensarem
que na realidade
podem de verdade
qualquer coisa mudar,
mas como estão enganados...
Porque a natureza
com toda a sua grandeza
tudo pode por si mesma,
pois se observarmos e, apesar
das destruições pelo homem causadas
tem o saber assim como poder
de naturalmente reviver
enquanto o homem que se cuide
se realmente não quiser
Com os venenos que criou
horrivelmente morrer
por lhe faltar valor e amor.
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TEMPO CHUVOSO
Com o céu totalmente nublado
e o dia frio e molhado,
olho através da janela
um solitário pássaro
no galho de uma nua árvore agarrado
e, de vez em quando olhava para mim,
como se estivesse me pedindo
por comida e um agasalho,
Confesso que fiquei
tanto comovido como impressionado
com o que acabara de ver
pássaro sabido, corajoso e danado,
que saí e no chão deixei
vários pedaços de pão picado
e, quando ao meu quarto retornei
da janela lhe vi comendo rápido,
Ficando verdadeiramente feliz
por realizar esse digno ato.
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ORGIAS E FARRAS
O espelho de uma sociedade
naturalmente se vê
no cotidiano de verdade,
Pois é exatamente assim
que se pode independentemente analisar
se está fluindo ou a se afundar,
E, portanto nesse caso,
vejo o povo, de fato,
existindo em orgias e farras,
Em vez de estudar e pesquisar
fazem contanto o contrário
e, nessa decadência seguem
Criando assim um retrato
que, para mim, de fato,
é muito difícil de aceitar,
Por claramente entender
que, colhemos o que plantamos
e, se preferem viver nesse engano
Então obviamente
que no topo jamais chegaremos,
daí não adianta reclamar.

119

MENINOS NUS
Como nasceram estavam
no rio animados brincando
enquanto as suas mães
de joelhos arduamente trabalhavam
lavando roupas, de fato,
Cenário que muito me entristeceu
pela bruta realidade
que a pobreza realmente causa
devido a falta de oportunidades
como também escolaridade,
Porque ali na realidade
é o quadro dessa sociedade
que, realmente existe
totalmente invisível
tanto em relação aos sensos,
Sem falar na própria sociedade
que em vez de realmente lhes ajudarem
suas existências melhorarem
vos criticam e literalmente atiram
pedras nessas flores de verdade.
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DÉCADA REVOLUCIONÁRIA
Analisando essa década, por todo esse mundo,
então claramente vejo que essas revoltas
estão trazendo vultos que erroneamente pensara
terem totalmente desaparecido
devido ao que criaram,
Mas, apesar dos pesares, como também
dos vários crimes cometidos contra a humanidade,
ainda assim, hoje existem seres que infelizmente
também têm essa sede tanto pelo poder
como em fazer barbariedades
e, nessa realidade existimos,
Numa década revolucionária sendo vista em
diferentes praças desse mundo cada vez mais
desunido pela falta de saber e amor, afirmo,
daí existirem se ferindo assim como se matando,
dando lugar com isso
Ao terrível ódio como também engano,
pelo fato disso criar conflitos
sofrimentos e desencantos.
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MÁQUINA POLÍTICA
É realmente impressionante
a máquina política que todo instante
contanto continuamente
trabalha sempre
apesar de ser intrigante,
devido às naturais intrigas
que lhe tornam assim inconstante,
Pelo fato dos políticos, é claro,
naturalmente só pensarem em si
em vez de realmente lembrarem
dos seres que vos elegeram
porque neles acreditaram
e, por isso neles votaram,
apesar de saber existir
Aqueles que são totalmente fanáticos
e, por esse motivo só votam
na legenda que gostam
por não saberem votar
nem muito menos serem democráticos,
por isso estamos onde estamos
na lama atolados por não sabermos votar.
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EM NOME DE DEUS
Em nome de Deus,
muitos matam como mentem
seguindo sempre
notórias conspirações
que, geralmente terminam
em violências e crimes terríveis
devido a essas horríveis visões,
Em nome de Deus,
seres acabam totalmente fanáticos
e, nessas alucinações, de fato,
terminam formando exércitos
e, neles se alistando, é claro,
por infelizmente não verem
que estão sendo usados,
Porque em nome de Deus,
deve-se fazer exatamente o contrário
pois Deus é puro Amor
e não interesses pelo homem criado
para manipular e escravizar,
portanto totalmente o contrário
do que entendeu aqui criar.
