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

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

https://celeirodeescritores.org/ebooks/silvio-parise/
Contato: sparise1012@gmail.com
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REVOLTA POÉTICA
Os poetas em todo o mundo
estão realmente revoltados
pelo nobre fato
de não serem reconhecidos
e, ainda por cima zombados
só por narrarem
realidades que lhes incomodam, é claro,
Mas ninguém conseguirá calá-los,
quanto a isso é um fato,
porque nem os super ricos
nem os corruptos governos
têm a moral para nos repreender
nem muito menos o querer
de realmente censurar
tudo aquilo que publicamos
Por naturalmente rejeitarem
o que fazem sem nos consultar.
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CAFETERIA ESPELHADA
Adoro beber café
como também viajar,
pois somente assim é que se vê
o desenvolvimento de cada lugar,
E, porque aprendi a jogar
como um eterno curioso
o deserto conheci
como também Las Vegas
Com os seus inúmeros cassinos
e, uma hotelaria perfeita
onde de tudo se vende
cidade controlada pela máfia e o crime,
Mas realmente não posso reclamar
pois, até mesmo nas apostas venci
trazendo algum dinheiro
daquele inacreditável lugar,
Onde os seus Resorts são réplicas
até mesmo da própria Veneza,
onde numa cafeteria super luxuosa
e totalmente espelhada
Me deliciei com um saboroso café
antes de retornar a estrada.
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TERRA
Aqui nasci
e, daqui partirei
pois não mais voltarei,
Pois ouvi alguém falar
que a gente pode escolher
para onde pretende brevemente viver
E, se for assim realmente
então obviamente
que não pretendo retornar,
Porque o cosmo é imenso
e, sempre ouvi dizer
nele existir um planeta
Que, em vez de ter um sol ou uma lua
possui um cometa nele parado
sempre produzindo ouro e diamantes,
E, se isso for verdade
então será nesse planeta
que escolherei para viver
A minha próxima vida,
porque realmente sempre sonhei
se possível um dia também ser rei
e, com toda naturalidade.
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AUSÊNCIA

Você sempre me disse
loucamente me amar
mas, logo traíste-me
deixando-me calado a pensar...
E, durante esse tempo
sofri a ausência desse amor
que, para mim nunca mais olhou
apesar de mesmo na dor, te amar,
Como também esperar,
mesmo intimamente sabendo
que continuarei nesse sofrimento,
pois sei que não voltarás.
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SOLIDÃO
Existe diversas maneiras
assim como razões
que, realmente qualquer ser
pode em seu íntimo sentir
a solidão por fim,
Qual, francamente acredito
realmente estar relacionado
com o estado da alma
sempre complexa de se entender,
E assim muitos vivem
totalmente rodeados
tanto de animais como gente
mas infelizmente se sentem
comumente verdadeiramente sós sempre.
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INCAPACIDADE DE AMAR

Nessa breve análise
sobre o amor,
vejo como a dor e o desamor
realmente influenciam
esse tremendo vazio
quando o amor não é correspondido,
Tudo realmente porque
nem todos sabem livremente exercer
o verbo Amar,
e, por causa dessa incapacidade
enganam e a si mesmos e outros
por não saberem esse amor replicar.
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SOMBRAS DO PASSADO
A história sempre se repete
em ciclos recíclicos
e, nesse complexo processo
infelizmente surge o racismo
que, assim, estupidamente por fim,
teima sempre em continuar,
Por essa razão me assombro
com esse ser humano
que, apesar de estudar
lamentavelmente não aprende
que não são os pigmentos na pele
que ditam o valor desse ser,
Mas sim a sua atitude
proveniente dos bons costumes
por saber outros bem tratar.
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AMOR AUSENTE
Tanto a nossa mente
como o nosso coração
podem naturalmente
apesar da dor sempre presente
aprender a conviver
com um amor ausente,
Mas para isso precisamos claramente
entender essa razão
para, assim as nossas emoções
não confundirem as nossas razões,
porque não é nada fácil
termos de aceitar
Culpas que realmente, de fato,
sabemos que não tivemos
apesar do triste quadro
desenhado e pintado
erronea e propositalmente
exatamente pelo ser que amamos,
E até mesmo adoramos porque,
profundamente amamos, mas fomos enganados.
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FIDELIDADE
A fidelidade para mim
sempre foi a minha marca registrada
e, apesar de hoje em dia
realmente poucos terem palavra,
continuo da mesma forma
de que fui ensinado
pela minha querida mamãe, é claro,
Porque a fidelidade
é uma virtude, de fato,
e, enquanto nesse louco mundo
gastam dinheiro com advogados
para assinarem documentos
que, logo acabam quebrados
e, assim, portanto nulos,
Nesse mundo ainda existem aqueles
que a sua palavra é tudo,
pois se respeitam e respeitam
tanto o que dizem como o que fazem
por amarem a verdade
e, nessa lealdade existem
por serem fiéis em tudo.
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TECNOLOGIA
Lendo textos considerados sagrados
e, há pouco mais de cem anos
traduzidos para o inglês
mas que têm mais de mil anos, de fato,
Vejo que nesse já distante passado
que, exatamente o contrário
de como nos fora ensinado,
os seres que aqui existiam eram sábios,
Porque possuíam tecnologias e lhes usavam,
daí quando chegou a religião
com a sua ignorância, violência e perseguições,
fora entendido isso que usavam ser mágica,
Quando na realidade se tratavam
de super avançadas tecnologias
que ao humano foram ensinadas e dadas
mas, que devido à terrível manipulação
Pelo clero propositadamente usada
foi do homem tirada e escondida em secretas
organizações por saberem ser tecnologia
extraterrestre e, por aqueles que nos criaram dada.
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INTERDIMENSÃO
Esse universo onde coexisto
vasto, super habitado, infinito e complexo,
atesto realmente ser holográfico,
Mas também interdimensional
cujos hologramas são elaborados
por seres interdimensionais, de fato,
E realmente quânticos
por serem avatares de luz
portanto espíritos,
Que constantemente combatem
protegendo as suas criações
dos outros seres, maus e cuja única finalidade
É a de tudo destruir,
revelando assim uma dualidade
que até mesmo as religiões lhes revelam enfim.
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UMA NOVA PERSPECTIVA
Francamente acredito
nem tudo estar perdido
apesar das terríveis destruições
em todos os sentidos,
Porque graças a Deus
muitos estão começando
a realmente despertar
e, nesse processo questionar
Tanto o que veem mas não entendem
como também a si mesmo,
levando-os a uma nova perspectiva
pois, agora, por si mesmos estão descobrindo
E, assim naturalmente saindo
do estado hipnótico em que estavam
lamentavelmente mergulhados
numa ignorância ativa,
Mas que agora com uma nova perspectiva
estou realmente otimista
e, crente que finalmente
daremos na nossa história uma nova partida.
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VIDAS RECÍCLICAS

Vejo real e claramente
que todas as vidas
e, das suas capas independentes
são existências usadas
em breves experiências
em diversos laboratórios
existentes por todo cosmo,
Realizados por seres
cuja tecnologia, poderes e saberes
nesse já longínquo passado
fora entendido pelo humano que elaboraram
como se realmente fossem deuses
quando, de fato, são apenas seres
extraterrestres e super avançados.
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UNIVERSOS PARALELOS

Tenho claramente observado
que os textos científicos
estão cada vez mais relatando
a chamada tecnologia invisível
aos nossos míopes olhos de humanos
cuja experiência narro
ter sido um autêntico fracasso,
Mas mesmo assim coexistimos
tanto com humanos híbridos
como com civilizações que sei
e, por isso a todos afirmo
também coexistirem
em universos paralelos
e a distância telepaticamente se comunicarem,
Porque o que move esse cosmo
são as consciências que tudo nele fazem.
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CONSCIÊNCIA CÓSMICA
Conforme vamos avançando
devido a nossa evolução natural,
estamos com isso entendendo
como também criando
e, com isso conhecendo
esse cosmo tremendo
por ser totalmente consciente
apesar de nele constar
também o engano,
Representado pelo símbolo asiático
colorido igualmente de preto e branco,
que na realidade
representa a dualidade
constantemente vivida
pelas consciências existentes
dessas civilizações que continuamente
combatem sempre
as suas guerras perpétuas,
Isso ocorre devido ao domínio territorial
dentre eles exercido.
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MOVIMENTO EXTRATERRESTRE GLOBAL

Faço orgulhosamente parte
desse grande movimento
extraterrestre e global
nesse globo onde atualmente existo
e, a razão dele ter se formado
é porque realmente cansamos tanto
das inúmeras mentiras
que, por todos esses anos escutamos
como também pela manipulação
e, portanto os enganos
cautelosamente elaborados,
Contanto por estarmos esgotados
e vermos que os governos
apesar de há muito tempo
realmente conhecerem a verdade
ou seja, que esse universo onde coexistimos
é repleto de civilizações
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que tanto nesse planeta vivem
como nesse sistema solar
como também nas três trilhões de galáxias
que, literalmente são continuamente criadas
num cosmo que sempre se expande sem parar,
E, por já estarmos em pleno século 21,
então decidimos não mais esperarmos
e, assim eloquentemente criarmos
nas redes sociais
esse enorme Movimento
extraterrestre global
para, assim, os governos vejam por fim
que não têm mais o controle
e, livres enfim das Nações Unidas
ao mundo digam tudo que já
há muito sabem e fim.
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RUA DE PARALELEPÍPEDO

