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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 150 Antologias nacionais e
internacionais, tendo recebido vários prêmios e colocações de
destaque. Publicou até o presente momento 63 obras poéticas
incluindo esta que ora é lançada 64, 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.
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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UMA HISTÓRIA DE SUCESSO
Todos os dias sem agonias
ao lado do semáforo estava
vendendo amendoim e assim
incrivelmente a vida levava.
E, por ser inteligente
como também persistente,
apesar das dificuldades perenes
que lhe dificultavam comumente
o seu grande sonho alcançar.
Mas mesmo assim prosseguiu
e, brilhantemente conseguiu
o pós-Doutorado realizar
para, então, alegremente ensinar
assim como pesquisar
numa prestigiada Universidade de São Paulo,
humildemente revelando a todos
uma história de sucesso
qual, li e até me comovi
por ver a sua bravura e desejo
Na vida honestamente vencer
com os frutos do seu suor, atesto.
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PORQUE SOU SOCIALISTA
Desde criança que vi as enormes injustiças causadas
pelo sistema capitalista qual, claramente percebo
o mundo ter revolucionado e escravizado, criando
problemas que, por fim, hoje estão sendo notados.
Como por exemplo,o alto nível de empobrecimento
criminalidade, doenças, vícios e analfabetismo
que, com o passar das décadas tem criado, junto com
a indiscriminada destruição da ganância pelo dinheiro
que tem drasticamente transformado florestas belas
e saudáveis em uma totalmente doente sociedade
qual, quando precisa de medicamento ou até mesmo
transplantes por serem pobres são rejeitados
e, assim, no total abandono se passam por serem
vistos como sobejos por causa dessa estúpida
mentalidade, pois, lamentavelmente pensam
que o dinheiro pode comprar tudo!
E, sob esse terrível absurdo, infelizmente
coexistimos nessa mentalidade.
mas, porque sou socialista portanto, um verdadeiro
progressista, como também otimista por entender
18

podermos fazer em prol do planeta um diferente
quadro onde ninguém é rejeitado
por estarmos todos no mesmo barco.
Por isso, evidentemente sei que o socialismo
em breve será visto como a tábua de salvação
por ser a única solução de livrarmos dessa atual
maldição que os capitalistas criaram e, por causa
disso enricaram às custas do trabalho escravo
assim como da destruição de um planeta que
constantemente clama por salvação por ver
que, no socialismo existe saber e união.
Por essa razão desde criança que compreendi
que a saúde e a educação fazem parte dos direitos
da humanidade contanto, não são serviços
como erroneamente ensina o fracassado capitalismo,
mas sim direitos humanos que, verdadeiramente
precisamos para, então, saudáveis e sem enganos
sábios e na paz prosseguirmos graças ao socialismo,
sistema progressista e destemido e, que sempre
olhou ao bem-estar coletivo, por isso, há muito
que lhe sigo por livremente afirmo, te amar.
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TRANSFORMAÇÕES

Estamos mais uma vez passando por grandes
transformações que na realidade surgem em ciclos
totalmente distintos que assim definitivamente
mudarão os nossos comportamentos e tudo então.
Essas transformações cíclicas ocorrem de tempo
em tempo, totalmente frias e sem lamentos,
por isso naturalmente penso apesar dos terríveis
pesares, francamente fazerem parte em sua
complexa realidade na nossa própria evolução
e, apesar de não ver compaixão nesses tremendos
ciclos, seja na forma de vírus ou da inteligência
artificial sempre causarão transformações
como também variadas emoções quais,
definitivamente mudarão como nos vemos
nesse habitat de mitos e eternas ilusões
que assim nos transformam sem hesitar.
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MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

Analisando os mais recentes eventos
ocorridos sem lamentos ou realmente compaixão,
cheguei a concreta conclusão que o mundo está
passando por uma grande transformação.
E, embora esse seja o lema de sua complicada
história, vejo nitidamente que agora
não se tratam de guerras bárbaras nem tão pouco
de revoluções, porque essa importante
transformação está ocorrendo em nossas mentes
contanto na consciência, qual está se abrindo
para o coletivismo e, com isso, para a
Transformação mundial, pois, o que realmente
está acontecendo é a introdução afirmo,
da inteligência artificial causando uma
transformação mundial incluindo até mesmo
como nos vemos com essa ciência atual.
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ELEIÇÃO
Mais uma eleição se passou,
e vi que o povo em peso votou
optando pela mudança
como também segurança
por isso, elegeram novos partidos
repletos de confiança e esperança,
causando claramente com isso
que outrora partidos grandes
ficassem agora nanicos.
Essa esperada transformação ocorreu
porque, de fato, já estamos cansados
das ilusões que tanto marcaram
vidas que realmente confiaram
nas mentiras que muitos políticos
em suas campanhas declararam.
Por essa razão vejo o resultado
dessa passada eleição normal, é claro,
pois simplesmente mostrou o retrato
do quanto o povo está revoltado.
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EVOLUÇÃO

Quando analiso a nossa história
vejo que sempre ocorreu em ciclos
que, realmente, claramente indicam
uma constante variação
entre violentos e pacíficos
e, assim seguimos
nesse percurso complexo e esquisito
para assim atingirmos o nosso objetivo
tão sonhado e nesse sentido cultivado
por todos que têm esse objetivo.
E, nesse processo preciso
coletivamente, conscientes ou não,
seguimos nessa silenciosa evolução
qual, muitas vezes só notamos
realmente com o passar do tempo
que sem lamentos
deixa os nossos cabelos totalmente brancos.
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A POESIA
Todo escritor sábio
cedo entende, de fato,
que, apesar de escrever
e intensamente publicar
o seu precioso trabalho
em seu nome, é claro,
realmente compreende
que, quanto maior for o número
de leitores dos seus trabalhos
então, menor será o tempo
de mundialmente afirmo,
ser com todo direito reconhecido
e, sendo assim prestigiado,
porque a poesia é para todos!
Por isso deixamos o nosso ego
literalmente de lado
em puro reconhecimento
dessa dádiva que recebemos
para assim com os nossos escritos
silenciosamente esse mundo iluminarmos.
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CORONAVÍRUS

Realmente por toda a nossa dramática história
temos alarmantemente convivido
com diferentes tipos de vírus
e, por também sermos animais
então estamos naturalmente receptivos
para, quando esses vírus
naturais ou pelo homem produzidos
decidirem mutar ou forem simplesmente
comandados para o ser humano atacar
nessas totalmente silenciosas guerras
químicas e biológicas e, realmente perigosas
porque podem nações inteiras
completamente dizimar
25

como também em seu estado natural,
contanto sem a ajuda do homem
naturalmente decidir mutar
e assim nessa dura realidade
incrivelmente causar
também danos irreparáveis,
mostrando assim essa dura realidade
diante essa seca verdade
que, por sermos seres animais
então somos totalmente vulneráveis aos vírus
que, por isso, quando se vingam
ou são propositadamente criados
realmente fazem um arraso
nesse animal frágil intitulado humano
onde a graça e o engano são o seu retrato.
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MULATO MACHADO

Natural do morro do Livramento localizado no bairro
do Catete, na cidade do Rio de Janeiro,
e, filho de um pintor de paredes com uma simples
lavadeira, desde cedo provou que não seria a sua cor
nem tão pouco a pobreza que iriam ditar
onde literalmente poderia chegar.
E assim com os seus próprios esforços passou a
escrever e publicar, tornando-se com o passar
do tempo no maior escritor latino como também
brasileiro, por isso até hoje tem sido lido
e comumente traduzido,
Mulato Machado pioneiro, de fato,
porque ao mundo provou que também poderia ser
apesar das suas precárias condições
um escritor mundialmente conhecido
por suas razões, que agora,
vêm sendo cada vez mais reconhecidas.

27

MEDO
A violência que ontem ocorreu
no Capitol Hill, ou seja, no Congresso,
foi causada pelo medo
existente principalmente
entre a etnia branca
por evidentemente não aceitarem
a óbvia realidade
que estão começando a perder o poder.
Mas isso não termina só aí,
porque a realidade dessa sociedade
inclui também o fanatismo
étnico, religioso e político,
devido às dezenas de anos
de terem incrivelmente permitido
viverem sob ideologias de puro engano
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quais, nesse terrível processo
lavam-lhes por completo as suas mentes,
criando assim seres totalmente doentes
que, lamentavelmente pensam
nessa totalmente irreal realidade
serem donos absolutos da verdade
apesar de errônea, que eles criaram.
Provando assim nessa real mostra
que, quando um ser se desliga da realidade
usará realmente qualquer meio
ainda que esse seja pela forma da violência
para atingir os seus objetivos.
E nesse errôneo processo
literalmente monstros são criados
e impressionadamente adorados
como se fossem deuses,
tudo por causa da ignorância e do medo
por verem estarem perdendo os poderes
que outrora erroneamente conquistaram
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RACISMO
Estou realmente abismado
como também injuriado
com o racismo existente
nesse país que sempre
recebeu imigrantes procedentes
de todos os lados.
Por isso atento fico,
pois sei que esse país
está agora provando
que não é imune
desse vírus intitulado racismo
qual, para sempre lhe tirará o deslumbre
por muitos outrora visto.
Estados Unidos que assim,
literalmente só perderá,
porque por se achar superior
somente devido à cor
de uma pele, língua ou religião,
está lhe colocando na contramão
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do que atesta a sua constituição
e, sendo assim se abrindo
a uma possível revolução,
e com isso uma terrível destruição
que poderá causar divisão
da sua imensa terra
deixando-lhe assim mais pobre
devido ao racismo e a farsa
de ser um país unido
e ter os seus pés no chão
que, na realidade já está farto
de guardar seres que, de fato,
daqui se passaram e foram enterrados
sem nenhuma compaixão
só por serem diferentes,
seja por causa dos pigmentos
ou por amarem ou adorarem diferente
do que fazem essa gente pálida
embora erroneamente.
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DEMOCRACIA

