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

Patrono - Mário Quintana (2021)
Accademia Italiana Delle Cienze, Lettere e Arti - NAISLA (2021)
Prêmios recebidos pelo conjunto de suas obras:
- Troféu Cora Coralina de Honha ao Mérito Cultural (2016)
(concedido pela ALG – Academia de Letras de Goiás )
- Medalha Monteiro Lobato de Literatura (2016)
( concedida pela Associação de Escritores de Angra dos
Reis em parceria com a Editora Mágico de Oz )
- Prêmio Nordeste de Literatura ( 2016 )
(concedido pela Editora Mágico de Oz por mérito Literário).
- Prêmio Mahatma Gandhi de Liderança pela Paz ( 2017 )
( concedido pela ALARC – Academia Rotary de Letras,
Artes e Cultura ).
- Medalha e Diploma de Acadêmico Correspondente na
ALTO (2017)
(concedida pela ALTO – Academia de Letras de Teófilo
Otoni).
- Comenda Conde Phellipe Cheverny – França ( 2017 )
- Comenda Pablo Neruda - Chile (2017)
- Comenda de Ordem Altíssima Machado de Assis (2019)
(concedido pela ALG – Academia de Letras de Goiás e
Literarte-RJ)
- Comenda Personalidade Internacional ALPAS 21 (2021)
(concedida pela ALPAS 21 - Academia Internacional de Artes,
Letras e Ciências)
Prêmios e colocações de destaque recebidos em Concursos de
Antologias nacionais e internacionais como também os recebidos por prestigiadas Academias de Letras:
- Coletânea Brava Gente Brasileira em Terras Estrangeiras
5

– Vol. 2 – 9th Brazilian International Press Award –
Flórida – Estados Unidos (2006)
- III Prêmio Varal do Brasil de Literatura -“Natal em La
Salette” - Poesia – Menção Honrosa – Genebra –
Suíça(2015)
- XII Concurso Literário Poesias sem Fronteiras – “Amor:
Um Sentimento que Desconhece Fronteiras” - Menção
Honrosa Internacional (2016)
- 26 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 –
“Reciprocidade” - Poesia Internacional – Destaque Literário
Internacional (2017)
- 27 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “A
Nossa Literatura” - Crônica Internacional – Terceiro Lugar
(2017)
- 28 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “Quando” –
Poesia Internacional – Destaque Literário Internacional (2018)
- 28 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “O
Poder do Conhecimento” – Crônica Internacional – Primeiro
Lugar (2018)
- III Prêmio Literário Gongaga de Carvalho – ALTO –
Crônica – Menção Honrosa (2018)
- 29 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “Revolução
Cultural” - Poesia Internacional – Segundo Lugar
(2018)
- 30 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 –
“Tecnocracia e o perigo da escravidão” - Poesia Internacional –
Destaque Literário Internacional (2019)
- IV Prêmio Literário Gonzaga de Carvalho - ALATO Crônica "Quantum e a realidade da multiplicidade" - Menção
Honrosa (2019)
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- 31 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 - Poesia
"A realidade onde vivo" - Destaque Internacional (2019)
- V Prêmio Literário Gonzaga de Carvalho - ALTO - Poesia "Novas descobertas" - Menção Honrosa (2020)
- 33 Concurso Literário Internacional de Poesias, Contos e
Crônicas ALPAS 21 - Poesia Internacional - "Parada Obrigatória" - Destaque Literário Internacional (2020)
- I Concurso de Crônicas - AIUC - "Crítico olhar" - Quinto
Lugar (2021)
- 34 Concurso Literário Internacional de Poesias, Contos e
Crônicas ALPAS 21 Poesia Internacional - "É tudo uma questão de mentalidade" Primeiro Lugar (2021)
- VI Prêmio Literário Gonzaga de Carvalho - ALTO - Crônica
"Extraterrestres e a realidade das criações" - Menção Honrosa
(2021)
- VI Prêmio Literário Gonzaga de Carvalho - ALTO - Conto "Encantado lugar" - Menção Honrosa (2021)
- 36 Concurso Internacional de Poesias, Contos e Crôônicas
ALPAS 21 - Poesia Internacional "Universo consciente" - Destaque Internacional em Poesia
(2022)
Web pages:
http://www.facebook.com/silvio.parise.3
http://www.recantodasletras.com.br/autores/silvioparise

https://celeirodeescritores.org/ebooks/silvio-parise/
Contato: sparise1012@gmail.com
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MENTALIDADE RETÓGRADA
Nunca entendi a razão do nosso país
sempre ter sido o último em relação a decisões
importantes, que ao saber deixaram-me
francamente frustado e irritado com o enorme
atraso dessa estúpida mentalidade,
E, por naturalmente seguir
somente as evidências na realidade
então tenho que dizer por obviamente ver
que, a elite dessa nação na grande maioria
de raça branca é mais racista do que
o mundo, pois quando algo aprovam
Para beneficiar o povo, na realidade
sempre foram os últimos em todos os sentidos
da lei para aprovarem de verdade em prol do bem,
daí realmente me revoltar ao ver tanto racismo
de verdade no seio da nossa sociedade
quando na realidade isso não deveria mais acontecer
Por já estamos em pleno século 21,
portanto já deveríamos ser
bem mais avançados.
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PARTIDOS E POLÍTICOS

Muitos na nossa sociedade francamente na realidade
ainda estão em desenvolvimento de verdade
têm por isso dificuldades em naturalmente votar,
por essa importante razão e, devido ao grande número,
ou têm os seus votos nulos aumentando esse absurdo
ou, realmente quando votam seus votos em nada lhes
representarão por realmente não saberem votar,
Porque quando verdadeiramente votam
fazem isso por serem partidários e, assim, de fato,
votam sempre pelo partido como também político,
por ainda não serem amadurecidos nem politica
nem educacionamente, e assim os anos passam
sem que nada de concreto seja adquirido,
a não ser o absurdo número de partidos que
se copiam, criando assim um processo
louco e que não produzem de real nada.

18

VISÃO INTERDIMENSIONAL
Estava pacientemente meditando
quando tive sem enganos
uma visão interdimensional
que, repentinamente no céu apareceu
na forma de um gigante cogumelo
enquanto ao mesmo tempo claramente ouvi
vozes masculinas em inglês dizendo:
os terráquios detonaram uma bomba nuclear,
temos de destruí-los!
Quando esse rápido momento terminou
e, ao abrir os meus míopes olhos
vi que me encontrava de frente a escrivaninha
e, portanto isso não fora um sonho
mas uma visão interdimensional,
lembrei-me de já algum tempo ter lido
em documentos outrora secretos
que, tudo aquilo que aqui fazemos
devido ao fato de tudo existir interligado,
Afeta automaticamente outros lados ou seja,
universos que existem a esse paralelos, contanto
outras dimensões quais não entendemos nada.
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COMO AS AREIAS DA PRAIA
Vi um documentário que francamente me deixou
fascinado, produzido pela NASA, qual claramente
confirmava uma descoberta realmente fantástica,
Porque nele o seus cientistas confirmaram não
apenas a impressionante existência de três trilhões
de galáxias, onde cada possui bilhões de estrelas
com quase o mesmo número de planetas
Mas, o mais emocionante disso tudo é que muitos
desses são equivalentes com este tanto em massa
como composição e, que agora esses Doutorados
Realmente acreditam, de fato, que seria totalmente
impossível não existir outros tipos de vida super
inteligentes, que tudo criaram inclusive a raça humana
E, ao escutar isso calado discretamente abri um sorriso
por saber que a CIA quis isso ao mundo dizer
por evidentemente fazer parte desse novo ensinamento.
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CERCA DE FLORES
Na vizinhança onde vivo
existe uma propriedade
que na realidade
é uma pequena fazenda
onde a sua cerca de flores
a sua divisão marca,
São literalmente centenas de roseiras
por uma baixa cerca espalhadas
de rosas bicolores e pequeninas
mas, que, tanto magnificamente colorem
como encantam e perfumam,
por isso até mesmo já saíram
Na capa de uma revista famosa
sobre jardins e casas.
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EMOÇÕES
Quanto mais rápido você
verdadeiramente aprender
a lidar com as suas emoções
então naturalmente verá
que será bem mais fácil
entender as suas razões,
Porque se cuidadosamente pensarmos
como também analisarmos
então obviamente veremos
que nada acontece por acontecer,
pois tudo tem um início
e, sabendo evidentemente disso
Aprenderás a controlar afirmo,
as emoções existentes sempre em teu ser.
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NOVOS ARES
Vejo na realidade
um novo mundo se formando
e, a democracia aumentando
até mesmo nos ainda áridos lugares,
São, de fato, novos ares
que estou agora respirando
apesar das terríveis maldades
que, abismados olhamos
Mas, que também estão mudando
apesar das terríveis violências
que muitos estão lamentavelmente enfrentando
pela razão de quererem ser livres
e, portanto não viverem em vão.
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PASSAGEM
Todos na realidade
têm sonhos de verdade
mas, que nem sempre podem se concretizar
ou, por não serem realísticos,
ou porque simplesmente não podemos realizar,
Mas em relação a passagem
naturalmente com todos ocorrerá,
só não sabemos como ela realmente será,
mas o importante disso tudo não são os detalhes
mas sim a verdade de que a morte não existe,
Contanto continuem criando
e nesse fantástico processo
construindo um mundo melhor,
porque outro fato é o da consciência
pois, quando finalmente o corpo deixamos
não lhe perdemos,
Isso acontece por sermos seres quânticos,
portanto energéticos por sermos espíritos.
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PERIPÉCIAS DE MENINOS
Por ter verdadeiramente nascido um eterno curioso
nunca poderia numa só narrativa descrever tudo que
fiz durante a minha infância devido às inúmeras
aventuras e incríveis descobertas que,
para mim eram motivo de gozo,
Pois sempre gostei de conhecer, com isso aprender
a razão de tudo, talvez porque antes dos meus
cinco anos recebia visitações de seres parecidos
com humanos que no início pensava serem aparições
de espíritos para me assombrarem
Mas, que depois na realidade quando cresci
finalmente entendi se tratarem de seres usando
tecnologia por serem avançados de verdade,
portanto se parasse para escrever e descrever
todas as minhas curiosidades sei que terminaria
por fazer uma enciclopédia na realidade,
Devido o que fiz e também vi
na minha vida de verdade.
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ESTAÇÃO DO AMOR
A natureza tem um ciclo
dividido em quatro estações
que, tanto incrivelmente apresentam
como eloquentemente representam
belas e diferentes emoções,
Criando assim quadros realmente fantásticos
que naturalmente tanto empolgam
os amantes e apaixonados
pela natureza e as suas estações
que livremente nos mostra
De fato, belíssimos cenários
como esse atual que a todos revela
o início de novas criações
em relevo, perfume e aquarela
como faz toda primavera,
Daí ser mundialmente conhecida
como a estação do amor.
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UM NOVO SOCIALISMO
Assisti através do meu computador
uma entrevista de muito valor
com o maior e melhor presidente
existente em nossa história
de cachorros vira-latas
de pouco conhecimento
e, por causa disso cai sempre
em arapucas criadas constantementes
para não crescermos obviamente,
Acontece que esse ex-presidente
pernambucano e portanto nordestino,
está juntamente conosco reunindo
os fragmentos que restaram
dos terríveis golpes sempre praticados
externamente, é claro,
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porque têm medo que cresçamos
enquanto eles continuam atolados
nos corruptos sistemas que criaram,
ainda hoje se um ser não é branco ou cristão
é literalmente discriminado,
por isso verificando tudo isso
Liderando com isso os Estados Unidos
que, através do seu congresso antiquado
verificando tudo isso cheguei à conclusão
que o ex presidente está reunindo
as pessoas que no Brasil ainda acreditam
na esperança de criar um novo socialismo
que não mais envolve somente a esquerda,
mas também o mundo
que assim também cansou
de ser usado e abusado
na ilusão de promessas nunca cumpridas, de fato.
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CHÁ DA TARDE