Em forma retangulares revelam uma beleza
como também uma realidade de como as pedras
são cortadas e lado a lado colocadas
nas ruas dessa bela e educada cidade,
Quèbec que assim com essa simples arte
cativa tanto quem lhe visita como aqueles
que te admiram com os olhos da curiosidade
como também por te amar de verdade,
E, perante essa realidade visito as tuas boutiques
e, me delicio dos teus bons vinhos
saboreando uma culinária francesa e de qualidade,
enquanto da mesinha na calçada
Vejo os turistas trafegarem nessas ruas
realmente estreitas e, formadas de paralelepípedos
que, francamente tanto admiro por serem limpas
e vastas como também magnificamente cortadas.
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BIENAL DO LIVRO VIRTUAL

Devido a essa terrível pandemia
a Bienal Internacional do Livro de São Paulo
ocorreu em 2020 virtual
e, apesar dos pesares
ultrapassou as espectativas na realidade,
Provando que de verdade
e, apesar do desenvolvimento visto
realmente em outros Estados,
São Paulo é, de fato,
um grande centro literário
E, na realidade sempre será,
quanto a isso ficou absolutamente claro.
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COSMO
Comparo esse complexo e belíssimo cosmo
como se fosse uma floresta,
com uma peculiar diferença
pois é infinito,
Mas esquecendo isso,
claramente entendo afirmo,
ter realmente diversas formas de vida
totalmente ativas digo,
Portanto comparo esse lindo cosmo
com a beldade e o vigor de uma floresta
que, francamente constantemente
exerce atos para a sua própria sobrevivência,
E nesse estranho processo,
criam, descobrem, matam
e, nos laboratórios tudo transformam
sempre em contínuas mudanças
que a vida requer, de fato.
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ESCRAVIDÃO

Muitos erroneamente entendem
essa terrível palavra
geralmente no contexto
ou da cor ou em relação
a um trabalho árduo
que pouco ou nada paga,
Mas a triste realidade
dessa pesada palavra
realmente vai além disso,
porque francamente qualquer ser
existindo nesse planeta e que depende
de trabalhar para viver
É literalmente um escravo desse sistema
cautelosamente construído
para exatamente isso fazer.
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BEBER SOMENTE O SABER
Desde criança procurei
pois foi assim que fora ensinado,
buscar sempre o bem
bebendo saber, é claro,
E sob esse ensinamento cresci
fazendo sempre o bem, de fato,
porque desde cedo vi e claramente entendi
o quanto é válido esse quadro,
Pois nesse universo existem leis
e, uma delas tem a ver com o que tudo faço,
e para esse carma não colher
escolhi sempre beber do saber
Que de mamãe recebi
e vi realmente ser um fato.
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O PODER DAS PALAVRAS
Temos que rapidamente aprender
que toda palavra tem poder
e, portanto só dizer
como também escrever
palavras que realmente lhe farão
tanto a você como aos outros
claramente fortalecer,
Caso contrário e por outro lado
se não têm nada a dizer
então será bem melhor
realmente ficar calado
e naturalmente nada dizer,
isso evitaria inúmeras discussões
que tanto se vê por todo lado.
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CAMINHOS CRUZADOS

Uma das coisas que sempre me
impressionaram foi realmente ver
os caminhos cruzados
nessa vida pra valer,
Porque nesse complexo quadro
de diferentes estradas
existem sempre as encruzilhadas
que, assim me deixam abismado,
Pois esses caminhos se cruzam
independente do passar dos anos
pois, quando menos esperamos
realmente nos encontramos
Criando sempre uma dualidade
porque na realidade
além de não esperarmos
torna-se geralmente fantástico de verdade.
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VONTADE DE VENCER
Devemos sempre ter
vontade de vencer
procurando portanto sempre o saber
e dele nunca se desprender,
Porque o conhecimento
francamente sinto ser
como uma enorme árvore
onde na realidade
Em um dos seus galhos
nos agarramos de verdade
e, prontamente ficamos
lhe sugando com a objetividade
De profundamente aprendermos
tudo que a nossa capacidade
pode e deve extrair
nessa breve mas contínua vida,
Com amor, fervor e fraternidade
porque muitos não sabem
que assim é essa existência,
daí tanto mal causarem.
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INSPIRAÇÃO

A Literatura me inspirou
a escrever em versos
tanto as diversas experiências que passei
como também as que li
ou em vídeo vi
sobre seres que coexistem
nesse universo complexo mas belo
e, que naturalmente
tem urgentemente
de ser entendido atesto,
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Essas inspirações contanto me levaram
e, na realidade ainda levam-me
a tentar compreender
essa enorme complexidade
que literalmente envolve
todo tipo de seres vivos
independente de como são formados,
formando assim um quadro
onde o físico e o espírito
existem totalmente interligados,
E até mesmo uma minúscula partícula cósmica
tem uma independente inteligência
e, claramente nos mostra
um existencialismo esquisito
realmente complexo e ativo,
portanto sendo compreendido como vida
e, de fato, tudo dita, digo.
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PERSISTÊNCIA
Jamais permitirei
que essa disabilidade visual
me roube do imenso prazer
que tenho em escrever,
Portanto para isso realmente ocorrer
então preferiria me passar
por claramente saber
que esse problema genétido não irei levar,
Mas, enquanto estou por aqui
e, essa vida física tenho de suportar,
lutarei sempre ao máximo
para, é claro, a escuridão nunca ter de enfrentar.
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MENTALIDADE FEUDAL
Observando a mentalidade
da maioria dos brasileiros na realidade,
vejo muitos ainda terem
uma mentalidade feudal
e, como tal existem
num total comodismo
por causa do feudalismo,
Enquanto outras sociedades
e, em principal a americana
a passos largos avança
por nunca se acomodarem
e, assim, constantemente criarem
e ao mundo divulgarem
as suas elaborações,
Enquanto isso no feudalismo muitos ficam
sempre esperando que a empregada
literalmente a sua escrava
limpe toda a casa,
cozinhe e até mesmo lave
as suas roupas sujas
nessa estúpida mentalidade.
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DOUTRINA, CRUZ E ESPADA
Nenhuma religião realmente salva
e, se independente analisarmos
totalmente transforma, de fato,
em impressionantes monstros
por elas doutrinados
e, considerados serem soldados
daí, naturalmente horrorizado
fico com esses indivíduos
que, por causa da filosofia de uma religião
cegamente se entregaram,
Narro esse fato,
porque isso também no passado
ocorreu comigo,
chegando a ser um independente missionário
do cristianismo
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e, por não abraçar denominações
mas gratuitamente trabalhar em diferentes missões
tive a oportunidade de frequentar
e profundamente vos conhecer
como também a bíblia estudar,
E, como experiência própria vi
que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus,
mas por outro lado,
sei não estar feliz, de fato,
com as seitas em seu Nome criadas
assim como os erroneos ensinos
divulgados pelas praças
Em nome de Deus e da cruz
mas, como força usando a espada
em vez do amor e do poder do seu Espírito,
por isso ignoro tudo isso
por não ser em nada preciso,
pois transformaram num grande negócio, afirmo.
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AUTORITARISMO
Os corruptos políticos dos Estados Unidos
do partido republicano formado quase na sua
totalidade de seres brancos e, na grande maioria
por homens na realidade estão rapidamente
abdicando da magnífica democracia e abraçando
o autoritarismo na forma do fascismo e até o
nazismo que causou tanto horror em todo o mundo,
Daí verdadeiramente estar francamente
horrorizado ao ver essa estúpida mentalidade
nesse país de verdade que, outrora de braços
abertos recebeu esses pobres judeus
que, devido à religião terrivelmente sofreram
nas mãos de monstros que agora
por causa dessa mesma mentalidade
estão também perseguindo tanto judeus como
também seres que nem são brancos como eles
Nem assim pensam por serem democráticos
perante esse ciclo de maldades
e, que essa nação estão destruindo de verdade.
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A ESCRAVIDÃO NÃO ACABOU

