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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 68 obras poéticas
incluindo esta que ora é lançada 69, sendo que dessas, quatro
foram em coautoria com a sua mãe, poetisa e escritora Mainá
Medeiros ( já falecida ), e um, com o escritor, poeta e  jornalista
Lenival de Andrade. Silvio pratica meditação por mais de vinte
anos e é seguidor da doutrina internacionalista por entender ser
possível viver em um mundo sem fronteiras e na paz. O autor é
cristão sem denominações e no campo político aprecia a
democracia assim como o socialismo, por entender ser a forma
mais justa de governo.

Acadêmico Correspondente Internacional Brasil/EUA
ALPAS 21 – Academia Internacional de Artes, Letras e
Ciências
ALPAS 21 – cadeira 31 “ A palavra do século 21”.
Acadêmico Correspondente no grau de Oficial da ARLAC.
ARLAC – Academia Rotary de Letras, Artes e Cultura.
Acadêmico Correspondente na ALTO.
ALTO – Academia de Letras de Teófilo Otoni.
(colunista na Revista Literária Café-com-Letras desde 2018).
Academia Internacional da União Cultural
Acadêmico Efetivo Fundador - Cadeira 1 - Estados Unidos
Patrono Carlos Drumond de Andrade (2020)
LITEARTE - Assoc. Intern. de Escritores e Artistas (2021)
Núcleo Acadêmico de Artes e Letras de Portugal - NALAP
(2021)
Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul - ABARS -
Acadêmico Fundador - Cadeira 65 -
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Patrono - Mário Quintana (2021)
Accademia Italiana Delle Cienze, Lettere e Arti - NAISLA -
(2021)
Prêmios recebidos pelo conjunto de suas obras:
- Troféu Cora Coralina de Honha ao Mérito Cultural (2016)
 (concedido pela ALG – Academia de Letras de Goiás )
- Medalha Monteiro Lobato de Literatura (2016)
 ( concedida pela Associação de Escritores de Angra dos
 Reis em parceria com a Editora Mágico de Oz )
- Prêmio Nordeste de Literatura ( 2016 )
(concedido pela Editora Mágico de Oz por mérito Literário).
- Prêmio Mahatma Gandhi de Liderança pela Paz ( 2017 )
 ( concedido pela ALARC – Academia Rotary de Letras,
Artes e Cultura ).
- Medalha e Diploma de Acadêmico Correspondente na
ALTO (2017)
(concedida pela ALTO – Academia de Letras de Teófilo
Otoni).
- Comenda Conde Phellipe Cheverny – França ( 2017 )
- Comenda Pablo Neruda - Chile (2017)
- Comenda de Ordem Altíssima Machado de Assis (2019)
 (concedido pela ALG – Academia de Letras de Goiás e
 Literarte-RJ)
- Comenda Personalidade Internacional ALPAS 21 (2021)
(concedida pela ALPAS 21 - Academia Internacional de Artes,
Letras e Ciências)
Prêmios e colocações de destaque recebidos em Concursos de
Antologias nacionais e internacionais como também os recebi-
dos por prestigiadas Academias de Letras:
- Coletânea Brava Gente Brasileira em Terras Estrangeiras
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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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Web pages:

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

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

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

Contato: sparise1012@gmail.com

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

Não estou interessado

de viver sob um governo

ditadorial autoritário

nem tão pouco totaliarista,

mas sim, no socialismo democrático

por ser dentre todos, de fato,

naturalmente o melhor

devido a sua justiça social

inscrita na constituição

tanto abolicionista

como também progressista

por causa dos direitos

realmente oferecidos a todos

de estudar e ter saúde garantida

até daqui naturalmente

essa vida se deixar.
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GOLPE DE 2016

Conforme os anos passam

fica cada vez mais claro

que, o que aconteceu em 2016,

foi um golpe minuciosamente estudado

na tentativa de tirar do poder

a esquerda, de fato,

e, nesse terrível processo

destruir o monopólio

de capital brasileiro

que estava em todo vapor

e, com isso enriquecendo o país

que, realmente avançou

quando a esquerda estava no poder

e, que, o criticismo mundial literalmente calou.
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O PÃO DE CADA DIA

Quando um país é analisado

pelas instituições mundiais

um fator relevante

e, que é sempre observado

além da saúde e da educação

é o seguimento da alimentação, de fato,

porque se um país não pode alimentar

realmente o seu povo

então estará condenado

na pobreza evidentemente continuar, é claro.

O MAIOR MAL

Dentre os muitos maus

nesse mundo visto

realmente o analfabetismo

é francamente o pior,

pois proibe seres

totalmente saudáveis

de obterem a sua potencialidade

e, assim, naturalmente crescer

e viver no topo de verdade.
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BALAS PERDIDAS

Devido ao descaso

em relação à vida

muitos infelizmente se passam

ainda muito jovens

por causa das balas perdidas

vindas dos tiros

disparados afirmo

entre traficantes, polícias

e até mesmo as milícias

nessa guerra urbana constante

que, lamentavelmente faz

inúmeras vítimas

além dos traumas que deixam

em diversas vidas

que, assim ficam chorando

por lhes terem perdidas.
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DISCÓRDIA

Tem gente que

por não ser feliz

então discorda de tudo

e, nesse complexo processo

tanto aumenta o ódio

como também os problemas

deixando-nos tanto horrorizados

como também sem paciência

importante para termos

sucesso, é claro.

INSTINTOS

Somos animais racionais

e, por causa disso

temos instintos naturais

que, se cautelosamente seguidos

então iremos ver

que são realmente reais.

Assim, narro isso

por evidentemente segui-los

e, francamente afirmo,

não são enganadores.
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MUNDO POLÍTICO

O mundo político

francamente vos digo

ser realmente repleto

de inteligentes raposas

que, assim, nesse cenário sempre

procuram os seus próprios interesses

e, portanto muitas vezes

tanto se colidem como na realidade

fazem alianças de verdade

tais, agora estamos vendo

na esperança de tirar milhões

da lama onde estão na realidade,

só espero que seja duradoura

e, logo não se acabe

como exatamente hoje fazem

os casais outrora casados

independentemente do sexo de verdade.
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ENCRUZILHADA POLÍTICA

