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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.
3

Hoje, está presente em mais de 150 Antologias nacionais e
internacionais, tendo recebido vários prêmios e colocações de
destaque. Publicou até o presente momento 60 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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POR AMOR
Por amor muitos matam
ferem e mentem
revelando uma complexidade
de fato, sempre presente
e, nessa dualidade existem
traindo continuamente,
Por amor se abraçam e se beijam
e, até se conhecem intimamente...
demonstrando em seus desejos
uma complexa realidade,
pois ao mesmo tempo
que se beijam apaixonadamente
se traem mutuamente,
Apesar de por amor revelarem
profundamente se amarem sempre.
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COQUEIROS GOGÓ DA EMA
Visitando o Nordeste
e, em especial Maceió,
fiquei francamente maravilhado
com a beleza nordestina, de fato,
como também fiquei admirado
com os coqueiros intitulados "Gogó da ema",
por naturalmente fazerem uma curva em seu
tronco lembrando o pescoço de um avestruz,
Mostrando a todos que visitam
uma beleza realmente espetacular
e, verdadeiramente exótica
ao mesmo tempo que é maravilhosa
que, essa natureza gloriosa
pode sempre naturalmente criar,
por isso o Nordeste digo,
realmente tem maravilhas para se aproveitar
Como as vistas na praia de Pajuçara,
por isso as crianças brincam sem parar.
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TRANSFORMAÇÕES
Essa é a década das transformações
tenho francamente recebido isso
toda vez realmente que medito,
por isso vos aviso que se preparem
para, finalmente enfrentarem a realidade,
Porque tudo que nos fora ensinado
incluindo até mesmo a física como
também a química e a matemática
não são as mesmas usadas
nesse vasto e complexo universo atesto,
Por essa razão lhes digo para se prepararem
com o tremendo choque dessa verdade
que em breve será revelado pois,
para o conhecimento na totalidade fluir
os mitos que aprendemos terão de cair,
Porque uma nova realidade está vindo liderada
por Jesus Cristo, essa é a única coisa certa
que a religião atesta e, que todos verão no céu
surgir e a quântica passará livremente a existir
Ou seja, automaticamente nos transformaremos
e, em espírito viveremos com a eternidade
até mesmo tudo passar de verdade.
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ALITERATURA
A Literatura
em sua formação e formosura
tem a obrigação de trazer
sempre algo novo
para que então possa ser
além de lida e relida,
se tornar mundialmente conhecida
e, assim consagrada,
Mas, antes disso ocorrer
e, naturalmente se tornar eternizada,
logicamente tem de ser
boa ou excelente
no julgamento da gente
que a leu obviamente,
é por isso que nem toda Literatura
pelos críticos é aprovada.
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SOMBRAS DE MIM
Todos nós temos sombras
que delas procuramos fugir,
e a razão que não lhe enfrentamos
é porque realmente gostamos
de tê-las e fim,
Sombras que não podemos fugir
pelo fato de não querermos
que esses doces pecados
nos deixem, é claro,
consentindo então que o engano
Produza sempre uma sombra em mim
da mesma maneira que vejo em ti,
porque se cautelosamente olharmos
é a mesma sombra, de fato,
representando em nós o que está errado,
Portanto para não tê-la precisamos, é claro,
mudarmos para que essa sombra deixe de existir.
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FEIRA DE RUA

Era um dia de domingo
quente por causa do verão
e, mesmo antes das oito horas
muita gente nela já estava
comprando para então aproveitarem
boa parte do dia nas praias sem lamentar,
Porque é assim que na periferia se vive
desde que nasci,
confessando que as frutas
juntamente com as verduras
são realmente frescas e mais baratas
do que as vendidas em outras praças.
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MAR DE IGNORÂNCIA
Desde a nossa criação
que somos usados e abusados,
e até realmente sofremos
uma manipulação genética, de fato,
que totalmente nos transformou
no que agora somos, é claro,
Por isso é super difícil
se passar conhecimentos
dessa nossa real história
quando aprendemos por milênios
mitos cautelosamente construídos
francamente até agora,
Daí viver nesse mar de ignorância
numa constante inconstância
devido às desinformações contínuas
que criaram uma terrível dualidade
pois, existem aqueles que sabem dessa verdade
enquanto a grande maioria navega
num mar de ignorância contínua.
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DESIGUALDADE SOCIAL
Nesse belo país tropical
rico pela própria natureza,
existe um nível de pobreza
que não tem explicação,
Porque essa nação é super rica
para que realmente exista
tanta desigualdade social,
ao ponto de tristemente nos tornarmos
um país de pedintes, de fato,
Graças a esses palhaços políticos
como também ao próprio brasileiro
que, por não saber votar
simplesmente ajuda a criar
essa terrível desigualdade social
Num país de tremenda riqueza
assim como beleza natural
mas, que precisa urgentemente entender
que nunca haverá harmonia sem o saber.
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VAMOS MUDAR
Vamos unidos à rua
mas não para quebrar
nem muito menos roubar,
mas sim, para pacificamente mostrar
a nossa total frustração
sem ferir nem tão pouco odiar,
Porque esse grande movimento
que está agora mesmo
corajosamente a se formar
tem como objetivo mudar
esse velho corruptível sistema
com um novo que estamos a formar
Para, assim, definitivamente mudar
e, claramente ao mundo mostrar
que somos capazes de mudar
e, naturalmente reinventar
um novo sistema que assim abraçará
todos sem violência para a mudança se alcançar.
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FORMOSURA DE LUGAR
Além de ter uma beleza peculiar
o Brasil tem uma miscigenação espetacular
que, assim ao mundo mostra
uma nação nunca idiota
por ter sabido se integrar,
E, assim, de cabeça erguida existe
soberana e portanto livre
dentre tantas ainda totalmente racistas
e, que também urgentemente têm
evidentemente de se integrarem,
Porque a realidade é franca
e, se quiserem continuar na bonança
terão obviamente que aceitar
essa natural verdade
e, rapidamente mudarem,
Pois somos todos humanos
apesar das diferenças
ou, se assim preferirem aparências
e, essa é a realidade.

26

ENCABULADO
Fui e sou um ser tímido
e, por isso, geralmente fico
realmente encabulado
com elogios, de fato,
E, por ser um ser acanhado
vivo do mundo isolado
e, quando quero viajar
prefiro naturalmente não me mostrar,
Pois nunca gostei de atenções
procurando sempre dignamente viver
como também constantemente aprender
mas, obviamente sem me mostrar,
Por claramente entender
que um ser não vale por sempre querer aparecer
mas sim, pelo seu saber
e, para isso não tem que se mostrar.
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SER ACROBÁTICO
Aprendi desde criança
sempre ter esperança
como também aprender a me equilibrar,
porque no trapézio da vida
saber se equilibrar é necessário
para podermos os adversários
naturalmente driblar,
Porque queiramos ou não
esse teatro é uma grande competição
e, quem aprende mais cedo esse fato
então obviamente que será mais fácil
evitar realmente cair
por cedo ter aprendido
que a vida requer um malabarismo sem fim.
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AQUARELA
Vejo uma bela aquarela
nesse imenso jardim onde coexisto
com seres verdadeiramente coloridos,
E assim radiantemente vivo
sempre produzindo
literatura de grande formosura
e, periférica digo,
Porque por fim tem totalmente a ver
com essa minha convivência
com essa aquarela onde resido,
Prática e cuja estética
para uns parece ser complexa
talvez por serem constantes criadores
e, portanto seguidores do sistema.
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REPÚBLICA INACABADA
Nessa experiência realmente fantástica
na antiga Grécia iniciada e, pelo incrível gênio
em livro planejada como também intitulada República,
e por todo o mundo lido e copiado, a grande realidade
desse fato é, que, literalmente ficou inacabada,
Porque lamentavelmente outras obrigações
erroneamente vistas devido às constantes guerras
e corrupções como tendo prioridades, a República
tão sonhada por Platão embora no Brasil ter
começado ficou infelizmente inacabada, de fato,
Portanto o que hoje horrorizados vemos
é o maior exemplo quando uma experiência é
introduzida começada, mas como toda construção
inacabada corre o perigo de ruir, e assim perdermos
tanto o momento de verdadeiramente fluir
como até mesmo o seu conceito,
Deixando-nos então ao relento para nos
autodescobrirmos perdidos num labirinto sem fim.
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FALTA DE CONHECIMENTO

Devido à ignorância
muitos erroneamente têm dito
que mistérios existem
e, assim nessa tolice
persistem em seus brutais erros
que, além do medo
escravos do sistema vivem,
Confesso que essa triste realidade
na verdade sempre me chocou
por claramente entender
que os mistérios só existem
para aqueles que realmente
não têm o conhecimento
pois tudo tem uma razão de existir, afirmo.
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TRÁFICO
Para as suas próprias existências
e, já sem esperança
como também paciência
muitos estão abraçando
esse grande engano
na ilusão de assim sobreviverem,
Acontece que o tráfico
tem concorrência mundial, de fato,
e, exatamente como a máfia
entrar realmente não é difícil
mas sim dela se sair,
pois no crime organizado é assim,
Daí comumente muitos chegarem
mais cedo aos cemitérios na realidade.
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POR NÃO SABERES AMAR
Por não saberes amar
realmente perdeste tudo!
Daí viveres no escuro
em contínuas depressões
e, assim, de ti todos afastar,
Porque incrivelmente
nem a ti mesma amas,
caso contrário não te enganarias
com paixões que em três dias
passarão sem lamentos ao esquecimento,
Sem falar desse incontrolável vício
que tens em fumar
tabaco que além do teu bolso queimar,
queima também os teus pulmões
só por não saberes amar.
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18 AGÊNCIAS
As agências da inteligência americana
realmente não param de crescer,
agora são verdadeiramente 18,
que naturalmente tratam de tudo
para, assim, continuarem a crescer,
E, apesar de serem divididas
e pouco realmente delas sabermos,
existem impressionantemente interligadas
e tudo literalmente sabem,
tanto o que se passa na Terra
Como no cosmo, contanto nos ares,
geralmente passando informações falsas
por fazerem parte dessa realidade,
porque as verdades guardam,
soltando algumas em documentos
Ao domínio público que, quando leem,
logo veem que as informações
são de décadas passadas.