É pura farsa se pensar
que a escravidão acabou,
porque aos meus míopes olhos
ela sempre continuou,
Porque o que realmente ocorreu
depois de ser assinada
naquele branco papel
que a escravidão esse país agora rejeitava,
Serviu para publicações de livros
para o teatro, a história e o museu,
pois na realidade a abolição da escravatura
nunca existiu de verdade.
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SONS E LUZES NO CÉU EM PIRACICABA
Vi um vídeo fantástico
sobre estranhos sons
como também luzes
amareladas e avermelhadas
que constantemente pulsavam
durante uma magnífica noite
por não ter nuvens
e, portanto tudo estar claro,
Pelo seu ângulo consegui perceber
que ele fora tirado
contanto elaborado,
do alto de um apartamento
porque quem essas luzes filmou
fez questão também de filmar
o pavimento, os carros estacionados e a calçada
baseado pelo ângulo em que se encontrava,
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E com isso provando que o vídeo é real,
apesar do mistério desses sons e luzes
que, repentinamente estão aparecendo
literalmente por todo o mundo afirmo,
e lendo outros acontecimentos
registrados em outros continentes,
vi que também teve gente que declarou
de repente as luzes pararem de pulsar
E, automaticamente uma grande nave
para eles serem vistos,
contanto claramente mostrando
serem seres de outros mundos apresentando
uma tecnologia realmente espetacular.
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EXPERIÊNCIA BIOLÓGICA E ARTIFICIAL
Tenho grande curiosidade em descobrir
na realidade o Ser ou seres
que estão por detrás das contínuas criações
que, constantemente ocorrem
nesse belo, complexo e infinito universo,
Porque claramente sei devido a tudo que desde
criança me ocorreu, que esse planeta onde
coexisto é um dos inúmeros laboratórios afirmo,
espalhados por esse universo que, pelo menos
para mim, na realidade não passam
De uma experiência biológica juntamente
com a inteligência artificial que totalmente me fascina
por naturalmente despertar uma imensa curiosidade
a respeito na realidade de evidentemente
descobrir quem está criando tudo isso e fim.
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FORMAS DE VIDAS
A vida tem muitas formas
como também existências,
seja lá biológica ou, realmente artificial
mas, o que francamente me fascina
é a distinta realidade
de possuir uma inteligência
e, assim, ou programada
ou sob um comando à distância
operam as suas missões com toda naturalidade,
Aprendi sobre essa impressionante realidade
lendo documentos de verdade
que, outrora eram secretos,
contanto do governo americano propriedade
mas, que nos últimos dez anos
silenciosamente está sendo colocado
ao domínio público com toda naturalidade
porque, agora na realidade com esses
seres há muito que trabalham juntos
criando todo tipo de tecnologia
E, até mesmo já estiveram com outras civilizações
que habitam em 22 sistemas solares.
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BUGIGANGAS

Fico realmente impressionado
com o lixo que produzimos
como também colecionamos
e, nesse processo criamos
um grande volume de lixo, de fato,
E assim acabamos
a nós mesmos prejudicando
a maior riqueza que temos
ou seja, a nossa saúde,
porque sem ela estamos arruinados.
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NOVOS VENTOS
Novos ventos estão soprando
e, com isso claramente revelando
o quanto estamos evoluindo
em países que sinto
estarem na realidade
da nossa moderna literatura de verdade
e, mesmo as lendo traduzidas
estão francamente gostando,
E, segundo algumas pesquisas
novos dados revelaram
que, a grande razão
é a diversificação
em seus gêneros, de fato,
encontrado tanto nos poemas e sonetos
como nas crônicas, romances e contos
eloquentemente narrados,
Novos ventos que assim
estão tanto transformando como revelando
a nossa belíssima Literatura sem espanto
por há muito já ser esperado,
porque tudo muda, é claro.
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SONHO
Num sonho que recentemente tive
e, nele estava no espaço,
não vi no cosmo, de fato,
sol, lua nem estrelas,
vi um grande buraco negro
que engolia ao longe uma galáxia,
E, quando finalmente despertei
então calado realmente fiquei
com tudo que em minha mente
verdadeiramente conseguia lembrar
ficando naturalmente abismado
por não ter visto esses astros a Terra iluminar,
Porque nada nesse universo estava
além de um imenso buraco negro
que bilhões de estrelas sugava,
ficando apenas a escuridão
que, francamente ao olhar
notei que ao meu redor não existia mais nada,
Somente um frio contínuo
além dessa terrível escuridão
que, confesso me amedrontava.
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SORVETE

Adoro comer sorvete
e, como as crianças fico
saboreando e intimamente rindo
com essa magnífica comida
gelada servida,
Optando sempre
pelos meus favoritos sabores
pistache, morango e chocolate
que delicio, é claro,
quando na sorveteria como, de fato.
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ORBES
De todas as coisas estranhas que, na realidade não passam
de uma tecnologia realmente super avançada,
e, que já algum tempo sem nenhum lamento
tem francamente me chamado a atenção são os
diferentes orbes que apresentam diversos coloridos
quais, estão sendo entendidos pelos cientistas
de acordo com a cor variarem a intensão,
Isso vem sendo cautelosamente catalogado
e, obviamente estudado como também analisado
após pacientemente escutarem das pessoas
suas experiências contarem em todo esse mundo
vasto, complexo e repleto de seres por todo lado
mas, que, unanimamente têm reportado
independentemente do idioma que falam
que esses orbes só realmente aparecem
Ou, transportando alguma coisa como água por exemplo,
que já em vários lugares isso fora visto ou seja,
um lago que estava quase seco repentinamente ficou cheio
logo após pessoas durante a noite verem
um orbe do tamanho de uma bola de futebol,
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portanto claramente mostrando que seria impossível
carregar um grande volume de água sem uma super
avançada tecnologia; as outras duas formas que fazem
Tem a ver com as abduções e transformações
juntamente com a invisibilidade, porque muitos
humanos têm reportado de repente verem uma luz
qual repentinamente se transporta numa nave
onde de sua barriga surge um tunel de luz
que chupa esse indivíduo através da levitação
para dentro dela onde termina sendo examinado
e óvulos ou esperma deles são retirados,
Os que são à Terra retornados não se lembram
do que ocorreu mas claramente veem que o tempo
passou, geralmente duas ou três horas
do que entendemos como tempo
descobrindo sobre esse acontecimento
após passarem por sessões hipnóticas
quando finalmente descobrem essa realidade,
outro fato são os diretos contatos totalmente telepáticos
onde uma comunicação é feita em sua língua, é claro.

59

ATRAVÉS DA MENTE

Usando apenas a nossa mente
podemos naturalmente
mover e criar tudo sempre,
Isso mesmo Jesus Cristo falou
e, a fanática e cega religião
lamentavelmente essa realidade mudou,
Para a sua própria conveniência
como também controle,
por isso mesmo poucos hoje sabem disso,
Mas, por Ele mesmo ser Deus e preciso
devemos urgentemente entender isso
e, naturalmente praticarmos, afirmo.
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CIVILIZAÇÕES CÓSMICAS
Esse imenso e infinito
cosmo onde coexisto
e, que realmente abriga
incontáveis universos paralelos
está aborrotado de diversas vidas,
Que constantemente trafegam
e, portanto se interligam
nesse cosmo materno
laboratório por certo
dessas civilizações cósmicas
Que nos criaram por certo
para, assim, naturalmente crescermos
e, devido a essa evolução atingirmos
o conhecimento necessário
para, somente assim tudo conhecermos.
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O HUMANO NÃO FOI A PRIMEIRA CRIAÇÃO
Realmente já fora dito
que a mentira é como os boatos
pois, tem longas pernas, de fato,
Portanto quando uma denominação religiosa
como o cristianismo e as suas inúmeras variações
afirma na bíblia que somos a única criação,
Claramente está mentindo
como também manipulando
as massas para esse terrível engano,
Que tanto nos têm destruído
em relação ao verdadeiro conhecimento
que na realidade não sabemos o tempo preciso
Em que realmente estamos como humanos vivendo aqui,
porque o que descobri lendo outrora documentos secretos
e, ao domínio público pela CIA colocados
É, que, somos o quarto tipo humanóide aqui criado
não por Deus mas por seres extraterrestres,
tornando-nos então em seres híbridos, de fato.
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VIDA MONÁSTICA
Tive nessa existência a oportunidade
de vivê-la na realidade
mas não dentro de um monastério
nem tão pouco prisioneiro
a doutrinas na realidade,
E embora quase ter integrado
em uma universidade cristã
mas, naturalmente ter optado
a Teologia não seguir, de fato,
confesso por todos ter sido entendido e respeitado,
Estudando por mim mesmo a bíblia, é claro,
como também participando de estudos bíblicos
nas aproximadamente meia-dúzia
de denominações cristãs que frequentei
nos três Estados em que vivi
Rhode Island, Massachusetts e Havaí,
onde a maioria pertencia
as denominações evangélicas ou protestantes
contanto que no passado se rebelaram
contra o catolicismo, de fato,
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Portanto por ter sido missionário
totalmente deles independente
e, somente por Deus guiado,
conheci e vivi a vida monástica
e, sem nenhum medo atesto,
Nem todos que nela vivem atesto,
foram por Deus chamados
e, esse é o grande fato
até hoje claramente visto
mas pouco elaborado
Porque muitos infelizmente
e, por não terem sido por Deus chamados
não foram realmente batizados
com o batismo divino da humildade
por isso só veem o dinheiro
Juntamente com as posições e os títulos
e, por isso não são felizes, de fato.
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CHOQUE RELIGIOSO
A filosofia da religião
causou e tem causado
violentos choques
a todo aquele que tem essa sede
mas, que realmente não fora por Deus chamado,
Vi isso tanto antes como depois
de mais de vinte anos ter sido um missionário
independente como sempre fui
em tudo na minha vida, de fato,
graças à imensa curiosidade
Que sempre tive de compreender
essas diferentes realidades.
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A IGNORÂNCIA DA INQUISIÇÃO
A ignorância da inquisição claramente revelou
a desgraça da religião que não salva, mas realmente
mata, além de transformar a visão que todos
precisam ter para, assim naturalmente crescer
sem nenhuma mente lavada,
Porque lamentavelmente e, se não tomarmos
cuidado será exatamente isso que a religião fará,
de fato, pois ela tem o poder do homem literalmente
transformar, não porque salva, mas devido
às técnicas aplicadas em seu ensino,
Daí lhe comparar com a política,
pois vejo muitos se tornarem fanáticos
logo após ingressarem nessas seitas
que hoje estão literalmente por todo lado.
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REVELAÇÃO SURPREENDENTE
Além de ser intrigante
é verdadeiramente emocionante
como também surpreendente saber
que os Estados Unidos
quando em 1981, Ronald Reagan
que, profissionalmente já tinha sido ator
e, após na política por um tempo ficar
até presidente dessa nação se tornar,
naquele mesmo ano foi informado pela CIA e
outras alfabéticas organizações sobre a
existência de um tipo de ser totalmente inteligente
mas, que não gosta da gente,
E, apesar de parecer ficção
na realidade isso é pura verdade,
fora dito que Reagan ficou tão apreensivo
que, quando nas Nações Unidas falou
sobre a constante desunião humana
fez questão de mesmo colocando como uma hipótese
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que, se o humano de repente soubesse que poderia
ser atacado por forças inimigas mas poderosas
automaticamente se uniria e deixaria
as suas brigas para trás e, em conjunto lutaria,
isso fora interpretado muitos anos depois
como uma sinalização ao que ocorreu naquela reunião
Que com o passar do tempo ficamos sabendo
porque acabou sendo vazada e em documentos
mostrado que existe nesse universo
um tipo de inseto que se transforma
em sua aparência no que quer,
pouco dele se sabe mas na realidade
fora publicado que eles não gostam da gente
e, de acordo com previsões faladas
são aproximadamente mil anos
tecnologicamente em nossa frente,
portanto contra eles não podemos fazer nada.
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FLORES NOTURNAS

