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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 62 obras poéticas
incluindo crônicas, sendo que dessas, quatro foram em coautoria
com a sua mãe, poetisa e escritora Mainá Medeiros ( já falecida ),
e um, com o escritor, poeta e  jornalista Lenival de Andrade. Silvio
pratica meditação por mais de vinte anos e é seguidor da doutrina
internacionalista por entender ser possível viver em um mundo sem
fronteiras e na paz. O autor é cristão sem denominações e no campo
político aprecia a democracia assim como o socialismo, por entender
ser a forma mais justa de governo.
Nos anos de 2003 e 2009, participou da Bienal Internacional do
Livro do Rio de Janeiro.
Acadêmico Correspondente Internacional Brasil/EUA
ALPAS 21 – Academia Internacional de Artes, Letras e
Ciências
ALPAS 21 – cadeira 31 “ A palavra do século 21”.
Acadêmico Correspondente no grau de Oficial da ARLAC.
ARLAC – Academia Rotary de Letras, Artes e Cultura.
Acadêmico Correspondente na ALTO.
ALTO – Academia de Letras de Teófilo Otoni.
(colunista na Revista Literária Café-com-Letras desde 2018).
Academia Internacional da União Cultural
Acadêmico Efetivo Fundador - Cadeira 1 - Estados Unidos
Patrono Carlos Drumond de Andrade (2020)
LITEARTE - Assoc. Intern. de Escritores e Artistas (2021)
Núcleo Acadêmico de Artes e Letras de Portugal - NALAP
(2021)
Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul - ABARS -
Acadêmico Fundador - Cadeira 65 -
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Patrono - Mário Quintana (2021)
Accademia Italiana Delle Cienze, Lettere e Arti - NAISLA -
(2021)
Prêmios recebidos pelo conjunto de suas obras:
- Troféu Cora Coralina de Honha ao Mérito Cultural (2016)
 (concedido pela ALG – Academia de Letras de Goiás )
- Medalha Monteiro Lobato de Literatura (2016)
 ( concedida pela Associação de Escritores de Angra dos
 Reis em parceria com a Editora Mágico de Oz )
- Prêmio Nordeste de Literatura ( 2016 )
(concedido pela Editora Mágico de Oz por mérito Literário).
- Prêmio Mahatma Gandhi de Liderança pela Paz ( 2017 )
 ( concedido pela ALARC – Academia Rotary de Letras,
Artes e Cultura ).
- Medalha e Diploma de Acadêmico Correspondente na
ALTO (2017)
(concedida pela ALTO – Academia de Letras de Teófilo
Otoni).
- Comenda Conde Phellipe Cheverny – França ( 2017 )
- Comenda Pablo Neruda - Chile (2017)
- Comenda de Ordem Altíssima Machado de Assis (2019)
 (concedido pela ALG – Academia de Letras de Goiás e
 Literarte-RJ)
- Comenda Personalidade Internacional ALPAS 21 (2021)
(concedida pela ALPAS 21 - Academia Internacional de Artes,
Letras e Ciências)
Prêmios e colocações de destaque recebidos em Concursos de
Antologias nacionais e internacionais como também os recebi-
dos por prestigiadas Academias de Letras:
- Coletânea Brava Gente Brasileira em Terras Estrangeiras



6

– Vol. 2 – 9th Brazilian International Press Award –
Flórida – Estados Unidos (2006)
- III Prêmio Varal do Brasil de Literatura -“Natal em La
Salette” - Poesia – Menção Honrosa – Genebra –
Suíça(2015)
- XII Concurso Literário Poesias sem Fronteiras – “Amor:
Um Sentimento que Desconhece Fronteiras” - Menção
Honrosa Internacional (2016)
- 26 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 –
“Reciprocidade” - Poesia Internacional – Destaque Literário
Internacional (2017)
- 27 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “A
Nossa Literatura” - Crônica Internacional – Terceiro Lugar
(2017)
- 28 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “Quando” –
Poesia Internacional – Destaque Literário Internacional (2018)
- 28 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “O
Poder do Conhecimento” – Crônica Internacional – Primeiro
Lugar (2018)
- III Prêmio Literário Gongaga de Carvalho – ALTO –
Crônica – Menção Honrosa (2018)
- 29 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “Revolução
Cultural” - Poesia Internacional – Segundo Lugar
(2018)
- 30 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 –
“Tecnocracia e o perigo da escravidão” - Poesia Internacional –
Destaque Literário Internacional (2019)
- IV Prêmio Literário Gonzaga de Carvalho - ALATO -
Crônica "Quantum e a realidade da multiplicidade" - Menção
Honrosa (2019)
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Web pages:

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

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

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

Contato: sparise1012@gmail.com

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

Nasci num universo totalmente eclético

portanto com isso diverso

e, realmente repleto de flores

perfumadas, coloridas, bonitas

mas de diversas intensões,

Por isso apesar de tudo isso

não existo num paraíso,

porque apesar de ver flores amorosas

vejo também existir as invejosas e odiosas

que o mal costumam nesse universo infligir.
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TIRO NO PRÓPRIO PÉ

Por não saberem votar

vocês estão atirando

de fato, no seu próprio pé

e, com isso retardando

o desenvolvimento, é claro,

Por essa razão lhes narro

e peço para mudarem,

porque caso contrário

continuaremos realmente estagnados

na lama por vocês criada

Por sempre votarem no mesmo político

ou, pior ainda partido,

aumentando com isso o pântano

como também a desigualdade,

graças à ignorância de não saber votar.
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CORPOS EM MOVIMENTO

Somos seres vivos

e, por isso andamos

pulamos e dançamos

nesse palco sempre ativo,

Daí gostar de ver

os corpos em movimento

demonstrando constantemente

graças ao espírito nele presente,

Porque quando finalmente

nos deixa para sempre,

esse corpo por muitos amado

logo fica duro e gelado,

Provando que o que somos

por isso movimentos fazemos

é graças ao ser quântico,

daí achar-lhe tremendo.
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DISCOS DOURADOS

Desde a década de sessenta

que, tanto no Canadá

como nos Estados Unidos

se têm em vários lugares visto

discos grandes e dourados

quais estão sendo chamados

de intrusos raptadores, digo,

Esse fenômeno têm sido até mesmo em livros

vastamente anunciado

mas, por ninguém ainda ter claramente entendido

o motivo pelo qual seus tripulantes fazem isso

então tudo fica armazenado em arquivo

pela CIA catalogado e controlado

enquanto os raptos continuam afirmo e, por todo lado.
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GLORIOSO TRICOLOR

Parabéns glorioso tricolor

por esse precioso título

de campeão carioca de 2022,

Oh, Fluminense querido

retornamos a ganhar títulos,

pois o jejum acabou,

Portanto de agora em diante

essa torcida vibrante

ficará cansada de gritar gol,

Mas nunca de celebrar

os títulos que se juntarão

ao Flu indiscutível campeão

Porque voltou a jogar

e a bola de pé em pé rolar

até ao fundo das redes chegar,

E esse imenso povo

com muito gosto

cada vitória alegremente celebrar.
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MENTALIDADE FEUDAL

É realmente incrível a mentalidade ainda existente

nesse país por sempre fazer as coisas naturalmente

como se o tempo não tivesse passado e, portanto

ainda fosse colônia de Portugal, de fato,

Tão grande é o absurdo existente nesse Brasil

em pleno ano de 2022, porque na cidade

de Petrópolis como também em outras cidades

o povo apesar de estar a passar fome

como também muitos ainda estão desempregados

mas, mesmo assim têm de pagar uma taxa

Para os descendentes do Império,

portanto de D.Pedro II e a princesa Isabel,

que na realidade deixou a liberdade

apenas escrita num papel que nunca pelos

burgueses foi entendida como tendo alguma

validade, pois a escravidão existe até hoje

Graças à essa mentalidade feudal que realmente

só causou e causa desgraças contanto o mal,

porque na realidade ainda se tem uma taxa para

alimentar os burgueses, mostra o quanto somos

vira-latas e não entendermos absolutamente nada.
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CONSUMISMO

Continuamos loucamente comprando

como também consumindo

e, nesse processo destruindo

o planeta afirmo,

Mas realmente acredito

naturalmente podermos mudar

se obviamente mudarmos

a maneira como existimos,

Aprendendo evidentemente

consumir moderadamente

e, como regra sempre

naturalmente plantar

Para, assim recolocar

o que tiramos frequente sem reparar

os danos que constantemente criamos

por consumirmos sem pensar.
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PLANTANDO ÁRVORES

Estamos em meados da primavera

estação cuja aquarela aos poucos aparec, de fato,

onde claramente revela os frutos desse amor, é claro,

Porque repentina e literalmente vidas surgem

por todo lado causando assim uma explosão

que acho ser realmente fantástica,

E nessa incrível natural reprodução vejo rapidamente

a multiplicação de tudo que realmente existe

e, assim entusiasmados estamos plantando árvores

Tanto as que produzem flores como as que nos

dão frutos, nesse caso os deliciosos figos, como

também as plantas que atraem as borboletas, de fato,

Que, assim irão aumentar a beleza desse campo

e criar um natural habitat qual, irei sempre amar

como naturalmente observar

Esse pequeno paraíso por nós criado

para exuberância a todos dar.
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INVESTIMENTOS E PRODUÇÃO

Precisamos urgentemente investir

em todas as áreas da sociedade

para, assim gerarmos empregos

e aumentarmos o conhecimento de verdade,

Porque temos um terrível déficit

tanto em relação dos hospitais

como também das universidades

e as escolas técnicas juntamente com as casas,

Porque se não construirmos moradas

as ruas passarão a ser as suas casas,

por isso precisamos investir

para, naturalmente se progredir

E assim no mundo seguir

na frente e não na cauda.
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VAMOS DAR AS MÃOS

Essa atual década

é de pura revolução,

portanto essa é a razão

que precisamos dar as mãos

e, seguirmos unidos

em prol da construção,

Porque toda revolução

tem diferentes faces

tanto no sentido das destruições

causadas pelas guerras

como em relação do conhecimento

trazido por essas transformações de verdade,

Por isso humildemente te peço

para unirmos as nossas mãos

e, assim aproveitarmos essa magnífica oportunidade

que os astros nessa atual década

estão nos dando na realidade

para, assim, mudarmos a nossa triste realidade.
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BÁRBAROS SERES

A história dessa complexa humanidade

revela com toda claridade

essa triste realidade que insistimos omitir

mesmo sendo uma verdade,

É, que, somos bárbaros seres

cujas incríveis maldades

simplesmente nos dão prazeres

em ferir, matar,

Instintos que abismado vejo

e, que, francamente me deixam

por vários ângulos a pensar

a razão de termos sido elaborados desse jeito,

Porque mesmo que muitos queiram

realmente mudar,

isso está na nossa genética

e, por isso, lamentavelmente digo,

Jamais poderemos mudar

esse rude modo de assim atuar.
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CICLOS DA NATUREZA