34

AVANÇOS TECNOLÓGICOS
Analisando o ser humano desses últimos
45 mil anos que, segundo o que li
fora totalmente manipulado geneticamente,
de fato, tenho realmente visto nesse humano
moderno, num curto período de tempo
avanços que qualifico-os como fantásticos,
Porque hoje, afirmo, esse humano já ter
inventado graças às parcerias com seres
extraterrestres que nos elaboraram,
a tecnologia da invisibilidade através de
satélites que tanto podem filmar, fotografar
como gravar e nos escutar independente
de onde estejamos,
Mesmo se estivermos na rua conversando
com alguém conhecido que nos deparamos
tão grande foram os avanços no campo
da invisibilidade na realidade que, alguns estão
lhe chamando de mágica de verdade.
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COR DA PELE
Fico francamente abismado
que o racismo ainda existe
nesse mundo tão perturbado
pelos estúpidos preconceitos
que tantos maus lhe tem causado,
Tudo por causa de pigmentos
que alguns possuem
que, com isso vos colorem
tornando a sua pele escura
nada mais que isso,
Porque maças podres existem em toda cor
e, portanto devemos ver cada ser
não pela cor da sua pele
mas, o que realmente pode oferecer
para coletivamente podermos
unidos viver e crescer.
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MERGULHO
Mergulhando dentro do meu complexo ser
na tentativa de compreender
todos os meus sentimentos,
por um certo tempo
confesso que me perdi
dentre inúmeros labirintos,
Foi exatamente aí que descobri
que, tudo que existe está incrivelmente interligado
tanto interiormente como externamente
com esse também complexo
inteligente, super populado e vasto cosmo,
além de ser belíssimo, de fato,
Mergulho que assim me mostrou
que tudo tem um espírito
por ser quântico, é claro.
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Tenho ultimamente recebido
realmente diversos convites
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como também escrevi há mais de uma década,
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ser a hora certa de participar.
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SERARTISTA
Sou um verdadeiro apaixonado
pelo mundo das artes,
qual na realidade
participo, de fato,
No meu próprio compasso
devido aos sérios problemas visuais
que, atualmente nesse estado
me permitem escrever,
mas não ler o que escrevi, é claro,
Esse triste dilema ocorre pelo fato
de ter sofrido uma queda de retina
no único olho que ainda leio
devido à degeneração da mácula e o glaucoma,
Mas, por amar a poesia,
escrevo com toda alegria
e, decorando nessa magia
pois, por não poder ler tenho de decorar
Realmente tudo que escrevi,
para no caso de se errar
não ter que tudo apagar
e, assim recomeçar.
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CICLOS RECÍCLICOS
A nossa complexa história
totalmente sangrenta
e, portanto em nada gloriosa
é verdadeiramente cíclica
pois naturalmente repete-se,
levantando-se dos escombros
como também das cinzas
devido às guerras inglórias,
Porque as glórias
são obtidas por esses
que o bem coletivo exercem
e não pelos invasores
assassinos e feitores do mal,
porque o amor desconhecem
e, nos erros do ódio perecem
como monstros que amam o engano
e, por isso existem como tal.
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RESTO
Estou francamente horrorizado
com esse triste fato
que muitos não apenas pensam
mas, praticam, de fato,
Me refiro ao repúdio
sentimento bastante baixo
que, lamentavelmente muitos têm
em relação ao seu próprio irmão,
Por evidentemente não entenderem
que a discriminação
causa profundas humilhações
como também decepções
Pelo ser que ao perceber
que está sendo rejeitado,
quando não se suicida ou pira
ficará para sempre revoltado,
Devido ao fato de ser visto e assim comparado
resto, sobejo, lixo ou rato,
só pelo fato de serem pobres
pela falta de oportunidades
mas também por não roubarem.
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BÚZIOS DO MAR
Caminhando nessa praia
de areia branca e fina, sinto os meus pés
repentinamente se molharem
pelas mornas águas desse mar
de verdadeiramente grande beldade,
Para de repente achar
belos búzios trazidos
pelas ondas que hoje sinto
estarem bem mais fortes do que ontem,
por isso só vi sargaços digo,
Para, então, agora cansado
calmamente me deitar
dentre brancas dunas
carregando na minha camisa
búzios que claramente demonstram
O quanto essa magnífica natureza
além de sábia é viva.
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A PONTE DO AMOR
Nesse imenso parque controlado pelo Estado
e, que pagamos para entrarmos se não somos
membro, de fato, existe mais ou menos
no seu centro um pequeno lago e
uma estreita ponte por seus visitantes
intitulada como ponte do amor,
Nela só trafegam pedestres e, aqueles
que trazem bicicletas ou vêm em suas
motocicletas têm de deixá-los
nos estacionamentos localizados em ambos
lados das margens, porque nessa belíssima
ponte construída em aço e madeira
e, elegantemente pintada de vermelho,
Famílias inteiras vêm para filmar, fotografar,
pintar, escrever ou simplesmente admirar
tanto a enorme beleza existente nesse parque
como também livremente se beijarem e, assim,
eloquentemente renovarem as suas alianças
na paz e segurança nessa linda ponte do amor.
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A FÚRIA DOS VENTOS
Vi abismado na televisão
um grande tormento vivido
por habitantes que insistem
nessa área americana morar
apesar dos tornados quase diários
realizados nesse lugar
e, muitas vezes fora do seu tempo, de fato,
Revelando assim a fúria dos ventos
que, sem lamentos
tanto destrói como fere e mata
seres que por estarem em seu caminho
terão de aguentar as amarguras
causadas pela fúria dos ventos
que danos causam além dos lamentos.
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BAR DA ESQUINA
Situado no bairro da Penha e, bem pertinho
da rua Conde de Agrolongo, um velho português
possuía na mesma rua dois bares onde
na realidade jogos de futebol se viam
através de um telão colocado
em cada uma de suas propriedades,
Certa vez realmente faminto por já se aproximar
das duas horas de uma belíssima tarde
fui forçado a improvisar o que seria o almoço
e, portanto com muito gosto dois sanduíches
de carne comer acompanhado de umas batatinhas.
Com duas coca-colas, perante muita animação
por causa do clássico entre flamengo e vasco
qual, terminou empatado e, por não gostar de
nenhum por ser um alegre tricolor, não liguei
pois não me interessei, apesar de ao longe ver
gente brigando quando o jogo terminou
Exatamente no bar da esquina onde estive e
saboreei uma comida de esplendor.
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GLÓRIAS
Por toda a nossa História
procuramos sempre as glórias
apesar das custas sempre,
Porque se cuidadosamente analisarmos
tudo aquilo que fizemos
para essas glórias ganharmos,
Então claramente veremos
que muitas só conseguimos
graças às terríveis forças
Para alcançarmos esse objetivo,
por essa razão afirmo,
essas glórias são inglórias
Daí realmente deveríamos
devido às terríveis violências
da nossa sangrenta história detalhadamente contar
Como, de fato obtivemos essas glórias
ao preço de vidas preciosas
que insistimos nessa obsessão matar.
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VIDA MODERNA
Devido a nossa natural evolução
seguimos as nossas vidas
como se fossemos robôs,
sempre olhando para o relógio
mas, não mais aquele de outrora
que colocávamos em nosso pulso,
porque agora temos o celular
e com ele nos interligamos sem parar,
Comunicação que assim se tornou
totalmente conveniente
graças à evolução
tecnológica obviamente,
pois nos permite sair sempre
de carro para o escritório
e, às vezes até mesmo de helicóptero,
sem falar nas convenções virtuais
Que os satélites imensamente ajudam
por serem inteligentes e capazes
de automaticamente transmitirem imagens,
sons e muito mais.
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CASCATA

Que bela cascata
se encontra nesse lugar
cujas límpidas águas
correm lentamente sem parar,
Cascata discretamente localizada
dentre uma linda e rara flora
colorida e perfumada,
daí até mesmo as garças
Vêm até aqui para beberem
mas também se refrescarem
do calor intenso desse verão
com toda naturalidade.