Bem vestidas e perfumadas
seguem as suas estradas
em amorosos encontros
geralmente de uma noite
começando pelos jantares,
E nessa complexidade
de namorados e amizades,
vivem um cotidiano
exclusivamente para o momento
e dizem serem felizes de verdade.
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SIMPLICIDADE
Vi recentemente um documentário
relacionado com os nossos nativos
que muitos vulgarmente lhes chamam de índios
no Alto Xingú, de fato,
onde existem totalmente felizes
apesar da vida realmente simples
que levam, é claro,
Documentário que assim
me fez naturalmente parar
e todo esse modernismo analisar,
porque claramente vi a felicidade
juntamente com a falta de maldade
desses humanos de toda idade
vivendo literalmente às margens
De um rio em nada limpo
mas, onde existem felizes na simplicidade,
daí ter achado bonito
essa filosofia de vida na realidade.
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JARDIM ESTRELADO

O cosmo é um imenso jardim
totalmente estrelado
e, repleto de diferentes astros
como também vidas,
Francamente super inteligentes
e, verdadeiramente bonitas,
que coexistem naturalmente interligadas
nesse magnífico jardim
Realmente infinito
e, de incontáveis galáxias
onde cada flor tem o seu fim,
nesse teatro de vidas vastas.
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BRISA
Gosto imensamente de refletir
meditar, escrever, fotografar,
por isso aqui estou
sob a brisa morna observando
essa paisagem de fulgor,
E assim por um certo tempo fico
simplesmente analisando
e, essa brisa respirando
como também escutando
realmente belíssimos cânticos
De pássaros de grande encanto
e, que, como eu, aproveitam a brisa
como podem e sabem aproveitar.
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EM ONDAS SEGUIMOS
Essa complexa existência
que chamamos de vida
por ser assim que entendemos
surge em ondas recíclicas
por serem frequências, afirmo,
Porque são exatamente isso
que, literalmente movem
esse impressionante universo
em que coletivamente existimos
eternamente digo,
Como também em diferentes formas
geradas por essas ondas ou frequências
impressionadamente controladas.
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CONTROLE E MANIPULAÇÃO
Existimos sob um domínio de controle e
manipulação daí, por essa razão
lamentavelmente existimos em conflitos
contínuos e grande confusão,
Porque na realidade não adianta o que estudamos
de verdade pois, realmente existimos
num gigante laboratório onde, como ratos somos
examinados em violentas experiências, de fato,
Pois, quando pensamos que evoluímos
em estúpidas guerras destruímos tudo que tínhamos
construído, contanto arduamente elaborado
mas, por existirmos num domínio totalmente
manipulado acabamos sendo escravos
Desse domínio que nos vê e fez
sermos nada mais que simples ratos criados,
usados e analisados com esse propósito, de fato.
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PRESSENTIMENTO
Confiem sempre
no seu pressentimento
porque essa intuição digo,
não vem da imaginação
mas sim do coração, afirmo,
E nunca se importem
com a inveja sentida
por realmente não terem
como você a capacidade
de criarem abundantemente de verdade
Para que assim o mundo na realidade
possa naturalmente ver
e, te conhecer com toda justiça e naturalidade
o que para ele de verdade
tens para magnificamente oferecer.
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TEMPLO DO ESPÍRITO
Cada humano verdadeiramente é
um templo do espírito
por dentro de nós termos um espírito
que é o nosso verdadeiro ser,
Por essa razão devemos isso saber
e, sendo assim não abusarmos
o nosso corpo que, apesar de ser mortal
por um determinado tempo guarda
Uma existência sagrada
no sentido de ser divino
e, nesse contexto francamente lindo
quando dele sair eternamente viver.
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LABIRINTOS
Me perco e me acho
em labirintos existentes
nas profundezas da minha mente
sempre ativa, é claro,
E assim existo
como da mesma forma insisto
em tudo claramente entender
para então não viver
Na escuridão por não saber
e, portanto, na ignorância viver,
qual realmente sempre temi
por tristemente noutros sempre ver.

77

DESILUSÕES
As grandes decepções
que passei nessa breve vida
me fizeram ter
desilusões sentidas
por seres que não deveriam
realmente estar nessa vida,
Porque na realidade
só estão aqui tomando espaço
e, devido à grande inveja
que infelizmente sofrem, de fato,
tornam-se seres super infelizes
por não terem a capacidade
Que outros naturalmente têm,
por isso constantemente criam, de fato.
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O HUMANO
Observando esse triste cenário realmente
contínuo de guerras e portanto violências
pelo humano criado, faz-me realmente acreditar
que nunca iremos mudar,
Porque nessa erronea elaboração que, claramente
vejo ter sido uma experiência biológica e
orgânica, esses seres que nos criaram talvez
não contavam que o resultado dessa fórmula
Fosse a violência imbutida em nós, de fato,
por isso criamos tantas guerras devido à violência
existente em nosso sistema contínua e recíclica,
Razão que arduamente criamos e construímos
para logo depois violentamente destruirmos
numa complexa existência onde se misturam
nessa dualidade a alegria e o riso
juntamente com a dor e o pranto
nessa confusa, complexa e bruta realidade.
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TARTARUGAS NA PRAIA
Até a praia nadaram
essas gigantes e belas tartarugas marinhas
para, assim, darem prosseguimento
à reprodução de verdade,
Fazendo na areia buracos
onde desovarão, de fato,
centenas de ovos
quais deles sairão novas tartaruginhas
Que, imediatamente ao nascerem
quebrando a casca dos ovos onde estão,
automaticamente correrão para o mar
mas lamentavelmente a maioria morrerá,
Pois serão comidas por peixes
que, por saberem desse ciclo preciso
pacientemente vos esperam nas águas entrarem
para, assim lhes comerem, portanto vos matarem.
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PÁSSARO SOLITÁRIO

Da janela do meu quarto
sempre vejo esse lindo,
mas solitário pássaro
sempre contente e cantando
num galho firmemente agarrado,
Totalmente amarelado
mas sempre sozinho,
na sombra dessa florida árvore
claramente me mostra
o quanto a fauna e flora
são magníficas na realidade.
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NEVOEIRO
Adoro ver
como também realmente passar
algum tempo simplesmente observando
como também meditando
e, contanto me comunicando
com essa natureza francamente espetacular,
E, por naturalmente ser
totalmente inteligente,
realmente me surpreende sempre
por claramente entender
que, mesmo invisivelmente
estamos naturalmente rodeados
Por seres bons e maus,
que constantemente trabalham
uns em nosso favor
enquanto outros contra nós, de fato,
e nessa dualidade existimos
dias realmente variados,
Hoje por exemplo temos um nevoeiro,
enquanto ontem nevou e choveu
por estarmos no inverno, é claro.
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ENCANTOS E DESENCANTOS