Não existe sistemas perfeitos
mas, narrando nesse contexto
é sempre bom salientar
que, o menos imperfeito
é o sistema democrático
qual, realmente acho
dentre todos se destacar.
Porque na realidade,
oferece inúmeras possibilidades
para, como um todo, a sociedade
livremente em todos os sentidos opinar.
Por isso, profundamente lhe admiro
por essa oportunidade nos dar,
apesar de naturalmente observar
não ser evidentemente perfeito,
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porque infelizmente
muitos tiram proveito
mesmo que erroneamente,
pois abusam da liberdade
oferecida de verdade sempre.
Mas apesar dos pesares,
a democracia na realidade
é, de fato, o melhor sistema,
pois realmente permite
eleições contínuas e livres
como também toda forma de expressão
pacífica e que contribua para a união
da sociedade e a sua natural evolução.
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INTELIGÊNCIAARTIFICIAL
Conforme avançamos
na nossa natural evolução,
tenho claramente visto
nesse evoluído Estados Unidos
país realmente industrializado
e, totalmente mecanizado,
porque dos campos até às coletas dos lixos
a inteligência artificial
está sempre em serviço,
assim como as indústrias
bancos, estacionamentos, supermercados,
incluindo todo o sistema público
como também o sistema telefônico
que é interligado ao comércio, é claro.
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E nesse incrível quadro
vejo claramente nesse processo
verdadeiramente complexo,
que nessa evolução
o homem está sendo substituído
pela máquina e os computadores
cada vez mais velozes e precisos
e, com isso sendo criada
uma sociedade realmente robótica
trabalhando e produzindo para o humano
graças à inteligência artificial
que literalmente está nos dominando
como realmente nunca vi igual.
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PASSANDO A PÁGINA
Nos Estados Unidos, país de berço desunido
devido à sua estrutura e contanto formação,
os políticos se tornaram corruptos e abusivos,
como também mentirosos e totalmente radicalizados,
principalmente os do partido republicano,
pois não concordam em nada elaborado pelo partido
democrático que sempre olhou para o povo, é claro.
Portanto agora, por ser majoritário,
no congresso que recentemente foi atacado
por terroristas americanos que não aceitaram
o resultado legível dessa última eleição
que assim, movidos por um vigarista
mentiroso e totalmente racista e louco
até gente em sua ilegal invasão mataram.
Mas apesar dos pesares e desse total absurdo,
o nosso querido está literalmente passando a página
de uma época totalmente negra
qual, para a história americana ficará
para sempre com essa mancha negra
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criada durante um governo
formado exclusivamente de brancos
de almas nitidamente obscuras
devido à tudo que erroneamente criaram.
Por isso o governo atual,
inteligentemente está mostrando
aqui assim como para todo o mundo
os valores democráticos e socialistas
que tanto iluminaram e iluminam
realmente todo o mundo.
Passando a página e com isso provando
que a honestidade juntamente com o amor
devem constantemente estar presentes
nas importantes decisões governamentais
que todo governo constantemente faz
em benefícios da sua própria gente,
para que assim o país, como um todo,
possa em seu natural cotidiano
rapidamente crescer e assim fazer
que a sua gente viva contente
graças ao saber de seus governantes presente.
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PERSISTÊNCIA
Precisamos ser persistentes perante esse vírus
que persiste em destruir e matar
e, com isso pânico deixar nesse mundo que já
convive diariamente com violências frequentes
sem ver um jeito disso parar.
Por essa razão decidi continuar escrevendo
e publicando pois, jamais permitirei
prisioneiro desseterrível vírus realmente ficar.
Daí, nesse poema apelar a todo aquele
que pensa como eu, em naturalmente continuar
escrevendo e assim aproveitando
essa dádiva que de Deus livremente recebeu.
Porque precisamos ao mundo mostrar
que temos persistência
como também amor, esperança e paciência
diante tantas injustiças que nos afetam sem vacilar.
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RESPOSTA
No contexto das perguntas
feitas por alguns escritores
em relação a terrível invasão
do congresso americano
em total desrespeito à constituição
literalmente copiada por vários países
desse complexo e diverso mundo
qual, tanto feriu como matou,
tudo por causa desses terroristas
de origem branca, americanos e superracistas,
claramente vejo a história se repetir
qual, levou ao poder um louco e paranóico
Porque todo aquele que realmente conhece
através dos inúmeros livros escritos
como também dos incontáveis documentários
elaborados a esse respeito,
então logo sabe o que o nazismo
realmente é na realidade.
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E, em bora o tempo tenha passado
e estejamos, de fato, até mesmo num outro século,
vejo nesse governo o mesmo vírus e um tremendo risco,
devido às claras evidências atesto.
Porque quase metade do congresso
como também dos eleitores dessa nação
votaram nesse louco e monstro porque realmente
não aceitam que outros tipos de seres
que não pensam e nem são como eles
cheguem ao poder e mudem essa nação.
Portanto a minha resposta
para esses dignos escritores brasileiros
como exatamente com muito orgulho também sou,
é que se os Estados Unidos continuar assim
com essa estreita mentalidade irá se autodestruir
e como Roma cair, porque irá naturalmente
implodir, pois nunca será externamente atacado
mas sim internamente, como está ocorrendo,
apesar dos apelos democráticos
que os republicanos insistem em não ouvir.

40

VÍRUS
Os cientistas há muito que afirmam
que, por sermos seres animais
os inúmeros vírus de fato, sempre ativos,
geralmente uma vez em cada século
fazem mutações e nos atacam
provavelmente se vingando
por constante e continuamente
literalmente lhes matarmos.
Li isso numa revista de ciência
escrita por um cientista doutorado, é claro,
publicada nos Estados Unidos
onde o coronavírus afirmo,
tem terrivelmente mais de 500 mil matado
nessa guerra silenciosa e perpétua
qual, francamente narrando,
nunca estaremos preparados
devido ao fato da sua mutação
para realmente se protegerem
de naturalmente não morrerem
durante cada invasão.
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CONTRASTE
Dentre palavrões e gritos
existindo num verdadeiro martírio
e, sem que nada pudessem mudar,
triste e constantemente os via se lastimarem
devido ao terrível tratamento que continuamente
recebiam numa escravidão de amargar.
Enquanto por outro lado, os senhores donos
e brancos desses imensos canaviais
bem vestidos e super humorados
bebiam o seu vinho em suas vastas mesas
demonstrando uma grande riqueza
ganha graças ao trabalho escravo
que largamente exploravam
por isso, seus trabalhadores afirmo,
lamentavelmente não tinham nada
nem para cobrir a nudez
dos seus belos e inúmeros filhos,
aumentando assim a desgraça
dessas famílias cuja graça
desconheciam, digo.

42

O CEGO
No quarto quase escuro estava deitado
em sua cama apesar de ainda ser dia
e, sem nenhuma companhia
apenas um pequeno e velho rádio
que, naquele momento estava desligado
por isso o silêncio enchia por completo
aquele pequeno quarto.
Fiquei logo depois sabendo por sua própria mãe,
infelizmente ter nascido assim,
razão para mim não fazer nenhum sentido.
Pedi licença e me retirei totalmente comovido,
respirando o ar frio do outono
enquanto ao mesmo tempo olhava
a belíssima natureza que lhe cercava
real e silenciosamente, mas que lamentavelmente
esse belo jovem não podia ver
apenas imaginar, e calado também pensei
sobre a complexidade dessa vida,
qual não consigo explicar.
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NATUREZA HUMANA
A natureza humana é totalmente falha
porque quem realmente nos elaborou
não foi esse Ser que, quando traduzido
e, na minha opinião erroneamente,
passou a ser entendido e portanto ensinado
que toda essa criação foi feita por Deus,
Ser verdadeiramente perfeito em tudo!
Daí realmente me admirar com o contraste
dessa incrível realidade, como também com
as diversas contradições encontradas tanto na
bíblia como nos inúmeros ensinamentos
relacionados com esse estudo e, nesse
processo totalmente absurdo humanos matam
e se matam em nome de um Ser
que, na realidade não tem nada a ver
com essa invenção que o homem criou
para controlar as massas e nessa história sem
nenhuma graça ficar no poder.
Porque realmente qualquer ser francamente
logo vê que, sendo Deus um Ser perfeito
jamais poderia ter criado uma total imperfeita
criação cujo poder é corrupto, de fato.
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DEMOCRACIA EM RISCO
Os Estados Unidos está sob
ataques internos e externos
cuja clara intenção atesto,
é a sua democracia destruir.
Essa intenção não é nova
pelo fato de não ter surgido agora,
porque mesmo o presidente
procurou intensamente
exatamente isso infligir
juntamente com os políticos corruptos
que abrangem quase na totalidade
o partido republicano
que nunca prestou na realidade.
Portanto, agora de verdade
o que vimos ocorrer em outros países
considerados em desenvolvimento
está hoje acontecendo aqui,
em grande parte por causa do racismo
que, francamente narrando
nunca deixou de existir.
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DIREITO LITERÁRIO

Todo país que almeja crescer
realmente tem de ter
em lei o direito literário,
mas não apenas no papel, é claro.
Para que assim a sua sociedade
na realidade possa se beneficiar
do livro coletivamente escrito
como também publicado,
Ajudando asssim nesse sentido
o natural desenvolvimento desse povo
assim como da literatura, como um todo,
porque evidentemente aprenderam
esse direito eventualmente usar.
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SISTEMAABUSIVO