48

TALENTOS

O nosso país é repleto
de pessoas talentosas
literalmente por todos os lados da arte,
por isso francamente acho
ser realmente fantástico,
O que precisamos urgentemente fazer
para esses incríveis talentos
realmente não perder
é, naturalmente reconhecê-los
para que possam verdadeiramente crescer.
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MEL
Mel que as abelhas produzem
e, que tanto gosto,
por isso com frutas como,
E até mesmo em carnes
como o fiambre ou a galinha
acho ser delicioso,
Mel que assim
provou com os tempos enfim
ser multifuncional,
Porque, além de ser usado
nos alimentos que comemos ou bebemos,
é também largamente usado
como medicamento, de fato.
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BORBOLETAS NO JARDIM
Abismado fiquei
realmente mais uma vez
ao ver diversas borboletas
calmamente voando
e, as inúmeras flores
coloridas e perfumadas
naturalmente beijarem
mostrando-me assim
tanto amor como graça,
Porque calado estava
simplesmente admirando
esse jardim cujo encanto
verdadeiramente me cala
por radiantemente ver
tanto a beleza como o poder
existente na flora e fauna
que, comumente me encantam e fim.
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IDIOTAS

Se você não gosta de política
o povo de Atenas
no tempo da Grécia antiga
literalmente lhe chamaria de idiota,
Porque realmente a política
faz parte da sociedade
por verdadeiramente lhe mudar,
portanto não seja um idiota
Ficando de fora
alegando de política não gostar,
porque a política legalmente muda
a nação como um todo,
Contanto até mesmo o seu próprio bem-estar,
portanto não seja um idiota
e, participe da política como cidadão
mesmo que seja somente na hora de votar.
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AVARENTO SER
A pior coisa que alguém pode ser
é, um ser totalmente avarento
até mesmo para si mesmo,
por assim lhe proibir de viver,
Especialmente quando esse ser
por ter condições poder
francamente o mundo conhecer
em vez de na ignorância viver,
Afinal de contas precisamos saber
que, vivemos apenas uma vida
dentre as múltiplas reencarnações que teremos
portanto sabendo disso,
Temos naturalmente de aproveitarmos
cada oportunidade que temos
nesse teatro onde o dinheiro
realmente nessa vida física tudo dita, de fato,
Porque sendo um avarento
não apenas perdeste o tempo
em que poderias aprender e ensinar
outros também as suas vidas gozar.
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PELE COR DE ROMÃ
Curtindo o sol
grande parte desse dia passasse
e, graças ao bronzeador
cor de rmoã ficaste,
Para, quando a noite chegar
ires com o teu amor jantar
e, depois de no restaurante jantar
ires até a boate dançar
Totalmente livre e linda
sempre a atenção atraindo
devido a tua bela cor, charme,
fulgor e vigor que tens de verdade.
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QUANDO A POEIRAASSENTAR
Quando a poeira assentar
e, essa guerra terminar
a reconstrução começará
apesar da dor continuar
pelas grandes perdas
dessa intriga que, com toda certeza
na história ficará,
Quando a poeira assentar
esses que incrivelmente se odiaram
terão realmente, é claro,
que voltar a se falar,
por isso sempre vi e por essa razão digo,
apesar dos pesares, oro na realidade
pelos espíritos dos seres que passaram,
Por terem perdido as suas preciosas vidas
devido a um conflito que acredito
se o bom senso tivesse sido exercido
claramente que poderia ter sido evitado
e essa fatalidade não ocorreria, de fato.
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AMANDO SOBRE OS JORNAIS
Após ler para assim saber
as informações que nos querem vender,
vejo você nervosamente acender um cigarro
e, em grandes tragos soltar
a fumaça que cedo irá
todo esse pequeno quarto tomar,
Para em seguida abrir
uma lata de cerveja
e, sobre os jornais toda faceira me chamar
para, assim, no chão por fim,
sobre os jornais por nós lidos
livremente, como sempre, amarmos sem vacilar.
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TRABALHO ESCRAVO
Fico realmente impressionado
por já estarmos
em pleno século 21,
ainda infelizmente vendo
tantos trabalhos totalmente escravos
porque o que realmente pagam
verdadeiramente lamento,
Pois, francamente gostaria de ver
se esses casos fossem revertidos,
o que a burguesia iria dizer
como também fazer,
vendo trabalharem até as suas mortes
sem naturalmente crescer
por ser um trabalho de natureza escravo
Porque mesmo trabalhando arduamente
lamentavelmente nunca subirão,
pois são simplesmente usados
pelo sistema, de fato,
e assim continuarão sempre.
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LINGUÍSTICA
Nesse mundo atual saber inglês é fundamental
tanto para as comunicações
como também quando queremos
ler textos antigos religiosos digo,
Porque realmente todos do idioma original
já foram traduzidos e, pelo menos em relação
ao que sei, inicialmente foram traduzidos
para o alemão e o francês tendo em seguida
as traduções feitas em inglês,
quais predominam nos dias atuais,
Daí a importância de sabermos essa língua
que, todo o mundo agora atina, e alguns
têm em conjunto com outra como oficial,
contanto como uma segunda língua
totalmente natural.
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CHEGOU A HORA
Estou cansado de esperar
para ver esse país melhorar
quando realmente o que vejo
é ele literalmente
em todos os sentidos piorar,
Portanto claramente vejo
que, chegou a hora
de pacificamente mudarmos
essa nação, de fato,
aderindo-a ao socialismo democrático,
E verão que, como a aurora
não somente lhe transformaremos
mas, constantemente teremos
paz e um natural crescimento
e, assim, com o conhecimento
Evidentemente que também brilharemos
como a beleza, vigor e fulgor da aurora.
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SUBLIME
Sublime é tudo aquilo
que, aos meus naturais sentidos
formosamente se revela
como, por exemplo a aquarela
dessa flora e fauna bela,
Sublime é também a natureza
que a todos se revela
mostrando tanto o seu poder
ao magnificamente nos dar
tudo que precisamos para viver,
Sublime também é o saber
com as suas profundezas,
sublime é toda natureza
que, interligadamente existe
e, educados na paz e no amor vivem,
Sublime é o canto de um pássaro,
a flor que seu perfume e beleza mostra,
sublime é toda criação
que em perfeita união
a beldade da vida mostra.
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DEIXEM-ME VOAR

Deixem-me voar
pois, preciso me libertar
para, então mostrar
a todos o que penso
sobre o bem viver,
Deixem-me voar
e, sei que ficarão abismados
com tudo que posso fazer, de fato,
e nesse voo fantástico
permitam-me, é claro, criar.
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ABUSOS FAMILIARES
A principal razão
de muitos serem como são
tem exclusivamente a ver
com a maneira de como foram criados
como também tratados
pelos seus próprios familiares, de fato,
Porque quando um ser
é em sua própria casa
realmente abusado
seja mentalmente
ou, até mesmo sexualmente,
então, se não tomar cuidado
Esses abusos familiares se transformarão
verdadeiramente em terríveis traumas
que, assim, lamentavelmente durarão
enquanto esse ser aqui viver,
portanto em outras palavras,
literalmente lhe destruirão,
muitos urgentemente precisam isso entender.
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VITRINES
Quando era jovem
costumava sempre antes de comprar
as vitrines das lojas primeiramente olhar
e, naturalmente lembrar
por serem por ruas espalhadas
para, então obviamente comprar,
Sem esquecer de mencionar
que aos quinze anos já era um vitrinista
quando nas Casas José Araújo trabalhei,
e isso vigora até hoje
nos negócios virtuais,
graças aos avanços tecnológicos
Quais, também têm vitrines
e, apesar de serem virtuais,
a cada ano vendem mais.
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RAIOS DO SOL

Nessa suave manhã
totalmente iluminada
pelos raios do sol,
me encontro num banco sentado
e, totalmente admirado
pelo magnífico esplendor
existente por todo lado,
Raios do sol que assim
nesses finais dias de inverno
relatam o brilhantismo desse astro
a nossa estrela-Mor,
que diretamente ajuda
com a realidade da vida
com as suas vitaminas e calor.
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FORÇA DE VONTADE
É realmente importante
termos todo instante
força de vontade
para, assim na realidade
sempre vencermos
literalmente em toda ocasião,
Porque somente assim
que, realmente venceremos
verdadeiramente cada momento
acompanhado das surpresas
formada por obstáculos
Que, naturalmente temos de enfrentar
para, evidentemente se poder vencer,
daí ser realmente importante se ter
muita força de vontade
para, então a vitória de verdade
podermos então conhecer.
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A DRAMATURGIA
Dentre as realmente diferentes
formas de artes
sempre vi na dramaturgia
a mais difícil na realidade,
Por, de fato, misturar
através dos seus atores
a poesia propriamente dita
através das palavras,
Porque o teatro com as suas peças
belíssimamente nos revela
com os seus dramas até mesmo liricamente
a dramaturgia, ou seja, essa arte expressada.
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ARISTOCRACIA
Nunca realmente gostei
da aristocracia
proveniente da monarquia
onde quem manda é o rei
contanto o imperador ou ditador,
Que nunca a ninguém ajudou
a não ser a si mesmo,
daí amar o socialismo
democrático, é claro,
pelo governo, de fato, todos ajudar,
Portanto totalmente diferente
da aristocracia que sempre
quer ser servida sem nada em troca nos dar.
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MISTICISMO
Devido à terrível ignorância
exercida pelo povo
claramente vejo
nessa sociedade flagelada
grande grau de misticismo
que, na realidade não leva a nada,
Isso lamentavelmente ocorre
por causa das inúmeras crenças
na sociedade espalhadas
e, largamente praticadas
mas, que, se observarmos
escurecem muitas estradas,
Porque naturalmente somos
seres espirituais e não precisamos
dessas crenças totalmente erradas
além de serem realmente manipuladas,
sejam livres e abracem o cosmo
porque ele é a nossa casa,
porque o misticismo não nos leva a nada.
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MORTE
Por realmente sermos
frutos de uma criação
tanto biológica como orgânica,
então estamos sujeitos a morrer
e, portanto não sermos
em relação a matéria eternos,
Mas, porque claramente vejo
que essa experiência
de criarem esses corpos
dentro deles esses seres colocaram
um espírito, ou seja, uma energia
totalmente quântica, de fato,
Então vejo que a morte também abrange o espírito
por incrivelmente ser reciclado.
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DIVERSIDADE DO SER
Cada ser deve fazer
aproveitando a sua liberdade
tudo que realmente quiser e puder
contanto que não prejudique
nem o ambiente onde vive
nem o próximo na realidade,
Essa diversidade vejo
literalmente em todo lugar
por causa do fato
de realmente sermos
naturalmente criativos
e, por causa disso constantemente criarmos,
Aprendendo sempre novas técnicas
e, com isso, expandindo o conhecimento
mas nunca de uma forma singular.
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ABUTRES
Rapidamente comendo, os vi
na areia da praia
restos de um corpo
pois estavam famintos,
E, calado ao longe observava
no início dessa manhã ensolarada
a incrível complexidade
disso que entendemos como vida,
E logo refleti na criação
que, sem ilusões recícla-se
nesse universo complexo
onde os diferentes seres
Lutam constantemente para sobreviver
e, onde geralmente o mais forte vence sempre.
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A SEUS PÉS
A seus pés vivi
por causa do meu grande amor
mas, certo dia vi
que tudo que fiz
para ti não contou
E, sendo assim decidi
a mim mesmo dar valor
e, dos seus pés saí
vendo por fim,
um mundo cheio de esplendor,
Foi exatamente aí
onde claramente entendi
que nem todos realmente conhecem o amor
e, portanto posso dizer
francamente não valer
A pena se viver
aos pés de ninguém,
pois quem verdadeiramente ama
naturalmente só quer o bem
e, contanto, nunca causará dissabor.
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POESIA PERIFÉRICA