Apaixonadamente nessa beldade
delicio o chá da tarde
perante cantos de pássaros
coloridos de verdade,
Chá da tarde
que já se tornou um praxe,
que faço olhando o jardim
perfumado e vibrante de verdade.
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OUTRAS REALIDADES
Analisando o ser humano
totalmente manipulado
claramente vejo
que, desde a nossa criação
fomos terrivelmente abusados,
Porque o que nos ensinaram
na realidade não passam
de mitos que nos escravizam
e, realmente nos cegam afirmo,
pois não têm nada a ver com a verdade
Nem tão pouco com as outras realidades
sobre as vidas e os mundos paralelos
complexos, exóticos, inteligentes e belos
e, que, constantemente se comunicam,
realidade que nos escondem, digo.
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DEPOIS DAS TROVOADAS
Depois das trovoadas
e, portanto, quando a tempestade passar,
o céu azul e límpido retornará
nessa complexa saga
de destruição e construção sem cessar,
Por naturalmente ver
e, claramente entender
o homem realmente viver
numa esquisita dualidade
que ocorre em ciclos de verdade,
E assim realmente nos ensinando
que sempre devemos aproveitar
cada momento que temos
em paz e constantemente amando,
porque esses ciclos não se podem evitar.
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ESCRIVANINHA
Lugar de refúgio
e, portanto sagrado,
porque nele tanto medito como escrevo
por ser realmente silencioso
e, contanto adequado,
Daí ter a escrivaninha
localizada no quarto
na suíte pois acho
dar-me inspirações, de fato,
por isso dedico longas horas
Em construções literárias constantes
como também em prol da meditação,
e nessa magnífica união
radiantemente existo
nesse universo que amo por devoção.
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POÉTICO

Poético é todo ser
que, por amor e prazer
constantemente se dedica
exclusivamente ao bem em sua vida
construindo assim narrativas
de poesia literalmente vivas,
Poético é também
o ser cujo único querer
é escrever poesia
por claramente entender
não apenas uma forma de arte ser
mas, porque sabe representar na realidade saber.
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BANDIDOS UNIFORMIZADOS
Fiquei realmente apavorado
com o tratamento dado
a sociedade, de fato,
por policiais que na realidade
são bandidos uniformizados,
Porque em vez de nos ajudarem
na verdade não passam
de informantes do tráfico
e, até mesmo ferem ou matam
qualquer cidadão
Que deles discordarem, de fato,
e, com isso criam
um Estado paralelo,
pois acabam sendo empregados
e, contanto recebendo dos dois lados,
Enquanto todos esses seres
que lamentavelmente se passaram,
perderam na realidade a vida
francamente divina
graças a esses bandidos uniformizados.
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O LADO ESCURO DA LUA
Segundo documentos que li outrora secretos, é claro,
a lua não é um objeto natural, mas sim artificial,
porque na realidade é um centro de monitoramento,
Outro fator que me admirou mas, confesso que
não me impressionou é que a lua e o que vemos
não foram criados por Deus como nos ensinaram
e, abusamente colocaram em livros
para nos iludir e controlar, digo,
Porque no início dessa elaboração extraterrestres
trouxeram duas luas, encontramos isso em textos
sagrados escritos quase mil anos antes da bíblia
originários de religiões até hoje praticadas
na Índia, portanto isso é um fato,
A outra lua com o tempo esses seres retiraram
daí termos agora somente uma lua,
no seu lado constantemente escuro
existem diversas construções que provam
a existência de seres super inteligentes
que nos criaram e por isso dela nos monitoram.
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INTRUSOS
Geralmente no silêncio da noite
aproveitando não somente a escuridão
mas, também o momento
em que cansados dormimos
vêm totalmente silenciosamente
atravessando o físico sempre,
Porque por serem super avançados
e, em documentos que li
serem mais de mil anos avançados,
usam impressionantes tecnologias
até mesmo a invisível
para passarem pelo físico
Como também se esconderem
e, portanto se camuflarem.
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BECO DOS POETAS
Todas as noites se reúnemindependente da estação
para, alegremente conversarem e, assim,
as suas ideias trocarem enquanto comem, fumam
e bebem como também escrevem versos
de profundas realidades,
Porque todos são poetas e, nessa sempre animada
esfera procuram naturalmente viver uma existência
exclusiva nessa vida ativa de poetas que são
continuamente produzindo em união,
Pois realmente entenderam isso ser um dom sagrado
por isso esse beco criaram para na realidade
se refugiarem, de fato, desses que infelizmente
ainda não viram que, verdadeiramente são
o extrato mais fino dessa sociedade,
Por essa razão pontualmente reúnem-se
quando quase todos em seus lares dormem
apesar de existirem em vão.
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PALAVRAS FRANCAS
Observando a sociedade
cada vez mais sem esperança
vejo que na realidade
estamos tanto sem governo
como também sem liderança,
E até mesmo o congresso
que outrora acreditava
tornou-se, de fato, uma máfia
além de estarem totalmente vendidos
realmente a outras praças,
Porque não se importam com o nosso bem-estar
e, por isso não nos querem ver crescer,
e nesse dilema existimos
devido infelizmente isso
o povo nem ler nem muito menos ver,
Enquanto o país está naufragando
sem que nada possam
propositadamente fazer.
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EXISTÊNCIA TRINA
Essa criação humana
criada por seres extraterrestres
é uma elaboração trina
pelo fato de nela conter
um corpo biológico e orgânico
e, dentro dele residir
um espírito quântico,
Em documentos outrora secretos
mas, ao domínio público silenciosamente
colocados e, pela CIA elaborados,
vejo exatamente isso,
e até mesmo a religião nos ensina isso,
afirmando que fomos por Deus criados
devido à manipulação, é claro.
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A MEDITAÇÃO É UNIVERSAL
Quando aprendi a meditar
e noutras dimensões naturalmente penetrar
tanto passei a ver como também escutar
nos idiomas que aprendi
contanto às vezes em português
já outras somente em inglês,
comunicações que me confirmaram
a presença de outras civilizações nesse cosmo
independente da distância, de fato,
No início confesso que não entendia
e, por isso erroneamente pensava
ser fruto da minha própria imaginação
mas, com o tempo comecei a ver
por claramente entender,
o tempo realmente não ser
linear como outrora pensava,
hoje sei que a distância realmente não importa
porque tudo que esses seres usam
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E, embora parecerem ser mágica,
na realidade não é pois, por serem mais
de mil anos de nós, avançados
tudo que usam tem a ver com a ciência
e, portanto com a tecnologia
qual chamamos de temporal
por estarmos a compreender
embora que ainda estejamos no início,
que o tempo não é linear como outrora pensávamos,
Pois ele é como se fossem cartas de baralho
em nossas mãos, de fato, porque podemos colocar
tanto o futuro como o passado num eterno
presente, como tudo naturalmente é, de fato,
quando totalmente compreendemos
a tecnologia temporal
qual, muda o tempo e claramente nos mostra
uma magnífica constância
No sentido de tudo existir num presente sem fim,
por isso de ponto a ponto viajam
automaticamente usando vibrações
e o sistema magnético, é claro.
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COMO OS PAPAGAIOS
De acordo com a ciência nessa forma de humanos
Homo Sapien Sapien intitulado, existimos neste
planeta aproximadamente 45555 45 mil anos,
porque isso em testes já está confirmado,
Acontece que desde essa quarta criação que fomos
geneticamente mudados, contanto manipulados
por esses seres que nos elaboraram e, assim desde
o início que repetimos o que nos fora contado,
E exatamente assim até hoje muitos vivem
repetindo como os papagaios, sem lerem, estudarem
nem pesquisarem realmente os fatos
que se encontram literalmente por todos os lados
mas, porque mitos lhes foram ensinados
Simplesmente lhes repetem, pois foi assim que
vos contaram e, assim, cegos seguem
e tristemente assim se passam totalmente rudes
e verdes sem conhecerem a sua própria história,
de fato, por não saberem que desde o início
foram enganados.
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OBSERVANDO OS OBSERVADORES

Calado observo
como se fosse um espião,
inúmeros observadores
que aqui como nesse sistema solar existem
e, silenciosamente nos visitam sem parar,
Esses seres nos monitorizam
porque foram eles que tudo criaram,
pelo menos é isso que fora escrito
nos documentos pela CIA elaborados
e, ao domínio público discretamente colocados.
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SONHO DE MENINO
O meu sonho de menino
traquino e super curioso
fora sempre o de unir
como sempre descobrir
por isso saí de onde nasci
para ver esse mundo
com os meus próprios olhos,
E foi nele viajando que vi
como infelizmente é desigual,
daí realmente me chocar
ao ver tantas diferenças
que outrora não podia imaginar,
razão que me tornei
um democrata socialista
Na esperança de mudar
e, assim naturalmente realizar
o meu sonho de menino
ou seja, ver o mundo inteiro se amar
e diferenças não se notar
por a educação olhar.