Tudo que realmente acontece

nessa vida que vivemos

e, portanto conhecemos

existe em ciclos

verdadeiramente distintos,

Por causa disso temos

o que realmente dividimos

em quatro estações

belas e diferentes

e, contínuas sempre.
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OLHAR MAROTO

Por essa criação

ser totalmente eclética

então vejo nessa esfera

diferentes tipos de olhares

quais me calam na realidade

me deixando pensar de verdade,

Principalmente esses olhares

que revelam pobreza na realidade

por serem totalmente invejosos,

mas também existem aqueles

que, quando realmente me olham

sinto-me deixarem-me totalmente despido

Por se tratarem de um olhar maroto,

contanto velhaco na realidade

e, sem nenhum gosto.
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A M O

Amo a natureza

por reconhecer a grandeza

do seu elaborador,

Como também amo

profundamente o saber

por através dele tudo entender,

Assim como amo a vida

e sempre viverei

exercendo essa paixão infinita,

Tudo amando e abraçando

contanto que seja do bem,

para, quando daqui um dia partir

Então sob essa flâmula prosseguir

e, no outro lado dessa dimensão continuar

amando os seres que me

encontrarão nesse outro lado

Pois a vida não termina aqui,

nem muito menos o amor

e, isso é um fato.
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AS AVES ESTÃO RETORNANDO

Os belíssimos gansos

e magníficos patos

canadenses, é claro,

estão ao Canadá retornando

e, por isso por aqui passando

e, parando para descansarem

de fato, da longa viagem,

Porque na realidade

fogem do frio do outono e do inverno,

período considerado longo

por isso naturalmente evitam migrando

para lugares no Sul dos Estados Unidos

temperados e portanto mais quentes

nesse ciclo de grande beldade,
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Mas, agora com a primavera na realidade

em bandos estão chegando

e, nesse imenso lago parando

para beberem e se refrescarem

dessa extraordinária viagem

que, por duas vezes por ano naturalmente fazem

daí já estarem acostumados,

Enquanto isso ao ver tudo isso

evidentemente que me maravilho

com a sua inteligência e capacidade

de incrivelmente por longas milhas voarem

a lugares realmente distantes

mas, terem a capacidade de retornarem

ao lugar onde nasceram sem medo de errarem.
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O PENSADOR

Sentado numa poltrona

ou em frente à escrivaninha

sempre realmente lhe via

de barba ou sem ela

e, independente do dia,

Porque esse ser

tanto medita como escreve

e nunca breve

por ser um pensador,

E, um belo dia descobri

ao vê-lo no espelho

que, apesar de se transportar

usando a mente e a escrita comumente

que esse ser sou eu,

apesar das inúmeras narrativas.
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NÃO ME IMPEÇAM DE VOAR

Em português claro apresento em versos fatos

mas também ficções num mundo complexo

realmente repleto de panelinhas e marmeladas atesto,

Porque, sinceramente nunca entendi vocês devido

às maldades se julgarem ser importantes

e menosprezarem línguas bem mais ricas

por serem realmente difíceis

como sendo subalternas e portanto periféricas,

Quando na realidade tudo não passa de um grande

arrumadinho, porque o idioma português

é verdadeiramente belíssimo!

E, portanto narrando isso

vos peço que não me impeçam de voar,

Afinal de contas o mundo não é singular,

aprendam isso e parem de sabotear,

abracem outras culturas e garanto que irão gostar,

pois o inglês não é a única língua

que esse mundo fala e escreve por amar

e, chamá-las de periféricas

é o mesmo da cultura menosprezar.
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VENENOS NO VENTO

Toda e qualquer evolução

cedo ou tarde trará destruição

e, é exatamente isso

que está acontecendo

com esse planeta afirmo,

Por essa razão digo

que, o ser humano precisa saber

que até o ar que respiramos

está totalmente poluído

graças aos venenos produzidos

E, por todo lugar colocado,

seja na terra, água ou no ar,

por isso estamos doentes e morrendo

pois tudo está realmente poluído

pois os venenos estão no vento

Tão grande é essa contaminação

vinda com a nossa evolução

que, francamente sinto que em muito breve

irá obviamente nos exterminar.
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DIREITOS TRABALHISTAS

Vi um documentário elaborado

sobre os direitos trabalhistas que, de fato,

em todo o mundo está desaparecendo

graças à própria evolução humana

e a criação da inteligência artificial

qual, está literalmente criando

tanto o bem como o mal,

Porque com isso computadores e robôs

realmente estão nos substituindo

e, nesse complexo processo

mudando as leis e tirando

as outroras garantias

que todo trabalhador tinha

fazendo-lhe perder o seu trabalho,

Por isso hoje, os direitos trabalhistas

são cada vez mais raros,

porque os capitalistas estão

rapidamente mudando

os métodos do trabalho

e, realmente transformando

de humanos para robóticoa e, isso é um fato.
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AS ESTRELAS NASCEM PARA BRILHAR

Tenho o natural costume

de todas as noites observar

esse cosmo tanto maravilhoso

como realmente misterioso

e, assim, por longas horas

fascinado lhe olhar,

E nesse simples processo

vejo geralmente diferentes OVNIS

emitirem coloridas luzes

tendo como pano de fundo

um firmamento repleto de estrelas

que, assim, revelam a sua grandeza,

Porque constantemente pulsam

portanto piscam,

emitindo brilhos precisos

devido ao magnífico fato

das estrelas nascerem para brilhar

nesse fulgor que vale a pena se olhar.
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NA TELA TE VI

Não nos vemos pessoalmente

já faz muito tempo

mas, ontem te vi

através de uma foto enviada

para o meu computador

que, imediatamente trouxe-me lembranças

de um tempo que, apesar das grandes lutas

juntos ainda dávamos risadas,

Mas como tudo logo passa

e rapidamente se transforma,

mudamos e agora

realmente longe vivemos

e, embora estares mais madura

devido a esse mesmo tempo,

confesso que recebi a sua foto com ternura

porque, apesar das amarguras nunca te esqueci.
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JESUS ME ENSINOU

O que verdadeiramente aprendi não do homem

mas de Deus, é, que,Jesus Cristo é absolutamente fiel

e, apesar de ser Deus não é o que muitos por aí ensinam,

Hoje as igrejas realmente são grandes centros de

negócios e, na realidade pouco fazem em prol do

financeiramente pobre, mas espiritualmente rico

Por conhecer a verdade sobre essa profunda realidade,

porque o que muitos templos usando o seu precioso

Nome lamentavelmente estão fazendo

É adquirirem fortunas para si mesmos enganando

o pobre leigo com as suas contínuas manipulações

para segurarem o poder mesmo que passageiro,

Porque nenhuma religião salva, muito pelo contrário...

aprendam isso e convivam com Jesus Cristo

que está ao mesmo tempo por todo lado

e detestar o que em seu Nome

muitos estão fazendo sem hesitar.
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CHOQUE

Pelo fato de termos sido criados escutando, vendo

ou lendo mitos, então quando alguém vos fala

exatamente do que pensavas ser a realidade

quando na verdade não passa de lixo,

você naturalmente que desacredita,

Por isso ao analisar isso vi que a única maneira

para realmente quebrar todos esses erroneos

ensinamentos é primeiramente o de te alertar

que, irás no início se chocar quando leres o que li,

Porque tudo que aprendestes verás

não passarem de mentiras e manipulações,

portanto vos alerto para se prepararem

pois, essa é a década cuja realidade destruirá

todas as "verdades" que outrora aprendestes

mas, que verás não serem verdades,

Por isso, como eu, se chocarás e começarás

a questionar tudo!

Só espero sem maldades, mas sim responsabilidade,

porque verás que não serás mais manipulado

pois com isso crescerás, de fato.
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AMOR

Da maneira que entendo ser o amor, é totalmente

diferente daquele que muitos descrevem

em suas contínuas febres contanto delírios,

Partindo portanto do princípio que, o amor é um

sentimento, então logo vejo como sinto muitos

estarem realmente iludidos, por essa razão matam

e morrem por esse amor erroneamente sentido,

Porque se partirmos do fato que o amor é cândido

e, portanto saudável, então logo vejo que não

poderia ferir, maltratar ou até mesmo matar,

por ser um sentimento sublime,

Contanto o que muitos dizem sentirem

claramente que não é amor, mas sim possessão

que, misturado com a ilusão

só trará obviamente dissabor,

pois o amor é delicado e eterno, de fato,

daí ser um sentimento de esplendor.
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ESTUPIDEZ

Uma das coisas que sempre me assustou

foi realmente ver

o grande número de estúpidos

existindo nesse mundo sem viver,

Porque na realidade

estão tomando lugar

e, contanto espaço

nessa totalmente complexa sociedade,

Devido ao fato de nada aprenderem

e, somente criarem

problemas aqueles

que pretendem subir de verdade.
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BLÁ BLÁ BLÁ!

Gente, parem de falar

tolices que poluem sonoramente

o ambiente sem nada de concreto vos dar,

Olhem quanto tempo perdido

em fofocas afirmo,

calem-se e vão estudar,

Porque o tempo logo passa

e, se seguirem nesse blá blá blá,

suas vidas serão uma desgraça,

E sempre viverão ao Deus dará,

portanto sem nada,

por não terem querido se educar.
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RECONSTRUÇÃO

O Brasil está imensamente pior

em relação a vinte anos atrás,

portanto estou falando de uma geração

perdida e muito mais,

Porque com a corrupção

esse país ficou destruído,

portanto terá de ser reconstruído

e seguir totalmente unido,

Essa tarefa não será fácil

devido ao número de vira-latas

que têm dinheiro e se aproveitam

da democracia fragilizada

Que realmente temos

além do alto nível de analfabetismo

mas, quando se quer tudo é possível,

porque juntos vamos mudar

E esses milhões de vidas melhorar,

porque urgentemente precisamos crescer

e ao mundo mostrar

que somos capazes e iremos de verdade mudar.