Observando o processo desse mundo complexo
daí ter criado o capitalismo, qual, claramente vejo ser
um sistema abusivo, porque dele só se beneficia
quem tem muito dinheiro, afirmo.
Por isso literalmente criou sociedades de escravos,
pois arduamente trabalham e, conforme os anos
passam ficam cada vez mais pobres devido à terrível
exploração em que são sujeitos, perdendo cada
vez mais direitos por causa de um sistema
totalmente imperfeito e realmente brutal,
Porque não vê que o homem tem os seus naturais
desejos e, quando não consegue tê-los
por ter um salário anormal, irá se revoltar e
assim engrossar a fileira do crime aumentando
os problemas que há muito já existem, graças ao
sistema que insiste em criar e assim causar esse mal.
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REVISITANDO TORONTO

Dentre as várias cidades
que conheci nesse vasto mundo,
Toronto na realidade
é uma cidade de laços profundos
com a Inglaterra de verdade.
Claramente vemos isso em sua sociedade,
apesar de em si ser uma metrópole
e estar rapidamente a crescer
como também mudar,
graças às lavas de imigrantes
que constantemente estão a chegar,
incluindo até mesmo agora brasileiros
que, apesar do frio intenso
preferiram nela viver
em procura da paz, prosperidade e saber
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que a democracia socialista oferece
por isso, o Canadá afirmo,
está literalmente atraindo
gente de todo lugar em busca do bem estar
nesse gélico, limpo e educado lugar.
E, além de ser a maior cidade desse país,
Toronto realmente oferece
oportunidades diversas
para quem gosta de trabalhar,
estudar ou simplesmente viajar
para assim de perto conhecer
os avanços que estão acontecendo
verdadeiramente em todos os sentidos,
porque o mundo está velozmente mudando
e, com isso confundindo
históricos, psicólogos e sociólogos
com as suas frequentes mudanças
que ocorrem graças ao saber.
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OTTAWA
Situada entre dois universos linguisticamente falando,
por se encontrar dentre dois mundos
o inglês como também o francês
e, como se isso não chegasse, o seu nome é indígena,
portanto nativo, em homenagem aos primeiros
habitantes desse formoso lugar.
E, por ser a capital do Canadá, Ottawa possui
o seu próprio Parlamento qual, foi formulado
no da Inglaterra com o seu jeito todo particular.
Vizinha à província do Quèbec genuinamente francesa,
e localizada a aproximadamente 60 milhas
da fronteira com os Estados Unidos,
a cidade de Ottawa está crescendo,
com isso a cada ano vendo um aumento significativo,
tanto em seu comércio como também no turismo,
graças aos avanços tecnológicos, afirmo.
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Além das suas indígenas tribos que nessa região
já habitavanm, recebeu grande número de europeus,
em especial franceses, ingleses, escoceses e irlandeses
que assim a base dessa afluente sociedade formaram.
Fiquei feliz em ver uma pequena comunidade
de brasileiros recentemente chegada
e, apesar das inúmeras dificuldades
naturalmente por todo imigrante encontrada
estão trabalhando e estudando,
e as suas crianças já estão totalmente integradas,
e como muitos já falando além do português,
inglês como também francês,
quais são os seus idiomas oficiais.
Ottawa que assim ganha enfim, pela
imigração abraçar, e esses pequenos brasileiros
em breve se tornarão canadenses
aumentando assim a nossa repercussão
num país vizinho ao pólo norte
mas, que cada vez mais está adquirindo expressão
num mundo que estar nele a se espelhar.
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TRANSIÇÃO CÍCLICA
Vejo claramente estarmos passando
por mais um período difícil qual, de vez
em quando ocorrem por serem cíclicos.
E, apesar das imensas dores em todos os sentidos,
quando cautelosamente lhe analiso
claramente entendo que essas transformações
realmente ocorrem não necessariamente
para nos destruir, mas sim para mudar
hábitos que com o tempo adquirimos
mas que urgentemente precisamos mudar
para não ocorrer uma implosão nesse planeta
tão lindo que é o nosso habitat.
Costumes que por isso afirmo,
teremos de abandonar para assim nesse processo
totalmente saudável e de nexo,
possamos livremente avançar
e, nessa transição cíclica contanto contínua,
vermos primeiro, não o dinheiro
mas sim, o coletivo bem-estar.
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ESTADOS (DES)UNIDOS
Quem olha essa nação hoje,
francamente desconhece,
porque realmente outrora
era o país das preces
como também da democracia,
por isso muitos de suas nações fugiram
por nelas serem infligidos
e brutalmente perseguidos,
simplesmente por terem nascido
num país desunido
e onde a terrível ditadura
juntamente com o horrível racismo
era o que em seus cotidianos viam
apesar das suas inúmeras preces
que fervorosamente faziam
dentre perseguições e sofrimentos
vivido no silêncio
sob um sistema que até hoje
realmente muitos não esquecem.
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Pois exatamente isso
está ocorrendo nos Estados Unidos,
que assim está claramente mostrando
através de muitos brancos
do partido político republicano
que detestam qualquer ser
que não seja anglosaxônico
e, que não fale o inglês,
esquecendo nessa antiga trajetória
que, verdadeiramente as únicas pessoas
que realmente são americanos
são os belos nativos
que aqui já residiam
antes do homem branco colonizador
radicalizar tudo isso,
causando um país desunido
e, que ao meu ver, se isso continuar
uma terrível revolução irá determinar
o destino dessa grande nação
que hoje, totalmente desunida está
comparada com um vulcão,
porque a qualquer momento pode vomitar
o ódio que muitos têm no coração.
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ÍNDOLE
Devido ao estado psíquico
realmente variado
da sociedade que,
claramente acho ser
verdadeiramente eclética,
vejo casos que me calam
por causa da índole
do indivíduo que insiste
em ser antiquado
devido aos diferentes fatos
que diretamente colidem
com a sua estúpida mentalidade
que na realidade
quando lhe analiso,
logo entendo o por quê
que não cresce, de fato.
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TEMPORAIS
Analisando esse inconstante mundo
vejo realmente nunca ter saído
dessas guerras tribais que afirmo
serem totalmente prejudiciais
às suas próprias sociedades
que, nesse processo abusivo
se ferem e até mesmo se matam
sem francamente verem
ou até mesmo entenderem
que existimos no mesmo barco.
Por isso, enquanto continuarmos
com essa estreita mentalidade
evidentemente na realidade
continuaremos criando
temporais nesse engano
que uma raça é superior
só por lhe faltar na pele
pigmentos que lhe escurecem
daí não serem brancos
e, por isso, enfrentam digo
todo tipo de maldades.
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EXPLOSÃO DO CONHECIMENTO

Por todo o mundo vejo essa, de fato, grande explosão
vinda através do conhecimento sem nenhuma ilusão.
E, graças ao desenvolvimento de várias tecnologias
existimos nos nossos dias seguindo a digitação
numa incrível evolução quando lhe comparo
com esse já longínquo passado onde nas pedras,
cavernas e papiros o humano escrevia seus atos.
Hoje com a internet tanto a velocidade
como a multiplicidade de tudo que produzimos
aumentou e, nesse processo criou
uma explosão do conhecimento
nessa evolução que sinto nos literalmente levará
a outros métodos de conhecimentos totalmente
invisíveis mas múltiplos e de grande valor.
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EDUCAÇÃO

Apesar dos inúmeros esforços
para se alfabetizar e eventualmente educar
a sociedade brasileira,
realisticamente tenho de dizer
que, enquanto não corretamente dominarmos
e assim lermos, escrevermos e falarmos
pelo menos um idioma estrangeiro
então naturalmente não iremos atingir
o nível dos países vistos
como primeiro mundo e fim.
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POLÍTICOS

Apesar de sinceramente
não gostar de política,
entendo que nessa vida
realmente não podemos deixar
que a nossa vontade
em prol da liberdade
possa ser resolvida
por políticos corruptos
que, em vez de nos ajudarem
criam inúmeros absurdos
por serem realmente comprados
e, essa é a triste realidade.
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A MISÉRIA
Existe bastante recurso nesse mundo
para de uma vez por todas
eliminar a miséria,
acontece que esse assunto
se analisarmos a fundo
tornou-se uma indústria
para aqueles cuja única sede
resta no poder,
daí infelizmente não podemos ver
o fim da miséria e, enquanto isso
o monopólio dessa terrível escravidão
existe lamentavelmente
numa forma sempre crescente
e, sem uma solução
devido à falta de interesse desses
que a miséria criaram sem compaixão.
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HISTÓRIA
A História realmente se repete,
pois vejo em todos os lados
conflitos que, de fato,
lembram-me revoluções
que, quando cautelosamente analisadas
vejo que não surgiram
simplesmente por acaso
mas, porque o povo
livremente demonstrando em seus atos
claramente mostraram
que ficaram fartos
de ver como também sofrer
abusos realmente diários
vindos da classe cujo poder
sempre entenderam de reter,
enquanto o povo cansado de sofrer
e, sem terem outra opção
revoluções criaram e assim
a História na época mudaram.
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MUDANÇAS