44

SEMENTES PERDIDAS
Não se mede uma sociedade
pelo número de cidades construídas
nem muito menos em relação afirmo
dos números dessa sociedade,
Porque não é a quantidade
que realmente vale
mas sim a qualidade de vida
existente nessa sociedade,
O real problema está
se essa sociedade
for composta na realidade
de sementes perdidas,
Que nada de bem criam
por serem sementes malditas,
aumentando com isso os desafios
para, coletivamente ser bem vista.
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PENSAMENTOS OCULTOS
Devemos sempre ficarmos atentos
em relação aos pensamentos
em nossa mente recebidos
pelo fato de desconhecermos
de onde realmente surgiram,
Porque o que muitos
urgentemente precisam saber
é, que, somos tanto canais receptivos
como também transmitivos
e, por existirmos num cosmo super ativo,
Nem tudo que telepaticamente recebemos
é para o bem coletivo, afirmo.
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FLORES DO ABANDONO
Toda semente plantada
tem de ser devidamente cuidada
com vitaminas, um bom solo e água,
para então quando surgir a germinação
a planta naturalmente crescer
e, assim, fortificada florescer
por ser bem cuidada,
Mas se por outro lado
essas sementes após plantadas
se realmente não forem cuidadas,
em parte morrerão
e, as que sobreviverem
por causa do abandono
crescerão revoltadas,
Porque toda natureza é viva,
e essas vidas possuem inteligência
e saberão que foram abandonadas.
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SOCIEDADE FEUDAL
Desde criança que vi
essa forma de formação
ser totalmente errada
por ser escrava
e, por isso maltratar a raça,
Negra por eles considerada
erroneamente inferior
só por causa da cor
daí achar uma mentalidade super atrasada
além de desumana e sem valor,
Por isso nunca gostei de nenhuma monarquia
nobreza, burguesia ou feudalismo,
pois desde o início da minha vida que vi
realmente não passarem
de parasitas na realidade,
Porque quem sempre trabalhou
e, por isso lhes enricou
foram sempre o negro, índio e o marrom
que brutalmente foram escravizados.
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JOGO DE CULPAS
Uma das coisas que nunca entendi
daí francamente achar burrice,
é essa história que muitos insistem
em continuar culpando outros
pelos seus estúpidos atos de enganos,
Por isso realmente acho
essa mentalidade, de fato,
ser totalmente absurda
como também estúpida,
pois em vez de seguirem as evidências
E, assim serem reais,
tomam decisões radicais e anormais,
pois apresentam realidades
sem nada terem a ver com a verdade
e, assim existem por detrás das máscaras
Por nesse teatro representarem
papéis realmente sem graça.
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QUANDO O CARNAVAL CHEGAR
Quando o carnaval chegar
irei naturalmente celebrar
como também mostrar
a minha Escola amada
uma letra de samba que fiz
em homenagem a Portela por tantos adorada,
Portanto, quando o carnaval chegar
verdadeiramente todo o Brasil estará
preparado para brincar
essa magnífica festa
tradicional que atesta
o quanto essa sociedade é moderna,
Porque quando o carnaval chegar
na Sapucaí estarei
e, sei que mais uma vez irei me soltar
sambar, beber e cantar
até a nova aurora tudo iluminar.
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EXISTÊNCIAS BANAIS
Existimos numa dualidade
repleta de complexidades
que, totalmente me cala
deixando-me nesse silêmcio
sozinho a pensar
Nessa divisão e profundeza
desse universo onde coexisto
com seres que trabalham e estudam
enquanto outros não passam de vagabundos
por viverem sempre mentindo
Roubando, matando e ferindo
sem se preocuparem como irão terminar
por serem existências banais
e nunca realmente irão
naturalmente se endireitar.
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REPERCUSSÃO
Nesse mundo moderno
cada vez mais prático
como realmente complexo,
as notícias rapidamente se espalham
mesmo não sendo reais, de fato,
E com isso tomam projeções
como também repercussões
apesar de serem falsas
independente da graça
contada ou narrada,
Pelo fato de não serem exatas
por serem evidentemente informações falsas.
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APRENDENDO NOVAS LIÇÕES
Baseado em tudo que até agora li narrados
em documentos outrora secretos, mas ao domínio
público colocados silenciosamente, de fato,
tenho claramente a dizer que, se tudo realmente
for verdadeiro então, existimos sob dois sistemas
totalmente distintos, o que aprendi de mentiras e mitos
e o verdadeiro que nunca tive acesso pelo sistema,
E, apesar desde criança duvidar em tudo que lia
como também via por claramente não entender
as aparições que tentavam me dizer, confesso que
passei por um processo cujas ficções atesto, serem
naturalmente reais enquanto os aparentemente
certinhos são irreais, porque o que finalmente entendi
é, que, tudo que aprendi é incorreto,
Sabendo disso continuarei por certo o correto
aprender com essas 168 civilizações inteligentes
ainda que telepaticamente e, assim tentar me
transportar e conhecer os 22 sistemas solares
que o governo americano já conhece
nesse universo que tem muito a nos ensinar.
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FLORES CAÓTICAS

Existo num universo
vasto, exótico e complexo
onde os diferentes seres
fazem mais o mal que o bem
dessa incompreensível sede,
E assim irresponsavelmente existem
causando constantemente terror
por serem flores caóticas
e super perigosas
por totalmente desconhecerem o amor.
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REFLEXÕES ANGÉLICAS
Sei que anjos existem
por serem uma diferente criação,
como sei que persistem
constantemente a fazerem
tanto o bem como o mal,
Porque nesse universo onde coexistem
com outras elaborações
existe sob a realidade
de uma dualidade que se subdivide
entre o bem e o mal,
E, devido a essa complexidade
muitos não acreditam
que anjos verdadeiramente existem
por claramente não entenderem
essa diferença muitas vezes.
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TRÁFICO E O CAPITALISMO
Sem dinheiro ninguém vive,
nem mesmo o crime organizado
que, de fato, sempre exige
uma fatia de qualquer negócio
e, isso é um fato,
por isso existe
através do suborno
pois esse é o seu retrato,
Capitalismo que assim
queiramos ou não,
dessa maneira sobrevive,
sempre extorquindo como torturando
e, até mesmo matando
os que ousam lhe trair
cometendo um terrível engano
porque geralmente terminam
Ou realmente para sempre desaparecidos
ou, chegando mais cedo para viver
na cidade dos pés juntos.
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RECONSTRUÇÃO
Quando chegar a eleição
e, radiantemente votarmos no socialismo,
essa que claramente será
uma esmagadora vitória
momentaneamente daremos risos
como evidentemente celebraremos
a conquista de termos unidos
salvado essa pátria querida
das mãos desses neonazistas
que literalmente lhe estraçalharam
e, lastimadamente tantos mataram
por não cuidarem da população, de fato,
Porque essa corja de bandidos
desde o início sabiam
que, para derrubarmos
teriam, é claro, de mentir
e darem um golpe para assim
ficarem mais uma vez no controle
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através de mentiras criadas sem fim,
acontece que toda verdade
cedo ou tarde vem a tona
e, portanto, agora sem vinganças
estamos sabendo que tudo fora um complô
que jogou toda essa nação no lixo,
Contanto não perderemos mais tempo
para começarmos a reconstrução
e, como diz esse velho ditado
quem ri por último ri melhor,
reconstruiremos não somente o Brasil,
mas toda a América Latina,
e também formaremos
alianças fortes com a África e a Ásia,
porque juntos seremos
tanto maiores como melhores,
especialmente se criarmos um grupo
com uma só moeda, sólida e forte.
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INTRUSOS NA NOITE
Vejo-lhes sempre passar
no quarto onde estou
na cama cansado e deitado
tentando dormir,
Se parecem com humanos
e usam tecnologias fantásticas
pois, paredes, janelas e portas
realmente não vos impedem
De naturalmente por elas passarem
como também levitarem,
pois são como os espíritos
ou seja, são seres quânticos,
Usam roupas portanto
para não totalmente nos espantarem.

59

DAI-ME!
Dai-me oh Deus saber
para sempre ensinar a verdade,
dai-me Senhor o amor
para que possa todos tratar com dignidade,
Dai-me oh Espírito magnífico
luz e bondade,
para que assim enfim,
viva uma existência na serenidade,
Dai-me oh Altíssimo a liberdade
de poder Pai te chamar,
e a bênção da saúde
para com vigor para Ti trabalhar,
Dai-me oh Mestre a felicidade
de em teus caminhos seguir
e, a esperança para que assim
a vida eterna contigo existir,
E nessa súplica por fim
e, de coração aberto
peço-te oh Deus de joelhos,
esse humilde pedido que sei irás ouvir,
Porque és a Luz de tudo!
Por isso jamais fugirei de Ti.
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GUERRAS HÍBRIDAS
Apesar de também usarem
armas inacreditáveis
na realidade as guerrras de hoje
são realizadas principalmente
nas informações propositalmente erradas,
Como também ajudadas pelas diferentes
tecnologias que bloqueiam eletrônicamente o
poder de uma nação para fazer suas transações
comerciais quebrando com isso bancos e tudo mais,
Portanto os maiores danos numa guerra hoje
são realmente o financeiro,
além das vítimas que partiram
assim como as que ficaram
tanto sem as suas casas como para sempre mutiladas,
Porque toda guerra é terrível,
apesar do enorme dinheiro ganho
pelas companhias que fabricam as armas.
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SISTEMA FINANCEIRO GLOBAL (SWIFT)
Gostemos ou não e apesar da Inglaterra ser apontada
como sendo a nação que criou o capitalismo,
na realidade foi os Estados Unidos quem lhe
modificou e totalmente lhe transformou
para o seu próprio controle, digo,
Portanto essa sigla em inglês intitulada SWIFT,
que na tradução significa transferência,
é um sistema financeiro onde os bancos que nele
se filiaram pagam toda vez que uma transação
financeira é feita entre as importações e
exportações, entre o comércio dessas nações,
E, porque os Estados Unidos lhe criaram
como também o sistema creditário,
então tem exclusividade de aceitar ou bloquear
pois é quem controla esse sistema, de fato,
isso inclui também todo cartão de crédito,
essa é a razão que a Rússia e a China
há muito que estão elaborando um novo sistema
Pois cansaram de serem explorados e manobrados
pelos Estados Unidos que literalmente fizeram
esse mundo do capitalismo prisioneiro.
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CURTO-CIRCUITO
Essa guerra na Ucrânia realmente causou
um extraordinário curto-circuito geo-político
narrando, qual por muito tempo será visto
como claramente entendido coisas que outrora
ficavam naturalmente por detrás das cortinas ou,
se assim preferirem debaixo dos panos,
Porque tanto a Rússia como a China
que, juntamente com a Índia são os países mais
antigos desse planeta naturalmente que se cansaram
de serem realmente dominadas pelos Estados Unidos
e o Ocidente que obviamente erram, por pensarem
que o Oriente não tem estrutura e
estará portanto sempre ausente,
Em relação ao domínio global que, por isso,
por pensarem assim, então claramente vejo
que o Ocidente devido as suas ilusões perenes
está literalmente se autodestruindo.
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RACISMO ABSOLUTO
Vi realmente horrorizado
o que tanto a Ucrânia
como também a Polônia
assim como outras nações
do leste europeu estão fazendo
com imigrantes e estudantes
inclusive até mesmo latino-americanos
e até mesmo brasileiros que ali estavam,
Mostrando com isso um racismo
absoluto, provando que na Europa
em pleno século 21,
se um ser não é branco
não terá o mesmo tratamento
devido ao racismo absoluto existente
contra a gente de outras origens e raças,
isso ficou absolutamente claro
Quando vi esse noticiário
que mostrou seres africanos
tentando sair da Ucrânia
e na fronteira serem barrados
devido à cor, de fato.
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SERENIDADE