Estamos numa encruzilhada formada pela política

e, por causa das intrigas como também ideologias

então, tenho de dizer que essa eleição irá ser

a mais importante da nossa história, tudo porque

chegamos numa visível encruzilhada

por um lado representado pela direita dos feudais

totalmente racista e fascista, enquanto por outro

lado temos uma esquerda centrista onde a massa

proletária ativa abraça o socialismo democrático

exatamente como eu, nessa encruzilhada política

que, em outubro decidirá o nosso destino, de fato,

por isso evidentemente espero que o bom-senso

vença para, assim, termos esperança, é claro,

e podermos pacificamente deixar essa terrível

encruzilhada que tanto nos tem atormentado.
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DENTRE COBRAS E SERPENTES

Dentre cobras e serpentes

vivi realmente

uma vida peculiar

pois, abracei constantemente

sempre o amor

como também a verdade

portanto, contrastando a realidade

que esses seres de verdade

me mostravam com fervor

mas, que nunca aderi

ao tipo de vida que levam por fim

qual, erroneamente consideram

ter teor e fulgor

mesmo sem serem sinceros

e, pelo menos para mim,

serem existências sem nenhum valor.
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OS CORONÉIS

Quando era criança

costumava com mamãe viajar

ao Estado vizinho onde morava

que, por sinal era o Estado

onde mamãe nasceu, de fato,

Paraíba que ela tanto amava.

Íamos tanto para a capital

como também até o seu interior

E, uma vez ali,

tanto via como ouvia

histórias sobre um passado

onde os coronéis eram quem mandava

nos lugares das regiões onde moravam.

E, o que sempre achei impressionante

como também totalmente atrasado

era claramente ver esse feudalismo

totalmente antiquado

mas, até hoje ainda vivo

qual, detesto, de fato.
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CLUBE DOS MILIONÁRIOS

A política vejo

realmente ter criado

no nosso parlamento

real e literalmente

um clube de milionários

que, propositalmente dizem

ser um sistema democrático,

quando na realidade

vejo de verdade

ser um sistema elitista

e, totalmente corrupto, de fato,

onde leis silenciosamente passam

e, quando realmente sabemos

já é muito tarde

para fazermos algo

que lhes impeçam, de fato,

por claramente terem se tornado

num clube político e milionário

que só vê os seus próprios interesses

e não daqueles que neles votaram.
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DITADO POPULAR

Existe um ditado popular

que desde criança ouvi falar

e, que diz o seguinte,

que a voz do povo é a voz de Deus,

e, por essa razão acredito

que nessa eleição

a esquerda vencerá a direita

e se localizará no centro

onde realmente sinto Deus estar.

LIVRE COMO OS PÁSSAROS

Vocês nunca conseguirão

realmente me aprisionar

pois, nasci livre como os pássaros

e assim sempre vivi

e, naturalmente que não vou mudar

porque sou super feliz

por assim evidentemente viver,

imensamente ler e escrever como

também verdadeiramente a vida amar.
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BEBER DA FONTE ESQUERDISTA

Todo aquele que realmente bebe da fonte esquerdista

torna-se automaticamente um apaixonado sempre

em prol do povo e, naturalmente contra os lobos

que nos rodeiam constantemente.

Porque ao evidentemente beber da fonte esquerdista

obviamente, significa uma mudança da consciência

naturalmente sempre ativa nas construções e

reconstruções dessas batalhas vivas, pois,

constantemente acontecem nessa dualidade

de destruições e construções sempre olhando

para a sociedade por obviamente entendermos

que precisamos ter uma nação educada e saudável

para, assim, unidos lutarmos enquanto lhe vemos

amadurecer e, naturalmente crescer, é claro.
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INIMIGOS POLÍTICOS

A política realmente agita

e, por isso consegue criar

inimigos políticos que, assim digo

infelizmente no mal pensar.

Por essa razão devemos

naturalmetne se educar para então vermos

e, logicamente entendermos que a

política também faz parte de ambições

que temos e, por isso nem sempre

podem ser exclusivamente vistas

puramente ideológicas pelo fato que

muitos têm a política como o seu ganha pão

por se tornar uma fábrica de riqueza e graça

causando-lhes num excelente bem-estar

qual, sem ela nunca conseguiriam fortunas

literalmente criar e, essa é a realidade

que muitos preferem distraidamente ocultar.
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ESTAR BEM CONSIGO MESMO

O bem-estar de todo ser

é na realidade

a única riqueza

que, aqui temos na realidade

nessa vida passageira

e, repleta de surpresas

ruins e boas de verdade.

Daí na realidade

naturalmente aproveito

cada momento que aqui tenho

tanto de felicidade

como de sossego

por preservar todo bem-estar

e a tranquilidade juntamente

com os meus sempre bem feitos.
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SOLUÇÃO

Claro que o Brasil tem solução pelo menos

é nisso que acredito, mas o que realmente precisa

urgentemente fazer é eliminar tanto a corrupção

como também os bandidos, começando

com os políticos totalmente atrevidos,

pois propositalmente se esquecem que trabalham

para nós e, por isso querem eliminar

a democracia e colocar uma ditadura, portanto

um fascismo, por claramente saberem que

podem do parlamento legalmente saírem

quando as eleições chegarem porque,

naturalmente sabem que, por serem mentirosos

e corruptos para nós não mais existem

pois, neles não votaremos e, portanto lhes

substituaremos por novatos e, assim totalmente

mudaremos o parlamento, de fato, com a

juventude que sempre traz novos ares, é claro.
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ENTREVISTA COM O PRESIDENTE

Assisti atentamente a entrevista

desse famoso candidato

que, realmente gosto

e, que até mesmo já foi

o nosso presidente, de fato,

mas, que com essa entrevista

confesso com ele ter discordado.

Pelo simples fato de não querer

que o nosso país amado

se torne em uma França ou Inglaterra

nem tão pouco num Miami ou Alemanha,

pois realmente somos grandes

e, por isso a minha visão

é, que o Brasil se torne

igual ou melhor que os Estados Unidos,

e a razão que narro isso

é por saber que temos toda capacidade

de francamente alcançá-lo

e até mesmo ultrapassá-lo

com o tempo, é claro.
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CARICATURISTA DE RUA

Em Miami conheci um incrível caricaturista

brasileiro e natural do Rio de Janeiro

que morava com o seu namorado

um americano fotógrado

e, assim ambos no calçadão trabalhavam

e, os turistas, como eu,

realmente se admiravam

por realmente serem bambas, de fato.

PARCERIAS INTERNACIONAIS

Para realmente crescermos

temos naturalmente que fazermos

parcerias internacionais

e, assim com o tempo

logicamente expandirmos

cujos limites não têm fim, afirmo,

por evidentemente ser

parte dos negócios

existentes em todo o mundo digo.
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FAMÍLIAS AO RELENTO

Estou literalmente injuriado

ao ver pela televisão, de fato,

inúmeras famílias dormindo

em plena Avenida Paulista

o coração financeiro

de toda América Latina.