Conforme o amadurecimento humano
e, conyanto a sua evolução,
mudanças no comportamento aparecem
nessa sempre contínua evolução.
Pois no passado era realmente impensável
um brasileiro imigrar, e até piadas eram contadas
em relação ao português humilhando-o sem vacilar
assim como esses que ousavam do Brasil imigrar,
muitas vezes sendo considerados infiéis
só por lhe deixar e, em outro país ir morar
por diferentes casos.
Hoje virou moda e status se ter dupla cidadania,
sendo a Europa e em particular Portugal e a Itália
na preferência popular, provando tudo originar
através das mudanças feitas pela mente sempre
presente quando se pensa sem hesitar.
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REALIDADE POLÍTICA
Contra os fatos os argumentos passam
literalmente de lado, pelo menos deveria ser assim,
sem as notórias brigas lamentavelmente vistas
nesse triste cotidiano político
onde tudo é combinado nos bastidores afirmo,
por essa razão e realmente injuriado
com a corrupção, mentiras e marmeladas,
desistir de aderir essa praça de vigaristas artistas
que não temem a lei ao meu ver comprada.
Essa é a realidade política que sempre vi,
daí para não dar bofetadas
nesses políticos totalmente cínicos,
preferi ignorá-los, de fato, pois devido
aos seus própris egos e a insaciável sede pelo poder
passam a perna em qualquer ser para então
continuarem nesse ciclo cuja verdade
constitui nessa realidade que o cotidiano mostra
sem piedade enquanto isso, ficam cada vez
mais ricos graças a corrupção que criaram
juntamente com a impunidade.
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SERMÕES DE UM PADRE
Recordando o passado
lembro-me, de fato,
esse jovem padre
mostrava em seus sermões
o cotidiano da sociedade
quais claramente revelavam a dualidade
que todos sem piedade viviam, de fato.
E, por ser inúmeras vezes elogiado
em plena época ditadorial,
decidiu escrever crônicas
dos seus sermões diários,
acabando sendo preso e exilado ,
rumores surgiram que o país escolhido
foi a França,
ficando assim perdido
um grande visionário e orador
mas, em relação aos seus sermões
até hoje lembro-me com muito amor.
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PADRÃO POLÍTICO
O cenário político de hoje
erroneamente transformou a mente
de gente que outrora
não se deixava levar sem provas
realmente substanciais,
provando claramente com isso
entendimento político
como também amor e pudor,
por essa razão não se vendiam
como agora comumente vemos.
Porque infelizmente o padrão político
existe já há algum tempo
mergulhado numa podre lama
por terem se vendido
aos interesses que o capitalismo
oferece através da grana
vindas dessa própria lama
mas, que lamentavelmente se tornou
no padrão político,
daí mentirem com todo vigor.
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REVOLTA
Estou realmente impressionado com o grande
número de seres na sua grande maioria brancos
e anglosaxônicos, aderidos ao partido republicano,
que realmente não aceitam o fato
que os Estados Unidos está rapidamente mudando
verdadeiramente em vários sentidos, tendo como
pontos principais a imigração, o racismo
juntamente com o Socialismo Democrático
qual, orgulhosamente sou membro
dessa mudança, de fato, por isso, esses que não
aceitam por até agora controlarem o poder
horrorizados estão a ver um novo movimento
que realmente irá naturalmente transformar
não apenas esse país, mas literalmente o mundo,
porque tudo que acontece aqui
reflete toda essa esfera e fim.
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JUSTIÇA
Clamamos por justiça
literalmente desde o nosso nascimento,
mas lamentavelmente como sempre
pouco temos visto realmente
para podermos ao mundo exprimirmos
o seu real valor.
Porque muitos nasceram pobres
e, como não podem
infelizmente flagelados continuam
sem ver nenhuma mudança
e, lamentavelmente assim morrem
sem fé e nem esperança,
por isso vendo tudo isso
e o lixo em que sobrevivem,
fico verdadeiramente triste
por evidentemente ver
que a justiça só atinge
a quem tem dinheiro
pois representa poder.
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MARCHANDO PELOS DIREITOS SOCIAIS
Nunca imaginei que um dia os Estados Unidos chegaria
ao ridículo ponto que chegou graças ao enorme racismo
dos anglosaxônicos, pois desde que estão no poder
através do partido republicano, que aliás parece
um verdadeiro câncer nessa sociedade, que passa por
grandes transformações tanto racial como etária.
Porque essa velha geração está em seu ciclo natural
se passando, e a nova geração, como sempre,
não pensa e nem muito menos vive como eles viveram,
e, por isso mesmo estão nas ruas mostrando a esses
racistas o poder e pensamento que, na realidade
irá ao meu ver mudar esse país para a realidade
que a sua maioria não é mais branca,
E que a perseguição contra esses que, como eu,
não pensa como eles tem de uma vez por todas
acabar, caso contrário terão de lidar com uma tremenda
revolução que a elite nunca poderá imaginar.
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BATE-PAPO NA INTERNET
Devemos ter o devido cuidado
com quem realmente batemos papo
nessa imensa e sinistra internet, de fato.
Porque nem todos
nessa imensa rede mergulhados
são pessoas de bem
e, isso é um fato.
Por essa razão não bato papo
na internet que acho
francamente perigosa
além de ser vantajosa
para os vigaristas
pois, golpes são aplicados constantes,
daí para fugir dessa gente
prefiro ser anti-social
e, assim evitar maus frequentes.
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EXPLOSÃO FEMINISTA
Cansadas de realmente serem pisadas
e, por justa causa,
mulheres de diferentes regiões
como também profissões
decidiram criar um grupo
para assim melhor lhes representar
e, assim formarem
poder para enfrentarem
os problemas que sempre enfrentaram
sozinhas na realidade.
Porque nesse macabro passado
as mulheres lamentavelmente, de fato,
eram na sociedade
tidas como segunda classe,
pois literalmente só eram vistas
como escravas sexuais
ou realmente da cozinha,
sem educação ou uma profissão,
devido à baixa escolaridade,
eram contanto apenas vistas
e, até mesmo pela religião,
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fundamental na formação,
como se tudo aquilo que passavam
nessa escravidão, de fato,
fosse a sua obrigação
apesar dos inúmeros maus tratos.
Hoje ao contrário
está ocorrendo uma total revolução
qual, chamo de explosão feminista
incluindo todo tipo de artistas,
mulheres que se rebelaram
e, exatamente como os movimentos gays
têm ao mundo mostrado
sentimentos por milênios guardados
em seus âmagos que acho,
por terem a ver com o indivíduo "EU",
acredito que vos levarão ao apogeu,
pois em pouquíssimo tempo
estão naturalmente crescendo
e, com isso evidentemente provando
que são superioras, acho,
porque são líderes, de fato,
e estão brilhando como toda aurora.
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EGO
Todos nós possuímos um ego e, nesse complexo
processo é fundamental rapidamente aprendermos
a controlá-lo, caso contrário, esse ego, de fato,
dominará e se você permitir, isso nunca lhe deixará
por fazer parte da sua composição de verdade.
Por isso desde cedo aprendi com a minha querida mãe
na realidade, para esquecer que ele existe
e, quando os elogios persistem olhar sempre para a
frente, pois a inveja existe, e muitos realmente insistem
em falarem da boca pra fora palavras que não exprimem
a realidade do que internamente sentem, daí serem
aparentes e, se um ser basicamente somente
para o que ouve se importa, então isso claramente
mostra que, por essas falsas glórias está deixando
aos poucos o seu ego ir lhe tomando, e assim
transformando você literalmente num monstro
por isso aceitar.
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PÉROLA NEGRA

Costumava te ver na feira vendendo frutas e legumes
e, fazendo biscaites, teus filhos que na realidade
apesar de ainda serem bem jovens, com os seus
carros de mão construídos pelo pai, carregavam
compras que as freguesas faziam naquela imensa feira.
Quando vi e entendi esse fato, passei a comprar
as minhas frutas juntamente com as verduras
somente de ti, pois em minha frente vi
uma família trabalhadora com seis crianças para criar,
sem falar no outro que, por estar grávida,
então logo aqui também estará.
Por isso sempre irei me lembrar dessa magnífica
pérola negra, mãe, mulher e comerciante
de uma gigante feira do Rio, cidade super importante
do nosso amado Brasil, lugar que sempre irei lembrar.
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VIAGENS
Adoro viajar,
mesmo que esses passeios
realmente sejam de um dia,
porque assim conheço
diferentes lugares e as suas histórias,
além de sempre almoçar
em restaurantes diferentes,
bons para o bolso e a gente
por naturalmente
a culinária variar.
E, francamente não me importo
durante a noite retornar,
pois me dão a oportunidade
de na realidade,
gente conhecer e assim fazer
amizades que durarão
pois, muitos usam essas breves excursões
para exatamente isso formar.
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VÂNDALOS
Estou totalmente revoltado
por saber que vândalos estragaram
peças de arte colocadas
em praias e praças,
mostrando assim além da beleza
poder, querer e saber
desses que pensam e agem
em suas criações cuja realidade
se mistura com a maldade
desses que de verdade
só destruição e anarquismo
lamentavelmente é o que sabem causar.
Vândalos que assim maltratam
até mesmo esses artistas
que, sinceramente tudo fazem
em prol da sociedade,
sempre na procura de
uma vida melhor lhes mostrar.
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CENÁRIO POLÍTICO MUNDIAL
O cenário político mundial
está literalmente tão mal,
que até mesmo as crianças
símbolo da esperança
estão agora temendo
que piores governos venham
e, cada vez mais tirem
o sonho da bonança,
e com isso a liberdade
de podermos na realidade
existirmos totalmente livres
e, contanto sem atritos
tão comuns nesse tempo.
Porque o cenário político mundial
atualmente estar péssimo
e, se realmente não mudarmos
a nossa mentalidade
então passaremos de verdade
num conflito nuclear
e, sem nunca mais aqui continuarmos
vivendo na realidade.
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TENSÕES SOCIAIS
Atualmente nos Estados Unidos,
estou claramente vendo uma diferente realidade
em relação ao que o seu nome demonstra
de verdade, porque de unido não tem nada.
Porque o racismo sempre existiu, e quem pensar
que ele sumiu então a verdade não está a contar,
porque até mesmo nas instituições religiosas
Deus é tido como uma Divindade branca,
contanto não dando esperança nem tão pouco
segurança aos humanos de diferente cor
se não a pálida, que de santo não tem nada,
apenas ódio e rancor e, quando as narrativas lemos
encontradas em suas distorcidas bíblias,
então lamentavelmente lemos como as inúmeras
fotos vemos de um Jesus totalmente fictício
por ser louro afirmo e ter olhos azuis.
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Contanto claramente narrando em sua vasta literatura
um Jesus cuja formosura em outras versões bíblicas
relatam exatamente o contrário ou seja, que Ele
era negro, não era bonito e por isso era desprezado.
Portanto a história não mudou, as tensões sociais
sempre existiram porque o ser humano acredito,
gosta do que é aparente apesar de não ser perene,
portanto real.
Por isso ao meu ver, isso tem a ver com o medo,
pois de acordo com o último senso realizado
no ano passado, a maioria dos seres residentes aqui
não são mais brancos e contanto, estão vendo
o seu reinado chegando, de fato, ao fim,
Por isso estão desesperados
e, até mesmo falam noutra revolução
tão grande é a sua frustração,
tudo por serem racistas e não aceitarem
seres de outra cor lhes dominarem,
e assim continuarão até o fim.
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CONSUMISMO