Nesse jardim de pura beldade
dentre flores e borboletas estou
respirando constantemente a fragância
dessas flores de magnífico esplendor,
Para repentinamente escutar
cânticos verdadeiramente belíssimos
de pássaros lindos e acrobáticos
que, nesse céu azul livremente bailam,
Nessa vida totalmente serena
cuja beleza plena faz-me discretamente sorrir
com a sua natureza totalmente serena
daí, tanto a flora como a fauna se regozijam
nessa serenidade sem fim.
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ALUCINAÇÕES
Quando trabalhei no hospital
como também em diferentes clínicas
tanto geriátricas como psiquiatras,
tinha naturalmente
todo tipo de pacientes,
desde os aidéticos como os complexos
por ter que lidar com as suas mentes,
E, por literalmente
ter trabalhado nos três turnos, de fato,
tive a oportunidade diretamente de ver
e, assim tentar entender
a razão que os pacientes
considerados como alucinados
por falarem com eles mesmos quase sempre
confessando que fiquei desconfiado,
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E, apesar de não ser nenhum médico
nem tão pouco um psiquiatra,
sempre tive dúvidas e após observar alguns casos
que, pelo menos para mim,
entendi não ser um caso psiquiátrico
mas sim mediúnico ou até mesmo uma reação
aos fortes medicamentos administrados
Aquele ser que não era idoso e que ao meu ver
também não era louco
apesar de ter alucinações provavelmente
dos fortes medicamentos que tomava diariamente,
portanto o caso de alguém ser um alucinado
não indica que esse ser tem problemas mentais
muito pelo contrário, pois cada caso é um caso.
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RETRATO-FALADO
Pouco realmente se sabe sobre os grandes traficantes
e, isso é um fato, a não ser que um livro seja
publicado sobre o chefe do tráfico e, o seu autor
tenha reputação, é claro,
Acontece que tudo parece que um grande traficante
brasileiro provou exatamente o contrário do que
outrora erroneamente se pensava, pois se julgava
ser o chefe um viciado aloucado,
Mas o que fiquei por esse livro sabendo é, que,
esse ser é super culto e até fala corretamente três
idiomas, tem fama, dinheiro e diversos bens
e, frequenta juntamente com a elite desse imenso
país os melhores restaurantes
Vindo em belos carros importados e, além de ter
parte da mídia tem batalhões de polícias e milícias
que lhe protegem e comandam os bilhões de dólares
que circulam apesar dos absurdos produzidos
Mas, o impressionante nisso tudo
é, que, dentre eles não há mendigos.
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VAMPIROS
Desde criança que ouvi dizer
vampiros realmente existirem,
tanto em casos regionalmente contados
como nos poemas e contos europeus
considerados serem góticos,
E assim naturalmente cresci
no meu Brasil querido
sempre realmente ouvindo
e, às vezes também lendo
narrativas sobre vampiros,
Como depois na televisão vendo
filmes que achava serem tremendos,
por claramente mostrarem seres
que, durante a noite procuravam por suas vítimas
porque vampiros viravam e de sangue precisavam,
Que faziam-me na cadeira estremecer
com esse chocante ato.
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MOSCA NA SOPA
Num bar realmente improvisado e, localizado
num buraco de uma periferia formada por miseráveis
pela sociedade abandonados, tive a coragem de pedir
um prato simples, mas com uma sopa acompanhado,
Foi exatamente ali naquele bar improvisado
onde pela primeira vez vi uma mosca azul cair
no meu prato e, infelizmente na minha sopa predileta
daí ter ficado imensamente chateado,
mas como não estava esfomeado
Pedi imediatamente outro prato qual, paguei somente
metade, e quando pensava que iriam jogar fora,
crianças me perguntaram se poderiam comer
e, com duas colheres e pão assado com manteiga
rapidamente a mosca morta da sopa tiraram
E tudo velozmente paparam pois estavam esfomeados
e, totalmente abismado mas calado vi com os meus
próprios olhos a cruel vida desse bairro afastado
desse Rio que, em outros lugares
é limpo, repleto de risos e farto de verdade.
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FANTASMAS
Inicialmente pensei se tratar, por realmente estar
caminhando numa estrada empoeirada que,
na realidade se tratasse de poeira ou fumaça
o que ao longe via de verdade,
Mas conforme caminhava e, portanto me aproximava
ao início de uma grande curva de um antigo e pequeno
cemitério que ali se encontrava
então vi se tratarem de fantasmas,
Que, desencarnados estavam realmente livres
brincando pois, às vezes em grupo dançavam
já outras cambalhotas davam e, por serem espíritos
tinham o formato humano
Embora serem por mim comparados
como se fossem uma forma totalmente branca
mas, de fumaça formada porque não tinham roupa
apenas muita graça como também complexidade
devido a essa aparição.
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MUDANÇAS MUNDIAIS
O que claramente estou observando
é, que, um novo ciclo está entrando
literalmente por todo esse mundo
já realmente cansado
de ser terrivelmente abusado
verdadeiramente por todo lado,
Essas novas agitações
são consequências desses descasos
que as sociedades passaram
por séculos de escravidões, de fato,
mas que agora estão colocando um basta
e, com isso exigindo compensações
Causando realmente com isso
reais mudanças mundiais.
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A MÍDIA DE HOJE
Se ler, ver ou simplesmente se escutar
a mídia de hoje
pode realmente tanto alterar
as visões que temos sobre algum lugar
ou, literalmente fazer
você erroneamente analisar,
Isso se deve porque
lamentavelmente a mídia não é mais
realmente independente,
pois muitos jornalistas na realidade
verdadeiramente são agentes
de organizações alfabéticas que sempre
Lutam ideologicamente
em prol de uma nação,
criando assim narrativas de ficção
e, portanto nunca a realidade
das informações que ao mundo vendem
como se fossem verdades quando não são.
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GUERRILHA CULTURAL
Nas últimas duas décadas
no mundo está ocorrendo
uma guerrilha cultural
fomentada pelo mundo anglosaxônico
cujo idioma é o inglês digo,
E com isso todas as outras línguas
passaram a outros escalões
que, com o passar do tempo
incrivelmente vêm perdendo
no mundo a sua importância,
Essa guerrilha cultural tem o papel
de literalmente destruir
e, assim, forçar o inglês se falar
aumentando com isso a sua cultura
até finalmente todo o mundo lhe abraçar.
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UMA NOVA ORDEM MUNDIAL
Uma nova ordem mundial
está em breve chegando
e, com isso mudará
de fato, o aglomeramento
da riqueza que agora está
nas mãos desses países
que pouco fizeram para o mundo mudar,
Por tudo realmente ser
um jogo de interesses
sem realmente quererem olhar
os bilhões de seres
que todos os dias existem
com fome e sem estudar
devido ao terrível egoísmo
Desses capitalistas que vivem
constantemente a lhes explorarem
realidade essa que em breve irá mudar
por causa desse novo sistema que irá entrar
e, literalmente melhorar
como também dessa horrível escravidão
portanto mudar.
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NOVAS AÇÕES
A gigante indústria armamentista americana
não se importa com as consequências
causadas pelos danos de suas armas
aos seres humanos
que terminam mutilados
ou realmente mortos
além de fazerem os países que invadem
na sua totalidade destruídos,
Porque infelizmente só veem
o dinheiro desse sujo negócio
que massacra, fere e trasgride
até mesmos governos democráticos
por terem sido eleitos pelo povo
mas, o que verdadeiramente me impressiona
são as ações de pura aventuras
que os Estados Unidos ilegalmente criam,
Criando massacres intensos com esses atos
como também gastos incontáveis
quais, também incluem perdas de vidas americanas
nas suas derrotas de guerras incontáveis
mas poucos são os que sabem dessa verdade.
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PÁTRIAAMADA
Nunca poderei me calar
ao ver o que fizeram
com esse berço singelo
que, rapidamente precisa mudar,
E rapidamente aprender a votar
porque da maneira em que está
realmente não pode continuar,
Por isso vamos livremente explicar
as pedras que precisam entender
que, enquanto viverem sem o saber
continuarão no lixo padecer,
Enquanto por outro lado
essa minha pátria amada
continuará sendo roubada
sem que vocês possam saber,
Primeiramente por não saberem ler
nem realmente escolher os políticos
que irão vos proteger por isso entender.
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CAPITALISMO PERIFÉRICO
Da maneira como vejo
e, apesar de existirmos
num mesmo mundo, claramente vejo
que, os países em desenvolvimento
por não possuírem tecnologias de alto nível
existirão sempre amargurados
por literalmente viverem
sempre no rabo dessa fila que acho
realmente absurda, de fato,
E assim existem claramente abusados
e, politicamente usados
quando chega a hora
das importantes decisões
porque, uma coisa que todos
rapidamente devem entender
é, que, tudo existe interligado,
língua, economia, política,
pois quem manda no capitalismo
é os Estados Unidos,
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Daí ser tão complexo tudo isso,
pois sempre quem está no poder
nunca passará para outro ou outros,
isso é um absoluto fato,
daí ver que os países periféricos
como o Brasil, é claro, para realmente crescer
terá juntamente com outros fazer
uma nova aliança mundial
onde todos serão realmente iguais
e, assim, poderão aproveitar as riquezas naturais
Que têm em abundância
por serem verdadeiramente e, por isso já deveriam
ser superpotências mundiais,
e não como atualmente estão
tratados como nações subordinadas
ao imperialismo que tanto maltrata
e vassala as nações que, se olharmos, de fato,
são bem mais ricas em vários campos
mas, sempre tidas como nações periféricas
e tratadas como escravas,
daí viverem nesse abandono.
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MOMENTO
Chega de lamentos
e choro pelo tempo perdido
pois, tanto vejo como sinto
ter chegado o tempo
de realmente expulsarmos do poder
esses que literalmente colocaram
todo o país a sofrer,
Porque claramente foram comprados
por corruptos bilionários
que do povo realmente não querem saber,
as evidências estão absolutamente claras
e, por isso só não veem
eles por não quererem saber
da miséria que rapidamente cresce,
Enquanto por outro lado
os ricos estão mais ricos
e os pobres cada vez mais enforcados, digo,
portanto chegou o momento
de finalmente colocarmos
um ponto final nesse mal
que nos impede de crescermos, de fato.
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UM NOVO GOLPE
Com a real invasão
nos computadores que controlam
os códigos das máquinas eletrônicas
que realmente ditarão
a próxima eleição,
ficou absolutamente claro
que esse palhaço de presidente
cometeu um grave crime com essa invasão,
Portanto já deveria ter sido julgado
e na cadeia colocado
pelo crime eleitoral que fez
ao extrair os códigos e enviar
a uma companhia existente na Flórida
e, assim comprometendo o nosso sistema judiciário
que, se rapidamente não julgá-lo e condená-lo
ficará totalmente comprometido, de fato.
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SENTIR-SE AMADO