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VAMOS TRABALHAR

Conversa fiada não basta
nem muito menos promessas
aos santos feitas
mas, geralmente nunca realizadas,
Porque essa mentalidade
totalmente arcaica
em nada tem a ver com a realidade
vista em muitas praças de verdade,
Graças a um sistema feudal
herdado e impregnado
nessa sofrida sociedade
devido à manipulação e escravidão
Que o feudalismo trouxe
e, com isso a destruição
de civilizações que aqui viviam
sem as terríveis punições causadas
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Chegarem até mesmo na realidade
a livremente dizerem
que o nativo por muitos chamados de índio
não possuíam uma alma
Contanto um espírito,
simplesmente pelo fato de não serem cristãos,
sendo brutalmente dizimados
por causa do fanatismo, de fato,
Por isso temos que trabalhar, afirmo,
para conter todo tipo de ignorância,
porque nenhuma religião salva
e, enquanto continuarmos em guerras tribais
Jamais conseguiremos atingir o objetivo
que, em nada tem a ver com a religião
pelo homem elaborada e manipulada, digo,
pois Deus não precisa de nada disso
Para nos abençoar com a sua graça
como também nos salvar, afirmo.
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HERANÇA FEUDAL
Com esse grande mal
da corte imperial
e, portanto monarquia,
acabamos recebendo o feudalismo
e, com isso a escravidão,
Porque a nobreza
realmente decadente,
plantou no Brasil essa semente
até hoje infelizmente existe
tanto nos campos como nas avenidas,
Porque nesse árduo tipo de trabalho
enquanto as máquinas não chegarem
quem as plantações colhe
são realmente os mais pobres
da sociedade, de fato,
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Enquanto por outro lado
esses que rapidamente trafegam
com os seus carros importados
super rápidos e belos
são os donos de quase tudo atesto,
Isso sempre foi assim
daí não acreditar que irá mudar,
pois quem tem a grana manda,
enquanto os outros trabalham árduo
mas ficam sempre a desejar,
E assim o tempo passa...
Os ricos ficam sempre mais ricos
e os pobres insatisfeitos
por não verem apesar
de arduamente trabalharem
a sua vida na realidade mudar.
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PONTES
Irei sempre construir pontes
assim como delas cuidá-las
por saber que com o tempo
naturalmente que ficarão estragadas,
E, quando esse período chegar
então irei obviamente lhes restaurar
por ver que com o tráfego
realmente se gastaram,
Porque evidentemente sei
que nenhum país consegue sozinho existir
pois, por grande que seja
se não criar pontes
Se ilhará com certeza
e, assim, evidentemente que não crescerá.
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NASCIMENTO DE UMA FLOR
Vi com atenção e amor o nascimento de uma flor
que, o meu romântico coração quase que não suportou
ao ver tanta emoção, como também dedicação
ao surgimento dessa flor,
Para, assim maravilhado cautelosamente olhá-la
sem naturalmente tocar, ficando automaticamente
vidrado com a sua beleza, de fato,
como também gamado com o seu perfume, é claro,
E abismado certifiquei o saber, amor e grande poder
que a natureza tem apesar dos maus tratos
que, lamentavelmente causamos com
os venenos que criamos e, que tantos danos causamos
Sem se importar nem questionar
matando tudo sem ligar.
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POEIRA CÓSMICA
Fiquei realmente impressionado
com o documentário
que assisti, de fato,
sobre a poeira cósmica
que, segundo os cientistas
é incrivelmente inteligente
e recíclica sempre,
Aumentando assim tanto a complexidade
como a realidade
de como isso que chamamos de vida
ter várias formas ativas,
energias que assim se reciclam
por todo esse fascinante cosmo
violento, bonito e preciso,
Porque agora esses cientistas
após profundamente pesquisarem
a poeira cósmica de uma super nova
estão chegando à conclusão
não apenas ser ativa, contanto viva,
mas também realmente inteligente
portanto, por si mesmo criando vidas.