Vivi sempre na periferia das cidades
daí por essa razão
desde criança ter visto
a tremenda desunião
existente entre a gente
e, sem nenhuma piedade,
Por isso até mesmo um livro
totalmente poético
narrando sobre essa realidade escrevi,
além dos inúmeros versos
onde claramente atesto
essa absurda verdade.
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ESTADO PARALELO
Da maneira que vejo
o povo realmente se cansou
de verdadeiramente ser abusado
por serem pobres e de cor,
E, assim, realmente revoltados
há muito que criaram
um Estado paralelo
incrivelmente organizado
Do crime, é claro,
na tentativa de combater
essa terrível desigualdade
como também a fome, de fato.
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VALSA
Dançarei a valsa até onde puder dançar
e, quando me cansar então me sentarei
e feliz celebrarei com um grande jantar,
Alegre por saber que fiz como quis e pude
sempre o bem, daí eternamente ouvir
apesar de não mais dançar
essas músicas realmente belas
Nos meus ouvidos soarem por serem sempre
abertos ao nexo, apesar de hoje serem vistos
como complexos, literalmente em muitos lares
devido às maldades que cultivam sem pensar,
Por isso a valsa na realidade desconhecem
nesses lares de vícios e abusos sem parar
porque escolheram dançar outra música de
verdade, realidade que aceito mesmo sem gostar.
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CAUSA
A minha nobre causa
tem totalmente a ver
com a liberdade
e, apesar dessa luta ser
realmente em versos
faz-lhe naturalmente
revolucionária por certo,
E assim eloquentemente vivo
escrevendo continuamente
poemas que relatam comumente
tudo que constantemente vejo
dentre tantos relevos
de praças nunca ausentes,
Causa que desde cedo segui
e, seguirei nessa linha sempre.
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RESSENTIMENTOS
Essa guerra que estamos vendo tem a ver com
a burrice como também discriminação realizada
quando a Rússia existia como a URSS, e,
apesar de ser uma das ações que venceu
a segunda guerra mundial não foi convidada
para integrar a OTAN, devido as suas
ideologias quais, continuam até hoje,
Mas, o que é mais impressionante
é, que, livre e rapidamente depois da segunda guerra
mundial, formaram a organização das Nações Unidas
e, por terem sido os países por eles considerados
vencedores, colocaram a Rússia na sua cúpula
que inclui cinco países e que na realidade são os que
mandam no mundo de verdade, pois têm o poder
de vetar qualquer lei, esses países são a Rússia,
Estados Unidos, China, França e Inglaterra,
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Mas por absurdo que pareça apesar da Rússia
se encontrar na Europa, como narrei outrora
lamentavelmente não fora convidada para integrar
a OTAN, e os Etados Unidos embora esteja
geograficamente localizado no continente
das Américas, lidera a OTAN e pra ela vende
armas e, até hoje cria essa guerra fria
Tudo por causa de ideologias, poder e essas vendas
de armas e, se isso não bastasse sempre mentiram
dizendo a Rússia que a OTAN não se aproximaria
do seu país de verdade quando na realidade
o cercou, portanto como observador realmente
sempre vi isso, por isso a única solução
para esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia
que já fora parte russa nos tempos da URSS,
Será urgentemente aderi-la a OTAN
e colocar os Estados Unidos no seu lugar.
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APARANDO AS ARESTAS

Esse governo atual
no mundo o Brasil desmoralizou
como também provou
ser um total fiasco,
Portanto vamos nos reunir
e, gentilmente podar as arestas
dessa maravilhosa roseira
que em muito breve irá se abrir
Primeiramente em toda América Latina
com o seu magnífico perfume,
para em seguida cativar
o resto do mundo que ao nos olhar
Naturalmente também desejará
a democracia socialista por educar
assim como proteger todo ser
porque claramente verá
Ser o melhor sistema para se ter
por as pessoas proteger e não abusar.

79

VITÓRIA DA ESQUERDA
Quando era estudante
participei nas ruas em Recife
de passeatas estudantis que clamavam
por uma plena democracia, de fato,
Mas o que nunca pensei
porque não fora isso que sonhei,
foi ver um país realmente flagelado
por causa das corrupções, é claro,
Por isso outra vez estou me reunindo
e, em prol da esquerda pedindo
por uma total união
para, então colocarmos um chega
Nessas mentiras e roubos
e, unidos a esquerda elegermos
para assim conseguirmos
mudar essa triste situação,
Porque o Brasil é um país riquíssimo
mas, a grande maioria do povo dessa nação
passa fome e não é letrado,
essa é a grande razão
Que a esquerda unida
facilmente vencerá essa eleição.
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PLENITUDE
Somos todos sonhadores
mas, nem todos são idealizadores
e, é exatamente aí
onde realmente devemos mudar,
Porque temos a obrigação
de sempre vigiar
o estado em que nos encontramos
para, assim, quando virmos o engano
Tentando fincar
então imediatamente atuarmos
para não apenas nos salvarmos
mas, também os outros, de fato,
Porque, para na plenitude chegarmos
temos de nos educarmos
para então criarmos
uma vida interligada em prol do bem-estar.
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INSETOS TRANLÓIDES
Talvez vocês possam pensar, isso que aqui estou a
narrar ser pura ficção, até mesmo eu preferiria que
fosse, mas não é e, como sou em prol da verdade,
então aceito a realidade como ela é,
Esses insetos que podem chegar perto de dois metros
realmente existem e não somente aqui, porque eles
estão espalhados por todo esse sistema solar,
se multiplicam rapidamente, são em grande número
e são totalmente inteligentes,
Em relação a tecnologia estão pelo menos mil anos
na nossa frente, um foi pego no Canadá mas morreu
após um ano no cativeiro ficar, não lá, pois foi
transferido para os Estados Unidos, como aconteceu
com outros extraterrestres pegos no Brasil,
Fiquei sabendo disso através de documentos outrora
secretos, mas ao domínio público colocados atesto,
em Campo David foram falados quando Ronald
Reagan era o presidente dos Estados Unidos
em 1981, esses insetos intitulados tranládios
controlam a gravidade e na realidade
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Têm o poder de se automaticamente transformarem
naquilo que quiserem para se camuflar,
geralmente e conforme os documentos
se transformam em animais ou em humanos louros
mas, quando fora visto depois de morto sua forma
de inseto aos nossos olhos é feia e marron
porém vista no microscópio é multicolorida,
De acordo com os cientistas que tanto conversaram
telepaticamente em inglês, falam todas as línguas
existentes nesse universo e também produzem
para enganar imagens totalmente holográficas
e, viajam por todo o cosmo
usando a tecnologia de tunel quântica
E até mesmo o que entendemos como tempo
consegue totalmente embaralhar e automaticamente
criar, tornando assim o passado ou o futuro
numa forma presente e onde claramente mostra
como num filme, mas holográfico,
como nascemos, vivemos e morreremos
sendo demonstrado no presente,
porque tudo com eles tem a ver com tecnologia
por serem mais de mil anos da gente avançados.
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PESADELO
Essa noite tive um pesadelo
que um ex presidente seria assassinado
calando assim o mundo inteiro
sobre esse triste fato,
Porque vejo estar preparado
apesar da sua idade,
para abraçar os problemas
que não faltam de verdade,
Espero isso nunca acontecer
porque a visão que tenho
como também o que vejo
é, que, o mundo está saindo
Da direita que erroneamente abraçou
e, rapidamente abraçando
o socialismo democrático
com amor e vigor, pois viram
ser o melhor sistema político, de fato.
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LUZES NO CÉU DE SÃO PAULO