Mostrando com isso um cenário

visto também no passado

devido à fome que

realmente já tínhamos controlado

mas, que agora está provado

com esse terrível cenário

que, novamente retornou

daí estar indignado

pelo incompetência desse atual governo

por não assistir aos mais pobres

causando com isso esse triste quadro

no nosso país de verdade.
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MITOS QUE APRENDI

Existimos num sistema

que, apesar de saber

devido às evidências,

realmente não ser o que veemente ensinam,

mesmo assim persistem

a nos esconder as realidades

até mesmo em relação de nós mesmos,

nos ensinando mitos

por saberem não serem verdadeiros.

Por isso, quando analiso

tudo que aprendi desde a minha infância

e, literalmente comparo

com o que agora, de fato,

estou realmente aprendendo

ainda que via documentos

que das nossas raízes narram,

então, francamente confesso
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realmente não estar surpreso

devido aos encontros noturnos que tive

com seres que me apareceram

e, telepaticamente comigo se comunicaram

e, claramente me mostraram

além de serem super avançados

são naturalmente pacíficos

por isso não tive medo.

E, agora, graças aos documentos

pela CIA elaborados

há mais de duas décadas atrás

posso realmente dizer

devido às evidências,

que tudo que esse sistema nos tem ensinado

incluindo até mesmo a religião,

não passam de mitos e portanto lixo, de fato.
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ANTIGAMENTE...

Antigamente quando alguém pensava, planejava

e comentava sair do Brasil para estudar

trabalhar ou imigrar era tido como um ser

aventureiro ou, porque do seu país não gostava,

acontece que hoje isso já virou tão normal

que, os números de brasileiros

conquistando o mundo inteiro

representam agora quase cinco milhões

realmente vivendo tanto nas Américas,

em principal nos Estados Unidos,

como na Europa, incluindo Portugal,

outrora visto como o seu quintal,

exatamente como até hoje ainda é dito

na relação que temos com os "gringos",

e, que é assim que somos vistos, portanto não

adianta criticar, mas sim, arduamente trabalhar

como também se educar falando línguas afirmo.
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EDUCAÇÃO E CULTURA

Sem educação e cultura não se pode brilhar

nem muito menos sonhar em realmente poder

nesse mundo super competitivo vencer.

Porque temos de sermos realistas e, portanto

entender que sem uma boa educação

não se pode de verdade ter um bom trabalho

devido à árdua competição existente

no comércio internacional qual, envolve línguas

e o domínio da computação

pois, acreditem se quiser, hoje na realidade

muitos profissionais trabalham em escritórios

criados no conforto de suas casas

e, muitos não têm assistentes

porque a própria tecnologia resolve

problemas sempre perenes.
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DOCUMENTÁRIO

Assisti ontem um documentário

feito por uma brasileira de Ipanema

jornalista e residente na Suíça

na cidade de Zurique

por ter se casado com um alemão

que, enviado pelo seu trabalho

na área da engenharia

terminou trabalhando por três anos

na refinaria de Duque de Caxias

onde ficou realmente impressionado

tanto com a violência

como também com a pobreza

existente no Rio de Janeiro

assim como em todo o Brasil.

Se conheceram e na Suíça se casaram

tendo dois filhos lá nascidos, quais hoje

falam português, inglês e um dialeto alemão,

porque na Suíça existem quatro idiomas oficiais
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mas, esse último é apenas falado por ciganos

tidos como seres originais,

porque na realidade

o país é dividido na realidade em três partes

quais falam alemão, francês e italiano,

pois o inglês é obrigatório nas escolas

mas não faz parte de suas línguas oficiais,

por isso a Suíça está se tornando

numa sociedade trilíngue,

pois os estrangeiros que por emprego

ou, pela via do casamento

ensinam os seus filhos o idioma que sabem

e, segundo ela o português

já se tornou na quinta língua mais falada

na Suíça, de fato, depois do inglês, é claro,

por ser estudado por todo lado.
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ASCENSÃO AFRICANA

Muitos por serem racistas

realmente ainda falam

e, em seus blogs narram

que a África é um continente

totalmente amaldiçoado

por realmente serem brancos

e, geralmente cristãos

verdadeiramente fanáticos

e, por serem racistas

colocam em suas narrativas

histórias totalmente torcidas

e, portanto mentirosas, de fato.
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Porque, apesar de existirem problemas

como existem por todo lado,

propositadamente não veem

talvez por terem medo

por serem totalmente ignorantes,

que a África realmente

está numa clara ascensão

e, por ter um solo super rico

irá imensamente ajudar

tanto a se industrializar

como em todos os sentidos crescer

porque literalmente acordou

para, assim desenvolver

o seu enorme potencial

e, por isso digo, que em breve

todo o mundo admirará o seu poder.
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DISCRIMINAÇÃO

Na pele realmente senti a terrível discriminação

vinda pela raça branca americana por pensarem

e assim julgarem serem os donos do mundo

por causa do dinheiro na realidade.

E, apesar de também ser branco e, brasileiro

com muito orgulho como também filho

de italiano, vi que a razão não está somente na cor

mas também na visão geo-política da região

e, porque o Brasil faz parte da América Latina,

então por esses racistas e fundamentalistas

além de religiosos cristãos fanáticos,

o Brasil é visto como uma nação de pobres e

miseráveis e, por não falar inglês é literalmente

visto como periférico e sem importância

e, por isso digo, como estão enganados...

daí em breve irá provar quando o nosso querido

ex-presidente vencer essa eleição e

mostrar ao mundo o nosso poder, de fato.
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ÊXODO

Num importante debate

sobre a política e a economia brasileira

desse atual governo

ficou absolutamente claro

que até mesmo outrora ministros

como também cônsuls e embaixadores

como também outros diplomatas e profissionais

que atualmente vivem na Europa

ou, nos Estados Unidos

têm uma opinião unânime

baseada exclusivamente nos fatos,

pois nas últimas duas décadas viram
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que quase cinco milhões de brasileiros

do Brasil saíram via casamento

ou, em busca de trabalho

e, no final da entrevista confessaram

a sua total insatisfação

com esse atual governo

qual, consideram um total fiasco

e, discretamente ao ouvi-los, sorri

por ter a mesma opinião, de fato,

e naturalmente ver

essa ser a grande razão desse êxodo, é claro,

porque os brasileiros não estão satisfeitos

com os seus governantes, de fato.
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DESTRONANDO OS POLÍTICOS

Nessa eleição destronarei sem compaixão

esses arcaicos e corruptos políticos que nada

fizeram por mim e destruíram o Brasil afirmo.