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VENTOS DE OUTONO
Com uma nova estação a entrar
e, o frio a chegar
vejo realmente impressionado
a precisão que, de fato,
a natureza oferece sem hesitar,
E, se realmente prestarmos atenção
então naturalmente veremos
o quanto tudo isso é tão lindo
como realmente preciso
e, sem hesitação,
Porque outrora estávamos no verão
cercado por um imenso colorido
pela magnífica flora causado
mas, agora, os ventos mornos nos deixaram
e, com isso ventos gelados
Estão naturalmente a chegar
e outra bonita paisagem causar.
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ETERNA EVOLUÇÃO
Analisando o cosmo
com tudo que entendemos como vida,
claramente vejo
tudo existir em ciclos
e, portanto terem um tempo, digo,
Para, logo depois explodirem
em incríveis super novas
ou, serem engolidos
por buracos negros afirmo
em reciclagens contínuas,
E, assim, abismado vejo
vidas nascendo e passando
e, com isso revelando
uma dualidade expressiva
tanto física como espírita,
Misturando com isso espanto
como realmente encanto
real, poderoso e preciso.
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MARÉ ALTA
Vejo que muitas casas
serão em poucas décadas
tomadas pelas águas
dos lagos, rios ou mares
por serem interligados
subterraneamente, é claro,
Porque observo dessa praça
repleta de muita graça
mas, perto do mar construída
a maré alta totalmente ativa
com as suas fortes ondas
que, francamente até assustam,
Como também derrubam
tudo que está em sua frente
avançando assim continuamente
e a terra engolindo sempre
pois, o mar está avançando
inundando e tomando
Áreas outrora imaginadas
serem seguras de se morar
mas, que vêm sendo invadidas
sem que possamos essa realidade mudar.

133

NOITES DE TERROR
Lembrando os últimos meses
vividos na Ilha do Governador
como também na Penha,
uma das coisas que mais me impressionou
foi a terrível violência
vivida todos os dias
por essa sociedade, de fato,
Daí realmente não precisar
ter uma bola de cristal em minha frente
para entender naturalmente
que, realmente todo ser
que vive nesses ciclos consecutivos
terá que ficar afetado
por essa constante violência, é claro,
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Porque o que vivenciei
e, com grande pavor
foram noites de terror
numa total guerra urbana
dentre milícias, traficantes,
policiais e militares
que, em nome da verdade
realmente não se sabe
Aqueles que são cúmplices do tráfico
ou, os que lutam contra ele, de fato,
o que sei porque apavorado vi
quando um novo dia chegava
após toda noite passar
escutando tiros e explosões de granadas
foram as pilhas de corpos sem vida no chão
Alguns mutilados já outros decapitados,
por isso nunca mais ali voltei, é claro.
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MOBILIDADE INTELIGENTE
Assisti recentemente
um magnífico documentário
feito pela BBC, é claro,
mídia informativa totalmente independente
filmado na China mas em inglês falado
que, realmente me deixou impressionado
com a sua real competência
no campo da tecnologia como da ciência
que, literalmente me deixou abismado,
Porque se realmente olharmos
quem era a China, de fato,
setenta anos atrás,
então naturalmente veremos
pois evidentemente entenderemos
o que verdadeiramente se passou
com a grande revolução que tanta gente matou
mas, que incrivelmente lhe modernizou
devido à nova ideologia, é claro,
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Porque se realmente olharmos
a China de hoje
então logo veremos o quanto tem evoluído,
chegando ao ponto de elaborar
estradas totalmente inteligentes
pela tecnologia 5 e 6G claramente dominar,
criando assim uma sociedade
realmente super avançada
e, sob essa mobilidade inteligente
Por causa da inteligência artificial,
veículos, aparelhos domésticos, aviões e satélites
respondem ao seu comando
e, com isso revolucionando
a sexta revolução industrial
qual, inclui até mesmo
a tecnologia invisível
que também já dominam
por serem agora a maior potência mundial,
Porque até mesmo no campo financeiro
nada a ninguém deve e emprestam ao mundo inteiro
tornando-lhe assim num banco verdadeiro.