O mais sublime sentimento
é definitivamente o amor
e, quando nos sentimos ser
verdadeiramente amados
então a felicidade
será naturalmente um fato,
Essa magnífica realidade
sempre vi de verdade
e, até vivi com toda naturalidade,
por isso posso dizer ser
um sentimento de magia e beldade
quando amamos e somos amados de verdade.
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BÊ-Á-BÁ
A questão política brasileira é realmente tão básica
que, por isso lhe comparo com o bê-à-bá, de fato,
porque qualquer criança sabe que o povo
na realidade infelizmente não sabe votar,
Porque é totalmente inadmissível
um gigante tão rico como é o Brasil, se deixar
levar nas mãos de ladrões e vigaristas
mentirosos e oportunistas
que nada pelo povo ou o país fizeram
A não ser roubar e lhe entregar
para, assim, o progresso estacionar
e, mergulhado numa grande crise
por décadas ficar, quando a questão
política está nitidamente vista
como uma questão básica, portanto primária,
Daí lhe chamar de bê-á-bá,
porque até mesmo as crianças sabem
que esse congresso de palhaços
teremos de mudar rápido,
caso contrário continuaremos estacionados
sem nunca no topo chegar.
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TAGARELA

Parte da minha juventude
humilde mas agitada,
morei num bairro
no Recife intitulado Encruzilhada,
lá tínhamos umas vizinhas
tagarelas e animadas
por gostarem de uma fofoca danada,
Lembro-me que certa vez
estava deitado no chão de cimento
que ficava ao lado do jardim,
quando pela primeira vez lhes ouvi
falarem que o padre era casado
e, que os dois meninos que com ele viviam
numa pequena casa no oitão da igreja, de fato,
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Eram realmente os seus filhos,
e a mulher que diziam
ser a sua empregada
era a sua esposa e isso era o fato,
e, como aos domingos com mamãe
e o meu irmão-gêmeo
íamos a missa, de fato,
Como curioso decidi parar
e para eles olhar e conversar
verificando pela primeira vez serem os seus filhos
por realmente terem a cara do pai
para, antes de começar a missa
o padre a todos anunciar
que lamentava ter de deixar
A denominação Católica pela Batista
por ela não aceitar padre se casar,
e imediatamente lembrei
daquelas vizinhas tagarelas
enquanto ao mesmo tempo verifiquei
que às vezes até mesmo as gostosas fofocas
são verídicas e preciosas pelas informações que têm.
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BREVE ANÁLISE POLÍTICA MUNDIAL
Apesar de atualmente muitos falarem
que os partidos direitistas
estão avançando rapidamente no mundo,
a minha breve análise
é, que na realidade
não se sustentarão por muito tempo de verdade,
O motivo é muito simples,
a velha geração na realidade
tendia a gostar do comunismo
mas, por já se terem passado
ou, por estarem velhos e se passando
estão deixando esse vácuo
Que, agora está sendo tomado
pelos radicais que sempre gostaram
do regime fascista, de fato,
mas essa gente é minoria
porque a maioria e os jovens
até mesmo aqui nos Estados Unidos,
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Estão claramente aderindo
ao partido democrático
que é o partido daqui da esquerda
e, que sempre olhou para todos
e, de acordo com as mais recentes pesquisas
realizada entre os jovens
Ficou absolutamente claro
preferirem o socialismo democrático
em vez dos radicais republicanos
que só olham para quem é cristão ou branco,
por isso estão perdendo o domínio
que ainda têm em quase tudo.
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OS CORONÉIS
Os coronéis já estão quase todos mortos
e, com isso uma nova mentalidade
nesse novo ciclo
sempre contínuo de verdade,
Pois ninguém mais suporta
existir prisioneiro contra a sua vontade,
por isso nem o comunismo
nem muito menos o radicalismo
Dessa direita fascista e atrasada
impedirá o povo de eleger
pela terceira vez aquele,
que foi o maior presidente da nossa história,
Porque evidentemente procuramos sempre
o saber para, então nos colocarmos
na posição que já deveríamos por direito
termos se não fosse pelo golpe externo
Que, literalmente destruiu a nação
como os coronéis também fizeram
impondo em suas fazendas a escravidão
que vi, por isso atesto.
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ABRAM ALAS PARA O AMOR
Na estrada estou
respirando o suave perfume
dessa flores que exprimem
beleza, colorido e vigor,
Porque aqui estou
convivendo com o amor
e, nessas aulas de sabor
aprendendo com muito fulgor,
Toda essa energia
parecida com magia
qual me deleito
sabendo não ser perfeito,
Mas de qualquer jeito
mesmo não sendo perfeito
naturalmente aproveito
o seu magnífico teor como toda flor
Que, livremente se abre ao amor
e, com muito jeito.

89

PROFECIA
A riquíssima América Latina em breve será
como atualmente é a Europa uma grande união
de Estados que, de fato, se tornará
mais importante que a União Européia,
E, se realmente aumentar os seus laços e criar
um Grupo que abrangerá tanto a América Latina
como a Rússia toda a Ásia e a África,
passaremos então a dominar
Democraticamente todo o mundo que, assim nos
olhará como há muito que já deveriam nos olhar,
portanto tratando-nos bem, é claro, porque quando
um povo está unido em prol da mesma causa,
Nunca será derrotado, principalmente quando ele
é que possui a maior riqueza, de fato, essa
profecia foi uma visão ou, se assim preferirem
informação recebida do outro lado,
Vinda de seres avatares que só procuram a paz
e a evolução por serem espíritos bem mais
evoluídos sempre procurando fazer o bem
pois, por serem quânticos
então naturalmente estão por todo lado.
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SIGNOS GALÁTICOS
Os mais recentes ocorreram
de fato, no ano passado
onde tanto o Centro Espacial Europeu
como também a NASA,
claramente detectaram
signos galáticos
que, segundo os entendidos
são longínquos, e esse é o fato,
E até mesmo um cientista
que preferiu não se identificar
por na NASA atualmente trabalhar,
confirmou ter sido verídico
esse sinal por esses Centros recebidos
e, que esse signo fora emitido
por uma civilização que existe
numa galáxia distante,
Daí achar isso emocionante como super importante
por realmente provar que não somos
os únicos seres inteligentes vivendo
nesse complexo cosmo, vasto e super ativo.
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REPENTINAMENTE TODAA NATUREZA PAROU
Foi verdadeiramente excitante
essa real história
contada por madeireiros
que tiveram um encontro verdadeiro
com um imenso disco voador
que, as suas vidas imediatamente mudou,
Porque antes desse encontro ocorrer
realmente não acreditavam
em vidas existentes nesse vasto espaço
por causa da errônea informação
por causa da sua manipulação
e, notarem que foram coletivamente arrebatados
pois, agora se encontravam paralizados
vinda por parte da religião,
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Mas, acontece que nesse começo de noite
viram um enorme disco voador descer
perto onde por toda a tarde tinham trabalhado
nus e numa longa mesa branca de operação
por estranhos seres sendo investigados,
Escreveram um livro e fizeram um filme
e, em entrevistas coletivas afirmaram
terem sido obrigados a fazerem testes
na máquina que detecta mentiras
onde foram todos aprovados
por estarem falando a verdade
que se passou com eles, de fato,
Agora totalmente acreditam
em seres extraterrestres
e até novos amigos criaram.
cortando com a serra inúmeras árvores,
para literalmente acordarem
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GOVERNO VERGONHOSO
É realmente impressionante se ouvir mentiras
constantes vindas pela parte desse vergonhoso
governo que na realidade não tem mais
credibilidade, pelo menos é assim que o vê
no mundo inteiro e, essa é a triste verdade,
Um governo que não respeita absolutamente nada!
Nem o cidadão nem tão pouco a democracia
e, ainda incentiva milícias a matarem
quem eles quiserem de verdade aumentando
assim as maldades como também o racismo
contra gays, negros, mulheres e nativos
que, aliás são os legítimos Brasileiros na realidade
mas, que infelizmente continuam vendo
suas terras serem invadidas pelos garimpeiros
ilegais que, além de poluírem as suas terras
nunca lhes deram nem nos deram de bem nada,
por isso achar esse governo uma piada
além de corrupto e vergonhoso,
porque os crimes em diferentes formas aumentam
Manchando todos os dias com terror e sangue
a nossa já conturbada história.
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VISÃO DE CRIANÇA
Desde criança que tive essa visão sublime
em realmente ver toda a América Latina ser
numa sólida União verdadeiramente unificada
tendo as suas quatro línguas oficializadas,
Português, Espanhol, Inglês e o Francês,
existindo em moldes melhores que a União Europeia
pois a ninguém seria subalterna,
E, para ser mais franco, acho claramente ter
chegado a hora de ao mundo como a nós mesmos
isso realmente demonstrarmos nessa eleição
quando o socialismo democrático finalmente
irá vencer, é claro, e com isso naturalmente
que formaremos alianças com a Rússia e a China,
que são duas grandes potências
sem esquecermos a África, Ásia e a magnífica Índia
maior produtora de medicamentos bem mais baratos,
Mudando claramente a situação
geo-econômico-político dessas nações digo,
que também querem crescer e vivere em união.
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RACISMO ESTRUTURAL
É realmente impressionante se ver
o racismo estrutural existente no Brasil,
como também é inadmissível
como também inaceitável
ver até mesmo políticos nisso envolvidos
Portanto se a justiça nada fizer, de fato,
então ficaremos pelo mundo conhecidos
como sendo um país totalmente racista
pelo fato do próprio presidente
dizer que podem primeiro atirar e matar
para, somente depois ao morto perguntar,
Isso não está direito!
Esse cara tem urgentemente
de se desculpar aos brasileiros
e, seguidamente do seu cargo resignar.
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AUDÁCIA
Acho um total disparate
assim como audácia
o que os políticos estão fazendo
nessa conturbada praça
de vira-latas e nanicos,
Porque é exatamente assim
que vocês enfim
permitiram serem vistos
por esse mundo que abismado
com o atual horrível quadro,
Rir, despreza e dá as suas costas
ao verem um gigante país
sem visão nem autonomia
voluntariamente se entregar
sendo totalmente manipulado
Pelos interesses de fascistas
nessa completa audácia, de fato.
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NEO-LIBERALISMO E A FOME