Essa vida na realidade
é uma total dualidade
de verdadeiros encantos
e terríveis desencantos,
E assim seguimos,
amando e odiando
devido aos grandes momentos
que, nessa dualidade passamos
De encantos e desencantos
que, por toda a nossa vida experimentamos.
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CAÇA SUBMARINA
Achei sempre emocionante
além de impressionante
esse esporte tão excitante
intitulado caça submarina
que tantos têm matado
tanto em incríveis acidentes
como também por crimes premeditados,
Mas mesmo assim, de fato,
muitos praticam esse esporte
mergulhando em pleno oceano aberto
onde surpresas por certo
realmente sempre aparecem,
como por exemplo um imprevisível ataque
de um tubarão ou um polvo
E, em nome da verdade e apesar de ser raro,
realmente acontece por todo lado.
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PRIMAVERA
De todas es estações
essa é a mais bonita
por claramente mostrar
literalmente o amor por todo lugar,
Incluindo naturalmente, é claro,
tanto a fauna como a flora,
linda como toda aurora
mas, que agora, rapidamente se multiplica,
Revelando-nos com isso
uma inteligência precisa
como também saber, querer e amor,
alimentando assim o ciclo da vida.
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REUNIDOS NA PRAÇA DOS CICLISTAS
Nessa magnífica São Paulo
e, na praça dos ciclistas
estamos todos reunidos
em prol da esquerda digo,
pois cansou de ser inibida,
Por isso aqui estamos
livremente debatendo o socialismo
porque cansamos afirmo
de sermos ignorantes chamados
de terríveis demônios,
Quando tudo que queremos
nesse continente mais rico do mundo
é a educação, saúde, liberdade e prosperidade
nesse país de verdade
pois estamos fartos de vermos tantas corrupções
Juntamente com impunidades
como naturalmente o desenvolvimento
do autoritarismo como também o racismo
nessa terra abençoada
e super rica mas muito mal manejada.
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VAMOS AS RUAS
Não podemos mais esperar
calados de braços cruzados
à espera que as transformações que precisamos
urgentemente caiam do Alto
nessa erronea mentalidade que Deus nos dará,
Porque realmente toda nação
que passou por tumultos e revolução
literalmente se transformou
e, realmente quase imediatamente mudou,
por isso vejo que irmos a rua é preciso,
Porque obviamente temos
o nosso descontentamento
com esse fascista presidente
que nada fez de real bem
além das esmolas para assim enganar
O povo que desesperado está
graças as suas próprias políticas
que nada deram para o país atesto,
nesse sempre competitivo e complexo
mundo realmente se afirmar.
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BEIJO GAY
Num encontro realmente casual
duas mulheres se encontraram
e, rapidamente trocaram
o que há muito é conhecido
como beijo gay afirmo,
por não tocarem na língua, de fato,
Aparentemente são velhas conhecidas
que, aparentemente não se falavam
provavelmente há bastante tempo,
porque quando lhes vi
estava escolhendo as minhas frutas
e, quando no caixa inteligente
As minhas compras registrei e com o cartão paguei
do ângulo onde estava lhes vi
conversando no mesmo lugar
mas, agora dando risadas
portanto, totalmente animadas
com o que falavam quase sem parar.
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CAMUFLAGEM HOLOGRÁFICA

Em documentos outrora secretos e, pela CIA
elaborados e ao domínio público colocados
e, apesar da grande parte a tinta preta cobrir,
pelo menos para mim ficou entendido
a existência de um esquisito e feio tipo
de inseto extraterrestre mas super inteligente
de aproximadamente seis pés de altura
contanto estamos falando de 72 polegadas
e, que podem naturalmente se transformar
no que quiserem na realidade,
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E, apesar disso parecer pura ficção
na realidade é uma verdade
e, segundo a própria CIA, pelo menos um
desses seres classificados como insetos
devido a sua aparência demonstrar,
pegaram pelo menos um no Canadá
que, por gostar e por lá realmente passear
confesso ter ficado abismado
por francamente isso nunca esperar
portanto continuo aprendendo, de fato,
Esses seres podem se camuflar em qualquer ser
e, isso é entendido como uma tecnologia,
e fora exatamente esse tipo de extraterrestre
que tanto surpreendeu como preocupou
o presidente Ronald Reagan em 1981,
quando em Campo David ficou sabendo
que esses seres há muito que existem aqui
e não gostam de nós, digo.
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PROJETO
Com o amadurecimento aprendi
ser errado se votar em alguém
ou porque está numa sigla política
ou, por realmente simplesmente falar
tudo que gosto de escutar,
Porque finalmente aprendi
porque obviamente vi
que o político tanto esconde como mente,
durante as campanhas principalmente,
por isso temos de cobrar
Para eles detalhadamente apresentarem
o seu projeto na realidade
e, devidamente assinarem e datarem
criando assim um documento
para depois se nos enganarem
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Como geralmente fazem,
então eloquentemente podermos
provar e as suas máscaras retirar
mostrando ao mundo o que nos apresentaram
sem obviamente realizar,
Mas por outro lado,
se o projeto apresentado
for na sua totalidade realizado,
então esse político, de fato,
tem o direito, é claro,
De ser naturalmente reeleito pelo fato
de nos ter antecipadamente mostrado
o seu projeto e ao pé da letra realizado.
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DUAS DIMENSÕES
Existimos sob um sistema que possui duas dimensões
totalmente distintas, mas de grandes proporções,
O primeiro naturalmente aberto qual chamo
das aparências, onde existem as escolas, igrejas
como também os centros de trabalhos
Onde ilusoriamente pensamos que aprendemos
quando na realidade desconhecemos
que por detrás disso é onde estão as verdades,
E, é exatamente aí onde entra a segunda e legítima
dimensão onde os mitos não existem mas,
infelizmente são poucos o que desta sabem sempre,
Pela sua natureza secretiva apesar de ativa e,
constantemente se interligar com seres de outras
galáxias super inteligentes e, que verdadeiramente
estão nos mostrando e, portanto nos ensinando
O que a outra dimensão diz ser ficção ou ilusão
graças a essa divisão que insistem em ter,
na qual, entendo ser em vão.
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VAGABUNDOS

Toda sociedade tem na realidade
aqueles considerados vagabundos
por nada de bem fazerem
por também nada saberem,
Mas mesmo assim protestam
e sempre são contra do governo,
na Europa seriam vistos como anarquistas
devido às bagunças que fazem por certo,
Pois foi por lá onde surgiu esse sistema político
onde livremente acreditam deveriam estar.
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GENÉRICO
É realmente impressionante
o momento em que vivemos
devido à velocidade do conhecimento
e, o tempo existente
onde esses laboratórios comumente têm
para venderem o que inventaram
e ao mundo distribuíram
devido terem apenas dez anos, de fato,
A partir daí qualquer companhia
poderá essa mesma fórmula vender
porque existem laboratórios especializados
em produzir e vender
esses remédios intitulados genéricos
com outros nomes registrados
supostamente mais baratos
com grandes números de vendas
Que lhe dão lucros fantásticos
enquanto como direitos autorais pouco pagam
aos laboratórios que inicialmente vos elaboraram,
daí a lei lhes protegerem por dez anos, é claro,
pois naturalmente bilhões gastam.
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CAPITALISMO
Esse sistema ecconômico praticado literalmente
em todo mundo onde não pode ser evitado
devido ao dinheiro, é claro, lamentavelmente
é totalmente escravista surgiu entre os séculos 14 e 15,
na Europa, obtendo na sua trajetória diferentes versões
onde agora os Estados Unidos lideram, de fato,
Daí claramente observarmos a sua liderança nesse
sistema que, apesar de não ser perfeito literalmente
nos controla, por isso comumente digo que virou
o mundo pelo avesso pois, para muitos obterem
dinheiro tanto se prostituem como vendem drogas,
Criando assim uma complexa história criada
por esse sistema existente em toda praça, apesar de
ser totalmente abusivo e destrutivo, por ter levado
muitos ao suicídio como também ao crime organizado
mas, como toda dualidade, é claro, sempre beneficiou
a classe burguesa que lhe criou, branca, educada
e em todos os sentidos saudável e super farta.
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LUZ

Existirei sempre sob a luz
nessa minha complexa estrada
por sempre tentar entender
as razões que
existimos numa dimensão que sinto
loucamente adorar o poder
em vez de amar o saber
e em sua luz continuar,
Por isso cedo vi
porque obviamente entendi
existirmos numa dualidade,
porque enquanto de verdade
muitos a luz diariamente buscam
existem inúmeros outros
que preferem a escuridão,
devido à ignorância existente
em relação aos fatos.
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PROJEÇÃO HOLOGRÁFICA

Está realmente entendido
pelos peritos afirmo,
desse vasto campo científico
que, existem seres extraterrestres
que projetam holograficamente imagens digo,
Esses seres que isso fazem
tecnologicamente na realidade
e, segundo esses mesmos cientistas
quando comparados ao que entendemos como tempo,
estão realmente mil anos mais avançados que nós,
Seres biológicos e mortais
além de frágeis, de fato.
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SOCIEDADES SECRETAS
Há bastante tempo que estava sabendo
graças aos filmes e os livros
sobre a real existência
das sociedades secretas
mas, pensava serem pura ficção, digo,
Hoje, conforme o tempo ter passado,
agora sei que estava enganado,
porque recentemente vi um documentário
onde ex-agentes da CIA relataram
essas organizações existirem, de fato,
Portanto se isso não for mentira
então o que sempre senti é o correto
e, sendo assim,
tudo que estudei e aprendi
não passam de mitos claros.
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SATÉLITES
O humano de hoje intitulado Homo Sapien
ou, Homo Sapien Sapien, conforme o seu
processo de evolução é ensinado,
é definitivamente um produto
de uma manipulação genética
ocorrida há 45 mil anos, de fato,
Isso já está comprovado que, esse humano
atual é realmente um bebê
quando comparado com as outras civilizações
super inteligentes que não só nos criaram
mas, que há bilhões nele existem
literalmente por todo lado
e, incluindo até mesmo aqui, é claro,
Por isso quando vejo em documentos esse fato
francamente não fico impressionado
em saber que os extraterrestres que se conhecem
por terem sido aprisionados
são pelo menos mil anos na nossa frente
tecnologicamente se falando, de fato,
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realmente me impressiono com a nossa rápida
evolução pois, apesar de sermos realmente jovens
os satélites que já produzimos
Têm a natural capacidade
de ver a mais minúscula moeda
no fundo dos oceanos, desertos ou lagos
por terem a capacidade de mapearem
não somente as superfícies
mas as profundidades e o que existe além delas,
como também fotografar, filmar,
ler os seus componentes e repassar
para as diferentes bases espalhadas
verdadeiramente por todo lugar
Além de lhes usarem como uma arma
que tanto laser dispara
como explode como uma bomba
e, sempre passando precisas informações
por também ser um objeto multifuncional
por trazer informações e imagens
aos nossos computadores
como a televisão e o telefone celular
por interligado a tudo estar.
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REPÚBLICA FALIDA
Analisando a triste situação
desse nosso complexo país
vejo que atualmente somos
uma República falida
devido às corrupções sempre ativas
infelizmente existentes pra valer,
Causando com isso terríveis choques
no íntimo de cada ser
e, com isso drásticas transformações
na maneira de viver
como também tentar entender
a razão disso realmente ocorrer.
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COMPORTAMENTO HUMANO
Uma das coisas que sempre me impressionaram
tem a ver com o nosso comportamento, de fato,
que, quando cautelosamente analisado
vejo que nem sempre é correto
quanto a isso sei ser um fato,
Porque realmente impressionado
vejo muitos sempre culparem
os sistemas que na realidade
foram por nós elaborados
mas, que na realidade não vejo
Ninguém esses humanos culparem,
daí realmente ficar abismado
com o nosso comportamento
de sempre julgarmos ainda que
não a fonte mas o que dela fora gerado,
Causando assim, de fato,
feridas constantes.
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CIÊNCIA