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AMAZONAS DIVIDIDA
Sou totalmente a favor de ver o Amazonas ser
dividido em quatro partes, pois em nome da verdade
e, olhando para a sua realidade, claramente vejo
que, para real progresso termos temos urgentemente
que dividi-lo criando com isso mais três Estados
para, assim, esse gigante Brasil enfim podermos
melhor administrá-lo,
Isso não lhe tornaria inferior, muito pelo contrário,
porque tanto pelo seu tamanho como pelo
seu complexo relevo que, bastante dificulta a gestão
de francamente qualquer governo, por essa razão
evidentemente vejo isso não apenas ser necessário
mas também fundamental para o crescimento
e equilíbrio natural para que todos
possam naturalmente aproveitar
Tanto dessa rica ecologia como das tecnologias
e, com isso a saúde e educação atualmente
e infelizmente tão precária e, pela falta de visão
vista sem solução, daí me abismar e dar risadas.
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O CINEMA E A INTELIGÊNCIAAMERICANA
Analisando o cinema americano
vejo sem enganos
por estar em sua história
de real dominação do mundo
mesmo que isso pareça um absurdo
para, assim, tornar-se mundialmente famoso
como também repleto de glória,
Mas, realmente o que muitos não sabem
é, que, o cinema sempre fez parte
da propaganda americana de mostrar ainda
que sutilmente a sua ideologia política
na realidade e, a razão disso é
porque desde a década de trinta que
a infiltração comunista era uma verdade,
Quem estuda filme ou simplesmente lhe analisa
como no meu caso, sabe que Hollywood, de fato,
chegou nessa época até mesmo lançar
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alguns filmes que a ideologia comunista neles estava
por ser visto pelos próprios artistas
como uma forma de ao mundo mostrar
essa forma política que tanto gostavam
querendo que no mundo se tornasse popular,
Foi aí que a Casa Branca decidiu implantar
pois, naquela época uma Instituição organizada e central
como a CIA por exemplo não tinha ainda sido criada,
foi então que vendo a infiltração comunista
que o governo americano decidiu
se envolver no cinema e sutilmente criar
uma propaganda política
principalmente durante e após a segunda guerra mundial,
Portanto analisando o cinema americano
que rende com os seus magníficos filmes
mais de um trilhão de dólares
por ser visto em todo o mundo,
naturalmente tenho que dizer
que essa estrategia de infiltração ideológica deu certo,
basta independentemente vê-los e isso mesmo certificar.
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XADREZ POLÍTICO
Esse ano é um importante ano
por termos uma eleição
que irá naturalmente decidir
quem queremos tanto como presidente
dessa gigante e no mundo relevante nação
como também os políticos
que literalmente irão comandar a nação,
E, porque estamos polarizados, de fato,
evidentemente que ficará difícil escolhermos
quem realmente merece ser eleito
por causa do Congresso estar desmoralizado
devido às corrupções que são um fato,
Mas como cidadão ao ver
esse enorme xadrez político
que tanto problema causa, afirmo,
sou e sempre fui em favor do povo
que diariamente sofre digo,
daí irá votar na esquerda
mas irei cautelosamente cada político analisar.
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CARTILHA

Analisando a vida
nesse plano em que estamos
então logo vejo
realmente termos
de fato, uma cartilha
totalmente pré-determinada
independente do que socialmente somos
nessa complexa estrada,
Porque quando pacientemente analiso
essas complexas existências
e, independente do ego sempre terrível
por muitos não saberem com ele lidar
e, por causa disso a si mesmo
como também aos outros prejudicam
sem realmente se importar,
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Como também o que muitos acreditam
e chamam de livre-arbítrio,
que também no passado acreditei
mas, que, confesso agora nitidamente ver
tudo acontecer teleguiado sempre
por sermos organicos robôs
que inconsciente seguem essa cartilha sempre
Por sermos marionetes
à distância controlados
e, contanto continuamente usados
por esses seres que nos elaboraram
para escravos deles sermos sempre, de fato.