Consumismo é um aditivo hábito
por todo o mundo praticado
mesmo sem, de fato,
aquilo que compramos
realmente precisar,
surgiu com o capitalismo
que escraviza afirmo,
todos para o dinheiro ganhar.
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CULTURA ERUDITA

No passado acompanhávamos realmente a vanguarda
devido à falta de pensadores e inovadores
que criassem algo novo e nele crescermos.
Hoje, quase duzentos anos se passaram desde a nossa
independência, as vanguardas continuam naturalmente
sendo estudadas e sempre logicamente continuarão
por termos sangue europeu e vivermos em união.
Mas, agora, com uma nova cultura totalmente
nossa, daí ser erudita pois, na área linguística
é realmente vasta graças aos indígenas
que estão trazendo enorme conhecimento
e, nesse processo até reavivando alguns idiomas
tidos como perdidos mas, que agora estão sendo
vistos pelos linguísticas afirmo,
serem eruditos por serem cultura nossa, digo.
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POETA MARGINAL
Amo a poesia,
e não desejo a ninguém nenhum mal,
mas, pela única razão de publicar
e assim ter de pagar
pelos meus próprios livros,
me tornei um poeta marginal, afirmo,
apesar de ser acadêmico
em várias Academias de Letras,
ter ganhado, em concursos
de Literatura, prêmios
e, ter sido reconhecido ao ponto
de receber até mesmo Comendas
nacionais e internacionais,
que me deram grande orgulho
e força para enfrentar esse problema
de não ser visto como escritor,
portanto apenas autor,
tendo de lidar com esse dilema.
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CANSADO

Estou totalmente cansado
de receber tapinhas nas costas
pelas já inúmeras vitórias
obtidas no mundo da escrita
onde publico quase sem parar.
Pois o que realmente quero,
é ser verdadeiramente
pelo mundo reconhecido,
convivendo assim dentre
as estrelas sempre.
Sei que isso é difícil
devido à minha visual dificuldade
mas, em nome da verdade,
não é impossível.
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MASSA
Massa que se amassa
e nesse drama passa
numa sempre constante
como também sonante
intriga de fervor,
por também envolver o amor
sempre intrigante.

MÁSCARAS
Máscaras que tantos usam
para obviamente esconder
seus delitos e prazeres
devido à sempre insaciável sede
de um sujo poder.
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SANGUE AZUL
Nunca francamente entendi
esse termo "Sangue azul",
pois na realidade sempre vi
ser totalmente ofensivo
como também destrutivo
por ser discriminativo
em relação a outros seres
que, por nobres não serem,
pelo menos é assim que são vistos,
não possuem sangue azul.
Acontece que todo sangue é vermelho
quando naturalmente é sadio,
por isso realmente acredito
que a nobreza deveria ter criado outro termo
para lhes preservarem afastados
dos que para eles não são nobres
devido a essa estúpida mentalidade, de fato.
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FLORES DO MEDO

É realmente terrível um ser existir
sob a angústia do medo
em lugares cuja realidade
as leis criadas no papel
não têm nenhuma validade
por isso, devido às constantes maldades
elas se tornam em papel higiênico,
sentimento que infelizmente causa
um número incontável de valas
ou seja, em sangue perdido
que, evidentemente fere e marca
essas flores do medo
que, por claro receio se calam,
e assim as sua vidas passam
sob o medo de brutalmente morrer.
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A ESCRAVIDÃO
Após analisar esse triste fato
que ocorreu desde a nossa criação
literalmente por todo o mundo,
então claramente vejo
que, realmente fomos abusados
desde a nossa elaboração.
Porque está ficando cada vez mais claro
termos sido criados
propositalmente, é claro,
geneticamente para servir
os seres extraterrestres que nos criaram
com o propósito de sermos escravos.
Essa foi a conclusão que cheguei
após brevemente pesquisar esse quadro,
que explicitamente mostra desde o início
esse terrível conflito
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em nossa complexa história
por termos sido manipulados
geneticamente, de fato,
por esses seres que tudo elaboraram
para, assim como escravos
trabalharmos inicialmente para eles.
Portanto não podemos culpar outro humano
que tem a mesma manipulação genética
pelo fato da escravidão,
porque ela ocorreu e ocorre
por todo esse planeta,
por isso urgentemente temos de entender isso,
e pararmos para cautelosamente nos analisarmos,
pois esse problema não tem nada a ver com raça
mas sim com a mudança genética
desde a nossa elaboração realizada.
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REVISTA BARBANTE

Fui convidado para participar
em mais uma Revista,
qual aceitei sem hesitar.
Pelo fato nela estarem
escritores que na realidade
estão francamente mudando
a literatura desse Brasil contemporâneo,
escrevendo em seus cotidianos
tudo que veem de verdade
e, com isso, definitivamente transformando
através de suas ecléticas narrativas
maravilhosamente produzidas
em cada página dessa excelente Revista,
excitante e tão emocionante
que foi intitulada Barbante,
por ser realmente exclusiva.
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VERSO ABOLICIONISTA
Sou totalmente a favor de uma total liberdade
não apenas em relação da cor, mas em todas as
modalidades do seu magnífico sentido.
Portanto nesse contexto claramente vejo existirmos
realmente oprimidos devido as constantes
discriminações, abusos, mortes e até mesmo prisões
só porque alguém pensa diferente de um sistema que
constantemente mente da mesma maneira que sempre
nos oprimiu, e como exemplo temos as terríveis
chacinas do nosso próprio povo que, se nas ruas e
nos esgotos vivem é porque foram empurrados para
assim vegetarem, é claro, mas não porque querem
e sim, porque foram forçados, por não terem
dinheiro, educação, saúde e trabalho.
Portanto verso abolicionista é realmente uma
tentativa de mostrar uma realidade em que muitos
existem por terem sido totalmente esquecidos
por um sistema que afirmo tem urgentemente
que mudar para assim verdadeiramente beneficiar
não apenas um pequeno grupo, mas toda a sociedade
na realidade que, somente assim poderá mudar.
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PERCEPÇÕES MISTURADAS
Existo dentre uma real salada
de palavras, contos e visões
mas, onde claramente entendo
existir um grande desentendimento
entre os seres que lhes propagam,
por isso no final ninguém entende
absolutamente nada do que tanto se falou.

PRISÃO UNIVERSAL
Analisando esse mundo
cada vez mais conturbado
verifico que, de fato,
foi cautelosamente elaborado
para mantermos como escravos,
contanto cativos
e, sendo assim prisioneiros
dos sistemas criados.
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A REPÚBLICA DE PLATÃO
Por ser um excelente visionário
como também um constante estudante
e, naturalmente observador
além de ser um grande filósofo
pensador e professor,
fundou a sua própria Academia
onde pelos seus belos jardins
intensamente ensinou.
Dentre os seus ensinamentos
estava a sua visão de uma República,
por uns entendida como uma cidade
e, por outros de um país,
mas o que realmente importa
é, evidentemente se saber
que esse seu sonho é
totalmente impossível de acontecer
devido à natureza humana
que é realmente desunida
e nem todos gostam de aprender
para, assim viverem sempre movidos pelo saber.
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HOLOFOTES
Principalmente hoje em dia
vividamente vejo
que muitos têm esse desejo
de diariamente aparecerem
sob as luzes dos holofotes
e as salvas das palmas,
contanto assim mostrando
por causa de seus egos,
gostarem do momento
como também do engano,
pois essas puras aparências
são evidentemente
o que lhes sustentam,
por isso muitos se suicidam
quando, para eles, de repente
ficam no escuro.
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VIRTUDES E VÍCIOS
Analisando o homem
apesar de todo o seu perfume,
vejo que também tem vícios
e, apesar dos inúmeros sacrifícios
coletivamente realizados,
muitos em seus cotidianos
apresentam virtudes e vícios
quais, evidentemente ditam
quem realmente somos, de fato.
Porque além das aparências
nitidamente vejo
uma criação cujo relevo
se mistura com as simples farsas.
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TRABALHO SAZONAL
Em pleno Estados Unidos
milhares de seres
imigrantes ilegais muitas vezes
provenientes de diferentes lugares
que, assim na realidade
aproveitam essa dura oportunidade
de assim trabalharem
geralmente nas lavouras
realizando um trabalho sazonal
sendo mal pagos
e, muitas vezes até mesmo criticados
por aqueles que, de fato,
amam cultivar a exploração
desses seres que arduamente trabalham,
para depois serem chutados
só por não terem uma voz.
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AARTE
Se realmente observarmos
e, cautelosamente analisarmos
tanto as escolas
como os movimentos artísticos
no âmbito geral,
então logo vemos que a Arte
em sua própria realidade
é revolucionária de verdade.
E, apesar de ser pacífica,
ela tem o poder de revelar
os sentimentos vindos do âmago
desses que constantemente criam
por obviamente questionar os tiranos,
mas também pela Arte
verdadeiramente amar.
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SEMENTES VENENOSAS
Nessa imensa plantação
nem todas as sementes são saudáveis,
pois sempre existem as venenosas
que lamentavelmente
tanto afligem a sociedade
pelo fato da maldade
nelas existirem sempre.