Recentemente vi um vídeo
que me deixou fascinado
onde o seu feitor
da janela do seu quarto
em um edifício alto
por também ter filmado os carros
trafegando numa rua embaixo,
Luzes no céu em plena São Paulo
cidade francamente fantástica,
mas que pouco conheço
exatamente como esses seres
que, aparentemente nos visitavam
em suas naves que luzes pulsavam
numa noite totalmente clara.
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REPÚDIO

Repudio todo aquele
que o mal faz
sem realmente se importar
com o bem do próximo,
Por infelizmente não verem
devido a sua sede pelo poder
que, com isso ferem e maltratam
seres que com eles poderiam
juntos crescer na realidade.
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ANO NOVO VIDA NOVA

Nesse novo ano
e, numa nova resolução
sigo no caminho da aurora
destemido e nunca em vão,
E, com isso, uma nova vida
de agora para frente terei,
mais uma vez totalmente acreditando
na esperança que sem enganos
sempre abracei.
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VITÓRIA

No passado os meus camaradas
de grandes lutas pelas praças
pela cidade de Recife
animados celebrávamos
todas as pequenas vitórias
quando juntos em coro gritávamos
a luta continua e a vitória é certa!
Esse era o nosso lema
e, com isso ficávamos animados,
Éramos todos muito jovens
como também totalmente verdes
mas, é, que pela primeira vez
além de podermos votar
conseguimos derrotar a Arena,
votando no outro e único partido
intitulado MDB, e a partir dessa eleição vi
esse grande movimento pela democracia se espalhar
e, literalmente todo o Brasil tomar.
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DESABAFO
Muitos no passado me acusaram
de ser um vagabundo comunista
e, às vezes também me chamavam
de terrorista socialista,
somente pelo fato
de detestar a direita, de fato,
Porque desde o início vi
as inúmeras injustiças
cometidas sem serem investigadas
e, portanto punidas,
ocorrendo sempre contra os pobres
geralmente pretos e nativos,
Incluindo as constantes perseguições
aos esquerdistas, mulheres e gays,
que assim sempre tiveram as suas vidas marcadas
por esses que erroneamente pensam
serem melhores como também superiores
quando na realidade não passam de assassinos
de vidas totalmente sagradas.
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ACONCHEGO
No aconchego das palavras
por mim eloquentemente narradas
feliz me deleito
por causa do amor e jeito
assim como o grande relevo
das expressões narradas,
E assim relaxadamente me deito
numa rede vasta
como são os meus pensamentos
que digitalmente
ou, simplesmente na ponta do lápis
e, num papel branco escrevo com vontade
Sempre na liberdade de saber
que voarei se assim entender,
daí em pensamentos
nessa rede sem lamentos rir
e, nesse aconchego de palavras e relevo
na poesia adormeço,
Despertando com a luz de uma nova aurora
gentilmente me convidando para as letras retornar.
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A CASA DA COLINA
Toda vez que vou ao Canadá
seja de ônibus ou carro
da estrada ao longe avisto
um bela e pequena casa
localizada no alto de uma colina
que dá um tom de graça,
Enquanto ao seu redor
vacas leiteiras no pasto
dão com as suas pretas e brancas cores
um cenário de fazenda
com o cheiro do estrume e do leite
penetrando na narina de toda gente
Que entusiasmada viaja
no sentido Norte,
onde a beleza e a educação
nunca estão ausentes
nesse país super frio, mas que sempre
estendeu aos imigrantes a sua mão.

91

VERÃO NOS TRÓPICOS
Muitos ultimamente estão
veraneando nos trópicos
nas ilhas caribenhas
e, no caribe passam a ver
além da cultura e da culinária
um estilo de vida que nunca pensavam existir,
E, nesse processo de adaptação
muitos terminam retornando
e, assim, por muitos anos
retornam em cruzeiros
ou, simplesmente de avião
porque aprendem a gostar da nação
Como também do estilo de vida
que o caribenho vive em plena união.
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VÂNDALOS NA CHUVA

Fiquei realmente impressionado
ao ver, de fato,
vândalos quebrando, sujando e roubando
na praia que outrora
banho de mar tinha tomado,
O que realmente me surpreendeu
é, que, fizeram esse grosseiro ato
realmente em plena chuva,
mostrando com isso que nem
com eles mesmos se importam
caso contrário na chuva não estariam, é claro.
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BORBOLETAS AZUIS
Amo realmente toda natureza
por claramente ver
inteligência, querer, beleza e poder
tanto na fauna como na flora
que me admiram com o seu viver,
Por isso nesse imenso jardim fico
caminhando ou simplesmente sentado
no banco calado observando
todo esse encanto em que me acho
nesse pequeno paraíso, de fato,
Para, repentinamente ao meu lado
lentamente voando passarem
duas borboletas azuis
cujo tamanho e beldade
me deixaram fascinado na realidade,
Tanto pelo que são como por tudo que representam
nesse universo de tranquilidade,
beldade e união de verdade.
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HORIZONTE POÉTICO
Tudo que no horizonte vejo
graças a esse relevo
é totalmente poético
porque é exatamente assim
que tudo construo
nas delicadas linhas atesto,
Seja digitalmente
ou, no branco papel
que, sempre borro naturalmente
devidos às contínuas mudanças
das diferentes narrativas
por mim eloquentemente construídas,
Pelo menos é assim que vejo
nesse meu horizonte poético
de narrativas sempre construtivas.
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ESTRADAS AO VENTO
Em grandes desalentos
e, totalmente desanimados
suas tristes estradas seguem
ao vento sempre,
Sem estudos nem tão pouco trabalho
como ciganos vão
caminhando nessas estradas
realmente empoeiradas,
Sem verdadeiramente saberem
como o próximo dia será
num absurdo Deus dará existem
totalmente na contra-mão.
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XADREZ POLÍTICO
É interessante se ver
esse xadrez político
jogado dentre os partidos
pois, claramente vejo
ser um jogo de desejos
contanto de interesses
onde vemos os egos desses
que, assim, livremente se elegem,
Xadrez político que então
naturalmente depende
dos que melhor souberem jogar
esse jogo manhoso
mas, realmente perigoso,
porque em muitos casos
leva muitos mais cedo ao buraco
devido às inimizades ou fracasso
Por obviamente se ver eliminado
lamentavelmente se suicidaram
pela derrota não poder aceitar.
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APARÊNCIAS
A escravidão realmente nunca acabou
porque a lei Áurea verdadeiramente ficou
somente no branco papel
guardada num armário de terror,
Porque por mais de quinhentos anos
que literalmente estamos
prisioneiros da burguesia nesse engano
por saber que o racismo existe
Mas, que a burguesia insiste em não admitir
e, é exatamente aí
onde as aparências persistem em esconder
os horrores que no cotidiano existem para valer.
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COMIDA NO PRATO
Literalmente o maior fiasco
desse terrível governo atual
está diretamente ligado
com a economia, de fato,
Pois, passarem a criar
um programa desse jeito mostra
a falta de competência por não melhorarem
a vida dos brasileiros,
Porque em vez do governo criar trabalhos
elaborou um sistema de dar esmolas
aumentando com isso a fome
como também a desigualdade,
Num país gigante e rico na realidade
mas, lamentavelmente racista de verdade.
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FANATISMO

A ignorância religiosa
juntamente com o fanatismo
estão não somente dividindo
a nossa já frágil sociedade
mas também criando
um terrível ódio em seu seio de verdade,
Sem falar no fanatismo político
hoje totalmente desenfreado
e, como sempre cego
como também manipulador,
porque além de constantemente mentir
promete o que não pode cumprir.
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TRABALHO ESCRAVO
Essa triste realidade
conheci de perto
por também ter feito parte
no passado de verdade,
Por isso aqui atesto
não ser um problema de cor
mas sim de caráter econômico,
porque os burgueses somente
para os seus bolsos olham,
Por isso revoltado saí
pois, claramente vi
que, quem estar no poder
nunca deixará, podem crer,
E, por violência não suportar imigrei,
vivendo muitíssimo melhor e feliz nesse lugar.
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SANGUE E VINGANÇAS

É realmente incrível
tanto pela mídia ler
como também até mesmo por outros se saber
de crimes realizados
simplesmente por causa das vinganças, de fato,
Porque é exatamente assim
que muitos perdem as suas vidas,
pois são assassinados
geralmente brutalmente,
enquanto a justiça propositadamente olha de lado.