45

ESQUERDA

Quando a esquerda está unida

ninguém poderá vencer

principalmente quando se trata

de uma reconstrução pra valer,

Porque para todo lado que se vê

a gente olha destruição

causada pelo abandono

de anos de corrupção,

Isso até parece ser uma maldição

pois, toda vez que a esquerda ganha

ela pega um país destruído

e quase sem solução digo,

Mas devido à nossa esperança

como também competência,

sempre reconstruímos

o que a direita corrupta destruiu afirmo,

Essa é a nossa sina em relação a política

que, agora, está começando a ser entendida,

por isso iremos vencer essa eleição

e mudarmos para sempre o curso dessa nação.
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FIGUEIRA DE CHICAGO

Ontem fora plantado

nesse solo fértil e vasto

uma figueira de Chicago

por engenheiros desenhada

para produzir em baixas temperaturas

figos doces e resistentes ao frio,

É a ciência nos mostrando

o que realmente é capaz de fazer

bastando com isso se querer

tanto aprender como ensinar

e, assim ao mundo mostrar

que o ser humano tem capacidade,

Isso indica grande prosperidade

na área do conhecimento de verdade

em prol da sobrevivência

tanto da flora como dos humanos

em suas sempre descobertas valiosas.
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ÚLTIMO EM TUDO

Não posso mais aceitar

nem tão pouco me conformar

com essa estúpida mentalidade

de ser na realidade

último em tudo e não querer isso mudar,

Porque o tempo passa sem esperar

por esses comumente retardatários

por nunca pensarem que somos a vergonha

dessa triste realidade,

Porque todo ser humano

tem o sonho de vencer e, portanto crescer

para então naturalmente poder

revelar a sua capacidade,

Portanto sendo o último em tudo

mostra que estamos na cauda

no sentido das decisões evidentemente

erradas e, que precisam mudar

Para assim se aspirar

no topo chegar e nele ficar.
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VILÕES

Esse mundo está repleto de vilões

que, lamentavelmente sempre esperam

o momento certo

para suas presas atacar

e, assim, o que puderem roubar,

Tomem sempre muito cuidado

para então não caírem

no conto do vigário,

porque vilões realmente existem

e, literalmente estão por todo lado.
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INVASÕES ALIENÍGENAS

Assisti um documentário

que espero que seja premiado

sobre um tema sensível

que os governos há muito que já sabem

mas, que preferem silenciar, é claro,

Sobre as invasões alienígenas

realmente ocorridas

desde quando nos criaram

alguns de nós em Marte

já outros seres humanos aqui,

Porque esse cosmo está repleto

de diversos laboratórios atesto,

por isso quando mentem e nos dizem

que seres extraterrestres não existem

fico indignado por saber,

Que eles não somente em todo esse cosmo estão

como também nos universos paralelos a esse então,

por serem todos interligados, de fato.
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SERENIDADE

Sentado nesse pequeno monte

admiro o magéstico semblante

pela natureza magnificamente apresentado

quadro que realmente me cala, de fato,

por sua enorme beleza e serenidade,

E, embora saiba

que existimos numa dualidade

daí existirem também as tempestades,

hoje o que reina é a serenidade,

por isso aqui estou desfrutando dessa beldade,

Olhando para o céu totalmente azul

enquanto nesse imenso vale

o belíssimo colorido

vindo das diferentes flores

dançam sob um vento morno e suave

E, de quebra na realidade

me perfumam sem nenhuma vaidade

na serenidade desse grande amor que,

ao olhar me cala com o seu incrível esplendor,

por isso sou feliz e sereno de verdade.
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PECADO

Muitas coisas sobre isso

já foram realmente ditas

como também escritas,

como até mesmo elaboradas

e, como lei passado,

Acontece que nunca até hoje conheci

por mais religioso ou espiritual que seja

que, pelos moldes de como fora escrito

e, assim descrito como pecado

que na realidade não tenha

Por toda a sua vida pecado,

por isso para contrariar, é claro,

os mentirosos puritanos deveriam aceitar

que somos todos pecadores

portanto totalmente imperfeitos,

Pelo fato de tudo que nos fora ensinado

estar realmente errado.
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GUERRAS NARRATIVAS

Com os impressionantes avanços tecnológicos

graças às tecnologias alienígenas

a comunicação tornou-se agora

uma arma literalmente letal

qual chamo de guerras narrativas

contanto da informação,

Esse panorama está mudando

como se literalmente se ganha

em todo conflito a opinião pública

e, com isso as diversas guerras

usando com isso as teclas do computador

em narrativas digitais,
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Mostrando com isso o quanto que a comunicação

mudou nesse cenário totalmente maleável

onde as informações criam narrativas

nem sempre verdadeiras mas por muitos sendo lidas

e vistas como tais, simplesmente por não entenderem

que essa área tida como jornalística

Há muito que está sendo controlada

pelo governo que nos bastidores dita

por isso a mídia por ser comprada

hoje não vale nada,

pois lamentavelmente não é livre,

por isso vemos tantas mentiras

E com isso, ficamos sem entender nada,

por não passar de guerras narrativas

que sempre levam a desgraças,

porque por detrás estão sempre as fábricas

que lucram com essas guerras

enquanto vidas são perdidas e nações estranguladas.
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OBRIGAÇÃO

A obrigação de todo governo

que se preocupa com a imagem do país

como também da sociedade

é nela fortemente investir

para que naturalmente assim

possa bons frutos colher de verdade,

Mas quando um governo

infelizmente se torna corrupto,

então não terá essa devida obrigação

e, assim grandemente prejudicará

o tão sonhado desenvolvimento

afundando-se no pântano que criaram

E, continuará totalmente irresponsável

e, por isso nunca verá

que tem obrigação do povo educar

e, em todos os sentidos cuidar.
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RENOVAÇÃO

Um novo mundo está se formando

e, em breve sairá da escravidão

que sempre existiu até então,

Essa real transformação

está ao mesmo tempo surgindo

em todos os continentes simultaneamente,

Que tanto mal causaram

mas, porque realmente decidimos

sem violências reformá-lo.

E com isso finalmente iremos ter

um mundo mais digno e renovado
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A LUZ DO MUNDO É O SABER

Acredito que isso

todos realmente podem entender

que, a luz desse mundo escuro

é verdadeiramente o saber,

Imaginem se ter

um mundo sem pedras nem espinhos,

logo iríamos chamá-lo de paraíso

e, isso se pensarmos pode acontecer,

Basta evidentemente, de fato,

que os governos, é claro,

pesadamente invistam no saber,

Para que então todos possam viver

uma vida digna, é claro,

pois é isso que ganhamos com o saber, de fato.
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REFLEXÃO

Desejo que nessa Páscoa

todos possam tirar

um tempo para meditar

tanto o que Jesus Cristo fez

cumprindo assim profecias quase esquecidas,

Portanto nesse Dia festivo

porque Deus na forma de Jesus Cristo

provou que a morte é apenas a passagem

para a glorificação do espírito

temos a obrigação afirmo,

Desse magnífico feito meditarmos

e, portanto refletirmos

no que a Páscoa representa, de fato,

por não ser apenas uma festa

mas sim a preparação

Mas sim a preparação para uma nova vida,

por isso Ele daqui saiu e subiu

exatamente como anteriormente falou,

que teria de partir para aporque teria de preparar

a nova casa onde iremos, como espíritos, morar

eternamente, é claro.
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IMAGINEM...

Quando fisicamente esse Deus esteve aqui

do seu templo expulsou os vendedores que fizeram

da sua casa de orações um centro de ladrões

devido às explorações que fizeram,

Agora imaginem hoje o que Jesus Cristo diria

com as verdadeiras quadrilhas formadas

e, em seu santo Nome organizadas com o intuito

de roubarem tudo que os leigos podem dar

na ilusão que uma denominação pode lhes salvar,

Enquanto isso devido à grande ignorância

abutres com títulos adquiridos de pastores

ficam cada vez mais ricos pela falta de conhecimento

e, assim exploram para si mesmos fortunas sobre

o pretexto que estão convertendo ateus em cristãos,

Quando a realidade é absolutamente clara,

não é a religião que salva mas Deus,

E Ele não deve estar contente

ao ver em seu Nome ser criado tanta desgraça.
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SOCIALISMO CRISTÃO

Quando a fundo analiso

a filosofia da religião

então claramente vejo

que os ensinamentos de Jesus Cristo

são de essência socialista

por ajudar a todos sem excessão,

Daí naturalmente ver

como também evidentemente entender

que, a religião cristã

tem fundamentos socialistas

ditados pelo próprio Deus

de acordo com a doutrina da Trindade,

Daí ser naturalmente entendido

como sendo socialismo cristão, afirmo.
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AGRADECIMENTO

Nesse Dia festivo

e, o maior na história da religião,

pelo fato de nenhum outro Deus

ter vencido a morte

como Jesus Cristo fez no calvário

enquanto o seu corpo mutilado

se encontrava pendurado

na cruz que significa maldição,

Porque eram nelas

que criminosos eram cruxificados

pois, segundo a história

Jesus não fora o único

a se passar assim, de fato,

mas realmente foi o único Deus

que se passou sob um comando seu

quando da cruz bradou, está consumado!
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Porque naquele exato instante realizou

uma nova aliança

devido ao seu incondicional Amor,

por isso nunca rejeitou

todo aquele que correu para Ele

totalmente rendido ao seu divino Amor

até mesmo um dos criminosos que ao s

eu lado se encontrava também pendurado e

cruxificado numa cruz amaldiçoada, de fato,

A grande diferença é que tinha realmente

pecado enquanto Jesus Cristo pagava

o preço de todos os pecados

cometidos por nós pecadores

mas, que, graças ao seu sacrifício

naquela maldita cruz no calvário

quando nos entregamos à Ele ficamos livres

da morte e isso é um fato,

Por isso hoje humildemente te agradeço

por tudo que fizestes por nós, é claro.
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NOME

A bíblia nos ensina

e, nas minhas missões de verdade

isso pessoalmente constatei,

que na realidade não existe

nenhum outro Nome mais poderoso

do que o de Jesus Cristo

e, isso é uma realidade,

Por isso estou tranquilo

e não receio ataques

vindos pela parte de maus espíritos

que não seguem o seu domínio

e, por isso já estão destruídos

pelo verdadeiro Deus não aceitarem

perdendo com isso um paraíso

Onde poderiam viver toda eternidade

se esse magnífico Deus

na forma de Jesus Cristo aceitassem

e o mal parassem de criar.
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RESSURREIÇÃO

Realmente não encontro

noutra religião uma história

que relate a morte de um Deus

que resurgiu dentre os mortos

e, com os seus discípulos conviveu

para, depois retornar ao seu apogeu,

Porque a única denominaçao religiosa

em que encontro essa impressionante

como também verídica história

é encontrado no cristianismo

tendo como seu feitor

esse Deus intitulado Jesus Cristo,

Isso é um fato,

daí naturalmente lhe sigo.
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BARRIGA DE AÇO

Temos urgentemente de mudar

essa visão que acho totalmente atrasada

como também perigosa,

porque acidentes podem ocorrer

com as balsas que transportam

esses caminhões que carregam

petróleo da Venezuela

incrivelmente barato,

Barrigas de aço que assim

estão arriscando as suas vidas

devido ao fator econômico

que, poderia ser bem mais lucrativo

se ambos os países construíssem

uma grande refinaria em parceria

e, assim empregassem

gente qualificada de ambas as partes

como nações soberanas de verdade,

Portanto vamos mudar essa mentalidade

agilizando tanto o progresso

como também a economia de ambos países

aumentando assim a interligação

na América Latina de verdade.
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A ESTRELA DO ATLÂNTICO