Amo a ciência
e, apesar de não ser um pesquisador
mesmo assim pesquiso
tudo aquilo que me intriga
por não ver nexo nem esplendor,
E assim feliz existo
como se ainda fosse um menino
curioso e realmente faminto
com a ciência e o saber
que, francamente admiro,
Por essa razão assim vivo,
nesse bom viver, digo.
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CÁLICE DE TERROR
O mundo está se transformando
num cálice de terror
onde mortes, sangues e enganos
não são mais cometidos
por debaixo do pano
mas sim, ao ar livre
onde todos realmente assistem
atos totalmente desumanos,
Cálice de terror que assim está mudando
aquilo que entendemos como normas
e, com isso terrivelmente mostrando
o que verdadeiramente somos capazes,
revelando assim uma realidade
impossível de não se dizer
que, realmente somos absurdos
e, essa verdade faz parte
Dessa complexa dualidade
e, totalmente esquisita de verdade.
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VASO DO GATO
Fabricado na forma de um gato
elegantemente sentado
e, de uma cor cinza-azulado,
e, por mim naturalmente chamado
simplesmente como o "Vaso do gato",
por ter evidentemente a sua forma,
Recebi como uma lembrança
pela passagem do meu aniversário
onde, confesso logo gostei
simplesmente pelo fato
do seu desenho singelo
e, por isso pouco visto, de fato,
Ficando realmente aborrecido
por acidentalmente te-lo quebrado,
pois fora feito de uma fina louça
pela antiga Checolosváquia,
famosa pelas suas fábricas
que produziam ornamentos
Tanto em louças como em cristais
e, até hoje tenho uma cruz
produzida por ela, digo.
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EXCURSÃO
Além de adorar viajar
gosto imensamente de conhecer
como também me interligar
com outras sociedades
para, assim na realidade
uma pessoal visão formar,
Por isso naturalmente rio
com o que muitos falam
por pura ignorância, é claro,
por totalmente desconhecer o lugar,
portanto falam por falar...
Talvez repetindo o que ouviram
Na mídia totalmente torta
por serem canais dos governos
espalhando ao mundo
sempre propagandas e erros
e, se a pessoa não viaja
e por si mesmo descobre
Ficará continuamente preso
ao que a manipulada mídia
falsamente nos mostra.
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DEPRESSÃO

Segundo um jornal médico o grande problema
ou, se assim preferir doença totalmente silenciosa
é a depressão, doença neurológica ligada à mente
e, que precisamos tomar cuidado
pelo fato de estar avançando alarmamente,
Li recentemente um artigo que revelava isso,
onde os entendidos claramente afirmam ser a maior
catástrofe desse século, unanimente apontando
o dedo para o excesso de violência criada
juntamente com a falta de oportunidades
que levam a muitos abraçarem
Tanto os vícios como esse mundo, gerando
com isso mais problemas devido às constantes
violências assim como sérias depressões,
chegando impressionadamente a afirmarem
que a depressão de verdade se tornou na maior
ameaça para o homem no século 21 na realidade.
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DISCO VOADOR EM NOVA FRIBURGO
Visitando o meu querido primo
que, para a outra dimensão já passou,
fiquei por uns dias hospedado
num confortável apartamento, de fato,
E, quando o dia estava amanhecendo
fui literalmente despertado
por uma voz que telepaticamente
em claro inglês me convidou
para ir até a janela e olhar,
E, por já realmente estar acostumado
desde criança ter esse tipo de comunicação
à janela caminhei e, antes da cortina
abrir, através dela, incrivelmente o vi
um disco voador
No alto da serra levitando
a poucos metros de onde estava
desaparecendo logo após alguns segundos
enquanto o meu primo e a sua esposa
no outro quarto roncavam despreocupados,
Confesso que fiquei maravilhado pois,
sempre para onde vou por eles sou acompanhado
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PALHAÇO
Palavra realmente complicada
devido às diferenças
que claramente apresenta
conforme o significado
da palavra na sentença, é claro,
Porque naturalmente temos
os geralmente engraçados palhaços de circo
como também, de fato,
os antipáticos políticos
que, evidentemente tornaram-se uns palhaços
Totalmente abusivos
por usarem erroneamente o poder
e, nos mentindo pra valer
e, sempre atolados
nos rolos e corrupções que criaram,
Por isso a palavra palhaço nos mostra
a dualidade sempre existente na nossa
história e, isso é um absoluto fato.
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DESACATOS
Precisamos ter cuidado
com as palavras que expressamos
e, contanto com o nosso comportamento,
porque para uma sociedade
ser considerada avançada,
essas tolas intrigas
têm de acabar de verdade,
Começando com a inveja
entendida como uma questão de mentalidade
vista realmente naqueles
que nada sabem nem fazem
para realmente crescerem
e, por lhes faltar a capacidade
Cobiçam nos outros o que gostariam de ter
apesar de nada fazerem para crescer
para, assim, a sua própria situação mudar.
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MÚSICA DE ELEVADOR
Visitando um doutor
num magnífico edifício
dessa cidade onde vivo
aqui nos Estados Unidos,
confesso ter ficado admirado
tanto com o seu modernismo
como também com a luxuosidade
nele realmente visto,
E, quando finalmente entrei
no seu espaçoso interior
francamente logo gamei
devido o seu desenho e esplendor
e, quando no luxuoso elevador entrei
automaticamente me fascinei,
pois tocava uma bossa´nova animada
qual, logo me deixou na glória.
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A LUA
A lua não foi por Deus criada, como erroneamente
fui ensinado estudando a bíblia
por ser cristão sem denominação, é claro,
Porque sei que Jesus é Deus mas, por outro lado,
isso não altera o fato de que as manipulações
Com o tempo foram feitas, de fato, sem a permissão
de Jesus, é claro, pois li em outros textos
considerados sagrados de uma religião na Índia,
Produzido quase mil anos antes da bíblia,
que, nesse já distante passado deuses até aqui
trouxeram duas luas quando esse universo criaram,
E, com o tempo transportaram uma delas
para colocar perto de outro planeta
porque a lua na realidade é um observatório
onde desse lado do sistema solar nos observam,
Isso agora para mim faz todo nexo, principalmente
após ter lido e sabido através dos documentos pela
CIA elaborados que a lua é uma máquina
Seu interior é oco e repleto de computadores
por seres extraterrestres controlados.
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LETRAS BORDADAS

Fiquei sempre impressionado
com os belos bordados
que mamãe por muito tempo fez
para simplesmente decorar
as fronhas, lençóis e toalhas
que, assim, o visual melhorava,
Ela também tinha
o costume de bordar
grandes e belas letras
nos bolsos de nossas camisas
com as nossas iniciais
como também nas suas blusas,
Que sempre nos deixaram impressionados
com as letras bordadas que eloquentemente
costuradas e, cujas cores realmente adorava.
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TIROS EM PLENAAVENIDA BRASIL

É realmente alarmante
o ponto em que estamos
onde a violência juntamente com o engano
estão lamentavelmente chegando
até mesmo nas Avenidas,
E com isso mostrando
literalmente a todo o mundo
uma guerra perdida,
porque as drogas estão se alastrando
agora até mesmo nas Avenidas,
Onde diferentes quadrilhas se encontram
e, assim, lamentavelmente roubam vidas.
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A FÉ
Se realmente analisarmos
tanto o que falou como o que Jesus Cristo mostrou,
então claramente vejo que a fé
é realmente tudo que preciso,
O motivo disso assim ser
é, que na realidade não tem em nada a ver
com a manipulada religião
pois tudo que existe vive interligado,
Isso é um absoluto fato
mas, que esse sujo sistema
não quer que saibamos disso,
por quererem nos ter sempre controlados.
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REUNIÃO INFORMAL

Não sou um bicho do mato
nem tão pouco antissocial,
mas porque valorizo o meu tempo
prefiro investi-lo sempre aprendendo, afirmo,
Por isso geralmente estou só
pois, isso há muito aprendi,
porque nem sempre as companhias lhe trazem
conhecimento de verdade,
Daí as reuniões informais
serem na minha vida raras,
pois o vazio existente em tanta gente
é exatamente o ponto que deles me afasta.
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RESPONSABILIDADE