Por isso votarei e, assim ajudarei

a eleger uma bancada totalmente camarada

por pensar como eu e, assim querer mudar

essa mentalidade atrasada e, totalmente

sem graça; porque o que fizeram

foi em benefício deles mesmos,

por essa razão hoje estão ricos

enquanto os pobres digo, simplesmente penam

num país gigante e super rico

mas, que não sabe dividir ou, realmente

não quer graças a esses políticos

que, agora perderão essa eleição porque,

como eu, o povo está saturado de ser enganado.
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O PODER DO VOTO

O Brasil tem um sistema democrático

e, por causa disso em cada quatro anos

votamos livremente digo,

por isso não tem razão de chorarmos

ou reclamarmos do país estar em

frangalhos e, esse atual presidente

literalmente ser um fiasco,

porque a culpa é nossa ou, melhor,

da maioria que nele cegamente votou

como também nos políticos

que hoje estão no parlamento

olhando para si mesmos

e os ricos que lhes controlam, de fato.

Portanto usem o poder que têm

através do seu voto, elegendo gente de bem

e, que, como você pensa,

assim não jogarás fora o seu voto.
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CINELÂNDIA

Caminhei muito pela Cinelândia

quando trabalhava no Banco Nacional

que terminou quebrado

por golpe, é claro,

que terminou em pizza e carnaval.

E, exatamente ali

onde fui "quase" na realidade

um cabo eleitoral do Brizola,

assisti comícios e shows livres

enquanto cansado pegava

o ônibus 350 que seguiria

até a Penha e os seus morros de agonia.

Por isso a Cinelândia me marcou

até mesmo no carnaval

com o seu bloco de rua tradicional

intitulado Bola Preta

de grande animação e grandeza

que sempre atraiu multidões sem igual.
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LADRÕES E MENTIROSOS

Analisando os nossos políticos

confesso ficar horrorizado

como ainda tem gente

que sonha em realmente mudar

quando estupidamente persiste

nos mesmos políticos votar

quando na realidade

quatro anos já se passaram

sem de verdade lhes ajudar,

daí naturalmente me impressionar

com essa mentalidade

qual, espero nesse ano mudar,

porque ao ver que a grande maioria

desses políticos, mente e rouba afirmo,

francamente deixa-me pensar...

além de ficar impressionado

com a burrice juntamente com a cegueira

desses que continuam muitas vezes

nesses ladrões e mentirosos votar.
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TODOS SABEM

Todos realmente sabem que sou livre

e, socialista democrático na realidade

portanto, orgulhosamente esquerdista

e, que votarei com toda naturalidade

no nosso querido ex-presidente

que, aliás foi o maior e melhor

que esse Brasil já viu de verdade,

por isso quiseram lhe calar com um golpe

sem provas lhe impedindo de se candidatar

porque no íntimo sabiam exatamente

como agora, que liderava as pesquisas

políticas e, que iria ganhar,

mas como tudo tem a sua hora

e, portanto o seu momento,

claramente tanto vejo como sinto

que um grande banho dará nesse atual

presidente por nada nos ter dado ou criar

além das mentiras frequentes e um ódio

perene, mas que irá em breve se acabar.
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TEMOS DE TER

Temos de ter a capacidade de entender

que assim não poderemos viver,

e nessa compreensão realmente

mudarmos esse caminho tumultuado

de mentiras e violências

tendo a competência

de pacificamente votarmos

e, assim naturalmente elegermos

um presidente e um parlamento

que pense no povo, é claro.

NÚMEROS RECORDE

O número de brasileiros que saíram

para trabalhar estudar ou por simplesmente

migrar para outras nações é recorde!

Pois atualmente atingem quase cinco milhões.

Vi isso na semana passada com diferentes

resultados no sentido do sucesso

naturalmente por todos procurado.
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UMA ESTRELA ILUMINANDO O MUNDO

Existe na América Latina

localizada no Brasil,

um partido político

dos trabalhadores digo

e, que tem como símbolo

uma bonita estrela

que, com o seu contínuo brilho

revela a grandeza

do nosso magnífico povo, afirmo.

Esse partido político

intitulado Partido dos Trabalhadores

e, comumente chamado de PT,

tem a sorte e a felicidade de ter

uma mulher como seu presidente
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e ainda por cima aquele

que foi o maior e melhor presidente

dessa gigante nação

que, claramente é uma outra estrela

mostrando e a todos ofuscando

com a sua presença e imaginação

a razão porque esse partido político

socialista democrático se tornou

não apenas no maior partido político dessa nação

mas de toda América Latina

e, dos seus partidários espalhados nesse mundo

que, assim acabam também iluminados

por essa estrela cujo poder e beleza

ilumina atualmente o mundo

dando-lhe saber e esperança

nessa estrela cuja grandeza nos ilumina

com o seu amor e bonança.



55

DOSE DUPLA

Totalmente cansados

de verem abusos diários

causados por esse atual presidente

então, claramente vejo

essa vibrante sociedade

esse ano literalmente dar

uma dose dupla

nesse burro de verdade,

porque lhe darão uma surra

realmente nas urnas

e, naturalmente obrigarão

que os decretos secretos

e por cem anos guardados

sejam publicamente abertos e revelados

e, se existirem escândalos após sejam apurados

que prendam os culpados em livro aberto.
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ÊXODO DE BRASILEIROS

Vi um documentário

inclusive muito bem feito

sobre o êxodo de brasileiros

agora no mundo espalhados

revelando um cenário

outrora jamais pensado

e, quanto aos lugares

por eles escolhidos, de fato,

não vi nenhuma surpresa

por terem escolhido viverem

tanto na Europa como nos Estados Unidos,

apesar de terem outros países

em diferentes continentes, é claro.