A estrela do atlântico

está fortemente pulsando

um brilhante colorido

vermelho afirmo,

daí ser excitante,

Porque naturalmente cresceu

e está mais sabido

como também populoso digo,

e, por ser sempre ativo

como também soberano,

Jamais aceitará intervenções externas

por sempre serem acompanhadas

de venenos e enganos para iludirem

as praças desse rico Brasil

que pulsa com grande encanto.
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DOENÇAS

Temos que tomar muito cuidado

com quem nos apaixonamos, de fato,

daí realmente ser

super importante a gente conhecer

todos os membros da família, é claro,

Para, assim, cautelosamente olharmos

se são seres sadios ou não,

porque se tiverem doenças

é assim que elas se espalham

com a vinda de filhos, de fato,

Porque toda doença é transmitiva

geneticamente, é claro.
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ANOITECER

A natureza é bela

inteligente e ativa,

por isso criou uma dualidade

onde os opostos se atraem de verdade,

Pois após o amanhecer

vem sempre o anoitecer,

que também me fascina

com a sua beleza e saber,

Porque é exatamente nesse período

que chamamos de anoitecer

que outra paisagem aparece

e, totalmente me fascina ao lhe ver,

Pois, como pano de fundo

vejo um universo escuro e profundo

suavemente iluminado

com estrelas brilhando e pulsando,

Com uma lua aos poucos iluminando

e, assim ajudando a clarear

as incontáveis estradas

nesse cosmo existente e super sábias.
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NOVO SUL NAS AMÉRICAS

O mundo está rapidamente mudando

e, com isso mudando

como outrora se olhava

essa imensa região

rica mas totalmente abusada,

Acontece que agora o mundo tem uma nova cara

e está rapidamente se interligando,

porque os seres humanos que vivem

tanto na África como na Ásia,

querem evoluir e também dar risadas,

Isso realmente em breve ocorrerá

a partir dessa eleição que acontecerá

no Brasil que assim

com uma nova visão,

o centro geo-econômico-político

De uma vez por todas mudará

com a união do Sul e a sua participação

porque, agora, nações Ocidentais e Orientais

criarão uma nova aliança mais justa e capaz

de suprir as suas aspirações e muito mais.
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CONGRESSO

Todo brasileiro sabe

a vergonha que se tornou na realidade

esse nojento circo político

de vira-latas, com algumas exceções

que acontece no congresso digo,

Por essa razão sugiro

totalmente mudarmos

esses corruptos políticos, de fato,

votando em gente jovem

de preferência que seja

Mulheres negras e nativos,

isso é fundamental e preciso

para eliminarmos de uma vez por todas o racismo

impregnado lamentavelmente na nossa sociedade

feudalista e burguesa, de fato,

Pois, com um congresso transformado

o país irá progredir,

porque o que não podemos esquecer

é, que somos a maioria,

pensem nisso e não votem nesses errados.
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DESENVOLVIMENTO

Toda nação entende

que sem desenvolvimento

não irá crescer a sua gente

e, com isso virão sofrimentos sempre,

Por isso perdemos seis posições

no ranking dos países mais ricos

passando de um magnífico sexto lugar

quando era outro presidente

Para um vergonhoso décimo-segundo lugar

com esse atual corrupto e arrogante governo

que não pode continuar terrivelmente destruindo

tanto a nação como o povo brasileiro,

Por estar vendendo tudo e assim deixando

áreas de segurança nacional nas mãos de estrangeiros

que na realidade só se importam com os lucros,

por isso estamos vendo esse gigante ser destruído

Enquanto o povo brasileiro

paga a fatura devido aos seus brutais erros,

governo que nunca deveria ter existido

por ter nascido de um golpe externo digo.
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UNIVERSOS

Para mim essa matéria

está absolutamente clara,

porque universos paralelos existem

assim como diferentes civilizações

nessa selva fantástica

de galáxias sem limitações,

Porque tanto o tempo

como a matemática, química e física

naturalmente que são diferentes

pois o tempo como chamamos e entendemos

é realmente constante

e, por essa razão não passa nem acaba

Por existir num estado sempre presente cuja graça

destrói a fórmula linear erroneamente criada

por causa dessa ilusória percepção

que tudo nasceu de uma grande explosão

chamada de "Big Bang", quando na realidade

o nascimento de tudo fora múltiplo de verdade.
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PEDRAS, ESPINHOS E DESERTO

Quando um ser vive distante do saber

será exatamente nessas condições que irá sobreviver,

sempre em terras áridas

onde realmente falta tudo,

por isso vemos tremendos absurdos

pela falta do saber,

Porque quando não existe conhecimento

então a vida se torna num grande deserto

repleto de pedras e espinhos

que machucarão constantemente os seres

que, lamentavelmente vegetam

nos esgotos e em pleno céu aberto

Por lhes faltarem saber

e, com isso dinheiro

para, assim poderem crescer.
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NOTÍCIAS MENTIROSAS

O jornalismo de agora

está totalmente desmoralizado

porque ao constantemente publicarem

notícias totalmente mentirosas

estão realmente na realidade

a todos provando que estão comprados

e, por isso o que produzem são notícias falsas,

Por essa razão me escandalizo

e, naturalmente não acredito

em tudo que evidentemente leio ou vejo,

tendo quase de imediato

obviamente de questionar,

porque isso já virou uma bagunça

daí não poder mais acreditar

Como antigamente acreditava

na mídia sem questioná-la,

obrigando-me por mim mesmo tudo pesquisar

devido às inúmeras mentiras narradas e contadas

numa guerra de complexas narrativas

que urgentemente têm de acabar e, duras leis

serem passadas para que isso possa mudar.
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INDÚSTRIA MECÂNICA

A industrialização mecânica

nos Estados Unidos agora

está causando a perda de postos de trabalho

especialmente nessa última década

graças à inteligência artificial, de fato,

Fato que considero alarmante

devido às posições perdidas

e a essa impressionante mecanização

existente literalmente por todo lado

e, até mesmo o caminhão que coleta o lixo
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Essa modernização ocorreu há duas décadas

levando a prefeitura realizar contrato

com uma companhia privada

que coleta tanto o lixo como os itens recicláveis

com caminhões que têm braços mecânicos,

Contanto em vez de três pessoas trabalhando

hoje só existe uma, o motorista,

somente na coleta dos recicláveis do jardim

que envolve folhas, plantas, galhos etc.,

onde existia além do motorista duas pessoas,

Mas até mesmo os estacionamentos

exigem como pagamento os cartões de crédito

onde são pagos através de máquinas

que operam usando a inteligência artificial

e, com isso tirando postos de trabalhos

Outrora realizados por humanos

mas, que há duas décadas vêm sendo

por eles ultrapassado.



76

CIRCO POLÍTICO

O circo político

está pegando fogo

porque o povo

que outrora votou nesses bandidos

está agora melhor informado

que tudo realmente não passou

de um grande golpe, é claro,

Por isso muitos estão indignados

com a atual cena política

apresentada por vira-latas

que fazem parte do parlamento

totalmente corrupto e abusivo

além de super arrogante digo,

por isso se tornou num circo político

Que tem urgentemente de ser renovado

se o povo, de fato, aprender a votar, é claro,

porque do jeito em que está

naturalmente que não pode continuar

pois não se pode mais ainda nesse pântano se atolar.
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ESTRELA VERMELHA

Sou democrata socialista e, por essa simples

razão gosto naturalmente do PSB,

partido político do meu coração,

Mas por estar em união em favor da luta dos

trabalhadores tanto no Brasil como no mundo então

evidentemente que admiro a estrela vermelha do PT,

E por obviamente saber o que diz a carta comunista,

mesmo sendo democrata socialista respeito,

pois vejo os direitos sendo tirados

por esses corruptos capitalistas

Totalmente desumanos e, que fazem tudo sempre

por debaixo do pano, portanto usando continuamente

o engano enquanto isso, a democracia socialista

juntamente com a bandeira do PT,

estão claramente mostrando um novo caminho,

Por isso é importante saberem que não estão sozinhos

pois o mundo vos observ com atenção e carinho,

porque também está cansado de sofrer

e, claramente pode ver esse ser o único caminho.
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UMA NOVA AURORA

Vejo no horizonte

agora não mais distante

uma nova aurora vindo

e aos poucos surgindo

com o seu fulgor e glória,

Porque francamente não faz mais sentido

que um gigante continue dormindo

com toda América Latina, África e Ásia,

só porque uns países ainda insistem

que não podemos crescer,

Acontece que essa nova aurora

está surgindo com toda naturalidade

devido à sua própria vontade

tendo os seus raios multicoloridos

abraçado esse novo mundo que está nascendo

E, que sei sadiamente crescerá

sem complexos nem maldades

por verdadeiramente acreditar

na natural potencialidade

que todos têm quando optam em não hesitar.



79

REALIDADE QUE NÃO CRIEI

Essa realmente triste realidade que o Brasil

está infelizmente passando foi elaborada

por essa elite de vira-latas literalmente

formada por cartéis, de fato,

pois é assim que lamentavelmente trabalha.

Por essa razão estar enojado com essa verdadeira

quadrilha que roubou e constantemente rouba

desse país que agora está realmente de tanga

quando bem que deveria estar no auge de sua glória,

Porque muitas riquezas tem,  mas ladrão

internacional também, daí estar endividado

vendo os seus filhos de rastro e, morrendo

de fome, de fato, enquanto por outro lado

esses ladrões que diariamente o Brasil assaltam,

Nadam nesse dinheiro roubado e, ninguém

vai para a cadeia ou tem o seu nome sujo

quando é isso que são, é claro.
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VIDA NOUTRAS GALÁXIAS

De acordo com a NASA e o Centro Espacial Europeu,

existem devidamente contadas a existência de três

trilhões de galáxias que contém bilhões de planetas

assim como um número ainda incalculável

de luas, sóis e outros astros,

Portanto o que está cada vez mais claro

são as complexas civilizações totalmente

inteligentes existindo nesses planetas que um

cientista americano recentemente aposentado

falou que os Estados Unidos está atualmente presente

em vinte e dois sistemas solares,

Portanto em 22 galáxias e em comunicações

com super avançadas civilizações enquanto grande

parte do mundo acredita nos mitos ensinados

que, de fato, não lhe levam pra nada

daí não saberem de nada, enquanto isso

os Estados Unidos estão trocando comercialmente

Preciosos metais aqui inexistentes

em troca de gente e animais.
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TRANSFORMAÇÕES IMINENTES

Nesse mundo nunca ausente

de conflitos e perseguições,

claramente vejo um novo ciclo

de profundas transformações

e, nele obviamente medito,

Porque evidentemente sigo

naturalmente as suas transformações

que surgem em grandes períodos

que, literalmente mudam as futuras gerações,

daí fazer sentido de perto segui-los,

Porque tudo que ocorre hoje

tem a ver com as decisões feitas no passado

devido aos naturais ciclos vividos

como também ao que fora criado,

daí a importância de prestarmos muita atenção,

Porque o que acontece agora

transformará o futuro, de fato.
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MÁSCARAS