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QUANDO AS ESTRELAS PARAREM DE BRILHAR
Quando as estrelas pararem de brilhar
como no cosmo atualmente brilham,
então a terrível escuridão
todo esse atual bonito universo
sua suave luz cessará,
Isso causará uma tenebrosa escuridão
como também um enorme refrigeramento
qual só sobreviverão
seres que o gelo não podem afetar,
Como os avatares por exemplo
e tudo que é quântico
que, por naturalmente serem espírito
são seres energéticos afirmo,
Mas isso só realmente ocorrerá
quando as estrelas pararem de brilhar, acredito.
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CAMINHO DE LUZ
Todo aquele que seguir Jesus
caminhará sempre num caminho de luz
e, apesar dos espinhos e pedras
que em sua vida sempre encontrar,
ficará sempre sabendo
que, por causa do seu amor tremendo
só nunca ficará pois Ele e a sua vida guiará,
Acreditem sempre nisso
e nunca percam a fé,
saibam que nenhuma religião salva
sejam seres espirituais
e nunca fujam desse caminho de luz,
e naturalmente sempre se lembrem
o que esse Deus a todos falou quando aqui pisou,
Eu e o meu Pai somos Um (Trindade),
e Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida.
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PIRATAS NA REDE
É realmente impressionante
o número de piratas
que, literalmente vivem
dando golpes constantes
nessa rede super gigante
onde estão tantas estradas
limpas, sujas, estreitas como também largas
aproveitando a tecnologia
chorando ou dando risadas,
Porque esses piratas
não têm uma consciência
apenas uma terrível sede
de roubar e assim enganar
os menos preparados
nessa vida, de fato,
e, por serem eternos trambiqueiros
contanto mentirosos,
não se importam de serem também ladrões,
Por isso todos os dias
tanto falsificam como roubam
realmente sem restrições.
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LINHA DO TEMPO
É realmente incrível naturalmente se observar
que tudo que existe tem uma linha do tempo
que, assim sem lamentos
nunca realmente irá se apagar,
Encontramos também isso na filosofia da religião
literalmente em toda denominação
e, na bíblia, livro sagrado do cristianismo
a linha do tempo pode ser entendido
como o livro sobre a nossa vida,
E, porque realmente entendemos
ser apenas uma questão de interpretação
como também diferentes palavras para dizerem
a mesma coisa com eloquência, sapiência
e graça, vejo com muita admiração
Como, de fato, o tempo passa, criando uma linha
do tempo que realmente não se apaga
e, no campo sagrado desse cosmo vasto
fica para sempre registrado
como se fosse uma cópia holográfica
registrada para a eternidade, de fato.
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OPINIÃO FRANCA SOBRE A POLÍTICA BRASILEIRA
Francamente não gosto de opinar
por realmente achar que, cada um deve ser
dono do seu próprio nariz,
Acontece que ao meu entender
nesses últimos cinco anos
o Brasil tomou um tombo que levará muitos anos
para a miséria em todos os campos deixar,
E, como cidadão dessa grande nação
jamais poderia apenas de lado olhar
por claramente entender o problema ser profundo
mas terá urgentemente que se tratar,
Porque uma nação como essa do tamanho
de um continente e, naturalmente super rica
não pode ficar nessa estúpida avenida
chorando com fome mendigando ao Deus dará,
Portanto temos de mudar essa mentalidade
e verdadeiramente transformá-la de verdade,
mas não apenas votando numa eleição
mas tendo um projeto claro e prático
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Onde com isso traga a união e não mais corrupção
pois o povo já está cansado de ser mentido e abusado,
agora querem segurança, conhecimento e trabalho
para juntos, saudáveis e felizes crescerem, é claro,
Portanto a minha convincente opinião
é, que, temos que esse ano eleger políticos
jovens, honestos e competentes
formando um centro de esquerda
e, assim, unidos seguirmos nessa corrente,
Porque a direita infelizmente destruiu
o que a esquerda outrora tinha criado,
lamentavelmente corrupção sempre existiu
mas não como agora, de fato,
Contanto vamos mudar esse atrazo
e trabalhar arduamente plantando saudáveis sementes
onde a democracia socialista reine sempre
nesse amado e gigante país
Mas não como doentes, ignorantes e mendigos
pois o Socialismo educa e protege naturalmente.