Mas o que me surpreendeu

foram evidentemente os números,

que estão quase atingindo cinco milhões

e, fazendo sucesso, de fato.
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VISÃO PRÓPRIA

Gosto de política, daí dela não poder me

afastar até mesmo porque

diretamente ou indiretamente, nos afeta

sempre, por isso não podemos

nem dela se esconder nem naturalmente

temer, apenas sermos ativos

para não se surpreender como, pela

minha visão ocorrerá com a maioria

do mundo quando em outubro verem

a esquerda e a sua sede de literalmente

transformar esse país continente

amado por tanta gente

do chão onde atualmente está

literalmente se levantar e, rapidamente

a sua posição e lugar no mundo tomar

e, dentre os maiores cinco países

naturalmente ficar e desse nível nunca deixar.
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APÓS 2 DE OUTUBRO

Esgotado pelos absurdos

a maioria do povo brasileiro

irá nas urnas provar

o seu descontentamento

com esse atual governo

qual, francamente sinto

ter sido um total fiasco

repleto de mentiras

e grandes brutalidades,

por isso esse atual presidente

ficará na história

como o pior presidente que esse país já teve

e, portanto, após 2 de outubro

as mídias, revistas e jornais

tanto nacionais como estrangeiros

mostrarão ao mundo inteiro

o que literalmente a incapacidade faz
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com esses que erroneamente pensam

serem realmente insubstituíveis

por causa do seu terrível ego,

enquanto isso e por outro lado,

aquele que verdadeiramente foi

o nosso maior e melhor presidente

naturalmente retornará

porque por grande margem vencerá

e, assim, nos braços do povo

que representa o nosso maior tesouro

liderará e literalmente tirará

esse maravilhoso povo do esgoto

e, com isso, o Brasil afirmo,

rapidamente retornará no mundo

ao seu devido e merecido lugar,

porque a esquerda essa eleição irá ganhar

e a democracia irá salvar.
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DECEPÇÃO E SATURAMENTO

Vivo fora do Brasil

e, sempre quando posso lhe visito

por simplesmente amá-lo, afirmo,

mas também por nele ter nascido

e, francamente lhe achar espetacular digo.

Por isso ao lhe ver totalmente

flagelado, além de ficar injuriado

fico totalmente revoltado

com esse atual governo

que graças a Deus

está com os seus dias contados

por ter sido um terrível fracasso

e, assim ter colocado

milhões de pessoas na miséria

causando com isso esse quadro

que sei, em breve será mudado,

pois o povo está revoltado

e nesse atual governo não votará, é claro.
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ARES SOCIALISTA

Assistindo atentamente entrevistas de gente

que realmente entende da sempre confusa política

tenho claramente notado dentro e fora do país,

que novos ares estão chegando e têm na sua essência

a magnífica fragância socialista totalmente baseada

na ciência trazendo com isso o saber realmente

tão precário nesse povo que agora acordou

e, verdadeiramente lhe quer porque naturalmente

cansou de ser sempre enganado

e no esgoto jogado por querer.

Mas que agora totalmente injuriado procura,

de fato, viver como também respirar

o perfume das rosas vermelhas que agoraa

mesmo sopram deixando no ar essa fragância

qual, comparo ao socialismo por causa do

seu poder e saber que ensina por querer ver

o homem crescer, digo.
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DENTRE OS ESGOTOS E O MANGUE

Dentre os esgotos e o mangue lamentavelmente

existem milhões de brasileiros

naturalmente tristes passando em seu cotidiano

o que o diabo amassou mas, mesmo assim

e, por causa do amor que têm pela vida,

lutam por sua sobrevivência sob o frio, calor

e temor tanto da fome como das doenças, sem

falar na violência que tanto afeta o seu pudor.

Daí estar realmente indignado

ao ver tão triste quadro apresentado por

um gigante e, verdadeiramente rico

mas, que, por causa desses políticos

juntamente com alguns ricos,

esses seres que sobrevivem dentre

os esgotos e o mangue para eles não existem

e, portanto são seres invisíveis à mercê

do seu destino que, claramente é a morte.
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INJURIADO

Sinceramente não encontro

palavras para descrever

o meu descontentamento

com esse atual governo

fascista, mentiroso e mascarado

e, que nos abandonou, de fato.

Mas, por esse ano termos eleições

então preciso me animar porque

claramente sei que os seus dias

estão contados, pois no Brasil

esse meu país amado

o fascismo nunca realmente prosperará

porque vimos e sentimos na pele

no nosso conturbado passado

o que a ditadura, de fato, pode dar,

e não é isso que queremos

mas sim, plena democracia

onde o povo livremente possa opinar.
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PERSEGUIÇÕES REAIS

Não adianta escrever enganosas narrativas

nem tão pouco irem ao ar nessas compradas mídias

e, ao povo discaradamente mentir porque não somos

cegos nem muito menos otários e, a verdade, de fato,

por ser absoluta naturalmente sempre vencerá.

Porque somos nós quem passamos

e, portanto sofremos as perseguições reais

quais, são sempre sufocadas e na clandestinidade

enterradas pelo fato de não termos um governo

que constantemente nos olhará

e, realmente cuidará dessa gente que hoje está

totalmente ao Deus dará, como esteve sempre,

pelos políticos e parte da elite

verdadeiramente não se importar.
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CONFLITOS SOCIAIS

A história claramente nos informa

que, conflitos sociais

realmente sempre existiram

e, por isso guerras surgiram

causando mortes sem parar.

Daí me perguntar o por quê,

que realmente ainda não aprendemos

que, urgentemente precisamos mudar,

em vez de como bobos ficar

continuamente nos matando e ferindo

sem realmente nada alcançarmos

pois, se hoje tudo está tinindo

não significa que não pode mudar

e, assim, repentinamente se tornar

em conflitos sociais e, até mesmo globais

devido à grande insatisfação popular.
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DISCRIMINAÇÃO SOCIAL

É muito triste se ver

um país como o Brasil

cuja miscigenação das raças surgiu

desde que os europeus

empurrados pelos ventos

de uma grande tempestade

até aqui chegaram

e, graças às belas árvores

intituladas pau-brasil,

terminamos herdando esse nome

e tendo esse grande território

ficando chamado de Brasil.
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Daí realmente me escandalizar

ao ver ainda tanta discriminação

sofrida por um povo realmente temperado

por realmente ser misturado

graças a miscigenação

que surgiu desde esse tal "Descobrimento",

verdadeiramente recíproco,

porque também os nativos nunca tínham visto

nem homens brancos nem muito menos vestidos

por serem livres e andarem nus

exatamente como foram criados

e, nesse solo nasceram, de fato,

daí me horrorizar com as discriminações

passadas por esse povo até hoje,

causando com isso mal estar

como intrigas, é claro.
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ATITUDES

As atitudes totalmente desnecessárias

desse atual governo

criou um efeito

realmente negativo

tanto para a economia do país

como também para a própria população

que, assim, juntando ao desemprego

claramente revelam o total desacerto

como também descaso

desse nanico governo

que, literalmente após três anos e meio

nada fez ao brasileiro

de baixa renda, de fato.
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DESPREZO

Nunca gostei dos militares

por causa do que fizeram

no tempo da ditadura de verdade

mas, apesar dos pesares

e, em nome da verdade

o Brasil teve crescimento

e progrediu na realidade,

enquanto esse atual governo

com o seu desprezo

tudo realmente afundou

inclusive o amor

pois, hoje o que existe

é um ódio frio e triste

e, que tem realmente causado

inúmeras vítimas de verdade.