MASSA
Massa que se amassa
e de mão em mão passa,
o ser que vive
momentâneos prazeres
que, realmente muitas vezes
lamentavelmente lhe mata!
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REBENTOS

Da maneira que tenho visto
nem todos realmente têm
a capacidade para terem
como também criarem os seus filhos,
rebentos que assim quando crescem
sem amor e nem educação,
naturalmente irão abraçar o mal,
aumentando os problemas do cotidiano
que todos enfrentam apesar de detestar.
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TROVOADAS
Com os novos ventos
estão fortemente vindo
terríveis trovoadas
que, realmente temo
por aqui infelizmente ficarem
causando estragos e maldades
nessa já tão sofrida sociedade
que, francamente não sei se terá
estrutura para suportar.
Porque esse é o prelúdio
que uma nova mentalidade está surgindo,
e dentre as tempestades
o povo que sofrerá na realidade
serão os que estão
na realidade despreparados
para naturalmente enfrentarem
essas brutais trovoadas
causadas pelo novo sistema
verdadeiramente oligárquico,
que vê o pobre, não como um ser
mas como um detestável trapo
e, obviamente sem nenhum poder, de fato.
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EU SEI
Eu sei,
que um novo sistema já foi criado
e, com isso, é claro,
irá totalmente mudar
como literalmente deixar
o mundo cada vez mais escravo.
E, a razão porque isso eu sei,
é porque em vários textos sagrados
em diferentes denominações religiosas
esse fato é explicitamente encontrado.
Daí saber, de fato,
que esse sistema sutilmente
está sendo implantado
e, portanto em breve teremos
um mundo em tudo globalizado,
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mas sem Deus, é claro.
Por isso não se enganem
com esses atuais ensinamentos
por várias seitas erroneamente ensinados,
porque o verdadeiro Deus
não tem em nada a ver
com esse lixo doutrinal
que o homem pensando ser o tal
para si mesmo criou,
porque Deus nos ama e sempre nos amou
e, nunca dividiu, de fato,
por isso do seu Paraíso
tanto observa como recebe
os seres que verdadeiramente merecem
naturalmente com Ele estar,
contanto eu sei,
que o que irá vir não prestará.
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CATADORES DE LIXO
Um país que sonha em crescer
jamais poderá ter
catadores de lixo
devido ao saber.
Por isso não me conformo
com essa triste realidade
vista numa sociedade
já totalmente sofrida
por causa da falta de oportunidades
como também por terem
uma baixa faixa de escolaridade,
daí terem diariamente que enfrentarem
o lixão da cidade
que, constantemente cresce
em todos os sentidos de verdade.
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TEMPO

Quando o homem realmente entender
ser uma total falta de tempo
sem falar nos terríveis prejuízos
por lamentavelmente existirem
em constantes guerras tribais,
então retroativamente veremos
o que verdadeiramente esse tempo
quando bem sucedido
e, em união no coletivo
poderá naturalmente mostrar
as criações e êxitos ocorridos
quando esse tempo na paz é usufruído.
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OPRIMIDOS
Realmente acho incrível
em pleno século 21,
ainda existirem oprimidos
nesse países que afirmo,,
por infelizmente terem sido construídos
de cima para baixo
esqueceram portanto, de fato,
olhar para a sua base,
área onde a maldade prossegue
e, assim oprime
a grande maioria da nossa sociedade
que, naturalmente quer crescer,
mas por ser oprimida,
existe num constante conflito
graças à terrível realidade
devido aos horríveis conflitos
que enfrentam em seu cotidiano
graças à maldade.
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PAÍSES DESENVOLVIDOS

Para qualquer sociedade
crescer na realidade
essa nação na realidade
terá fortemente que investir
na educação e saúde,
para então na plenitude viver
graças ao saber
como também à vontade
dos seus governantes que na realidade
insistiram nessa verdade
por quererem naturalmente crescer.

104

DITADOR

Todo ditador é mascarado
porque, de fato, antes do golpe dar,
mostra-se ser um patriota
apresentando ideologia
que falsamente mostra
o que realmente pretende executar.
Para, assim, quando a eleição ganhar
então naturalmente revelar
o tirano que verdadeiramente é,
pena que muitas vezes será tarde
para aqueles que não sabem votar
ver a realidade em que estão
sem que nada possam mudar.
Porque todo ditador é um tirano,
usa constantemente o engano
para os bestas enganar,
porque adora o poder
e nunca dele pretende abdicar.
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MARIONETES
Analisando o nosso sistema político
totalmente corrompido,
por isso lhe comparo com o circo
onde os palhaços e as marionetes
fingem estarem no poder
e, assim por querer
tentam por todos os lados enganar
aqueles que neles votaram
na ilusão, é claro,
que a nação poderão mudar
mas, como estão enganados...
Porque as marionetes, de fato,
estão aqui para ficar.
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CIRCO POLÍTICO
Vivemos num tempo totalmente
abusivo onde os políticos
sem ética ou punição
livres agem no circo
que, realmente tem sido
elaborado de ilusões.
Porque em suas promessas mentirosas
iludem lamentavelmente milhões
que continuam vegetando
mas neles votando
e, nesse complexo processo aumentando
as dívidas do país por causa dos rombos
como também esse circo de políticos
totalmente atrevidos,
que só têm causado desespero e enganos
num país realmente rico
mas, onde a corrupção insiste em existir
enquanto a fome aumenta
deixando as pessoas sem sorrir.
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ALFABETIZAÇÃO

Toda sociedade na realidade
precisa ser alfabetizada
para, assim, naturalmente poder
evidentemente ser
uma nação educada e avançada
em tudo que quiser fazer.
Daí a alfabetização ser necessária
como também super importante,
porque um país de analfabetos
além de se tornar complexo
será obviamente violento
por causa da ignorância implantada
na raiz de sua raça.
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RISADA

Podem rir de mim
como também de toda América latina
como também da África e Ásia,
porque nada dura para sempre
devido à natural existência
de um ciclo perene
e, sendo assim,
o nosso momento também chegará
e, sei que iremos
verdadeiramente chorar
de tanto rirmos.
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COMODISMO
Nunca conheci ninguém
que, por ser descansado
contanto preguiçoso e acomodado
na vida vencer, de fato,
muito pelo contrário.
Porque o tempo realmente
não espera por ninguém,
por isso esses seres
que vivem totalmente acomodados
nunca são ninguém
apesar de constantemente se lamentarem
do seu medíocre retrato,
porque é isso que o comodismo faz
com quem se entrega à preguiça, de fato.
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PARLAMENTO DE PALHAÇOS
Estou francamente abismado com a nossa sociedade
realmente tão vibrante mas, que ainda não sabe votar
pelo fato de não elegerem gente leal e que pode mudar
esse congresso complexo por ser realmente repleto
de palhaços que estão totalmente vendidos
aos constantes lobistas e, por isso, cada vez mais
ficam ricos com o dinheiro ilícito que recebem
e depositam em contas no exterior, localizadas em
paraísos fiscais, enquanto o país cada vez mais se
atrasa e a sociedade vive em esgotos e têm desgosto
de serem brasileiros num país imenso e super rico
mas, por não saberem votar, amargam as suas vidas
sem um lar nas ruas das amarguras e, sem ninguém
que lhes possam salvar.
Enquanto os políticos viajam e a todos esnobam
seus diversos bens adquiridos com os lobistas
que não nos querem o bem, muito pelo contrário...
Pois, o que vejo no cotidiano
é um cruel retrato mas real, de fato.
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REVOLTA GERAL
Apesar de viver distante
estou realmente presente
no cotidiano sempre
por verdadeiramente acompanhar
esse gigante onde nasci
por isso sei que em breve mudará.
Porque o povo verdadeiramente está
realmente revoltado de serem mentidos e
usados por saberem que ele foi o melhor
presidente na história desse lugar,
país que amam sem hesitar.
como também abusados
por esse corrupto governo
fascista e miliciano
e, querem outra vez crescer
sonhar, comer, viajar e estudar
e, com o próximo sabem
que poderão de verdade
tudo isso naturalmente realisar
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LEALDADE, FRATERNIDADE E LIBERDADE
Tudo que o povo quer
do governo por eles eleito
é, que tenha lealdade
seja realmente fraterno
e lhes deem liberdade.
Por isso, quando analiso
o que o povo pede de verdade
acho simplesmente belíssimo,
para depois ficar me perguntando
qual seria a razão
do governo não lhes ouvir
e viver em serenidade digo,
porque se isso acontecesse
então viveríamos num paraíso.
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O CÉU É O LIMITE
O ensinamento capitalista
totalmente abusivo com o seu absurdo egoísmo
juntamente com um insuportavel consumismo
orgulhosamente nos ensina
que o céu é o limite
criando assim um cenário
que jamais será sustentável
devido à ganância de sempre adquirir
sem pensar no próximo, de fato.
E como resultado
desse louco pensamento
somente dois por cento de humanos controlam
setenta por cento da riqueza mundial,
tornando assim o sistema capitalista
no único culpado nesse horrível retrato
de pobreza extrema e vícios vastos
que nos causam tanto mal.
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NOVAS PERSPECTIVAS
Com o total fiasco
e, por isso fracasso
desse irrisório governo atual
um total palhaço,
abre-se assim novas portas
e, portanto perspectivas
para um novo capítulo
na nossa história ser escrito
com outro presidente e os partidos
que, com ele uma aliança formarão
e, essa eleição vencerão, afirmo,
porque estamos cansados
de sermos abusados
por esse miliciano presidente
que, destruiu o Brasil, de fato,
com os seus erroneos atos
de submisso perdedor.
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REVOLUÇÃO SIM, SANGUE NÃO
Sempre sonhei numa grande revolução
totalmente educacional e socialista,
onde em vez de balas
que matam, ferem e marcam
teríamos a ciência com os computadores
que, tanto educam como interligam.
Revolução que assim
pacificamente transformaria
esse impressionante gigante
que, finalmente se tornaria
líder desse mundo inconstante
daí ser tão intrigante pelas guerras insistir
em vez do saber constante.
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NOVOS VENTOS
Novos ventos estão soprando
em favor da sociedade
com o ex-presidente agora solto
por um crime que nunca fez
pois tudo foi um sujo golpe
e, essa é a realidade.
Daí estar totalmente otimista
por ver toda a esquerda unida
e, até mesmo quem não é como eu socialista
mas, agora viu e também acredita
que esses novos ventos
nos restaurarão afirmo,
dessa direita maldita.
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ACREDITAR ATÉ O FIM
Enquanto aqui viver
acreditarei no Brasil porque
conheço o seu potencial
como também o grande sal
que a nossa sociedade tem pra valer.
Por isso sempre acreditarei nessa gente
capaz de fazer tudo,
pois é francamente inteligente
e estão presentes
num lugar seguro
e, rico naturalmente,
porque o que temos de riqueza
podemos com toda certeza
vivermos realmente felizes,
portanto o que precisamos
é melhor administrar e dividir
para que assim todos
essa riqueza possam desfrutar.
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ÓDIO
As inúmeras valas tristemente mostram
o que o ódio cria em grande escala,
porque realmente mostra
e, com isso prova o tamanho da crueldade
que esse terrível sentimento
nos mostra de verdade.