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O AMOR
Muitos infelizmente veem o amor
apenas como um jogo de interesses
e, nessa lamentavel sede ferem e estupidamente
se ferem e, por realmente não entenderem
seu parceiro sempre acusam quando na realidade
vivem numa catástrofe por não saberem amar,
Já outros realmente veem o amor
para o seu próprio uso,
primeiramente por serem super egoístas
como também mentirosos e oportunistas,
por essa razão nunca verdadeiramente sentirão
essa magnífica emoção de grande sabor intitulada
amor, realmente por toda a sua vida,
E, como se isso não bastasse nessa real complexidade
de diferentes comportamentos e personalidades,
existem ainda aqueles que constantemente procuram
sempre algo para instantemente gratificá-los
por assim realmente entenderem
a vida ser repleta de prazeres e têm de aproveitá-los,
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E após a distância silenciosamente analisá-los
vejo nesse imenso quadro por mim relatado
diversos tipos de experiências
no cotidiano realmente realizado
nesse mundo complexo e diverso
e, que me deixou um retrato
que, naturalmente não entende
o que evidentemente é o amor,
Por verdadeiramente não saber ser divino
e, por isso nunca fere por ser cândido e sublime,
daí claramente ver que o que no mundo existe
é uma mistura de sentimentos que persistem
iludindo, maltratando e escravizando
vidas que no sexo persistem
por erroneamente pensarem isso ser o amor,
por isso são confusos e realmente tristes
Existindo num contínuo dissabor
simplesmente por não conhecerem o real amor
que é repleto de saber e valor.
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RENASCER
Sempre realmente entendi porque realmente vi
por detrás desse incrível saber um novo renascer
existir literalmente em tudo aqui,
Renascer que assim entendo fazer parte
de uma realidade cíclica mas, realmente precisa
por naturalmente ter um fim,
Qual, conhecemos ainda aqui
existindo preso dentro de um corpo,
pois às vezes dele saímos
e, para o outro lado do véu passamos
felizes e totalmente livres
Porque momentaneamente deixamos
esse corpo frágil e orgânico
para nesse plano verdadeiramente verificarmos
magníficos renasceres, de fato,
realmente por todos os lados,
Nesse complexo e belíssimo cosmo
com os seus universos paralelos
em ciclos passando enquanto outros vêm chegando
num contínuo renascimento de múltiplas criações.
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MATAR

Não entendo essa mentalidade
de querer na realidade
sempre matar,
Seja a belíssima fauna
ou, a grandeza da flora
realmente colorida e perfumada,
Porque claramente entendo
que, a natureza é viva
e, por isso, evidentemente se recicla,
Pois tudo existe em ciclos
e, sendo assim,
nunca deveríamos destruir vidas.
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PAIXÃO PLATÔNICA
Revivendo as lembranças
do que realmente foi esse amor
vejo que tanto senti como vivi
um passageiro amor,
E embora a grande paixão
que dizias por mim sentir
em palavras a mim foram ditas,
se perderam no tempo por causa do tormento
de não ver essa paixão correspondida,
Por ter sido sentida platonicamente
enquanto o meu amor naturalmente
esse magnífico sentimento
durante todo aquele tempo
insistia que isso não via na ilusão
por profundamente te amar.
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MUNDO

Da maneira que vejo
nesse mundo de inúmeros relevos
tanto naturais como sociais,
é, que, a história sempre se repete
apesar das várias preces
em favor da tão desejada paz,
E a razão disso,
além dos diferentes comportamentos
apresentados pela sociedade,
tem a ver com a dualidade
na vida existente de verdade
sobre o bem e o mal na realidade.
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CONSTRUÇÕES E DESTRUIÇÕES
Vejo realmente claramente
essa dualidade nunca ausente
porque em nossa vida está sempre,
Porque o ser humano
em si mesmo é a mostra
de uma criação complexa e exótica,
Pois, quando cautelosamente analisado
revela em seu cotidiano, de fato,
tanto conflitos como pacificações
Porque essa sempre foi a nossa história
composta de construções e destruições,
contanto por ciclos,
E, assim, por milênios existimos
construindo e destruindo nesse ciclo
de realmente complexas razões para isso.
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