70

PARTIDOS POLÍTICOS

É um total absurdo

o número que lamentavelmente temos

de partidos políticos

que, assim só confundem

o nosso já complexo sistema

de eleger um político,

pelo simples fato de nele votarmos

mas o seu voto eleger um outro partido, de fato.

Por isso aqui digo

que o nosso sistema político

naturalmente necrosou,

por isso urgentemente precisamos mudar

e, literalmente eliminar

esse absurdo número de partidos políticos

e, portanto passando de mais de trinta

para no máximo até cinco

com ideologias fixas

para assim deixar de confundir

o eleitorado por fim.
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DESUNIÃO

Fico realmente abismado

ao ver o triste quadro

em que atualmente estamos

devido ao nosso cotidiano

ser de total desunião

e, com isso, sem paz no coração,

naturalmente tão necessária

para, assim criar alianças

e, nessa bonança continuar

em vez de brigas e ódio formar

e, assim valas criar

devido às desuniões existentes

até mesmo dentro do nosso lar

por causa de políticos

que nunca deveríamos olhar

nem muito menos neles votar

pelo tudo que elaboraram sem hesitar.
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O POVO AGORA

O povo agora está conversando

sorrindo, cantando e sambando

ao ver que o pranto literalmente

já foi embora e, assim em vez

da dor esperança têm agora,

pois veem um novo governo chegar

qual deles irá tratar

e, por isso não mais precisarão

sobreviver de esmolas.

VENTOS HISTÓRICOS

De vez em quando esses ventos terríveis

incrivelmente insistem ficar

soprando e, esse mal infiltrando

nas ecléticas sociedades desse

conturbado mundo e, com isso trazendo

tanto o ódio como violências

porque, como a história sempre nos

mostra, o fascismo com ela retorna,

causando terríveis prejuízos

toda vez que, ao ser convidada retorna.
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OBSERVAÇÃO

Devido aos problemas sociais

cada vez mais presentes

em todo esse globo literalmente

as pessoas independentemente

onde nele existem,

estão realmente votando

em partidos democráticos sociais

e, portanto no socialismo,

porque naturalmente viram

realmente não serem banais

mas, totalmente vitais

para poderem ter proteção

e evidentemente crescer e ser

produtivos e assim capazes

como verdadeiramente devemos ser

graças às proteções que esse sistema

oferece com toda naturalidade.
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QUANDO OUTUBRO CHEGAR

Quando outubro chegar irei realmente celebrar

a vitória democrática e social democrática

por naturalmente ver o socialismo democrático

vencer literalmente em todo importante lugar

desse país que, agora irá verdadeiramente crescer

e, garantir de se viver na exuberância sem vacilar.

FANATISMO

O ser humano já devia ter aprendido

que, realmente não lhe faz bem

qualquer tipo de fanatismo

por literalmente cegar

e, assim lhe seduzir

fazendo-o infringir os direitos

que, pelo menos no papel

supostamente tem,

por isso ofender ou agredir

por causa de fanatismo

naturalmente está incorreto.
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PREVISÃO DESSA ELEIÇÃO

Sei que não sou nenhum profeta, nem muito menos bruxo

daí não possuir uma bola de cristal. mas, mesmo assim

confesso nunca ter perdido nos meus palpites, literalmente,

qualquer eleição, seja no meu querido Brasil ou, aqui nos

Estados Unidos, que por sinal terá a sua em novembro e,

para ambas vos digo sem medo de errar que, no caso das

eleições americanas, o partido democrático que é da

esquerda aqui é quem naturalmente irá ganhar. Por causa de

não discriminar o aborto e, assim, tentar as mulheres

dominar como faz o partido republicano, de fato, enquanto

no caso das eleições brasileiras, a unificação da esquerda

dará uma vitória majoritária ao nosso amado candidato

camarada, companheiro de muitas lutas incluindo essa que

lhe fará retornar à presidência desse gigante que, assim, ao

mundo democraticamente se mostrará.
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SENTIMENTOS POÉTICOS

Muitos nas ruas falam

e gritam, de fato,

por estarem revoltados

como também desesperados

com as suas situações

algumas realmente alarmantes

por viverem nas ruas, é claro.

E, por ter sentimentos poéticos

então, aqui descrevo

poeticamente tudo que vejo

e, naturalmente desejo

para todos melhores dias

sem as tais constantes utopias

por ser um realista e, assim sendo

não viver sonhos e desejos

repletos de fantasias.
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ABSURDOS QUE REJEITO

Quando comparo as realizações

obtidas pelo homem, de fato,

vejo claramente existirem

sob dois sistemas, é claro.

O primeiro e bem mais construtivo

infelizmente é secretivo,

enquanto o segundo

totalmente abusivo

tornou-se o realmente político

e, assim corrupto

bastando olharmos os diários fatos.

Por isso estou indignado

pois, obviamente não sou burro

e, por isso sei via documentos

que, enquanto humanos dos

Estados Unidos, Inglaterra, Rússia e Alemanha

estão comercializando com civilizações

de 30 sistemas solares
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existentes nessa galáxia onde coexisto,

o outro sistema veemente nos ensina

mitos religiosos e lixos

das besteiras que há muito introduziram

para nos desviarem da única realidade

ou seja, que fomos criados por diferentes seres

espalhados por todo o cosmo

e, enquanto aqueles que vivem

no primeiro sistema sabem disso

calam-se por não terem a coragem

dessa magnífica verdade passarmos,

criando assim esses dois sistemas

um dos manipuladores

e, o outro dos manipulados,

daí estar indignado com essa realidade.
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CHÃO RACHADO

A base de tudo

portanto as suas raízes

vêm das sementes

plantadas nesse solo

mas, se por outro lado

esse chão se encontra rachado

pelas manipulações e contínuas corrupções

então o que surgirá dessas sementes

realmente não pode ser proveitoso

por causa da sua própria história

ter esse chão rachado

por dele não ter devidamente cuidado

devido às mentiras criadas

por esses que nos plantaram

por nos quererem manipular

e, evidentemente escravizar,

essa é a verdadeira história

mas, que nunca nos irão contar.
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ROLETA-RUSSA

O que está acontecendo

com esse atual governo

que do povo não gosta nem o cheiro

é, que, com isso

e os enormes absurdos criados

o governo criou, de fato,

uma roleta-russa,

provando realmente o quanto

são racistas, é claro,

porque não existe outra opinião

para descrever as perseguições

vindas pela parte desse governo

que, urgentemente tem de ser rejeitadas

democraticamente nas urnas, de fato.
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A BARBÁRIE

A barbárie se baseia na força

e, portanto na ignorância

causando com isso terríveis maldades,

é originária de uma doente mentalidade

pelo racismo, religião e machismo

além de uma ideologia centrada

do autoritarianismo e mais nada.