Quem verdadeiramente controla esse mundo
são os magnatas brancos
donos de bancos e aglomerados industriais
e, por isso controlam afirmo
os políticos que cegamente votamos
e, por causa disso erroneamente pensamos
serem um país democrático,
Quando na realidade somos
uma nação constitucional
porque, quando o parlamento vota
nunca sabemos no que justamente
porque não participamos dessas votações,
por essa razão muitos desconhecem
essa triste verdade
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Ou seja, que a grande maioria dos políticos
através de lobistas são comprados
exatamente por essas famílias bilionárias
que literalmente controlam o mundo
usando o sistema intitulado neo-liberalismo,
por isso a cada minuto ficam mais ricos
pagando aos seus escravos migalhas,
Enquanto o povo não entender isso
e, procurar rapidamente isso mudar
eles continuarão rindo e a fome criando
e, entendam que eles não são estúpidos,
porque sabem que o povo cedo ou tarde se revoltará,
por isso elaboraram a inteligência artificial, de fato,
para sutilmente nos trocar,
Porque o deus que amam é o dinheiro
que lhes dá sustento, manipulação e poder,
e disso nunca irão abandonar.
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SISTEMA MANIPULADO

Nasci sob um sistema
que, independente de sexo
credo ou até mesmo a cor,
vejo e por isso atesto
sermos totalmente manipulados
por esses seres que nos elaboraram,
Por isso não preservaram
a nossa verdadeira história,
caso contrário tudo saberíamos, de fato,
e naturalmente não precisaríamos
de vivermos totalmente manipulados
em todos os sentidos, é claro.
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JORNALISMO 247

Quem realmente quer saber
para, assim poder crescer
na sempre contínua política
então terá que se interligar
com essa independente mídia,
De cunho jornalístico
brasileira e independente
e, que a fundo mostra pra gente
investigações políticas
nacionais e internacionais
Mas, que precisam ser analisadas
independentemente
por serem, é claro, escaldantes batatas
por isso muitos lhes deixam de lado,
mas não o jornalismo 247,
por essa razão precisa ser mais prestigiado
como nacional e internacionalmente premiado
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FUGA DE PRODÍGIOS
Em busca de ganharem
realmente ótimos salários
muitos deixam os países onde nasceram
para serem noutros lugares controlados,
Porque a manipulação existe, é claro,
independente onde vivemos,
porque quem realmente controla o mundo
são os que criaram esse sistema totalmente corrupto
Como também abusivo,
pois explora ao máximo as riquezas
tanto das nações como das pessoas
para depois quando delas estão fartas
Vos abandonarem como se fossem trapos
por esses senhores usados e abusados.

102

TERRORISMO CORPORATIVO
É realmente alarmante
se ver corporações multinacionais gigantes
que, graças ao neo-liberalismo
controlam o mundo afirmo,
Porque com o sempre crescente dinheiro
que todo minuto recebem
compram no mundo inteiro
Políticos que assim,
se vendem e com isso entregam
as nações para que essas famílias
Controlem as sociedades
para, que então nos escravizem
e nos tenham nesse cativeiro na realidade,
Daí chamar de terrorismo corporativo,
pois fazem o que bem querem
inclusive fali-las de verdade
Com os já tão conhecidos empréstimos
que, na realidade vos roubam e deixam
esses países a elas totalmente vulneráveis.
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OBSERVATÓRIO
A lua não é um astro natural
como outrora pensávamos
por erroneamente termos sido ensinados
graças a religião, de fato,
que tudo tinha sido criado por Deus,
Acontece que agora estou sabendo
por ter lido diversas vezes esses documentos
ao domínio público colocados
pela CIA silenciosamente, é claro,
que a lua é um observatório
Que seres extraterrestres criaram
e, que nesse lugar deixaram
para esse sistema solar que elaboraram
naturalmente observar
por serem nossos guardiões, de fato,
E, porque nos criaram,
constantemente avaliam
a nossa evolução sem parar..
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FLORA
Estamos na primavera
estação realmente majestosa
por isso estou fora
maravilhado observando essa flora
que, como toda aurora
é tanto bela como poderosa,
Para então calmamente
nesse paraíso caminhar
respirando constantemente
o perfume que gentilmente
essa magnífica flora constante e
sutilmente solta no ar,
Sem falar no seu incrível colorido
como também relevo
que, francamente não canso de olhar.
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PERIFERIA
Que triste semblante
de construções totalmente deselegantes
e, totalmente improvisadas
que, claramente mostram
a razão que não dão risadas,
Como sempre escuto
vindas do outro lado
limpo, rico, saudável e educado
para, nessa breve observação
sobre a periferia,
Calado por um tempo ficar
triste com essa dualidade
que, infelizmente não posso mudar.
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MÍDIA CORPORATIVA
Procurem se educar
como também se informar
e, deixem de cegamente acreditar
em qualquer tipo de notícia
que na realidade
hoje são vistas em múltiplos lugares
deixando-lhes sem saberem
onde está a verdade,
Porque muitas dessas narrativas
não passam de grandes mentiras
criadas pela mídia corporativa
que, literalmente passa
por ensinamentos de estudos e análises
para na realidade
tanto hipnotizar como controlar as massas
onde as mentiras naturalmente fazem parte,
Porque esse é o real jogo da mídia corporativa,
enganar para roubar as reais mensagens
e vender o que planejaram para controlar,
aprendam urgentemente isso
e verão essa realidade digo.
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OLHAR
Por realmente ser
um eterno curioso
tudo verdadeiramente olho
com um olhar notório
e, naturalmente franco,
Por essa razão
francamente poucas vezes me espanto
quando naturalmente o pranto
rolam dos meus olhos
míopes, mas nunca avessos
ao terrível preço que vejo
Muitos realmente pagarem
mesmo sem o mal criarem
mas, por simplesmente estarem
na hora em que as balas
lhe mataram sem hesitar.
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MORADORES DE RUA
A realidade me mostrou como também me ensinou
o quanto é super importante termos saúde e
educação, vivendo sob um sistema democrata e
socialista, que nunca verá essa desgraça,
Isso realmente só ocorre quando a sociedade
existe em regimes neo-liberalistas, onde só olham
para o dinheiro na forma dos lucros, é claro,
Enquanto isso milhões vegetam com fome e
seminus nas ruas dessas cidades onde são
maltratados e até mesmo assassinados
por esquadrões que não passam
De milícias fomentadas pelo próprio governo
por não ser nem socialista
nem muito menos democrático,
mas sim, totalmente fascista, de fato.
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FLORES SILVESTRES
Adoro caminhar
em estradas que me levam
a bosques, lagos e florestas
e nelas acampar,
Porque não tenho medo
da fauna peculiar
mas, francamente temo os homens
por serem realmente imprevistos
e, na sua grande maioria vulgar,
Por isso quando passeio
nos lugares que desejo
naturalmente sempre vejo, converso e cheiro
as flores silvestres
Pequenas, mas verdadeiramente coloridas
daí serem realmente lindas,
como super cheirosas e vivas, atesto.
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VOZES DO ALÉM
A morte realmente não existe
por sermos seres quânticos,
por isso quando mamãe se passou
do quarto onde dormia
e, quando ficou doente ficava
de lá mesmo comigo se comunicou,
Isso ocorreu exatamente no outro dia
no período da tarde quando arrasado estava
na minha cama deitado
analisando essa breve e complexa vida
de 93 anos que viveu
se passando no hospital
No dia do seu aniversário
qual, exatamente isso profetizou
por pelo menos trinta anos, de fato.
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CAPITALISMO
Comparo o sistema capitalista
a uma gigante árvore por ter na realidade
diversas ramificações de verdade,
Portanto analisando-o através desse ângulo,
vejo o neo-liberalismo
como sendo um dos seus variados galhos
Que tanto mal causa ao mundo pois, somente dois
por cento da sua população controlam realmente
tudo criando com isso absurdos,
Porque esse sistema afirmo, não tem nenhuma
compaixão, por isso implantou a inteligência artificial
enquanto o pobre humano ficará desempregado
Totalmente ao relento coitado e, de longe revoltado
observando esse novo mundo se formando
frio, super inteligente , rápido e prático,
Robótico em sua essência e, incrivelmente poderoso
e rico, cujo vigor e valor está realmente baseado
no dinheiro por ser o deus que dão valor.
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REGRESSÃO HIPNÓTICA
Quando era um adolescente costumava ver sempre
o espírito de uma mulher que, tanto me acompanhava
como comigo telepaticamente se comunicava
em português sem que realmente entendesse a razão
de suas aparições e falas por sempre serem
em parábolas exatamente como Jesus falava,
Em 1979, retornei a cidade onde nasci, Rio de Janeiro,
por mim nunca esquecida, conhecia dois atores da
Globo que me indicaram um padre que morava e
trabalhava em Niterói, era autor de vários livros na área
de regressão hipnótica, além das missas, isso praticava
e, para fazer a história curta, em sua sala me hipnotizou
e gravou tudo, fiquei sem fala ao ver o resultado.
No sentido de claramente ter logo entendido
a profundidade de tudo isso e, como ele já tinha
sido transferido para ir trabalhar na mais importante
Biblioteca do mundo localizada dentro do Vaticano,
por fluentemente saber cinco línguas,
ele estava aguardando por seu visto, partiria na semana
seguinte, e infelizmente não pude me aprofundar
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Mas, fiquei sabendo que fui uma mulher numa vida
anterior que tive em Paris, isso explica a razão que
desde criança tanto me arrepiava como me emocionava
e, às vezes até chorava quando escutava o hino nacional
francês, alguma música cantada ou o próprio idioma,
me lembro também que quando estudei francês no
Recife, cidade onde toda a minha juventude vivi,
essa língua quanto mais estudava e escutava
Mais rapidamente compreensiva se tornava, porque
alguma coisa dela ficou na minha consciência
em relação a reencarnação passada, e foi exatamente
o que esse padre em 1979 me falou,
Hoje lendo documentos outrora secretos, vi que os
Estados Unidos também sabem disso e, a explicação
da aparição dessa mulher que, na realidade fora eu
na vida anterior, tem a ver com o tempo que não
é linear como erroneamente aprendemos,
pois os seres que nos criaram lhe manipulam
como se fosse um baralho, assim o passado pode
se tornar presente, e, isso explica porque me via
por segundos, de fato, como se fosse parte de um
filme fantástico, qual nunca me esqueci, é claro.
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VERDADE CÓSMICA