102

CIDADE

No passado sempre gostei
de viver nas cidades
por gostar de ver
movimentos, de fato,
Hoje já sexagenário
prefiro o campo
por claramente oferecer
paz e uma vida formosa.
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CAVALEIROS DO NADA

Em seus cavalos vão
seguindo por longas estradas
e, com a espada na mão
ferem e matam em suas invasões danadas,
Por isso vos qualifico
cavaleiros do nada,
porque hoje ferozmente invadem
para no amanhã pagarem
Pelo tudo que fizeram
à força de verdade.
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TRANSFIGURAÇÃO
Sou um eterno apaixonado
pela Literatura que, de fato,
constantemente se transforma
e, nessas contínuas transformações mostra
como verdadeiramente o humano é versátil,
Para, assim, naturalmente seguir
o seu percurso natural
ou seja, sempre se transformando
e, portanto mudando
literalmente em todo o mundo,
E nesse realmente complexo
vejo nessa constantes mutações
diferentes realidades,
claramente vistas nas narrativas
que o homem escreve com vontade.
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CÂNTICOS NA MATA
Diferentes sons e tons
por mim são ouvidos
nessa amazônia que sinto
estão terrivelmente destruindo
devido à ganância e ignorância
desses que somente nisso pensam,
E nesse horrível processo
estamos verdadeiramente ofendendo
pois, tanto a flora como a fauna
lamentavelmente estão padecendo
massacradas pelas terríveis queimadas
que lhes matam sem lamentos,
Mas mesmo assim escutei belíssimos cânticos
livremente me mostrando
como se fossem prantos devido ao tormento
por todos passados e em conjunto expressado
pela última vez.
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MORENA
De cabelos lisos e pretos
e uma estatura mediana,
com uma bela cintura e bunda
essa é a real descrição
da mulher morena do meu país,
Cujo sorriso magnífico
e seus lindos seios,
essa sereia totalmente livre
a todos sutilmente exprime
a beleza dessa natureza nunca morta,
Por ser sempre gloriosa
como verdadeiramente charmosa,
cheirar como toda rosa
e, com a sua prosa dengosa
realmente conquistar a quem lhe olhar,
Morena que assim existe
por saber tanto viver como amar.
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FIM DA PICADA
Os constantes absurdos
feitos sem limites
a mim naturalmente provam
que, as imbecilidades persistem,
Realidades que insistem em revelar
que o homem de verdade
por não saber amar
destrói o seu próprio lar,
Comportamento que afirmo ser
o fim da picada
exatamente por causa
de nunca se encontrar,
Daí tantos danos causarem
em tantas estradas,
só por não cuidadosamente pensarem
no mal que causam sem hesitar,
Revelando assim uma realidade
que, realmente tremo ao olhar.
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ESPÍRITOS DE LUZ
Nesse cosmo onde coexisto
existem seres que são espíritos
cuja luz digo
ao seu redor tudo iluminar,
Esses seres não possuem um corpo
daí livres suas vidas seguirem,
são totalmente energéticos
portanto quânticos,
O meu irmão já lhes vira algumas vezes
e, animado nos contou
que, quando no quarto esse ser repentinamente
entrou, tudo iluminou, de fato.
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REALCE
Essa sofrida sociedade
tem em sua miscigenação
o realce que precisamos
da cor sem vaidades
pois, o mundo na realidade
aqui está de verdade,
Realce que assim
naturalmente mostra
com o surgimento de toda aurora
essa maravilha e complexidade
formada pelas misturas das raças
que nos dão esse colorido de verdade
Que, de fato, tanto realça
nossas praças de verdade.
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ECOS DE REBELIÕES
A história nos ensina
ser realmente recíclica,
por isso com o passar do tempo
realmente sempre vemos
como também escutamos
ecos de rebeliões
virem nesses ciclos,
Contínuos mas imprevistos
devido às mentalidades
que muitos infelizmente ainda têm
por pensarem serem superiores
como também devido ao medo,
daí maltratarem e discriminarem
ferirem como matarem,
Nessas sempre contínuas ondas
de revoluções e maldades.
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ORAÇÕES, FLORES E LÁGRIMAS
A história se repete
no velho continente
e, com isso muita gente
tanto está sofrendo como morrendo
devido aos conflitos
lamentavelmente nunca ausentes,
Causando assim calamidades
devido aos combates sangrentos
que ferem, matam e desalojam
milhões de pessoas que assim
ao Deus dará viverão
como refugiados por indefinidos tempos,
Deixando-lhes além de traumatizados
totalmente desmoralizados
nesses conflitos sem fim, de fato,
enquanto por outro lado
dessa complexa dualidade,
orações, flores e lágrimas são realizados
Pelos que ainda têm uma consciência
nesse mundo tão conturbado.
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O SORRISO DE UMA CRIANÇA

É realmente bonito se ver
o sorriso de uma criança
totalmente inocente
e verde como a esperança,
Com a sua dentição completa
totalmente branca e livre de cáries
quase constantemente sorri
mostrando a todos enfim
Um sorriso realmente super lindo,
vindo de um ser que sorri por prazer
por naturalmente desconhecer
a maldade existente em cada ser.
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ADEUS!
Confesso que fiquei
bastante emocionado
ao ver na televisão, de fato,
uma cena de despedida
entre uma linda família
ucraniana cuja maioria eram crianças, é claro,
Os adultos falavam três línguas,
ucraniano, russo e inglês,
ambos são Professores de uma universidade
situada na capital de sua cidade e país
intitulada Kiev, mas que agora
estava sendo atacada pelos russos na realidade,
Por isso na fronteira com a Polônia
abraçados se beijavam
enquanto a mãe de quatro belas crianças
que, também é uma Professora,
chorava e adeus dava
pois ele ficara para defender a sua pátria, é claro.
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NOSSA SENHORA
A filosofia da religião
tem naturalmente
tanto o seu dogma
como também uma complexa história
tanto contada como narrada
mas de versões variadas,
A razão disso ocorrer
tem diversos motivos,
sendo o fator linguístico
assim como o próprio tempo
os fatos principais para isso,
daí as inúmeras histórias sobre essa virgem
Variarem conforme as traduções de origem
como também com o passar do tempo,
mas mesmo assim verifico sem lamentos
que, o que realmente nunca mudou
é o caso dela ser, de fato, a mãe de Deus
por lhe ter em seu ventre carregado
e as profecias isso mesmo terem confirmado.
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CINZAS DE UM CICLO
A nossa sangrenta história
e, por isso, em nada gloriosa,
nada mais é do que contínuos ciclos
que, portanto vêm e vão,
Contanto nessa dualidade existimos
de contínuas construções e destruições,
processo complexo e sem nexo
qual, agora horrorizado estamos vendo,
Guerras essas que também ocorreram no passado
qual, das cinzas de um ciclo vimos.
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SOCIALISMO RELIGIOSO
Analisando as doutrinas religiosas
das cinco maiores religiões
Cristianismo, Islãmismo, Judaísmo,
Hinduísmo e Budismo,claramente vejo
nessas denominações religiosas
o socialismo sempre presente
em seus ensinamentos,
E até mesmo se olharmos o que
Jesus ensinou, de fato,
ou, se não aceitarem isso então vejam
o que Deus ensinou através
dos seus dez mandamentos
e, claramente verão ter sido
o que qualifico como socialismo religioso,
por verdadeiramente cuidar de todos, afirmo.
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PERPLEXO
Perdi as palavras
e até mesmo momentaneamente a minha fala
ao perplexo ver
a pobreza tão rapidamente crescer
sem que ninguém nada faça
em relação aos mendigos
que rapidamente se acumulam pelas praças,
Cenário cuja graça
outrora vista por todos
em vez daquela contínua alegria
por mim mesmo verificado
fora substituída pelo medo
por causa das terríveis violências
por todo lado vivenciada,
Daí estar realmente perplexo
com o que os políticos fizeram
nesse país rico e de grande graça.
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BRASIL E O TERRITÓRIO AQUÁTICO
DOS EXTRATERRESTRES

O que muitos ainda não sabem
e, que recentemente fiquei sabendo
por fonte segura afirmo,
é, que, depois dos Estados Unidos
o Brasil é o segundo país que guarda
em suas imensas extensões oceânicas
diferentes seres extraterrestres
que vivem debaixo do oceano atlântico
que, agora em documentos isso está comprovado,
Confesso ter ficado maravilhado
em saber desse fato,
porque quando era criança vi
na belíssima ilha de Itamaracá
quando com o meu irmão gêmeo e mamãe
as férias da escola passávamos,
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lembro-me como se lhe tivesse visto agora,
era um disco cinza metálico
que repentinamente no céu surgiu,
E mesmo voando em alta velocidade
como se num toque mágico parou
mergulhando no fundo do mar inclinado
e, sem salpicos soltar,
deixando-me automaticamente a pensar
existir uma cidade subterrânea no fundo do mar
naquele exato lugar,
São três os lugares em águas brasileiras
que esses seres estão, mas os documentos
não informam onde são,
Como vi isso ocorrer na ilha de Itamaracá,
então acredito ser um desses lugares
onde residem de verdade
mas, devido a sua grande tecnologia,
residem além do pré-sal na realidade.

120

OUVIDOS BLOQUEADOS
Realmente não adianta gritarem
e nas ruas espernearem
porque os seus ouvidos estão bloqueados
aos problemas nas ruas apresentados,
Porque os capitalistas
através de sua vastas corporações
só veem o dinheiro
pois esse é o seu deus verdadeiro,
Existem nessa cegueira
que, tanto escraviza como controla
os políticos do mundo inteiro,
que em minha opinião são palhaços derradeiros
Totalmente pelos lobistas controlados
e, por isso têm os seus ouvidos bloqueados
aqueles que verdadeiramente trabalham
mas, que, por esses ladrões
e corruptos não são escutados.
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MALDITO
Maldito é todo ser
que por querer e prazer
causa sempre o mal
prejudicando assim
vidas que por fim
sem naturalmente entender
a razão disso assim ser,
Maldito portanto é
todo aquele que
não dá esmolas
mas, que por fortuna ter
aumenta as agonias no ser
já totalmente flagelado
por tanto sofrer e nada ter, de fato.