E, apesar de falarem mal do comunismo

são totalmente  fascistas e, causam barbáries

para intimidar por a democracia odiarem

preferindo portanto a ditadura

juntamente com as violências e torturas

pois é somente disso que sabem e, quando

falam da mulher, ela é um produto de cama e mesa,

portanto para eles são simplesmente escravas

como todo aquele que não é branco

nem como eles "Cristãos evangélicos",

que não passam de falsos cristãos

pelas evidências claramente apresentadas.



82

SOU ASSIM

Gosto muito de observar e, assim, calado analisar

como também pesquisar tudo que naturalmente

vejo devido aos meus instintos desejos

para curiosidade não chamar, porque nasci um

aventureiro e, natural curioso,

acredito devido aos encontros que, cedo

em minha vida tive com seres que persistem

até hoje me protegerem, como também me guiarem

contra as inverdades e falsidades que sempre me

rodearam por causa das maldades

que sempre vi nos humanos, mas para narrar

a verdade nesses seres extraterrestres francamente

não encontro, pois o que vejo é saber

e tecnologias de verdade, além de claramente

demonstrarem realmente me amar.
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AVESSO

A realidade que vejo

é devido às mentalidades

que, literalmente estão

totalmente pelo avesso

porque são seres

que foram colocados no poder

sem, de fato, nada saberem de verdade.

Por isso assim estamos

nessa total confusão,

pois o homem está de cabeça para baixo

ou, se assim preferirem,

totalmente no avesso,

daí não se entender absolutamente nada,

e assim incrivelmente viver.
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A VELA

Tudo que realmente fazemos

é porque aprendemos

graças às tradições

certas, erradas ou exageradas

pois, claramente vi

não existirem padrões

por serem realmente variadas.

Portanto nesse simples poema

decidi relatar sobre a vela

que, desde criança admirei

quando lhe vejo acesa

e, naturalmente chorando
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totalmente silenciosa

ou, no conforto do meu quarto

ou, perante a belíssima arte sacra

dentro de um igreja

onde o barroco nos lembra

essa tradição antiga

mas nunca morta

sob a suave iluminação da vela

que tanto o ambiente embeleza

como também nos dá esperança

nessa espiritualidade dentre tantas realidades

mas, que sempre terminam com a bonança,

por isso achar a vela um instrumento

de grande importância de verdade.

e, nela também sinto segurança

após exercer a minha fé

com amor e livre de vaidades ou maldades,

olhando sempre para a sua chama

dançante com toda naturalidade.

ambiente que amo de verdade.
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REDE DE PUXA-SACO

O nosso parlamento

de cachorros vira-latas

tornou-se realmente nojento

devido à enorme rede formada

de meros puxa-sacos,

daí não fazerem nada

pelo bem do povo

e, ainda por cima debocham

e dão longas risadas

com o sofrimento dos pobres

cada vez mais explorados

por isso não têm realmente nada

e, mostram um quadro

de plena pena e desgraça.
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DAQUI E DE LÁ

Daqui vejo manipulações

que atingem todo lugar

e, de lá problemas

que me tiram a paciência

por ver não saberem lidar.

Portanto daqui as aparências

continuam ativamente a se manifestar

enquanto de lá

o quadro é realmente macabro

pois, tanto ferem como matam

e, sem interrogar,

por isso estou angustiado

literalmente para sobreviver

por causa dessas grandes farsas

criadas daqui, mas também planejadas de lá

e, como do muro não costumo tudo analisar

então, provavelmente noutro planeta

de paz, saber, fartura e beleza

naturalmente ter de ir morar.
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FANTASMA COLONIAL

Quando cautelosamente analiso

essa estúpida mentalidade

ainda existente em alguns

infelizmente totalmente racista

como também colonialista

de diferentes versões, então por

um tempo paro e, simplesmente

analiso as suas razões

para, abismado verificar

que, apesar de no século 21 estar,

lamentavelmente ainda existem aqueles

que, devido ao dinheiro e a cor

se julgam superiores

tanto em relação aos nativos

os nossos magníficos índios,

como também aos negros

e, até mesmo ao próprio idioma,

porque uns querem o puritano português

já outros o italiano, alemão, francês ou o inglês

e, abismado com essa realidade

calado literalmente penso...
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pena ainda não verem

e, assim, claramente entenderem

que o brasileiro é bem maior que isso

por exatamente ser o fruto

dessa grande mistura,

daí me orgulhar tanto do nosso povo

como também da nossa língua

cada vez mais no mundo entendida

como português "Brasileiro",

exatamente pela razão da miscigenação

que ocorre até hoje, daí chamar

numa interligação espetacular

pois, olhem como falamos e escrevemos,

por isso evoluímos socialmente

como também linguisticamente

numa trajetória nunca singular,

e assim continuaremos provavelmente

até o próprio idioma que falamos

em vez de português brasileiro se chamar

porque simplesmente lhe transformamos

nessa nossa evolução sem parar.
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SOFRIDA CARNE

A contínua servidão

dessa brutal escravidão

graças ao dinheiro,

fazem-me naturalmente ver

o quanto somos abusados

nesse paraíso para uns,

mas martírio para a grande maioria

que apenas vegeta, de fato.

MALDIÇÕES RELIGIOSAS

Uma das coisas que mais me

impressionam é ver a existente

dualidade no mundo religioso

que, literalmente por um lado

vejo claramente bênçãos

enquanto maldições existem

também no outro lado

dessse mundo religioso

e, realmente dividido

por bênçãos e maldições, de fato.
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SEM LAMENTOS OU PERDÕES

Existo num mundo

cada vez mais selvagem

onde grandes sofrimentos

vividos por gente, de fato,

literalmente se colidem

com essa incrível dualidade

formada também por seres

que também existem

mas, por estarem do outro lado

dessa impressionante escala social,

não simplesmente vegetam

como os outros que sobrevivem no

outro lado desse sistema cruel

sem lamentos ou perdões

apesar das grandes aparências

juntamente com as terríveis máscaras

que ocultam esses monstros

das suas sempre contínuas farsas.
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DOIS SISTEMAS

Claramente existimos

sob dois sistemas

e, por isso confundimos

ou, realmente desconhecemos

as diversas realidades

dentre verdades e mitos

propositadamente elaborados

para nos manterem escravos.