As máscaras estão sendo livremente retiradas

e com isso estamos claramente vendo

a profundeza do racismo

nesses que abertamente pregavam a santidade,

Deixando com isso muitos perplexos

por somente agora na realidade

realmente estarem vendo

o alto grau de falsidade,

Existente tanto dentre os políticos republicanos

como nas igrejas protestantes e evangélicas

que, quando vos analiso de verdade

vejo que a grande maioria usa máscaras de verdade,

Porque na realidade são racistas

e não querem que outra religião além do cristianismo

possa progredir e com eles competir,

por isso estão criando tantos problemas

pois não querem que outra raça se não

a branca possa aqui com poder surgir,
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E até mesmo a justiça

cujos juízes a grande maioria são homens brancos

estão literalmente para o outro lado olhando

e, por isso sendo cúmplices

dessa revolução que já está começando,

Por isso esses monstros não estão usando mais

as máscaras que outrora cobria as suas

pálidas caras como o enorme terror

que, lamentavelmente sempre causaram

por erroneamente pensarem

Que, por serem louros e terem os olhos azuis

são geneticamente superiores, provando

portanto que realmente sofrem de um profundo

medo devido ao receio de perderem

o poder que até hoje controlam por querer,

Acontece que o mundo está mudando

e, isso urgentemente eles têm de ver.
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GABINETE DO ÓDIO

É realmente um absurdo o que esses milícias

totalmente corruptas estão fazendo realmente dentro

do Planalto nesse assalto totalmente fascista,

Portanto esse gabinete por esse governo criado

está até mesmo pagando salários de quase

R$ 14 mil mensais para através de computadores

passarem notícias mentirosas e odiosas,

Portanto esses blogueiros são pagos

para mentirem e envenenarem essa já destruída

sociedade com o único propósito de continuar

no poder, por isso vos chamo de gabinete do ódio,

Porque essa é a sua estrategia confundir e destruir

o povo para, assim, no poder continuar e ao custo

de destruições e inverdades por esse ser o seu lema,

porque não amam o Brasil, mas sim as suas vaidades,

Gabinete do ódio que por fim,

terá de ser expulso ou preso na realidade.
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ILUMINANDO O PORÃO

O Socialismo democrático afirmo

que, na realidade sempre iluminou

tanto os porões como os escuros becos

que o medo causado pela ignorância criou,

Como também sempre poliu

as mais duras pedras brutas

que, assim com ele aprenderam

que a educação realmente não tem preço,

Portanto o Socialismo democrático

funciona como se fosse um bálsamo

pois, tanto educa como fascina

qualquer ser que ouse levantar a cortina

Que, além delhe ter aprisionado

lhe tem como um vassalo,

porque nenhum outro sistema cuida

da sociedade começando de baixo.
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CAMISA DE FORÇA

Da maneira que vejo

o presidente irá deixar o planalto

numa camisa de força, é claro,

porque não irá consentir

na sua derrota fácil

por não ser um ser democrático,

Daí ser possível

vermos uma total bagunça

e até mesmo violência

pela parte de sua milícia

corrupta e totalmente abusiva

exatamente como ele é na realidade.
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MALABARISTAS

Os políticos de hoje

são uns verdadeiros malabaristas

pois a grande maioria

não é leal ao partido político

nem tão pouco têm uma ideologia,

Por isso trocam de partido

como se troca uma camisa,

porque na realidade

o que amam de verdade

são os seus próprios interesses,

Daí sempre procurarem se equilibrar

na corda sempre bamba

que é a política de verdade.
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FAUNA E FLORA

Aproveitando essa bela aurora

caminho dentre animais que sempre

circulam, como eu, nessa linda flora,

Para, assim, por um certo tempo

simplesmente no banco sentar

e, atentamente admirar

Toda essa grandeza e beleza

que, constantemente está

naturalmente a me cercar,

Fauna e flora que assim

ao lhes admirar fico apaixonado

por entender, de fato,

Que têm inteligência

como beldade, amor e poder,

por isso se interligam com tudo, é claro.
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SOLDADO DAS LETRAS

Sou um simples soldado

das letras, é claro,

por isso a minha espada

é a caneta, de fato,

E assim procuro por fim

aproveitando a tecnologia

na internet divulgar

tudo que escrevo sem hesitar,

Portanto ao mundo trago

num português claro

sempre novas narrativas

em diferentes gêneros, de fato,

Afinal de contas sou um soldado

com o ranking de Oficial

dessa Literatura que tanto amo

e, que, pelo menos para mim,

não existe outra igual.



90

BÊBADOS

A genética sempre dita

costumes que se têm

apesar de não trazerem

realmente o bem,

Como no caso do alcoolismo

que é um problema já constatado

ser realmente genérico

e, isso é um fato,

Por isso achar muito triste

quando vejo bêbados caídos

pelas calçadas, de fato,

por entender ser um grande prejuízo

Para toda sociedade

que enfrenta diariamente esse sério problema

de ver um ser totalmente intoxicado

pela bebida numa calçada deitado

Às vezes realmente sangrando

ou, em outras totalmente vomitado,

isso é uma doença gente

e tem de ser controlada.
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PAQUERA

Quando era um adolescente

tinha alguns colegas

que gostavam da paquera

embora fossem inocentes geralmente,

Certa noite um deles decidiu

com o seu violão ir tocar ao pé da janela

da mocinha que costumava paquerar,

Mas, porque a sua mãe

aquela paquera desaprovava

acabou com a sua festa

despejando uma bacia contendo fria água,

Essa história com os olhos cheios de água

no dia seguinte me contou,

terminando ele mesmo por dar risadas

por esse fato que lhe marcou,

Acabou se casando com uma professora

e, em psicologia se formou,

não sei se tiveram filhos

mas a realidade é, que, com ela não se casou,

Fora apenas uma paquera

sentida por um menino na realidade.
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AMÉRICA LATINA

Jamais descartei

o poder existente

dos países latino-americanos,

pois sempre vi sem enganos

que, o problema tem a ver

com esse estúpido complexo

totalmente sem nexo

mas que infelizmente

muitos têm pra valer,

Isso ao meu ver se deve porque

o povo ainda não aprendeu a votar,

porque o crescimento de todo país

depende da visão dos seus políticos

como também da vontade

que a elite na realidade tem

em fortemente investir no país

em vez das suas fortunas colocar

noutros que não ligam para nós de verdade,
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Porque francamente não se explica

a América Latina se encontrar

na triste posição em que está

devido à grandeza dessas nações

por causa da imensa riqueza

natural que oferece

sem falar no excelente clima

juntamente com a beleza

da sua própria natureza,

América Latina que deve rapidamente acordar

e urgentemente se juntar

para, então unidas poderem brilhar

e ao mundo livremente mostrar

uma nova realidade

do que é capaz de apresentar

sem brigas ou invasões

mas, pelo saber do seu povo

que cansou de tanto desgosto

e agora só quer prosperar.
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DESMANCHE

Não adianta agora negarem

o desmanche feito

para a esquerda do poder tirarem

e, nesse processo totalmente absurdo

o Brasil literalmente afundarem,

Portanto por favor parem

de continuar mentindo

porque, agora, o povo está faminto

desempregado e vivendo nas ruas

graças a essa terrível maldade,

O desmanche desse país está sendo feito

mas, o povo hoje acordou de verdade

e, por terem grande esperança

lhes desbancarão nessa eleição

Pois, irão fazer justiça nas urnas

e, com a esquerda unida

ganharemos todo esse terreno perdido

pacificamente afirmo,

e mostraremos ao mundo o poder da democracia

com o saber de verdade.
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AUTORITARISMO

Tudo que nessa vida acontece

vem em ciclos,

por isso mais uma vez

estamos presenciando

o absurdo que é o autoritarismo,

Muitos de nós ainda lembram

os horrores que a ditadura fez,

essa foi a principal razão que decidi

ideologicamente ser

um democrata socialista,

Sistema político que ajuda a todos

não apenas a um pequeno grupo

de corruptos, mentirosos, assassinos e ladrões

como é esse governo atual,

pois ele é um ditador claro.
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O BRASIL FARÁ HISTÓRIA

Estamos graças a Deus ainda vivos

para as futuras gerações contarmos

os grandes problemas enfrentados

devido ao golpe que sofremos, de fato,

Qual jamais poderá ser esquecido

pois terá de ser constantemente lembrado

e nas escolas ensinado

para, assim, ficar entendido, é claro,

Porque sei que os brasileiros

que verdadeiramente amam essa magnífica nação

irão de uma vez por todas compreender

o que aconteceu conosco, de fato,

Colocando portanto nos livros

da nossa complexa história, é claro.
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RESISTÊNCIA

Resistirei sempre contras as forças do mal

que, em vez de ajudarem o povo a crescer

passam leis totalmente absurdas e, com isso,

forçam-lhes afirmo a vegetar nas ruas

devido à essas incríveis maldades,

Por essa razão sempre resistirei

a esses monstros de verdade

que não amam nem o Brasil

nem muito menos a sua sociedade,

pois o que realmente amam é o poder

como também o dinheiro, por isso temos

a obrigação neles não mais votar,

Porque esse país só mudará

com a esquerda no poder,

porque já fora anteriormente provado

ser possível realmente avançarmos

como outrora ocorreu, de fato,

não com meras mentiras e promessas

como tem sido o atual governo,

mas com muito trabalho, amor e saber,

Será somente assim que voltaremos a crescer

e, nunca desistirei de conseguir esse marco.
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MARGINALIDADE

Analisando por diversos ângulos o problema da

marginalidade, então claramente vejo

ter exclusivamente a ver com a base da formação

desse indivíduo e, essa é a pura realidade,

Por isso é preciso que todo país invista nos seus filhos

para então esse terrível problema realmente não se

infiltrar, nem muito menos se espalhar na sociedade

criando uma cultura de violência como também

de maldades onde todos perdem na realidade,

Daí todo governo tem de fortemente investir

em programas sociais como educação, saúde e trabalho

para, assim não permitir que a marginalidade cresça

e o desenvolvimento fique de lado

e, os marginais operando por todo lado

como vejo nesse governo atual

Onde tanto as mentiras como as milícias é o que tem

criado, daí nessa triste situação estarmos.
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GRITOS NÃO RESOLVEM

Entendo plenamente a frustação dessa vibrante

sociedade que, urgentemente tem de entender

que, os gritos por si só não resolvem a situação

em que nos encontramos porque francamente

permitimos que esses vira-latas políticos

fizessem o que fizeram e ainda estão fazendo

por saberem que muitos continuarão votando neles

por desconhecerem que têm democráticos poderes,

Mas, que, por não saberem votar

por serem literalmente analfabetos,

então continuam pensando que ao irem

nas ruas e gritarem como também até mesmo

terem pessoais confrontos

mudarão a miséria em que se encontram,

quando na realidade infelizmente não veem

que a principal razão que estão assim

tem primeiramente a ver com a sua própria

educação e a falta de informação

Que têm a respeito desses políticos

que, cegamente votam de verdade.
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BEIJA-FLOR