122

ORAÇÕES AO DIABO
É realmente impressionante
o que muitos fazem
em suas orações dirigidas
incrivelmente ao diabo,
Por serem satânistas
e até igrejas terem
onde livremente se reúnem
em suas orações de costume,
Quais me deixam boquiaberto
com esse tipo de relacionamento
que só vos conduzirão por certo
nesse engano ao deserto.
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GENTILEZAS
Todo ser que por saber
usa sempre a gentileza
mostra não somente ter grandeza
como também educação para dar e ensinar,
Porque todo ser gentil sempre será visto
como uma pessoa de bem
além de constantemente
ser querido naturalmente,
Devido ao seu contínuo entendimento
juntamente com a disponibilidade
de na realidade
bem todos sempre tratar.
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PEDALANDO NA LAMA
Alegres realmente estavam
reunidos com as suas bicicletas
pedalando na lama
devido à grande chuva
que totalmente inundou
tanto as ruas como as suas casas,
Para em seguida, como numa mágica,
o céu repentinamente limpar
e, o sol forte iluminar
alegrando toda meninada
que seminus estavam pedalando na lama
num chão totalmente ensopado,
Mas que de longe
ouvíamos as suas risadas.
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IGREJAS SATÂNICAS
Vivo num país constitucional
mas, erroneamente visto como democrata,
e, por ser assim e estar na constituição
o direito de termos liberdade
tanto de criar como participar
contanto que seja pacífico,
Nas últimas duas décadas
tenho claramente visto
igrejas satânicas se fundarem
e, literalmente pipocarem
realmente por todo lugar
dessa nação que se diz ser cristã
Mas, que, quando analiso
vejo não ser nada disso,
porque a maioria das "igrejas",
que por aqui se abrem
não passam de terríveis seitas
em nome da verdade,
Portanto Jesus deve estar furioso
com essa triste realidade.

126

MERCÚRIO NAS ÁGUAS
Graças a ganância
juntamente com as inúmeras explorações,
as águas desse mundo estão ficando
poluídas e proibitivas de se beber
por causa do alto grau de mercúrio
nelas colocadas com o único intuito
de ouro realmente colher,
Absurdo que os governos deveriam ver
e, naturalmente proibir,
mas em vez de agirem assim
recebem dinheiro e se calam,
contanto claramente são cúmplices,
pois estão destruindo um ecossistema
importante para a sobrevivência de todo ser vivo.
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ESTÉTICA LITERÁRIA

Todo texto deve apresentar
além de sua beleza
uma estética literária
apresentada na sua narração
para, então se poder entendê-lo
e, assim podermos lê-lo com prazer,
Guardá-lo e sempre que dele lembrarmos
radiantemente voltarmos a ler
como naturalmente relê-lo
porque simplesmente apreciamos
a estética literária nele aplicada com saber.
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O ESPÍRITO É QUÂNTICO
Muitos textos científicos
estão sendo atualmente publicados
quais claramente relatam
por ateístas cientistas
o espírito ser quântico
levando muitos a crerem em Deus, de fato,
Porque estão vendo em suas experiências
muitas vezes até mesmo pessoais
que, quando a morte física ocorre
o espírito segue com vida
como também consciência,
pois depois através de medíuns ou
máquinas especializadas
Livremente se comunica e, com isso confirmando
que, por ser uma energia é quântico,
e contanto não morre, mas tem múltiplas vidas
portanto estradas.
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FORMOSAARTE
A arte de escrever
para mim é
a mais formosa de todas as artes,
por demonstrar de verdade
a capacidade do ser
que, assim, por prazer
escreve e portanto descreve
literalmente tudo que vê,
Como também o que sente
e, ou no papel ou até mesmo digitalmente
narra aquilo que intimamente vê
com a sua terceira visão,
trazendo com grande relevo
toda a sua percepção
e, nesse magnífico processo
apesar de ser complexo,
Traz a luz tudo que vê
nesse maravilhoso mundo de saber
e imensa beleza atesto,
por evidentemente essa formosa arte fazer.
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DEPRESSÃO
Ali como um morto estava
sem fazer a sua própria barba
devido a uma terrível depressão
que, literalmente lhe dominava,
Porque nem mesmo o banho
regularmente tomava
incluindo também as refeições
pois todos os dias pulava,
Chegando ao crítico ponto
de realmente nem mais saber
a hora em que estava
se era noite, dia ou simplesmente madrugada,
Chegando bem perto de cometer suicídio
mas, por causa da sua grande fé em
Jesus Cristo verdadeiramente se
fortaleceu e a depressão venceu,
Isso realmente ocorreu comigo
depois do meu divórcio e a passagem de mamãe,
foram momentos difícies na minha vida digo,
e que agora estou a narrar por estar dela livre, afirmo.
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CARNIFICINA

Jamais entenderei o humano
na sua totalidade
devido à complexidade
existente em seu comportamento sempre
qual, deixa-me perplexo de verdade,
Pois, além da falta de respeito
juntamente com grandes maldades,
tanto fere como mata
criando verdadeiras carnificinas
difícies de se olhar e entender na realidade.
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SOCIEDADE ESCRAVIZADA

Observando a sociedade
vejo na realidade
ser totalmente escravizada
como também manipulada
e, isso infelizmente é uma realidade,
Daí realmente comparar-lhe
como se fosse uma manada
ou, se assim preferirem robôs
totalmente pelo sistema controlados,
e o pior desse trágico quadro
É, que, isso como eu, alguns notam,
não poderão esse sistema mudar.
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AMBIENTE INSANO

Se você existe
num ambiente insano
então provavelmente
os acontecimentos por ti vistos
lhe causarão terríveis danos,
Procure rapidamente deixar
esse sempre conturbado ambiente
em prol da sua mente
para então também não pirar
como esses que te enlouquecem diariamente
Por já serem loucos
mas, isso lamentavelmente não notam.
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O INFERNO É AQUI

Apesar de realmente vivermos
num planeta super bomito
como também naturalmente rico,
existimos com seres
que, embora sejam humanos
são totalmente satânicos digo,
Por essa clara razão
cheguei a óbvia conclusão
que o inferno é aqui,
por isso nunca teremos tranquilidade
devido a esses que na realidade
o mal criam e respiram
Porque, como os vampiros,
precisam dessa terrível energia para existir.
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TEMPLOS DO CATIVEIRO
Se realmente analisarmos
os seres que são religiosos
veremos que, de fato,
por ser isso que são ensinados
devido à manipulação e o controle,
que têm de irem sempre aos templos
e as suas dízimas deixarem sem lamentos,
Acontece que Jesus Cristo
de fato, nunca isso cobrou
muito pelo contrário...
e não é o simples fato de frequentarmos uma igreja
que já estamos salvos, porque quem salva é Deus
e não uma denominação religiosa, eles dizem isso
por viverem disso por toda a sua história,
Controlando e escravizando seus fiéis
que, ignorantes ficam nessa história.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Segundo as Nações Unidas
e, exatamente em 2021,
contanto no início do século XXI,
na classificação de importância
somos no mundo o sétimo idioma,
Língua Portuguesa que assim
e, graças ao Brasil
apesar dos pesares,
está começando a ser vista
por causa de sua sociedade,
como uma língua importante
devido aos vinte requerimentos
Em avanços totalmente distintos
produzidos pelos seres que lhe exprimem
com toda naturalidade.
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DENTRE FLORES, BORBOLETAS E PÁSSAROS

Nesse jardim encantado
dentre flores, borboletas e pássaros
na verde grama sentado
tranquilamente estou
abismado admirando
todo esse esplendor,
E, nesse paraíso coexisto
dentre cores, sons, relevos e perfumes
que, essa flora de deslumbre
silenciosamente e suavemente solta
nessa primavera gloriosa
de saber, amor e valor.
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VIDA ESTUDANTIL
Recordo com doçura
a minha vida estudantil
que, apesar das lutas
estudando em escolas públicas
nunca fui reprovado
pois sempre amei, de fato, estudar,
Porque o conhecimento para mim
realmente não tem preço
e, por ser um curioso de berço
até hoje pesquiso e leio
francamente, quase sem parar
por verdadeiramente amar o entendimento,
Daí ser justo em afirmar
que, apesar de uma universidade
agora frequentar,
realmente a minha vida estudantil
na sua totalidade nunca terminou,
porque em ciclos existe sem parar
Pois amo o saber e por isso,
sempre irei estudar mesmo que em casa.
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PAISAGEM PARASIDÍACA

A primavera nesse lugar
francamente me faz parar
por realmente me cativar
e, por ser um verdadeiro apaixonado
pela natureza, é claro,
então literalmente passo
usufruindo da sua beldade, de fato,
Porque gosto de ver
o colorido retornando,
como também ouvir
centenas de pássaros cantando
voando e se amando
em beijos sem fim.
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AMOR, DOCE AMOR
Nesse imenso campo onde atualmente
estou francamente vejo amor em tudo!
Tanto durante o dia
com o poder da aurora
realmente formosa
e, que tudo ilumina,
Como também quando a noite chega
e, com as suas incontáveis estrelas
juntamente com a lua
suavemente nos ilumina,
revelando-me uma dualidade
que totalmente me fascina
Por claramente revela não apenas vida
mas, também um doce amor
existente nesses ciclos sem parar
quais, francamente me fascinam,
daí constantemente olhar
pra tudo isso afirmo,
Pois, para onde olho sempre vejo
o amor constantemente no ar.
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RAIOS SOLARES