PERIFERIA CULTURAL
Muitos só olham o mal
que existe por todo lado
e, esquecem de olhar
o que os artistas criam, de fato,
pelas periferias que acho
ser simplesmente legais.
Pois querem mudar
o estígma infelizmente existente
ainda em tanta gente
sobre as periferias
devido ás agonias vividas
pelos seus residentes perenes.
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MENINOS DE RUA
Para um país crescer
tem de fortemente investir
nos seus filhos que serão
o seu futuro e fim.
Caso contrário,
os meninos hoje nas ruas espalhados
se tornarão dependentes
dos vícios que sempre
vos cercam, de fato,
e, com esse triste fato
se tornarão marginais
como também bandidos,
aumentando assim o perigo
e atrasando imensamente o país
pelos problemas quase sem fim.
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SOCIALISMO AGORA
Precisamos unidos votar
na esquerda pra valer
para, assim eleger
um bom presidente porque
irá imensamente ajudar
o Socialismo crescer
e, naturalmente se espalhar
no mundo que em breve terá
uma nova conjuntura
para, assim sem amarguras
unido como um todo
o Socialismo no mundo fincar
e, claramente a todos mostrar
a onda vermelha do saber
e, assim mundialmente continuar.
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A VITÓRIA SERÁ ESMAGADORA
Estamos finalmente unidos
em prol da democracia e do socialismo
que precisamos ter para realmente crescermos digo.
E por causa disso elegeremos no primeiro turno
aquele que foi o maior e melhor
presidente da nossa história
com uma vitória convincente e esmagadora
finalmente atirando o atual presidente
e a sua corja de vira-latas pra fora.
Provando assim a todos
que realmente acordamos
e, nunca mais permitiremos
que fascistas, milícias ou terroristas
vindos naturalmente de fora
nos roubem do previlégio
122

de nos vermos no cume e vivermos essa glória,
porque o Brasil é um país gigante
livre, soberano e em muito breve
criará outra vez mais uma belíssima história.
Pois iremos ter uma vitória esmagadora!
Avante Democracia e Socialismo!
Porque o meu povo é sabido
e quer existir com dignidade e sabe
que a esquerda e a sua capacidade
colocarará o Brasil de verdade
onde nunca deveria ter saído na realidade
ou seja, na terceira maior potência do mundo
e, com toda naturalidade.
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SOCIALISMO AGORA

Vamos pacificamente mostrar
a grande importância desse lugar
no âmbito mundial
e, assim, naturalmente seguirmos
o que à muito fora escrito
na nossa constituição afirmo,
e para isso elegermos
políticos da esquerda
para então continuarmos
a nossa caminhada
de Socialistas Democráticos
que, literalmente, de fato,
iluminará as inúmeras estradas
no escuro deixadas
pela falta tanto de querer
como de saber
por não serem nem socialistas
nem muito menos democráticas
e, por isso temos destruições em massa.
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VAMOS FAZER HISTÓRIA
É totalmente possível por sermos países soberanos
criarmos uma nova história realmente independente
dos padrões outrora criados e, que, tanto nos
escravizaram, por isso pouco crescemos por termos
sido totalmente manipulados, de fato.
Por essa razão sugiro que um novo grupo de nações
seja criado, sem o controle do euro ou do dólar
e, com uma moeda única e portanto nova
nos moldes da união europeia mas, cuja grande
diferença é, que, não somente envolva o mesmo
continente, mas que seja abrangente a toda América
Latina, Rússia e China, além da África e a Ásia
totalmente unidas, criando assim o maior e mais
forte grupo mundial geo-econômico e político
sob uma única moeda que assim rapidamente
mudará o cenário e fim, como também para sempre
nos libertará desse atual sistema
que, na realidade só pensa em nos escravizar,
portanto vamos agora criar esse grupo que por fim,
a nossa história enfim mudará, é claro.
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O MOTIVO
O motivo que me tornei num democrata socialista
quando votei na minha primeira eleição
quando só existia dois partidos políticos
Arena ou o MDB, que, por causa da revolta e
grande saber venceu os arenistas e se tornou a
esquerda brasileira numa época em que os militares
mais pareciam um grupo de bandidos uniformizados
porque tanto sequestravam como torturavam e
matavam aqueles que a democracia clamavam.
Esse foi o motivo que me tornou um socialista
democrático, por ver tantas injustiças livremente
cometidas contra os próprios brasileiros
que, tudo que queriam e sonhavam era ver um país
democrático porque já estavam cansados de serem
perseguidos pela ditadura, de fato.
E, ao ver tudo isso me tornei quase automáticamente
um socialista democrático para mudar o Brasil
e ajudar a libertá-lo do fascismo e do racismo.
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VAMOS AS RUAS
Vamos as ruas para apoiar a caravana
da esperança e, assim mudar
toda essa corja que está atrasando o Brasil
como também lhe tornando
num país desrespeitado no mundo
e triste em todos os sentidos de se olhar,
quando bem que poderia estar dentre
os três maiores do mundo, sem exagerar.

PLANITUDE
É totalmente possível existirmos
na plenitude afirmo,
mas para isso conseguirmos
teremos de ter a coragem
de na realidade
fortemente investirmos
nesse magnífico gigante
rico e super bonito
pela própria natureza,
orgulhosamente digo.
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REBANHO ESCRAVO
Pela falta de oportunidades
muitos vos comparo
como um rebanho de animais
porque é assim que são tratados
como cozinheiras, faxineiras, costureiras
ou simplesmente como peões de fábricas
totalmente escravizados
pela simples razão de não terem estudado
ou se aperfeiçoado numa escola técnica
onde pudessem ter uma profissão
digna e bem remunerada,
por isso lamento ao lhes ver
totalmente entregues e carentes
sem futuro e no perigo
de na rua serem jogados
e, literalmente morrerem
como rebanho escravizados
ao relento, de fato,
enquanto outros viajam
e vivem vidas agitadas.
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SE...
Se o Brasil pesadamente investir
na área social
como também na tecnologia
e fizer grandes parcerias
em todos os sentidos,
então em quatro anos conquistará
para essa magnífica nação
tudo que foi perdido devido à corrupção.
E com isso passaremos
da mera décima-segunda posição
de volta para a sexta
e, com trabalho, saber e grandeza
quando chegarmos no final do segundo mandato
e, se continuarmos nesse ritmo acelerado
teremos totalmente as condições
de realmente alcançarmos
a quarta posição mundial
em apenas oito anos,
se tudo der certo, é claro.
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VOLTAREMOS A SORRIR
Com a esquerda no poder
não iremos mais sofrer
com os constantes racismos,
porque somos amáveis
e super toleráveis
e, naturalmente reconstruiremos
tudo que fora propositadamente destruído
com esse governo corrupto
e totalmente abusivo
formado de milicianos e fascistas
que, em vez de promoverem o amor
criam com o ódio dissabor,
daí lhe considerar ser
um governo totalmente maldito.
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UMA NOVA PLANTAÇÃO
Com as novas sementes devidamente plantadas
a praga atual terminará nas valas por ser uma
peste podre daí ser muito bem enterrada.
Porque essa safra esperada no início de outubro
fora antes de ser plantada orada e magnificamente
cuidada pois, além de acreditarmos em Deus
acreditamos também na ciência e todas as suas
ramificações, por isso somos socialistas
e, para sempre teremos um país soberano,
formado de artistas, como também cientistas,
porque nunca mais queremos ver nesse solo
fecundo o câncer fascista que tanto tem destruído
as plantações desse mundo.
Mas sim plantações sadias por conterem o amor
socialista que só pensa em unir para crescer
e, assim, naturalmente poder ver a unidade da
sociedade com a inclusão de verdade,
que somente esse amor oferece na realidade
vindo da semente socialista.
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QUERER É PODER
Devido às minhas super míopes lentes
claramente sei
e, isso soube sempre
que, tudo começa com a gente
bastando com isso se querer.
Porque querer é poder
e, assim, em disciplina e vontade
consigo tudo que desejo
transformar numa realidade
portanto, nunca se entregue ao descanso
mas sim as contínuas construções
dos seus sonhos de verdade
porque, querer é poder
e, aliado ao Altíssimo
posso tudo na realidade.