Que amor de pássaro

é esse pequeno beija-flor

que, no jardim estava

literalmente ao meu lado

beijando flores perfumadas

e coloridas, de fato,

Pássaro que aqui curiosamente narro

nunca ter te ouvido cantar

mas, que sempre lhe vejo

com grande desejo

flores belíssimas beijar

mostrando ao mundo que ama sem hesitar.
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MERCADO FINANCEIRO

Tem gente que, de fato, apesar de ter dinheiro

é totalmente infeliz por ser avarento, é claro,

Pois em vez da vida aproveitar prefere realmente

passar várias horas ouvindo comentários realizados

pelas análises criadas

Nos diferentes mercados financeiros mesmo já

sabendo  que está ganhando muito dinheiro

e, quando chega o momento

De fazer as suas refeições, liga automaticamente

o seu televisor para continuar ouvindo

notícias desses mercados

Que, realmente muda como o vento

independentemente dos inúmeros cálculos

que lhe fazem na realidade depender do sonrizal,

Para lhe ajudar a digerir o que comeu, é claro,

pelo dinheiro permitir dele ser escravo,

Enquanto isso a vida passa a sorrir

sem que lhes desfrute e isso é o fato.
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FELICIDADE

Segundo as mais recentes pesquisas

feitas em importantes universidades

ficou realmente provado

a conexão existente entre a saúde de um ser

em relação ao que sente e, que comumente

chamamos de felicidade,

Que na realidade não passa de um importante

sentimento agora, totalmente interligado

com as realizações do ser que, quando afetadas

criam profundos traumas que, naturalmente afetam

diretamente com a felicidade atesto,

E com isso a nossa saúde principalmente a mental,

por isso temos de evitar tanto seres como

os problemas que contribuam para isso,

porque a felicidade não tem preço

mas as doenças têm, e podem até mesmo lhe matar.
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PRIMAVERA

Das quatro estações

é a minha preferida

por literalmente mostrar

o que o amor realmente dá,

Ciclo que assim

me deixa sempre feliz

por ver flora e fauna

verdadeiramente se produzir,

Garantindo nesse belíssimo processo

o seu próprio existencialismo

que, realmente admiro

por entender ser preciso

Para, que assim,

todos tenham vida e fim.
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O VERDADEIRO AMOR

O verdadeiro amor

existe somente

naquele que nos amou

e, na realidade ainda ama,

com isso a todos provou

por ser legítimo,

Por isso por nós morreu

mas também ressuscitou

que, amar é possível,

Por essa razão Jesus Cristo

francamente me conquistou

provando que o seu Amor

é incondicional digo.
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CONVERSA DE BAR

Numa conversa de bar entre amigos e conhecidos

um velho totalmente revoltado contava inúmeros fatos

que alegava ter visto literalmente por todo lado,

E, assim, após ter ao garçon pedido a tal conhecida

como saideira, olhou para os olhos do seu amigo

e, francamente falou, é tudo uma questão de pim,

pam, pum, porque tudo que aqui acontece

Tem realmente a ver ou com o ciúme a mentira,

o racismo e a necessidade, pois na realidade

o problema é educacional, financeiro e cultural

por isso temos tantos crimes graças a esse terrível mal,

E, logo após isso dizer bebeu rapidamente a bebida

pedida, por ter sido um aguardente, pagou a sua conta

como fez sempre e nunca mais ali retornou,

fiquei depois sabendo que tinha sido assassinado

Quando deixava outro bar dentro da favela onde morava

onde nasceu e morreu sem poder mudar

o comportamento do povo que, distante olhava

por aquele tipo de comportamesto discordar.
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LITERATURA, LINGUÍSTICA E LIVROS

Todo ser tem um fascínio

pelo qual se dedica

por verdadeiramente amar,

E, realmente não sou diferente

pois amo essa ciência

e dela não pretendo me separar,

Por claramente entender

ser o melhor caminho

razão que me faz nele continuar,

Lendo, escrevendo, conhecendo

viajando e sempre criando

narrativas por simplesmente adorar.
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MONOTEÍSMO

Na antiguidade a humanidade acreditava e

por isso adorava diversas entidades,

pois o politeísmo era praticado de verdade,

Isso fora depois mudado por causa de um faraó

do Egito,  que lamentavelmente provocou a morte

de mais de dois mil sacerdotes

por terem discordado dessa nova doutrina, é claro,

Por isso esse atual conceito monoteístico

é relativamente novo e não fora implantado pelos

cristãos como erroneamente muitos pensam

mas sim por faraós egípcios

Que eram também venerados como se fossem deuses,

essa é a real história mas que hoje devido ao fanatismo

e as manipulações não está sendo contada,

aumentando assim os absurdos e as distorções, de fato,

Porque claramente vejo que ambos os conceitos estão

errados, pois o correto é que fomos criados

por diversos deuses, por serem seres super avançados

que, nesse caso são extraterrestres, é claro,
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Nesse já longínquo passado os humanos adoravam

diferentes divindades de verdade, até que chegou

a ordem errada desse faraó para adorarem

o que ele e a sua esposa determinaram ou seja, o sol,

Transformando então automaticamente

o sistema que por milhares de anos conheciam

chamado na religião de politeísta

para um sistema onde existe apenas um Deus

que nos criou, conhecido como monoteísta,

Qual as principais religiões de hoje seguem

cristianismo, islãmismo e o judaísmo,

mas o interessante é que nenhuma dessas religiões

atribuem ao faraó o conceito do monoteísmo

outrora nunca implementado e portanto visto,

Com a criação da Trindade Jesus passou a ser

considerado Deus, mas muitos avatares passaram por

aqui e os nossos indígenas têm também histórias

semelhantes sobre um Ser que andou nas águas dos rios

lembrando a contada na bíblia atribuída a Jesus,

Portanto com isso provando que as visitações

têm sido  inúmeras por esses seres que nos criaram

nesse laboratório, de fato.
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FLORES PERVERSAS

Nunca realmente consegui logicamente entender

a real complexidade de existir na realidade

flores perversas dentre um universo de fragância

e relativa bondade,

Por isso como exatamente vejo

esse universo de complexo relevos

é, que, essa criação não tem em nada a ver

com o que é ensinado erroneamente

na área da religião exclusivamente

devido ao poder e, claro, a manipulação,

Entendendo que a razão dessas flores existirem

provam que essa elaboração não foi de Deus, um

Ser perfeito, que então jamais poderia ter criado

uma perfeita imperfeição

Como é o caso dessas perversas flores,

onde não existe nem a fragância nem o amor,

pois o que criam é constantemente a dor.
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MENTALIDADE

Se realmente queremos

essa nação mudar

então naturalmente teremos

essa mentalidade trocar

para se avançar digo,

Caso contrário continuaremos

na lama atolados

e, infelizmente veremos

sermos verdadeiramente ultrapassados

até mesmo por países pequeninos,

Provando com isso

que o tamanho não é o documento

mas sim os avanços científicos

que, sempre mudaram a história

por claramente mudarem

totalmente a mentalidade

de toda sociedade

que pesadamente investe

na ciência e portanto no saber,

por isso estão na glória.
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BRASIL SOCIALISTA

Precisamos ter a sapiência juntamente com a coragem

de transformar esse país dando a todos a oportunidade

de realmente poderem crescer com amor e serenidade,

Mas isso só ocorrerá quando finalmente o povo

entender que, essa nação, como um todo,

verdadeiramente só crescerá quando se tornar

legitimamente socialista,

Isso obviamente que pode acontecer

se você na esquerda votar e, assim, ajudar a criar

um Brasil Socialista e repudiar esses fascistas

que tantas destruições já causaram

Pois, além do poder e do dinheiro não querem ver

um país soberano, mas sim totalmente dominado

como atualmente está, de fato, ficando cada vez

mais atrasado e permitindo o ódio lhe separar.
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DESERTO

A política é totalmente cíclica

como exatamente é tudo enfim,

por isso apesar de ver

estar atualmente num deserto

que, aparentemente parece não ter fim,

temos de ter a coragem

de criar oportunidades

para mudarmos esse cenário e fim,

Aproveitando realmente cada grão

existente nesse atual árido chão

e, desse terrível deserto

transformar esses grãos de areia

em viçosas e lindas flores

criando assim um pomar

onde por toda a vida durará,

Provando que com o saber

tudo se pode transformar.
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INCLUSÃO SOCIAL

Temos urgentemente de mudar

essa mentalidade feudal

existente infelizmente

em grande parte da elite

estúpida e totalmente absurda

por não ver que pobre é gente

que precisa se educar,

Porque sem uma boa educação

então sempre será

independente da cor

escravo dessa elite

racista e que persiste

em continuar criando dissabor

por lhes faltarem o amor,

Básico e necessário para assim criarem

um bem e mais justa a sociedade

onde todos possam se beneficiar

sem furor ou as maldades

que tanto oprimem o nosso valor.
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QUINHENTOS ANOS

Quinhentos anos já se passaram

desde essa colonização que, de fato,

se a fundo realmente analisarmos

veremos que nos prejudicou

devido à mentalidade feudal

que, na elite durante todo esse tempo

sem lamentos ficou,

E com isso surgiram

tanto o imperialismo como a escravidão

provenientes dessa mentalidade

que, até hoje na realidade

impera sem nenhuma compaixão,

por isso vemos tantos absurdos

nesse precioso chão.
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CANTO SOLITÁRIO

Perante um céu nublado e, um chão totalmente molhado

causado pelas chuvas vastas, vejo-te sozinho e molhado

firmemente agarrado num galho cantando um canto

solidário, ainda que solitário

pois teimas mesmo assim em cantar,

Por isso profundamente te admiro por não seres

um pássaro vulgar porque tens fibra

como também grande amor, assim como saber

e esplendor e, porque conheces esse lugar

e, portanto sabes que na realidade

Realmente não existe outro como esse cá,

por isso mesmo só insistes

nesse dilúvio livremente cantar e, assim sinalizar

que, apesar de estar com frio e molhado

e, temporariamente no escuro, amanhã o sol brilhará

E a todos iluminará

como também aquecerá, de fato,

por isso mesmo solitário estás a cantar.
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AUSÊNCIA

A ausência desse sentimento

realmente belíssimo

intitulado amor

cria uma enorme carência

verdadeiramente sentida

tanto de ódio como de dissabor,

É por isso que muitos existem

uma vida totalmente infelizes

por francamente lhes faltarem

a sublime felicidade

somente um sentimento de maldade

que, só agasalha a infelicidade,

E, por essa simples razão

são infelizes de verdade

devido à ausência do magnífico amor

e, essa é a realidade

que, lamentavelmente vejo em tantos lares

que chamo serem jardins sem possuírem

Pelo menos uma flor

por serem carentes do maravilhoso amor sempre.
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PESQUISA