A realidade cósmica
é totalmente diferente
ao que a filosofia da religião
erroneamente nos ensina
ou seja, que somos os únicos seres
inteligentes no cosmo viventes,
Quando, por outro lado,
a verdade cósmica
claramente nos mostra
um cosmo complexo e vasto
como também super habitado
por seres que até nos criaram.
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DÉCADA REVOLUCIONÁRIA

Essa década entre 2020 e 2030,
astrologicamente narrando,
será, de fato, extraordinária
no sentido revolucionário,
porque todo o mundo verá
os avanços que tivemos
realmente por todos os lados,
Educacional, científico, militar,
especialmente na área da inteligência artificial,
portanto da computação, robótica e invisível
por serem interligadas com satélites afirmo,
por isso teremos guerras digo,
mas por outro lado imensas possibilidades
de bem melhor no mundo nos instalarmos,
Porque revolução significa mudanças
e, temos urgentemente de melhorar o nosso quadro.
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ECOSSISTEMA

As mudanças estão surgindo
e, com isso rapidamente mudando
como também afetando
o frágil ecossistema
que está se transformando,
E, por isso alarmando
os cientistas que sabem
dessa impressionante realidade
estampada em nossos míopes olhos
por tentarmos desviar dessa verdade.
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OPORTUNIDADE

O terrível erro cometido na realidade
na invasão da Ucrânia
país soberano de verdade
que abriu totalmente as portas
para inúmeras oportunidades
inclusive do Brasil para
no mundo aumentar a sua credibilidade,
De nação também soberana
e, portanto supostamente livre,
mas para isso será naturalmente preciso
que um representante da esquerda
como também claramente o centro,
quando por direito for eleito
se posicionar em prol de um mundo
tanto mais justo e digno,
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Porque a Rússia não vencerá essa guerra
e, exatamente como os Estados Unidos,
em todas que depois da segunda grande guerra
que participou perdeu,
ficando assim mais fraca e desmoralizada,
por isso vejo nisso uma oportunidade
de ao mundo mostrarmos a nossa cara
com novos acordos e alianças
Onde poderemos tanto aprendermos
como ficarmos bem mais fortificados,
como por exemplo mudarmos e fazermos
parte da cúpula de uma nova Nações Unidas
mais representativa do mundo inteiro
com vinte países como líderes e sem veto
para não atrapalhar
nem a paz nem o bom senso,
Abolindo de uma vez por todas as armas nucleares
que podem tudo destruir na realidade.
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GUERRAS DO SÉCULO 21
As guerras do século 21 são totalmente avançadas
pois não somente envolvem mísseis, bombas e balas,
mas sim a internet juntamente com as propagandas
e, é claro, os embargos e a inteligência artificial
Portanto quando analiso as guerras do século 21,
vejo claramente destruirem economias, que assim
ficam literalmente arrasadas por causa das diversas
sanções ao país ou países, mesmo quando certos
devido às políticas contra ele ou eles aplicadas,
Porque grande parte desse mundo é subalterno
aos Estados Unidos por isso, quando ele é o país
da guerra criador, o mundo olha com pavor
e nunca lhe condena por medo, digo,
mesmo sendo o país infringente, afirmo.
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SINAL VERMELHO
As pesquisas claramente mostram
a grande derrota do atual governo
totalmente corrupto
mentiroso e vigarista,
Que criaram até milícias
que matam sem vacilar,
por isso agora
o sinal vermelho está,
Verdadeiramente mostrando
que, para se avançar
esse ditador teremos de mudar
para, assim, verde por fim, podermos
E, naturalmente vermos
o semáforo verde ficar.
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ECONOMIA
Toda economia para realmente crescer
terá naturalmente que se diversificar
para, assim não se concentrar
somente numa área
e atolada então ficar,
Porque para um país crescer
tem de adquirir o saber
nunca verdadeiramente limitado
pelo fato de ser incrivelmente vasto,
por isso toda economia tem de se desenvolver
Naturalmente por todo lado da ciência,
pois é exatamente nela onde se encontra o saber.
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DECEPÇÕES
Nessa minha breve vida
tive inúmeras decepções
com colegas, amores, familiares
e até mesmo supostamente amigos
que, tanto nos meus trilhos me pararam
como, devido à grande decepção me calaram,
daí ter sido por esses seres chamado
literalmente de esquisito,
Acontece que depois disso
e, graças as reflexões que faço,
confesso que finalmente entendi
a razão que sou assim, de fato,
é, que, detesto o cinismo
e tudo que é aparente
por verdadeiramente ser real
e odiar a mentira, é claro,
Preferindo a natureza abraçar por lhe amar
e, nessa relação ser recebido sem censuras digo,
pois amam sem questionar.
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OBSERVAÇÕES
Alguns talvez entendam como uma crítica
enquanto outros como uma simples observação,
mesmo sabendo que também existem
seres que aqui vivem
mas que só procuram o prazer,
Porque na realidade são super egoístas
e, por isso só pensam em si,
daí não verem ou se importarem
com a triste realidade
que muitos passam e fim,
E assim existem
até mesmo rindo muitas vezes
como também lhes culpando,
e assim vivem nesse engano
sem observar nem muito menos fazer análises,
Pois não se importam com os outros
e, essa é a triste realidade.
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AS GUERRAS DE HOJE
Se realmente analisarmos
as guerras, de fato,
vemos que com a nossa evoluição
totalmente natural, é claro,
observo que as guerras também evoluíram
a outros patamares, de fato,
E, se realmente entendermos
que toda guerra é um grande negócio,
então claramente entenderemos
que, apesar de alejarem e matarem vidas
o que realmente pra história fica
são realmente as glórias,
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Independente do sangue derramado no seu palco,
como também os bilhões ganhos com as vendas
dos armamentos, é claro,
porque toda guerra é lucrativa
apesar de ser destrutiva,
principalmente as guerras de hoje,
Que usam a inteligência artificial
interligada aos satélites
e, como se fosse um vídeo-game
silencioso e à distância observado
usam a tecnologia invisível
nos drones e aviões silenciosos
por serem movidos pelo ar, de fato,
Enquanto isso uns ficam em curtos períodos
super ricos às custas dos perdedores
e dos que morrem
nesse negócio sujo e sangrento, de fato.
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PALÁCIOS RUÍDOS
Nunca gostei da soberba
nem tão pouco da nobreza
por claramente ver
literalmente por toda a história
as razões de suas glórias,
Por isso sou democrata socialista
ou, se assim preferirem progressista,
e realmente amar o povo
que, apesar dos seus desgostos
são uma sociedade ativa,
E em toda revolução
ou, se assim preferirem transformação,
foi o povo que venceu e mudou
literalmente o percurso dessa vida
com o seu sangue e suor,
e essa realidade tem de ser dita.
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ORAÇÃO
Dai-me oh Deus
tanto paciência como coragem
para na realidade
somente verdades contar,
Para que assim esse povo por fim
possa realmente reconhecer
que, não só existes
mas, que em Ti resta o saber,
Precioso e divino
daí, nunca deveria ser vendido,
mas, porque sei que estás vendo tudo isso
então a todos afirmo,
Aceitem que em Jesus reina a verdade
e tapem os seus ouvidos
ao que escutam nesses templos totalmente perdidos,
pois o que existe são meras vaidades do homem digo.
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TIGRES ASIÁTICOS
Muitos não falam
desses tigres asiáticos
pelo menos aqui no Ocidente,
Porque no Oriente
onde estão localizados
suas economias têm crescido continuamente,
Por isso claramente vejo
ser uma questão de cultura e educação
ou, até mesmo discriminação,
Pois esses países na realidade
têm crescido de verdade,
isso é um fato que precisa ser visto
Como pelo Ocidente dito,
caso contrário perderemos inúmeras oportunidades
de realmente aprendermos com esses tigres asiáticos
que, hoje já são muitos, de fato.
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LUCIDEZ

A lucidez me faz tanto entender
como claramente ver
o mundo como ele realmente é,
Daí não depender
de opiniões que
vejo fugirem à realidade
Que de verdade
muitos tentam vender,
por isso a lucidez hoje em dia
lamentavelmente ser uma raridade.
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CONSELHO DE SEGURANÇA DA ONU
O Conselho de segurança da ONU
criado após a segunda guerra mundial
para literalmente observar e comandar os países
e, formado por cinco nações com direito de veto
que são os Estados Unidos, Rússia,
Inglaterra, China e a França,
está totalmente obsoleto digo,
Porque quando realmente comparamos
o mundo daquela época com o atual,
claramente vemos que não é mais o mesmo
pois o cenário geo-econômico-político mudou,
daí não mais justificar o planeta estar controlado
por apenas cinco países que, de fato,
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Observando-lhes nitidamente vejo
não terem a intenção de nos verem como nações iguais,
devido ao fato de até hoje estarem nos controlando
e, com isso nos prejudicando apesar de
supostamente pensarmos que somos soberanos,
por isso vendo tudo isso e
olhando para o número de nações nesse mundo,
Então naturalmente vejo que urgentemente
temos de mudar o número desse Conselho
totalmente corrupto, manipulador e antiquado
para, assim formarmos um quadro
tanto mais justo como lógico, de fato,
representado por países de todos os continentes,
Portanto em vez de cinco, termos vinte ou trinta países
mas, sem o direito de veto, é claro.
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PATOS NO LAGO

Nesse dia realmente fabuloso
e, onde a primavera se mostra, de fato,
vejo inúmeros e belos patos
tranquilamente nadando
nesse grande e belíssimo lago,
Perante um céu azul, de fato,
e uma colorida flora
linda como toda aurora,
por isso felizes cantam afirmo,
sob o olhar da fauna sempre curiosa.
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DESLUMBRE DE UM OLHAR