132

NOVAS ONDAS
Novas ondas estão chegando
e, rapidamente nos tocando
e, fazendo-nos claramente enxergar
qual deveria há muito já ser
no mundo o nosso lugar.
Novas ondas que assim
realmente estão fazendo
que esse país imenso
realmente se coloque
naturalmente em primeiro lugar
no âmbito geral
pois tem naturalmente potencial
de atingir e nele ficar.
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A ROSA DA ESPERANÇA
Vamos unidos criar um país que irá
ser justo e digno,
para assim conseguirmos
nutrir para subir com o saber que por fim,
da rosa vermelha surgiu, digo.
Por isso nas ruas estamos
formando a sociedade que na realidade
sinto que já reconheceu tanto a sinceridade
como também na verdade
essa teimosa esperança
que existe em nós de verdade,
porque realmente acreditamos
ser possível viver no auge, mas sem maldades
devido ao conhecimento
que, a rosa da esperança traz
quando aceitamos essa realidade
de amar e construir
um mundo melhor para todos e fim.
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A TEMPESTADE SE AFASTOU
Com a nossa caravana intitulada da esperança
a tempestade se afastou por causa das nossas
vibrações de um legítimo amor.
Porque estamos unidos e não rejeitamos ninguém,
por isso aqueles mesmos que outrora votaram
iludidos devido às falsas notícias
que, culminaram com o golpe, agora já viram
a grande diferença entre o sempre odioso fascismo
totalmente racista versus os esquerdistam
que, na realidade amam sempre, e temos esperança
evidentemente e, embora saibamos que a
tempestade não terminou, pois apenas se afastou,
confesso que estamos preparados com os nossos
trio-elétricos que, naturalmente põem, de fato,
até paralíticos vibrarem por certo
por realmente termos a verdade
e a esperança de dias melhores, atesto.
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ECONOMIA
A economia é como uma roda
pois literalmente roda
num ciclo rotativo
que atinge toda a sociedade,
daí ser fundamental
os governos fortemente investirem
na economia de verdade,
porque é exatamente essa rotatividade
que irá naturalmente criar
trabalhos e com isso manter
o crescimento na realidade,
caso contrário ficaremos
sem trabalho nem crescimento
por tudo realmente estar
interligado de verdade.
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VERMELHO E AMARELO
Todo partido político
possui o seu idealismo
como também as suas cores
assim como valores
quais devem ser explícitos.
E dito isso,
o partido que amo enfim
é o Partido Socialista Brasileiro
devido aos seus valores
refletidos em suas cores
vermelha e amarela
que, naturalmente representam
e, contanto simbolizam
o sangue derramado pelas lutas
juntamente com as imensas riquezas
que o Brasil tem quase sem fim.
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CRESCIMENTO SOCIALISTA NO MUNDO
Devido aos recentes absurdos
registrados por todo lado
graças ao racismo e o fascismo,
a nova geração está se mobilizando
tanto no Brasil como no mundo
em prol do socialismo democrático
que, assim, está rapidamente
se espalhando no mundo, de fato.
Daí estar naturalmente contente
ao ver esses solenes eventos
onde tapetes vermelhos e amarelos
pelo chão desse mundo estão sendo colocados
e, novas e totalmente viçosas
sementes estão sendo plantadas
em prol do saber e da justiça
no sentido da igualdade das raças.
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PANORAMA GLOBAL
O mundo está passando
por uma revolução social
criada devido às inúmeras falhas
propositadamente elaboradas
por esses corruptos políticos
que deveriam nos servir
mas, que na realidade
só servem a eles mesmos
por serem uma corja que não vale nada
com poucas exceções digo.
Por isso o mundo está em plena revolução
devido aos inúmeros conflitos,
muitos de plena razão.
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OS LOBOS ESTÃO SOLTOS

Muitos estão abismados
com o caótico retrato
da política mundial
que, literalmente apresenta
um cenário onde as mentiras
contadas pelos políticos
são o que lhe sustenta
graças ao poder
que não querem perder
em nenhum momento
por serem lobos
soltos e loucos para segurar
o seu sustento,
daí roubarem, mentirem e matarem
sem nenhum lamento
por serem lobos de verdade.
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A CONTURBADA RELIGIÃO
Estudei por mais de vinte anos
a filosofia da religião
porque queria descobrir
tanto a nossa origem
como também a sua história
conturbada de "glórias" sem fim,
mas também para claramente entender
tanto o que vi como escutei
durante partes da minha vida por fim.
Hoje, depois de vários anos
confesso ter uma nova visão
sobre a religião
que tantos brigam e até se matam,
pois finalmente entendi
ser tudo criação e manipulação
desses que nos verdadeiramente abusam
mas, que não são assim como são olhados, de fato.
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CORPO NEGRO
Analisando o corpo negro
devido aos pigmentos na sua pele
e, em principal a mulher negra,
vejo ter uma enorme fibra
e, é bela por natureza.
Pena que o racismo não faz
os racistas isso verem,
porque todos fomos criados
no mesmo laboratório
e, o corpo negro assim como
o branco, amarelo ou marron
são o claro resultado
dessas experiências, de fato,
alienígenas, é claro,
portanto tudo tem a ver
como fomos ensinados
e pensamos, de fato,
nessa totalmente eclética criação.
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DO BRASIL PARA O MUNDO
Estamos nos reorganizando
e, verdadeiramente elaborando
um novo sistema socialista
qual, toda empresa e instituição
se quiser operar nesse abençoado chão
terá naturalmente de trabalhar
em prol desse sentido
e, o mundo literalmente correrá
para esse amado lugar
pois, obviamente verá
o que aqui será construído.
Portanto de outubro em diante
uma nova estrela fortemente brilhará
como também amavelmente receberá
para com amor ao mundo mostrar
o que juntos elaboramos
em prol de todo humano
no mesmo lugar
onde outrora parecia estar perdido.
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Porque é assim que a esquerda trabalha
pois, em vez de alimentar o ódio
juntamente com o racismo e o fascismo,
produzimos o amor agregado ao socialismo
que educa, trata e gera
oportunidades nessa esfera
como também incentiva os valores
que, sem dores gerarão esplendor,
por isso muitos já estão vendo
essa revolução cultural
qual está nascendo e se espalharará
do Brasil para o mundo
que, literalmente nos dará
uma nova posição e olhar
por esse prisioneiro mundo
mas, que também em breve se libertará
desse terrível imperialismo americano
que somente destruições
foi o que soube ao mundo causar.
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CRISTIANISMO É SOCIALISMO
Por causa do comunismo
praticado na antiga União Soviética
e, as terríveis perseguições das igrejas
contanto das religiões,
o cristianismo se radicalizou
e, literalmente mudou
o que Jesus Cristo veemente ensinou.
Mas, como Ele sempre falou em parábolas
portanto os seus ensinamentos
terminaram sendo transformados
na tentativa de evitarem
o comunismo se espalhar no mundo na realidade.
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Mas todo aquele que leu e estudou
a doutrina cristã
logo vê que tem totalmente a ver
com o socialismo não político
mas realmente social digo,
pois expressamente atesta
não o capitalismo no sentido
de termos como missão o enriquecimento de uns
em prol da escravidão de muitos,
mas sim o crescimento e bem-estar de todos,
portanto usando um sistema
que chamo de real socialismo,
pelo bem comum afirmo,
e, é exatamente nesse sistema que acredito.
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DAI-ME EDUCAÇÃO NÃO ESMOLAS
Apesar da terrível situação em que muitos vivem
por terem sido empurrados abaixo da linha da
miséria por não terem uma educação que
garantisse a eles viver em grande graça.
Mas com o tempo como também enormes
sofrimentos, o povo claramente verificou
e, definitivamente entendeu
não valer a pena pedir esmolas
mas sim educação,
pois querem rapidamente sair
dessa terrível desgraça em que lamentavelmente
se encontram, totalmente sem graça
porque almejam crescer
e, assim naturalmente atingir
seu potencial sem humilhações ou farsas.
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GOLPE NUNCA MAIS!
Precisamos urgentemente
politicamente se educar
para então aprender
definitivamente votar.
Isso exige um pouco de sacrifício
pois terão de gastar
um pouco do seu precioso tempo
analisando cada político
em que pretendem votar.
Para, assim não continuarem
votando erroneamente
em políticos milicianos
fascistas que tanto enganam
por claramente mentirem continuamente.
Porque no campo político e social
somente a esquerda tem o sal
que realmente precisamos
para eliminar a fome
e causar sede de vencer
mas, sem enganos.
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SEMENTE DO MAL
A semente do mal pelo homem criada
e, no mundo plantada
intitulada de capitalismo,
não somente nos escravizou
como também nos empurrou
literalmente para um abismo
ditado por um sistema
totalmente corrupto
assim como manipulativo
e, realmente perigoso
por induzir muitos aos vícios,
e nessas prisões existem
causadas pela falsa segurança
assim como poder,
que o dinheiro vos irá fazer crescer
mesmo que sob um teto de telhas de vidro,
graças ao capitalismo
que, lamentavelmente assim lhes faz ver
por causa desse breves poderes
que momentaneamente irão ter.
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DISCRIMINAÇÃO
Toda forma de discriminação
é um insulto para essa nação
devido a miscigenação
em que foi criada.
Portanto acho um total absurdo
ainda existirmos vendo isso
que, assim, tanto tira a graça
dessa nossa misturada raça
totalmente iluminada
mas, que infelizmente ainda sofre
simplesmente por causa
dessas frutas totalmente podres
que só pensam em si e mais nada.
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VIOLAÇÕES
As violações continuam abalando
essa nossa frágil democracia
que sem enganos
está sendo brutalmente violada
tanto pelos terríveis crimes
como por essa contínua corrupção
que, urgentemente tem de ser
realmente cessada,
para então podermos
sermos realmente felizes
e, naturalmente vivermos
livres das violações
e, em constante graça.
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