Todo país realmente precisa

de seres pesquisadores

fazendo constantemente pesquisas

para que assim,

possamos crescer e fim,

Por isso urgentemente precisamos

investir fortemente na ciência

e, com a adquirida competência

graças à nossa própria sapiência

uma sociedade cujo saber

Estará sempre presente

em vez da ignorância

marco da intolerância

como também do abuso

pois, evita qualquer ser livremente crescer.
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SELVA CÓSMICA

Mesmo antes de completar cinco anos

de existência, de fato, costumava olhar para o cosmo

por realmente me fascinar, é claro,

Porque independente do tempo se durante o dia

ou na parte da noite o universo sempre me fascinou

como silenciosamente me chamou,

Telepatica e naturalmente, pois desde

cedo me mostrou  diurna ou noturnamente

que não estamos sós evidentemente,

Porque existimos numa selva cósmica

e, o motivo que chamo assim, é porque no cosmo

existe seres que praticam canibalismo sem fim,

Não pensem que isso é ficção, pois li em documentos

elaborados pela CIA que controla a NASA, outrora

secretos mas foram ao domínio público colocados

Discretamente, é claro, para não criar nenhum pânico

nessa cega humanidade, devido aos mitos ensinados

em vez dessa dura realidade, de que não estamos sós

nessa selva cósmica de verdade.
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SINDICALISMO

Os capitalistas estão acabando com os direitos

trabalhistas e, ainda por cima estão transformando

devido à inteligência artificial os ambientes,

tornando-os robóticos, enquanto ao mesmo

tempo orgulhosamente chamam isso de

a quinta revolução industrual,

Reconheço realmente esse tremendo avanço

que, literalmente está com isso trazendo tanto o bem

como o mal, porque apesar de realmente tudo acelerar

e, virtualmente tornar mais simples tudo aquilo

que precisamos fazer, está ao mesmo tempo tirando

do humano ser trabalhos que outrora costumava fazer,

Portanto estamos rapidamente mudando costumes

milenares e, nesse complexo processo perdendo

inúmeros postos de trabalho como os próprios

direitos outrora obtidos, sem falar que estamos

sendo substituídos por robôs

Com seguro, rápidos e super inteligentes

e, que nunca ficam doentes nem requerem salários

nem problemas envolvendo sindicatos, trabalham

sem parar, não comem e nem usam os banheiros

e, funcionam através da energia solar.
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ESTRANHA MENTALIDADE

Conforme naturalmente evoluímos estaremos

em muito breve saindo desse planeta em cápsulas

de verdade e, com outras civilizações cósmicas

se interligando com toda naturalidade, provando

assim o poder da ciência contanto do conhecimento

devido a nossa própria capacidade,

Enquanto por outro lado gente diariamente morre

pelas doenças, pestes, fome e as contínuas guerras

por esse mesmo homem criadas, por isso

francamente não entendo essa estranha mentalidade

calculadamente programada e, que cria uma dualidade

Que, realmente em si revela tanto o mal como o bem

nessa incrível verdade ao claramente ver

que, é exatamente assim que somos na realidade,

portanto em nada perfeitos por realmente termos

essa estranha mentalidade, pois, foi assim que fomos

feitos e não conseguiremos mudar

Essa totalmente imperfeita natureza

apesar das coisas que podemos conquistar.
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MINÉRIOS PRECIOSOS

O que as descobertas russas

europeias e americanas

com as suas inúmeras sondas

nesse magnífico cosmo enviadas revelaram

é, que, somente esse universo

é riquíssimo em minérios, de fato,

Porque viram que inúmeros astros

nele literalmente espalhados

contém tantos minérios

que, se realmente extraídos

tornaria todo esse planeta super rico

devido aos cristais, diamantes e ouro

Literalmente existentes

realmente por todo lado.
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SOU UM ABOLICIONISTA

Jamais na minha vida imaginava

que em pleno século 21,

o Brasil ainda tivesse

essa estúpida mentalidade

chamada racismo na realidade,

porque sempre fui contra essa mentalidade

e, em favor da inclusão racial

por claramente ver

fazer bem a sociedade,

Enquanto o racismo realmente só cria

além dos sérios problemas no dia a dia

terríveis traumas,

por isso sou um abolicionista,

algo que francamente nunca pensava

por ler na nossa história

como algo que ocorreu no passado

mas, que já tinha sido sanado

e, quando confronto o cotidiano

logo vejo não ser verdade, é claro,

daí realmente estar injuriado.
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FATOS VERSUS MITOS

Nasci sob um sistema realmente terrível

porque constantemente ensina

em vez de fatos mitos,

é por isso que quando nos deparamos

com visitações de seres

às vezes parecidos com a gente

como também geral, total e inesperadamente

com comunicações telepáticas

que simplesmente surgem na nossa mente

ficamos muitas vezes confusos

e, erroneamente pensando estarmos doentes

com esquisofrenia para aumentar os absurdos.

Acontece que acabei de ler

em documentos outrora secretos

elaborados pela CIA, que tanto os Estados Unidos

como a Inglaterra, Rússua e a Alemanha

estão juntas viajando nesse universo onde habitamos

em três tipos de espaço naves

fabricadas em conjunto com os Nórdicos
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que são seres extraterrestres altos e super brancos

que na narrativa dos documentos que li

lhes comparam com o giz por serem tão brancos

e, que foram esses seres juntamente

 com outros quem nos criaram.

Dentre essas três espaço naves, uma é exclusivamente

para cargos que, desde 2003 levam da Terra

para 22 sistemas solares onde habitam

somente nessa galáxia intitulada Via Láctea

167 tipos de super avançadas civilizações

sem falar nas mais de 3 trilhões galáxias existentes

somente nesse universo em que coexistimos,

daí não entender porque

em vez desses fatos nos ensinam mitos, de fato,

por ver ser um tempo perdido.
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SABER

Quando o homem hesitar

em verdadeiramente pesquisar

então, realmente não mais valerá

espaço aqui tomar,

sendo preferível esse planeta

rapidamente deixar.

Porque, nascemos para criar

e, naturalmente crescer

evoluindo sempre com o saber

para, assim, nesse contínuo querer

constantemente brilhar.
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NÃO SOMOS IGUAIS

De acordo com a filosofia da religião

qual, por ter muito tempo trabalhado

na área da saúde e, por isso,

ter cuidado, conversado

e, cautelosamente analisado

os problemas infligidos em tantas vidas

assim nascidos ou aqui ocorridos

em realmente diferentes formas

que, por pessoalmente lhes terem visto

levaram-me claramente a crer

que, francamente não somos iguais

como essa errônea filosofia religiosa

cheia de tantas pompas e glórias

nos fazem absurdamente crer
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porque, por outro lado,

enquanto esses agonizam desesperados

em leitos terrivelmente a sofrer

apesar de terem um relativo saber,

outros com saúde, fortunas e poder

abusam em suas vidas egoístas

e, de uma eterna soberba

pisando e maltratando tanta gente...

Por isso, por evidentemente

ter visto tudo isso

entendi que não somos iguais

portanto, apenas coexistimos,

e muitas vezes sem a bênção da paz.



128

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Considero a inteligência artificial

de fato, um perigo real

pois, está realmente tirando

posições no trabalho

outrora realizados por humanos

que, agora são forçados

a competirem com robôs que acho

serem realmente práticos

e, verdadeiramente rápidos

além de serem inteligentes

e, totalmente versáteis.

Por isso, temos de tomar cuidado

caso contrário, perderemos o nosso trabalho

para esses computadores

que os cientistas criaram

para, literalmente nos substituir

e, assim, o velho método de trabalho

bem mais lento e em nada barato

porque, além de nos pagarem
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pelos serviços prestados,

acidentes totalmente inesperados

realmente aconteciam e criavam

despesas extras como também

longa ausência no trabalho

ou, até mesmo falecimentos

quais, complicavam a vida

de ambos os lados, é claro.

Portanto, agora estão rapidamente colocando

essa nova forma de trabalhadores

totalmente inteligentes e eficientes

e, quando se quebram

realmente a ninguém afetam

por evidentemente não serem gente

nem causarem nenhum custo

pois, desde a sua criação

além de terem um número

possuem seguro e não têm emoção.
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O QUE REALMENTE PRECISAMOS

O que realmente precisamos

é da cooperação de todos os humanos

em prol desse planeta

para assim sem mutretas

podermos o ápice alcançar.

E sendo assim, então, realmente parar

de fabricar armas mortíferas

como também de envenenar

o nosso tão belo habitat

e, nesse totalmente louco processo

lamentavelmente tudo matar.
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Portanto, o que realmente precisamos

é um sistema onde todos

possam realmente se beneficiar,

e não o que atualmente temos

repleto de discórdias e, que sinto,

exatamente como um estopim,

em breve irá se autodetonar

e, se algo disso ainda sobrar

Então, realmente espero

ter definitivamente aprendido a lição

e, em vez de no mal continuar

abracem, de uma vez por todas, a bondade

qual, bons frutos na realidade

evidentemente irão nos dar.
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A HISTÓRIA

A História não mente,

como infelizmente faz tanta gente

contanto, sendo assim,

naturalmente tenho de concluir

que, lamentavelmente,

por ela também se repetir,

tristemente vejo que rapidamente

a ditadura está a surgir.

Portanto, gente querida, prepare-se!

Porque essa mentalidade

é inclinada para fazer maldades

pois, os seus frutos são as terríveis valas

que, na realidade já se abrem

para, em breve colocarem

as flores totalmente perfumadas

por veemente dela discordarem.
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ONDE ESTÁ A PARIDADE?

Vivemos em um tempo realmente extraordinário

pois, o que é certo tornou-se errado

devido à incrível corrupção, é claro.

E, nesse confuso processo onde, quem tem poder

e dinheiro, apesar dos constantes abusos

e, impressionantes absurdos, lamentavelmente

está sempre certo, embora o que a evidência

mostra seja exatamente o contrário.

Por isso estou perplexo por entender

que a justiça realmente só vê na maioria dos casos,

crimes cometidos pelos pobres que, por outro lado,

infelizmente são vistos pela sociedade como

uns coitados, e, assim, totalmente descriminados

existem num mundo cada vez mais perturbado

por permitir o que é errado em seu cotidiano

prosseguir daí, evidentemente perguntar,

onde está a paridade que tanto insistem em mencionar?

Porque na realidade o que constantemente vejo

são terríveis absurdos diariamente cometidos

por esses que se aproveitam dos pobres como

roubam da nação para assim ficarem mais ricos.
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PALAVRAS NUAS

Gosto de desnudar as palavras

por amar narrar apenas a verdade

e, nelas, evidentemente deleitar.

Daí, ter decidido criar

esse simples texto

para, assim abordar

o meu total descontentamento

com o governo que hoje sinto

estar rapidamente caminhando

no lado das represálias e enganos

onde outrora infelizmente esteve

causando prantos e desgostos.