Amo a natureza
e, por isso me deslumbro
por claramente entender
o seu magnífico poder,
Como também inteligência e beleza
que, literalmente me cala
e, diante dessa imensa dimensão
em silêncio fico,
Totalmente hipnotizado
com tudo que vejo
nesse magnífico relevo
que, me deixa realmente deslumbrado
ao silenciosamente lhe olhar.
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VELAS NO CHÃO
Nasci num berço de denominação católica
realmente famosa por suas tradições
e, por causa disso tive até mesmo um padrinho
intitulado Santo Antonio, por isso visitando o
Rio de Janeiro aproveitei e visitei uma igreja
batizada com o seu nome,
Mas, o que me deixou surpreso foi o fato do seu
velário não se encontrar dentro da igreja
como é nos Estados Unidos e no Canadá,
mas sim, do lado de fora e no chão, o que
deixou-me mais abismado, de fato,
E, quando perguntei a explicação que recebi foi
porque outrora estava dentro, mas depois de
um grande incêndio decidiram que o velário
ficasse do lado de fora e no chão, razão que não
concordei, pois poderiam ter construído uma área
Para ser colocado o velário,
como é La Salette em Massachusetts, de fato.
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DESEJOS CONTÍNUOS

O humano é um ser
cujos desejos são contínuos,
por isso nunca se esgotam
os seus constantes impulsos
de sempre adquirir,
Por isso o consumismo
nunca deixará de existir
porque é exatamente assim
que fomos elaborados
e, assim continuamente evoluir.
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PÁSSARO DA MANHÃ
Pontualmente às oito horas
quando estou tomando o meu café,
através da grande janela
em silêncio lhe olhava
porque realmente me admirava
com os belos cânticos
que automaticamente criava
sem naturalmente hesitar,
De tamanho médio
e realmente belo,
esse pássaro da manhã
insistia todos os dias
num galho próximo à janela da cozinha
para, então me mostrar
o quanto realmente sabe cantar,
E como prenda comecei lhe dar
tanto água como comida
pelas canções livremente por ele oferecidas
quase sem parar.
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INTERAÇÕES COM O INTELIGENTE UNIVERSO

O universo é totalmente consciente
e, por essa importante razão o que Jesus disse e fez
por ser além de Mestre e magnífico Avatar, não foram
milagres como erroneamente a religião nos ensina
mas sim pura ciência misturada com tecnologia,
Porque a verdade é que Ele nos mostrou
que, a real ciência no universo é naturalmente
realizada através da consciência usando constantes
frequências e vibrações e, universalmente
interpretada com a sua língua matemática,
Essa realidade os governos sabem, mas não nos
ensinaram, por isso os Estados Unidos
por diversas vezes ter sido visitado por diferentes
seres extraterrestres que, somente nesse sistema solar
são originários de 168 tipos e juntos são milhões.
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Daí não ser à toa de estar pelo menos mais de dois
séculos de nós avançados e possuirem armas que
vencem qualquer nação, por serem inteligentes
e comandadas, aprenderam isso com essas civilizações
que habitam nesse universo 22 sistemas solares
que os americanos tanto neles vivem,
como desde da década de noventa
que estabeleceram um comércio
e, daí terem se tornado super avançados,
E, em breve irão ao mundo anunciar
que irão em Marte um aposento criar,
quando na realidade há muito que vivem
no subterrâneo de três vulcões
com seres extraterrestres dentro de tubos de lava,
por isso dou gargalhadas com as desinformações
que leio cujo propósito é confundir
e desviar os humanos dessa realidade
com os mitos religiosos e ignorantes lhes deixarem.
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GUERRAS TRIBAIS

Acho realmente o cúmulo
já em pleno século 21 estarmos
mas, infelizmente ainda brigarmos
como fizemos sempre,
Isso é um total absurdo!
Matar e sermos mortos
devido às guerras tribais
que, tanto desgraça como fortuna trazem,
Tudo por causa dessa estúpida mentalidade
que rapidamente terá de mudar
se quisermos naturalmente avançar
e, esse maravilhoso cosmo abraçar.
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MANOBRAS DA IGREJA
A igreja devido à sua manipulação
como também pela luta
totalmente absurda pelo poder,
sempre tentou destruir
as magníficas culturas do passado
fazendo a Grécia e Roma, de fato, caírem,
Mas mesmo assim não conseguiram destruir
apesar de inúmeras vezes terem tentado
atingindo o seu ponto máximo
com a sua brutal ignorância
realizada pela inquisição
que, tanto aniquilou como matou,
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E, apesar de terem incendiado
e destruído obras raras
que, hoje sei ter sido por causa
que a Biblioteca de Alexandria guardava
preciosos livros que narravam a nossa real história
que agora estão sendo contadas
Telepaticamente para muita gente
que, em meditações estão recebendo
por esses deuses que nos criaram
informações desse já longínquo passado
e, com isso novos livros estão surgindo
revivendo assim essa bela cultura
Que a igreja erroneamente pensou
ter realmente enterrado
mas, que agora com esse novo entendimento,
rapidamente está se expandindo
literalmente por todo esse mundo
que seria outro, se a igreja não tivesse mentido
como periodicamente sempre fez, de fato.
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MÁSCARAS DO SILÊNCIO
Da maneira que
tanto vejo como entendo
é, que, nessa nossa breve vida
temos de ser sinceros
como também super práticos,
Por isso não adianta usarmos
nem subterfúgios nem máscaras
e continuarmos no silêncio
ou, pior ainda sempre negando
que nesse mundo não existe racismo,
Porque por todo lado onde estive
tanto vi como pessoalmente senti,
daí poder dizer que realmente existe
e não abrange somente a cor,
porque gays, mulheres, nativos
e qualquer ser que não for branco
passará por esse dissabor.
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OPORTUNIDADE
Essa guerra pela Rússia criada abriu literalmente a porta
para o Brasil ao mundo mostrar que pode muito
bem criar com essa oportunidade um novo sistema
de verdade baseado exclusivamente na paz,
desenvolvimento e prosperidade,
Por isso não devemos perder de modo algum essa
oportunidade de realmente nos tornarmos parte
de um novo modelo internacional que repudia o mal
até hoje erroneamente criado para humilhar, matar
e controlar contanto o mundo escravizar, de fato,
Essa é uma oportunidade única depois de muito tempo,
porque a outra ocorreu com a segunda guerra mundial
mas, naquela época a nossa nação não estava pronta
para abraçar os encargos de uma visão peculiar
que pode claramente nos levar
Porque a oportunidade é agora
dessa nova visão construir.
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CÁCTOS E FLORES
É realmente impressionante
se ver o magnífico poder
como também impressionante saber
existente na natureza
que, com bastante clareza
me faz entender,
Mas, o que mais me impressiona
é ver a incrível tolerância
que essa exótica planta tem
em relação às condições climáticas
e o poder de armazenar a pouca água
pois, por viverem no deserto
Acumulam a água vinda das poucas chuvas
existentes nessa árida área.
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AS NAÇÕES UNIDAS TEM DE MUDAR
Essa totalmente manipulada Organização
tem rapidamente que mudar
e, se reinventar
para, assim, melhor por fim administrar,
Porque do jeito que está
realmente não pode continuar,
por isso sugiro urgentemente aumentar
para o seu corrupto Conselho
Quinze ou até mesmo 25 países
que, adicionado com os atuais cinco existentes
dariam uma melhor expressão
ao mundo numa geral,
Como também precisam retirar
o direito atual de vetar através do veto
que naturalmente impede esse mundo
de naturalmente, como um todo, evoluir,
Porque do jeito que atualmente está
cinco países se julgam absolutos
e continuarão a mandar como manipular
e, como resultado criando absurdos
que, urgentemente têm de parar.
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FLORES DO AMOR

Sinto o teu perfume
e vejo o teu grande vigor
oh, flor do amor
de magnífico deslumbre e sabor,
Que independente da hora
realmente te vejo
e, em cada beijo que recebo
como também dou,
teu amor se mostra, como o teu fulgor.
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CORRENDO ATRÁS
Costumo sempre pesquisar como também comparar
as diversas sociedades com o país onde nasci
e a minha juventude vivi, Brasil que amo de verdade,
E, pesquisando como também comparando
a nossa Literatura com a europeia como também
o século que as suas obras foram produzidas
e as universidades criadas,
Confesso que fiquei perplexo ao ver e logo entender
que, dependendo de como analisamos
portanto comparamos,
vi ter estudado uma história totalmente errada,
E, apesar de não ser em Letras formado li inúmeras
literaturas e descobri que, estudamos a nossa Literatura
a partir do ano do erroneamente chamado
"Descobrimento", dado ter sido pelos portugueses,
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Por isso esses primeiros escritos
foram feitos em português por portugueses,
porque nessa terra por eles chamada de Brasil
milhões de nativos de diferentes tribos moravam
e esse idioma europeu naturalmente que não falavam
Pois a língua predominante dentre muitas outras
era o tupi-guarani,
contanto tinham uma outra cultura,
por isso está errado se dizer
que as cartas enviadas para o rei de Portugal
São Literatura Brasileira
quando foram escritas por portugueses,
e quando comparei o ano em que
tanto na Europa como no Brasil
a primeira universidade se abriu,
Tenho que ser franco e dizer
que fiquei horrorizado,
vendo que analisando por esse ângulo
estamos atrasados quase quatro séculos,
portanto correndo atrás em busca de saber, atesto.
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MATEM A FOME E NÃO O SER
Urgentemente precisamos entender
que a nossa guerra deve exclusivamente ser
com o propósito de realmente eliminarmos
a fome no mundo, de fato,
Tanto no sentido de alimentos
que nos dão a nutrição para saudáveis vivermos
como também a educação
pois sem ela naturalmente vegetaremos,
afeta toda a natureza,
como os seres que precisam dela para viver.
Essa deveria ser a nossa prioridade
e não essas contínuas guerras
que matam tanto humanos
como também a flora juntamente com a fauna,
ainda de quebra
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NENHUMA DENOMINAÇÃO SALVA
Gostava de ir à missa quando criança querida e inocente
e, quande realmente cresci, por mais de vinte anos
fui um missionário conhecendo por dentro o
cristianismo e as suas diversas denominações, de fato,
Tendo assim a oportunidade de frequentar cultos
realizados por diferentes ângulos por serem evangélicos
e protestantes além de realmente sonantes,
E o que verdadeiramente aprendi é, que, Jesus é Deus e
absolutamente fiel e, que nenhuma religião ou
denominação salva, quem salva é Deus e precisamos
disso urgentemente saber, pois existe muita gente se
aproveitando dos títulos recebidos,
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Mas sem estudo teológico e pior ainda sem nunca
por Deus ter sido chamado, pois não passam de
aproveitadores dos leigos quando na realidade nada
entendem apesar de incrivelmente prosperarem
Enriquecendo com isso financeiramente a si mesmos
mas, se realmente a fundo isso analisarmos
claramente vejo serem uns pobres coitados
pelos muitos enganos que têm propositadamente
causado com as mentiras que criaram,
Daí ter decidido seguir a Deus como cristão
mas sem seguir denominações, é claro.
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