A maneira que vejo esse mundo
cada vez mais confuso de verdade
tem totalmente a ver com a realidade
que muitos dos seus existentes
são realmente irresponsáveis,
Por isso estamos onde estamos
e, sempre o dedo apontando
aos outros na realidade
quando a responsabilidade é um ato pessoal
mas, nem todos têm de verdade.
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BEIJA-FLOR
Toda vez que vejo
esse pássaro cujo desejo
é beijar cada flor,
confesso que fico admirado
ao te olhar levitando e quase parado
praticando esse grande valor,
Pequenino e beijador
realmente sentes de perto
o aroma realmente singelo
que as flores silenciosamente soltam
em seu universo
num relevo que se mostra
Ajudado pelo beija-flor
que, assim, beleza mostra.
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MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Estou claramente vendo
realmente num curto período de tempo
o planeta rapidamente aquecendo
e, com isso criando
uma mudança climática,
Qual tem todas as características
de realmente ser irreversivel
e, se infelizmente estiver certo
então lamentavelmente atesto
que, com esse rígido aquecimento
O calor será naturalmente contínuo,
enquanto os plantios e as colheitas
naturalmente incertos.
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A FRAGRÂNCIA DAS FLORES
Sentado no banco estou
totalmente apaixonado
com a fantástica fragrância vinda
desse jardim que francamente sei
me fazer grande bem
por isso aqui estou, é claro,
Porque além de respirar
esse magnífico aroma
sempre realmente senti
que elas também soltam
vibrações que ajudam
o meu corpo que assim
Absorve tudo que as flores suavemente soltam
e, verdadeiramente me causam o bem.
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A RESSUSCITAÇÃO DE UM COMPUTADOR

Repentinamente o meu computador
parou de trabalhar
e, antes de literalmente morrer
na sua tela me informou
que a sua bateria pifou,
E, como ela é o carro-motor
portanto o seu coração
então posso dizer que sofreu um infarte
precisando naturalmente de outro coração
qual chegou imediatamente,
Via Amazon rapidamente
que, ao ser trocado
ressuscitou no ato
e, feliz fiquei tanto por ver
como por naturalmente saber
Que, com esse coração novo
irá por mais alguns anos viver.
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ILUMINADO

Iluminado é todo ser
que, por puro querer
aprende e realmente repassa
ao mundo saber,
Por essa razão admiro
todo ser verdadeiramente iluminado
por achar, de fato,
grandes virtudes em seus atos,
Que assim beneficiam
o bem a todos, é claro.
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A FONTE DO SABER
Deus é a fonte do saber
quanto a isso não tenho dúvidas,
as minhas dúvidas estão
nos que aqui tomam espaço
por serem totalmente loucos
e, as suas condutas
exatamente isso relatam,
E, por saber que Deus é assim
nunca perdi a minha fé
e, assim humildemente prossigo
abraçando sempre os livros
orando e meditando
para, por fim receber conhecimentos precisos,
Por essa razão a todos digo,
Deus é a fonte do saber,
isso esse mundo urgentemente precisa ver.
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JESUS CRISTO
Estudando e analisando
esse Ser desde menino
claramente vejo
que tudo que realmente
tanto falou como ensinou
ser naturalmente preciso,
Porque, além dele mesmo ser
um profeta incrível,
é obviamente também Deus
e, nos mostrou a sua divindade
com os inúmeros milagres
que, por toda a sua vida praticou,
Revelando-nos existir a Trindade
e, com isso a interligação
de todos numa mesma unidade.
em perfeita fé e devoção,
união que até hoje pertenço na realidade
mesmo sem seguir os erroneos dogmas da religião.
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SAMARIA
Lamentavelmente até os dias de hoje
os judeus totalmente discriminam
esse super importante lugar
na história da humanidade
onde até mesmo Deus na realidade
visitou e com uma samaritana conversou
lhe pedindo que lhe desse água de um poço,
É sempre muito bom lembrar
que Jesus realmente quebrou
esse terrível tabú
criado pelos israelenses
devido à ignorância, soberba e cegueira
que vos impedem de claramente enxergar
que somos todos interligados
E, que, portanto, de fato,
por pensarem que não podem se misturarem
com outro ser humano
então, estão assim se prejudicando
por estarem constantemente violando
essa lei universal que até mesmo Jesus
abertamente demonstrou, de fato.
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ESPIRITISMO
Dentre muitas filosofias da religião
acho o espiritismo ser
realmente realístico
por evidentemente entender
e, naturalmente praticar
como obviamente ensinar
que somos, queiramos ou não,
totalmente interligados
como também que o espírito
realmente não morre, é claro,
talvez por ser quântico, de fato,
Portanto calmamente analisando
dentre esse incrível mar
de religiões criadas
pelo homem para com isso ganhar
além do dinheiro também prestígio
nessas farsas sem parar,
vejo realmente grandes similidades
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com o que realmente Jesus Cristo ensinou,
principalmente em relação ao amor
verdadeiramente agape,
pois abraça a todos de verdade,
Daí ver a doutrina espírita ser
talvez mais perfeita que o cristianismo
que, apesar de ter o nome por causa de Jesus Cristo,
com o passar do tempo mudou
e, erroneamente se ramificou
em outras denominações super radicais
como o evangelismo e o protestantismo
que, quando perto analisadas
vejo terem criado uma manipulação
como também discriminação,
por isso para mim não valerem nada.
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CRÍTICACONSTRUTIVA
Desde cedo devemos aprender
a fazer uma crítica construtiva
em tudo que idealizamos
como também nas que publicamos
livres de enganos
e, por isso sorrimos,
Mas esses nossos julgamentos
realmente têm de serem exercidos
sem ofenças digo,
por realmente serem
críticas construtivas,
portanto de caráter positivo, afirmo,
Para, assim, juntos analisarmos
e, nelas nos deleitarmos enfim.
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ESCRIVANINHA
No meu escritório
tem uma escrivaninha
onde escrevo e medito, é claro,
E, onde naturalmente também
possuo vários rascunhos
linguísticos que faço,
Sempre quando obviamente posso
devido à falta de tempo
dessa vida que sem lamentos abracei, de fato,
Pois a minha grande paixão
sempre foi escrever
e, por isso o meu tempo invisto nesse ato.
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CAFÉ SEM LEITE