Palavras nuas é um alerta

desse modesto ser que, assim atesta,

numa análise totalmente independente
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e, verdadeiramente poética

para, claramente relatar

que o governo, mais uma vez, está a errar

por querer abraçar a ditadura

que, lamentavelmente causou tantas torturas

e, portanto amarguras

por ter se deixado dominar.

Pois, para um país no mundo crescer

tem primeiramente que saber

naturalmente se autoamar

para, assim, poder livremente criar

o seu próprio destino,

caso contrário acabará perdido

devido às influências externas, afirmo

quais, irão profundamente lhe prejudicar.
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SINAL VERMELHO

Perplexo com o atual cenário

totalmente político, é claro,

vejo-te lamentavelmente chegando

e as praças tomando

com a tua prepotência e arrogância

nesse país cuja saudosa bonança

há muito que não existe

pois, infelizmente os políticos se venderam.

Por isso, hoje, o sinal está vermelho

e, não sei por quanto tempo

assim realmente continuará,

porque a ditadura está retornando

e, por causa desse engano

até o próprio céu está acinzentando

contanto, aquele outrora azul

que o mundo tanto para si desejava

está também se preparando

para o penoso retorno das valas.
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Por essa razão estou perplexo

em não entender o nexo

de sua volta tão indesejada,

pelo menos para mim,

porque lembro a desgraça que fez

realmente em tantas vidas

que, para sempre ficaram marcadas

simplesmente por acreditarem

na democracia e não no fascismo

que só trouxe imensos prejuízos

por isso, o sinal está atualmente vermelho

sinalizando esse perigo

para tantas estradas...

Que assim à deriva ficam

à mercê dessas almas malvadas.
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MÉTODO

Muitos têm me criticado

por gostar do socialismo

pois, abertamente afirmam

ser um sistema que só traz prejuízos

e, com isso, apontam a Venezuela

por ter lhe colocado no abismo.

Mas, lamentavelmente o que não entendem

é, que, a fórmula do socialismo,

realmente não funciona

por ser totalmente ortodoxa

em sua essência e valor.

Por isso, o método do moderno socialismo

francamente mudou,

porque se simplificou

ou seja, ao capitalismo se misturar.
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E, de acordo com os mais recentes estudos

realizados pelas Nações Unidas,

nos últimos cinco anos

os países que aderiram a esse módulo

vêm sendo realmente os melhores

para se viver nesse mundo.

São todos países nórdicos

ou, se assim preferirem, escandinavos

que, literalmente abraçaram

esse modelo socialista reformado

que oferece gratuitamente, é claro,

educação até se concluir o bacharelato

assim como um plano de saúde

que todos terão por toda a vida

como parte dos direitos humanos

qual, atualmente por vários países

está sendo silenciosamente avaliado

por isso, evidentemente acredito

ser apenas uma questão de tempo, afirmo,

para o mundo naturalmente abraçá-lo

pois, verdadeiramente tem provado

ser o melhor método até agora aplicado.
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MUDANÇAS

Estou vendo profundas mudanças

quais, são os frutos do investimento

educacional mas em principal o científico,

área que vem em todo o mundo

rapidamente crescendo.

Graças às novas descobertas

que assim, estão dando esperanças

aos países em desenvolvimento

que, por sua vez, estão criando nesses

ciclos segurança, bonança e prestígio.

Portanto, estou evidentemente otimista

ao claramente ver essas mudanças

e, com isso, a total eliminação

do triste analfabetismo que tantos prejuízos

causaram devido à ignorância, é claro,

qual, juntamente com as superstições

estão sendo da mente velozmente eliminados,

porque com essas mudanças viram

que somente assim crescerão, de fato,

pois o conhecimento traz claridade,

enquanto por outro lado, a ignorância

Mantém o homem na escuridão,

e nela padecem em tristes quadros.
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FARSA

Se realmente minuciosamente observarmos

o sistema onde existimos, de fato,

então, cedo ou tarde, entenderão

ser uma incrível farsa

criada pelos que se intitulam "Iluminados"

mas, que, quando examinamos os seus atos

logo vemos, que esse título é uma farsa.

Porque tudo aquilo que criam

em seu próprio favor,

na realidade nos escraviza

e, rapidamente lhes enrica

empobrecendo-nos com o seu terror.

Pois, na realidade esse quadro

é totalmente manipulado

por isso, verdadeiramente não vemos

apesar de arduamente trabalharmos,

por causa desses enganos

que há muito tempo criaram
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para nos controlarmos, de fato.

Essa farsa literalmente passa

contanto abrange, sempre numa constante,

todos os setores que a sociedade

como precisão, tradição ou hábito

dedica a maioria do seu tempo

nunca sabendo serem em vão

como no caso da religião, por exemplo,

e, enquanto em seus universos

argumentam, matam e brigam,

essa super elite secretamente reunida

planeja, rir e coletivamente brinda

O prestígio e a riqueza que criaram

com os otários que na escuridão

padecem sem compaixão

sob a farsa desses iluminados.
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E G O

É importante termos autoestima

para na vida nos protegermos

mas, precisamos ter cuidado

também com o nosso ego

porque, poderá nos prejudicar

Se permitirmos ultrapassar

a razão com os nossos atos

e, assim, de fato, criar

uma imagem terrível de se olhar

portanto, nesse processo marcando-te

realmente onde se encontrar.
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INVEJA

Uma das coisas mais horríveis

que pode acontecer com um ser

é esse medíocre sentimento

chamado de inveja

porque, francamente atesta

a total infelicidade

sentida por esse ser.

Daí, realmente não suportar

ver a felicidade ao olhar

na vida desses que o amor

abraçaram sem hesitar.

Surgindo então com isso,

as constantes dores de cotovelo

devido à inveja que abraçaram com zelo

por não terem a coragem

dessa estúpida mentalidade mudar

e, passarem verdadeiramente a criar

algo produtivo em prol do bem coletivo

e, exatamente como esses

que, agora odeiam, realmente brilhar.
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JUSTIÇA

O mundo só conhecerá a paz

quando a justiça

juntamente com a liberdade

para todos se tornar uma realidade,

porque o amor e a bondade

são frutos da justiça,

por isso o mundo está

cada vez mais violento e anarquista

pois, quando a justiça não se aplica no campo geral

então, os que forem injustamente ofendidos

claro que se ofenderão

e, evidentemente se revoltarão

surgindo um ciclo horrível

qual, se não for mudado

contanto, rapidamente corrigido

os aflitos obviamente se vingarão

e, clamarão por justiça

Nas ruas que até hoje preciosas vidas

são brutalmente perdidas

devido à falta de justiça

que sofrem sem compaixão.
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CRISES

As crises continuam aumentando

e o povo se lastimando

por não encontrarem trabalho

e, como se isso não bastasse

estão criando e diversificando

em diversas áreas no trabalho

computadores super inteligentes

que estão rapidamente

substituindo a gente

graças às novas tecnologias

que, incrivelmente e, apesar das nossas agonias

usando uma avançada inteligência artificial

estão mudando o perfil social.
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Porque de agora em diante

realmente não mais veremos

o humano certos tipos de trabalho fazendo

pois, serão de uso exclusivo

dessas fantásticas máquinas

que trabalham continuamente

usando sistemas de satélites

contanto, impressionante cortando

os custos que sempre lhes damos

com as diferentes crises que passamos

sem falar nas mortes

e nos acidentes de trabalho

verdadeiramente diários

mas, que agora foram sanados

porque, todas essas máquinas

na realidade têm seguro, de fato,

portanto, o industrialista e capitalista

evidentemente que nada perde,

independente das crises

que, por causa dessa evolução

naturalmente surgirão, é claro.
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A RELIGIÃO

Um fator que na realidade

realmente me impressiona de verdade

é o poder que a religião exerce

nas vidas de tanta gente

que, em muitos casos cegamente

dela literalmente tornam-se escravos.

Porque, o que nunca devemos esquecer

é, que, a religião é apenas

uma filosofia criada

pelo humano cuja graça

realmente nem sempre existe

pois, devido à sua vasta capacidade

em criar com toda naturalidade,

inúmeras vezes elaboram

criações que incrivelmente

nos elevam rapidamente

ou, simplesmente nos destroem,

exatamente como no caso

da religião, é claro,

porque muitos se tornam santos

enquanto outros, assassinos perigosos

operando em nome desse Deus, de fato.
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MUDANÇAS IMINENTES

Vejo realmente claro que o total colapso

desse atual sistema qual, francamente acho

sempre ter sido de simples aparências,

está finalmente chegando ao seu final, de fato.

e, com isso, muitos gritos e risos,

dependendo evidentemente do lado

em que cada um se encontra

nesse verdadeiramente grande teatro

de aparências e inúmeras amarguras.

Porque, o povo já cansou de ver

as constantes e nojentas núpcias

desses políticos cujas duras máscaras

estão literalmente sendo tiradas

e, ao público, apesar das contínuas ameaças

sendo realmente mostradas para, assim, mudanças

iminentes possam surgir e obviamente toda gente

livremente volte naturalmente a sorrir

devido às mudanças que assim lhes beneficiarão e fim.
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EDUCAÇÃO

O que esse país precisa urgentemente fazer

em prol de sua sociedade é investir com amor e

vontade na sua tão precária educação.

Porque do jeito que atualmente está,

francamente não bastará e, se assim realmente

continuar então, lamentavelmente perderemos

pois, se desse jeito continuar a violência

aumentará e, com isso, o medo terrível

de nas ruas livremente poder andar.

Mas, se por outro lado, fortemente investirem

na educação que é sempre sublime

então, em vez do medo, ignorância

violência e um total desespero,

passaremos a ter disciplina, paz e respeito

além de um coordenado progresso

estampado em nossa bandeira de belas cores

e grande nexo que a visão unificada à educação

lhe constituíram por certo.
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REALIDADE

É imperativo se mostrar

e, assim naturalmente narrar

a nossa realidade

pois, acho tolice se tentar esconder

a realidade contida em cada ser

por isso, livremente afirmo,

a Igreja tem de urgentemente reconhecer

os erros terríveis que criou

em sua dogma cujo amor

francamente ficou inibido.

Porque o padre é um ser

humano igual a qualquer outro

e, se é impedido de se casar

evidentemente que não irá mudar

a sua normal natureza,

criando com isso aparências e prejuízos

e, com isto, claramente perdendo

a sua suposta grandeza

por muitos ainda vista.
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FLOR DO MANGUE

Vejo-te silenciosamente crescendo

e, ao mundo se abrindo

soltando o teu suave perfume

assim como o deslumbre

do teu rico teor.

Para, assim, com enorme fulgor,

revelares também o amor

em teus versos que me deixam perplexo

devido ao estranho nexo

pois, apesar de viveres no mangue,

tens uma enorme beleza

e, em tua simples e íntima natureza

revelas uma esplêndida grandeza

querer e um impressionante vigor.

Oh! Flor do mangue,

quando vi o teu semblante

logo entendi teres valor.
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