O sol apareceu com vontade
após na realidade
ter ontem de verdade
brincado de se esconder
com as nuvens que
tudo molharam com toda naturalidade,
Mas, que agora mudaram
revelando-me um diferente quadro
totalmente claro
e quente, de fato,
graças aos seus raios
que agora nos abraçam pra valer.
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168 CIVILIZAÇÕES NA VIA LÁCTEA

Fiquei totalmente maravilhado ao conhecer que,
existem 168 civilizações de seres diferentes
mas super inteligentes existindo somente nessa
galáxia por nós intitulada via láctea,
Isso fora colocado em documentos pela CIA
cautelosamente elaborados e, ao domínio público
sigilosamente colocados que, claramente provam
da existência desses seres, de fato,
Somente do tipo chamado cinzentos são agora 24
robôs biológicos considerados, criados por seres
humanóides, mas diferentes de nós,
aproximadamente 400 anos da gente mais avançados,
Existindo outros seres mais de mil anos
mais avançados somente nesse sistema solar
e, que nos visitam constantemente
e, até mesmo residem aqui, e isso é também um fato.
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DESLUMBRES DA NATUREZA
Admiro frequentemente
o que a natureza oferece constantemente
por evidentemente
ser um grande fã sempre,
Por isso comumente
onde estiver atentamente gosto
simplesmente parar e cautelosamente admirar
tudo que oferece sem lamentar,
Seja o esplendor do mar
ou, a grandeza existente no infinito
com os seus astros e civilizações
que coexistem nesse mundo físico
Interligado ao espírito
juntamente com as razões,
pois vejo tudo existir interligado
em contínuas dimensões.
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NO OLHO DO FURACÃO
Observando as brigas políticas
realmente abismado estou
totalmente perplexo
por não entender o nexo
dessas intrigas de grande vigor,
Mas mesmo assim à distância estou
analisando o olho desse furacão
que, sem nenhuma ilusão
está causando alta tensão
como também dissabor,
Tudo em prol dos seus próprios interesses
como também sobrevivência política,
porque amor mesmo
além de a si mesmos
têm pelo dinheiro,
É exatamente isso que vejo
dentre esses políticos sem pudor.
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RACISMO
É incrível se pensar
realmente já se estar
em pleno século 21,
e ainda se ver gente racista
verdadeiramente odiando um ser
só por causa da sua cor,
Isso é totalmente imoral
não é ético mas sim ilegal
e, jamais deveria existir,
porque quero aqui lembrar
que todos nós somos humanos
e não é a cor que defini um ser,
Mas sim o que esse faz em prol da união
que já deveria existir entre as raças e fim.
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MOMENTOS

Essa breve existência
com ou sem paciência
é repleta de momentos
bons mas também maus
quais realmente nos ensinam,
Porque nada dura para sempre
nem até mesmo a gente,
pois tudo existe em ciclos
que, naturalmente são cotínuos
e, repletos de emoções, digo.
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A QUESTÃO DA IDADE

Essa realidade
sobre a real idade
depende francamente
de cada um,
pois tem a ver com a visão
que temos de verdade,
Senão não existiriam
moços velhos na realidade
nem tão pouco
velhos moços
que até realmente praticam
maratonas e tênis com toda naturalidade.
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PINGOS
Muitos devido ao ego pensam serem super
importantes principalmente quando possuem bens
como terras, apartamentos, veículos ou casas
espalhados em diferentes lugares, mas se esquecem
de ver tanto para si mesmos como o tamanho
da nossa casa que é o nosso habitat na realidade,
E, assim, em suas vaidades como também egoísmo
vivem existências às vezes totalmente infelizes
ferindo a tantos sem nenhuma necessidade,
e nesse processo existem sem notarem que estão
num universo complexo, bonito, gigante e infinito
enquanto por outro lado são frutos
De uma experiência elaborada por seres super
avançados, incluindo o processo quântico
dentro de um ser biológico e orgânico totalmente
frágil e mortal em diversos pingos colocados
nesse universo dentre muitos paralelos onde vidas
inteligentes existem, mas diferentes da gente
por serem quânticas somente.
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COLISÕES
Assisti um documentário
sobre o cosmo, é claro,
que me deixou impressionado
por ver possantes e exóticos astros
colidirem-se, de fato,
enquanto outros são tragados
por imensos buracos negros
desaparecendo portanto no ato,
Colisões que foram filmadas
por satélites pertencentes a NASA
como também ao Centro Espacial Europeu
que, realmente trabalha
sempre em parceria com a NASA,
obtendo recursos e conhecimentos
que ajudam as inúmeras pesquisas
que têm e não são baratas.
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SOCIEDADE FLAGELADA
Estou realmente horrorizado
com o flagelo, de fato,
em que está essa sociedade
que, em vez de naturalmente crescer
literalmente como o caranguejo caminhou
e, nesse complexo processo ficou
totalmente destroçada,
Além de décadas atrasada
em relação aos Estados Unidos,
por isso está perdendo
a nossa prodigiosa garotada
que não pensa como os mais velhos
e, por essa razão foram enganados
pelos políticos, de fato,
Pois estão cansados de verem
constantemente crimes cometidos
como também uma sociedade
que, pela falta de educação na realidade
tornou-se tanto flagelada como escravizada
por não saberem votar e assim mudarem
as suas vidas na realidade.
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LITERATURA BRASILEIRA
Vi um documentário
feito por uma brasileira
que reside em Londres
sobre a sua decepção em relação
a falta de apoio pela parte das
entidades brasileiras
em relação a nossa língua e Literatura
como os países de idiomas
inglês, francês e alemão fazem,
Nele claramente ela mostrou
um grande número de belas crianças
todos filhos de brasileiros
que em Londres nasceram
152

mas, que não estudam o português
por segundo ela não existirem escolas
que lhes ensinem e fim,
criticando o Brasil de na sua própria
língua não investir,
Afirmando que iria em breve lançar uma revista
totalmente digital por conta própria
pois quer ver a nossa Literatura
ser mais exposta
nesse mundo que rapidamente está
se digitalizando e assim se interligando
no universo Ocidental nessas três línguas,
vinda em quarto lugar o espanhol,
incluindo até mesmo as traduções
que são realmente exaustivas.
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JABOTICABA
A nossa política
ficou tão enrrolada
que, agora na gíria
está sendo comparada
com uma jaboticaba,
Tão grande são os absurdos
criados por esses políticos
que infelizmente estão contribuindo
para que atinjamos
nesse processo louco, o nada.
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NADA
Em brigas sempre danadas
complexamente existimos
constantemente matando
como também ferindo
nesse processo do nada,
Porque destruímos e poluímos
num consumo de instinto
rude e totalmente avesso
ao bom comportamento
daí não obtemos nada com isso,
Mas mesmo assim insistimos
em continuarmos nos mesmos erros
apesar de obviamente vermos
que, enquanto existirmos assim
nada realmente conseguiremos atingir,
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Por isso não entendo
a razão de sermos assim,
nem tão pouco acredito
termos um livre-arbítrio
mas sim que somos à distância dirigidos
Como meras marionetes
e, assim seguirmos sem nada
realmente conseguirmos
por causa da dualidade em que existimos
de realizações e destruições
que sempre leva-nos ao nada, digo.
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PRELÚDIO
Essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia
é apenas o prelúdio
do que a terceira grande guerra mundial será,
portanto preparem-se!
Porque a estrutura do mundo mudará,
e com isso o Conselho das Nações Unidas passará
dos atuais cinco países para dez, quinze
ou até mesmo até vinte nações
escolhidas agora por continente
contanto por localização geográfica
Como também importância em sua história,
talvez usem também um sistema de cota,
mas o que interessa é essa transformação
que em breve literalmente mudará
a miséria em que o mundo agora está.
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CÉU ESTRELADO
Tenho imensa admiração
em relação
ao universo onde coexisto
e, por não viver só
imensamente aprecio
tudo que está ao meu redor,
Daí atentamente sempre olhar
tanto as coisas que estão ao meu lado
como também, de fato,
as que se encontram distantes
como as estrelas por exemplo,
que constantemente pulsam e portanto piscam
Talvez me chamando para entender essa realidade
que tudo acontece no momento preciso.
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SINOS NO JARDIM
Nesse pequeno paraíso
onde alegremente existo
temos dois sinos produzidos
pelo magnífico Estado do Maine
especializado em objetos marítimos
mas, comumente em jardins usados,
Vemos isso realmente por todo lado
e, até mesmo no Canadá,
cada sino é tocado pelo vento
e tem um som totalmente peculiar
lembrando um cais de porto
com os diferentes sons produzidos pelos navios
quais, naturalmente acho espetacular.
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NATUREZA
Amo a natureza
daí estar aqui
dentre flores, pássaros e borboletas
de onde não pretendo sair,
Por isso cada momento
realmente a fundo aproveito
pois, tanto o suave perfume das flores
como os belíssimos cânticos dos pássaros
Verdadeiramente me inspiram
nos frequentes poemas
que, por amor faço
nesse pequeno paraíso, de fato.
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