Pelo fato do meu organismo
não suportar o leite
bebo o meu café pretinho
exatamente como ele é,
E, assim, o delicio
no meu sabor predileto
torrado e estilo francês
por ser o meu gosto predileto.
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BORRACHEIRO
Hoje repentinamente lembrei de uma viagem
que fiz na década de noventa com alguns primos
queridos e uma das minhas tias favoritas pois,
íamos visitar Santa Luzia, cidade onde muitos
familiares nasceram, na bonita Paraíba, incluindo
minha mamãe querida que, como essa minha tia e ela
jamais poderia deixar de lembrar,
E, quando já estávamos mais ou menos na metade
da viagem um dos pneus do carro furou
literalmente a poucos metros de onde residia
um borracheiro onde no seu carro um dos
meus primos levou até Campina Grande para se
comprar o pneu e, para fazer essa história curta,
chegamos na hora do jantar cansados,
pelo sol queimados e esfomeados,
Conhecendo familiares que moram nessa cidade
pequena, mas calorosa de verdade.
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PALANQUE DE PALHAÇOS
Observando o circo político
em que os palhaços estão metidos
confesso que realmente fico
totalmente abismado,
por literalmente ver
promessas vazias, de fato,
Porque, quando verdadeiramente estão
no palco desse perigoso teatro
em seus nunca confiáveis atos,
mentem e naturalmente prometem
para, logo depois se esquecerem
após serem eleitos e, até mesmo muitas vezes,
Porque na realidade não passam de palhaços
legalmente atuando num palanque de inverdades.
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FARÓIS
Sempre admirei os faróis
onde quer que estejam,
incluindo até mesmo
um gigante existente
perto onde resido,
Geralmente são construídos
para chamarem a atenção
dos constantes navegantes
que, diurna ou noturnamente
navegam e enfrentam relevos inconstantes,
Pois com a sua potente luz
guiam continuamente
por onde as embarcações devem passar
para, assim não colidirem e naufragarem
por causa da geografia de cada lugar.
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COSMO INTELIGENTE
Desde criança que vi
e, como adulto claramente entendi
esse cosmo onde coexisto ser
francamente super habitado
por seres que evidentemente nos criaram
daí ser um cosmo inteligente, é claro,
E, recentemente vi
documentos pela CIA elaborados
e ao domínio público silenciosamente colocados
porque a lei lhes obriga colocá-los,
que somente nesse sistema solar
intitulado de via láctea, de serem habitados
sem contarem com as luas, de fato.
Existem 168 civilizações dentre um universo
de 3 trilhões de galáxias
e, onde os peritos afirmam pelo menos existirem
1 trilhão de planetas dentre os quais
1 bilhão é como ou parecido com a Terra
e, por causa disso têm tantos outros seres.
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TECNOLOGIA HOLOGRÁFICA
Nesse universo onde existimos
existem seres super inteligentes
e, verdadeiramente distintos,
E, segundo a inteligência americana
constituída de 16 organizações,
em documentos afirmam
existirem seres de luz,
Não no sentido religioso
que é entendido como o bem,
mas por serem holográficos
e, portanto quânticos, de fato,
Porque isso é uma tecnologia
e, por serem tecnologicamente
pelo menos mil anos da gente mais avançados,
Usam a forma holográfica para criar
aparecer e nos confundir, é claro, pois foram criados
1 bilhão de anos antes de nós, pelo menos
é isso que por mim ficou entendido, de fato.
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TÚNEIS INVISÍVEIS
Somos uma experiência de laboratório
que, claramente não deu certo
e, por naturalmente sermos
uma experiência biológica e orgânica,
somos obviamente mortais e frágeis
por isso os nossos olhos míopes
não conseguem enxergar esses túneis
que literalmente estão espalhados
por todo esse vasto cosmo, de fato,
Porque é exatamente assim que
os seres extraterrestres viajam
e, naturalmente atravessam dimensões,
usando a tecnologia intitulada "Ponto a ponto",
como também atravessando esses túneis
e, a razão para essa grande diferença
tem totalmente a ver com as tecnologias
contanto do avanço de cada civilização
que, em diferentes tempos foram criadas.
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JARDIM
O cosmo é um imenso jardim
onde nele estamos diariamente criando
peças sem fim,
Porque, enquanto esse magnífico cosmo
é um gigante jardim, cada vida nele contida
exerce peças que, assim unidas
Formam um complexo teatro
no existencionalismo das diferentes vidas
nele vividas embora por um curto período
de um tempo qual desconhecemos
até mesmo a nossa própria partida,
Por não sabermos quando irá ocorrer,
por isso sempre entendi sermos abusados,
pois vivemos num fantástico jardim
mas somos ignorantes a tudo,
Incluindo até mesmo a nossa própria passagem,
levando-me claramente crer
que, na realidade somos marionetes
nas mãos desses seres
que nos elaboraram para isso, é claro.
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LITERATURAVIRTUAL
Com os avanços tecnológicos
e, enquanto o governo americano decide
deixar os computadores quânticos
em larga escala para o público serem vendidos,
silenciosamente há muito que criaram e usam
literalmente em 22 sistemas solares
que, com o humano fazem comércio
e, isso é uma realidade,
Porque há muito tempo que estou sabendo
que a próxima geração de computador
é chamada de quântica
e não usará nem o mouse nem o toque
porque será guiada pelo nosso olhar,
mas não os computadores que o governo já trabalha,
porque esses são guiados pela mente
pois pertencem a quarta geração quântica
Realmente trilhões de vezes mais rápidas
e, de fato, multifuncionais.
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DÉCADA EXISTENCIAL
Desde o início dessa década
que recebi claras informações
nas minhas geralmente noturnas meditações
que essa atual década é considerada
como uma década existencial,
pelo fato de ser uma década
considerada de revolucionária
em todos os sentidos da palavra,
Portanto as mensagens em forma telepática
que, durante as minhas meditações recebi
têm a ver com profundas mudanças
de tudo aquilo erroneamente aprendido
pois fora assim que nos ensinaram,
por isso evidentemente que acredito
se tratar da total queda desse atual sistema
totalmente corrupto, de fato.
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ACEITAÇÃO
Estamos sendo enganados
desde a nossa criação, de fato,
portanto estou falando
o que ocorreu nos últimos 45 mil anos,
porque esse é o tempo que nessa forma temos,
pois o humano do passado
fora por extraterrestres recriado,
O ser humano atual é chamado
de Homo Sapien Sapien,
que há 45 mil anos foi tranformado
e, nessa incrível transformação
teve uma mudança genética
que claramente lhe permitiu
que se tornasse bem mais avançado,
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Acontece que durante esse tempo
sofreu manipulações também
vindas do sistema em que vive
errôneos ensinamentos
principalmente o religioso
que, assim totalmente torceram o fato
que somos o produto de várias criações,
E, apesar de sempre ter desconfiado
nessa história devido a fatos
que sempre comigo ocorreram,
aprendi isso lendo documentos
elaborados pela CIA afirmo
e, agora ao domínio público soltados
que, claramente narram essa profunda
e maravilhosa história,
Que não foi Deus que tudo criou, mas sim deuses,
que sei serem extraterrestres.
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DIMENSÕES
Hoje até mesmo a física
abertamente afirma
que as dimensões são um fato,
e o próprio governo americano
há muito que sabe disso, é claro,
Isso ficou absolutamente claro
com os documentos que antes retinham
mas, que ao domínio público soltaram
e, que neles afirmam que dimensões existem
e, que, seres extraterrestres nos proibiram
Que outras bombas atômicas detonássemos
porque tudo que existe está interligado
e, quando detonamos uma bomba atômica
afetamos outras dimensões, portanto lugares,
que nada entendemos na realidade.
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MEDITAÇÃO
Todos os dias pratico
essa magnífica ciência
e, assim, com o cosmo me interligo
e, naturalmente me comunico,
Há mais de vinte anos quando comecei
a praticar essa arte,
li que não poderia ingerir cafeína
para não bloquear essa realidade,
Mas, pelo menos para mim,
constatei isso não ser verdade,
porque bebo o meu delicioso café
e nunca sofri bloqueios na verdade,
Naturalmente medito e recebo
tanto comunicações como imagens
e, apesar disso não acontecer continuamente,
bebo café e depois medito com toda tranquilidade.
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FLORA

Sob uma maravilhosa aurora
me encontro dentre centenas de flores
que, além do colorido
totalmente me perfumam digo,
nesse perfeito esplendor,
E assim vivo
uma vida realmente excitante
qual, observo cada instante
por saber ser breve
mas, principalmente por lhe amar.
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SERES CELESTES
Lendo textos considerados sagrados
por terem sido escritos
em livros religiosos
e, por essas denominações ensinados
e, portanto estudados,
francamente vos entendo
serem reais, de fato,
principalmente os mais antigos, é claro,
E, a particularidade que vejo
independente do ano que fora elaborado
como também da denominação religiosa
atribuída a eles, de fato,
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vem claramente a ver com seres celestes
em seus diferentes textos atribuídos a deuses
que, tanto o que está nesse cosmo construíram
como também os tipos de seres humanos
Que em outros planetas criaram
e, aqui colocaram para povoar,
por todo o cosmo vos pertencer
como também ser um laboratório, é claro,
portanto esses seres celestes
nesses textos mencionados
na realidade criam e tudo criaram,
naturalmente até mesmo nós,
e, os governos desse mundo sabem disso,
daí não entender porque isso não ensinam, de fato.
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CONFLITOS ARMADOS
Esses que erroneamente pensam
que, através dos conflitos armados
conseguem obter tanto o que querem
como pela força impor as suas obsessões
estão redondamente enganados,
Porque a melhor coisa que nos pode acontecer
é de naturalmente podermos respirar
o magnífico ar da liberdade
onde livres aspiramos ser
qualquer coisa na realidade
graças à liberdade que temos,
Por isso achar pura burrice
quando um país outro ataca
criando com isso um conflito armado
com perdas de vidas para ambos os lados,
por essa razão se cautelosamente analisarmos
Veremos que no íntimo não tem vencedores,
pois ambos perdem vidas,
construções e dinheiro, de fato.
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PÁSSAROS DO AMOR
Nessa existência complexa
confesso já ter visto de tudo,
seja em pleno brilho
dessa formosa aurora
ao suave luar da lua
que não deixa a total escuridão ficar,
sempre vejo esses belos pássaros
num amor que acho não conseguirem parar,
Porque seja diurnamente
ou, realmente noturnamente,
estão sempre bem vestidos
como também perfumados,
portanto sempre prontos
para fazerem os seus atos,
seja machos ou fêmeas,
afinal de contas são pássaros do amor
Amam essa vida e o sabor
que surgem dos seus explícitos atos.
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A QUEDA DE UM MONSTRO
O que o mundo está presenciando
lamentavelmente já ocorreu no passado,
o diferencial agora, de fato,
tem totalmente a ver
com os avanços tecnológicos, é claro,
Por isso quando alguém erroneamente decide
quebrar totalmente leis internacionais
e invadir algum país
está infligindo gravemente a sua soberania
como também matando, ferindo e destruindo
Propriedades que não são suas
e, contanto ao mundo mostrando
realmente quem na realidade são,
como agora vemos o caso
da Ucrânia que, de fato,
Ajudada pelos países considerados democráticos,
está literalmente derrubando esse terrível monstro
que até mesmo o lindo povo russo
realmente lhe detesta
e, com esse conflito isso ficou absolutamente claro.
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FLORES NO MANGUE
Numa pobreza constante
no mangue infelizmente existem
nos seus precários barracos
por isso, toda vez que chove forte
realmente desabam,
E, por financeiramente não estarem preparados
então, lamentavelmente ficam, de fato,
à sua própria sorte
e, assim tristemente existem
na teimosa tolice que Deus dará...
E assim, devido à ignorância
por não terem conhecimento,
sucumbem por causa das doenças e os venenos
que constantemente respiram
até literalmente as suas mortes.
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VERSOS
Construo todos os dias versos
de estética e nexo
relacionados tanto ao que vejo
como também naturalmente passo,
Alguns são considerados líricos,
enquanto outros puramente sonetos
mas, existem também os considerados
de cunho periférico, é claro,
Versos que assim são
o meu óbvio entender
dessa complexa criação
assim como do meu próprio ser
Que, por querer procurei sempre o saber
dentre vidas que se passam sem entender a razão
de assim se viver.
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