Isso desde criança vi

e, agora ao ler documentos

elaborados pela CIA, afirmo,

para mim está absolutamente comprovado

existirmos sob dois sistemas criados

e, desde a década de trinta

naturalmente entendido, é claro.

Porque por um lado a grande maioria

existe totalmente dominada
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e, como marionete vivem

num sistema de farsas, de fato,

enquanto por outro lado

a minoria que controla tudo vive

em comunicações e comércio

com 167 civilizações

existentes nessa galáxia

intitulada via láctea

onde americanos, ingleses, russos e alemães

viajam juntos e já conhecem 300 sistemas solares

nesse cosmo onde habitamos

mas, que, devido à sigilosidade

o que conhecemos são mentiras e mitos

fomentados diariamente nessa maldade

pois, com isso lamentavelmente

faz-nos viver em mitos e inverdades

tornando-nos com isso rudes

além de totalmente ignorantes

por desconhecermos a verdade.
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UM DEMÔNIO NO PLANALTO

Fico totalmente abismado

por lamentavelmente ver, de fato,

um demônio no Planalto

eligido legalmente pelo povo

infelizmente totalmente manipulado

e, por isso usado,

porque esse atual presidente

não é cristão evidentemente,

caso contrário não diria o que diz

nem muito menos agiria

contra os pobres e portanto o povo

que Jesus tanto amou e ama,

daí ter se passado por eles, de fato,

porque o que esse cara claramente

é um demônio disfarçado,

basta olhar para as evidências

que automaticamente verão, é claro.
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REFLEXOS

Muitos não entendem

ou, simplesmente não veem

que ao ferirem

com palavras violentas

é muitas vezes pior

que, fisicamente esse ser agredirem,

porque o traumasde uma bofetada

na nossa cara com o tempo passa,

mas a dor das palavras

erroneamente proferidas

permanecerão na nossa mente vivas

e, infelizmente por toda vida

e, naturalmente sem perdão.
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BRIGAS IDEOLÓGICAS

Estou totalmente abismado

com esse atual quadro

político apresentado

pelo Brasil, de fato,

por causa de ideologias políticas,

enquanto isso milhões ficam

realmente sem o básico

ou seja, sem comida no prato

e, francamente horrorizado

naturalmente fico por ver

realmente não ser um caso

de esquerda ou direita

mas sim, de querer e saber

administrar essa nação continental, de fato.
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O VOTO

Todo cidadão tem o direito de livremente

votar no político que achar

capaz de lhe governar, pois o voto lhe dará

o poder de democraticamente escolher

esse ser que continuará esse sistema

político democrático afirmo,

se honestamente essa escolha sempre

esse político as suas obrigações levar.

Porque o voto é sagrado

e, francamente acho

ser a melhor maneira que temos

de pacificamente mostrar

o nosso repúdio ou satisfação

com o governo, é claro,

por isso vamos às urnas

quando outubro chegar

e, democraticamente votemos

para esse caos tremendo acabar.
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IGNORÂNCIA

É realmente muito triste

em pleno século 21,

ainda existirem seres

totalmente analfabetos

envergonhando o nosso país,

como também mostrando

realmente o quanto

o governo precisa fazer

para, assim tirar

milhões dessa miséria

que, naturalmente tem

urgentemente de se lidar,

caso contrário continuaremos

nesse cenário

de violências sem cessar

juntamente com a fome

que tem de acabar.
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ACREDITO NO BRASIL

Acredito no Brasil

devido ao seu povo

mas também porque

é um país super rico

como também vasto

que, de fato, pode crescer

no sentido do desenvolvimento,

porque em tamanho somos o quinto

daí estar super otimista

e, assim, verdadeiramente acreditar

no seu tremendo potencial

que me deixa animado com esse fato

qual, precisamos cultivar, é claro,

para então naturalmente vê-lo

no topo do mundo chegar.
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CLUBE POLÍTICO

O parlamento se tornou

num clube de ricos

para não dizer de milionários

como também corruptos, afirmo.

Enquanto isso,

a grande maioria do povo

recebe até três salários

realmente baixos,

daí tantos vegetarem

e literalmente vegetarem

nas ruas cujas maldades

vêm até mesmo da parte

desse terrível governo

e, nesse complexo processo

os que estão nesse clube político

ficam cada vez mais ricos

enquanto por outro lado,

a maioria da sociedade

vergonhosamente come os seus restos.
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ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS

Me perdoe o seu ilustre presidente

como também os seus membros

com essa crítica construtiva

que, aqui estou fazendo

por claramente entender

por evidentemente entender

o Brasil não ser a França

para apenas quarenta acadêmicos

nessa que é a mais importante Academia de Letras

num país de mais de duzentos milhões de habitantes
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Por isso essa prestigiada Academia

deveria verdadeiramente ter

naturalmente mil membros

para assim condizer

com a relevância dessa nação

e, em Brasília que é a nossa capital ser,

tornando a sua sede atual

localizada no Castelo,

na sempre agitada cidade do Rio de Janeiro,

se tornar um museu verdadeiro

dessa nossa magnífica História

mas, pessimamente administrada

com apenas quarenta componentes

que, realmente não demonstra

a diversidade da nossa raça.
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TIROTEIO EM PLENA AVENIDA

É terrível se viver num lugar

onde a qualquer momento

podem surgir tiroteios

e, contanto com isso morrer

quando se ía de ônibus trabalhar.

Vi um através da televisâo

e, em plena Avenida Brasil,

que tristemente me deixou

deixando-me por um tempo a pensar

nas vidas que ali se passaram

sem nada terem com esse ato

que, infelizmente ocorre em qualquer lugar,

daí estar farto com tantas chacinas

sem que veja um jeito de parar.
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QUADR ANTIQUADO

Estou francamente abismado

o quanto realmente estamos atrasados

em relação ao mundo

verdadeiramente mais avançado,

ao ponto de tristemente ver

tanta gente sem saber

enquanto por outro lado,

quatro nações, de fato,

estão em livre comércio com civilizações

que vivem em trinta sistemas solares, de fato,

li isso em outrora documentos

pela CIA elaborados e secretos

mas, que agora foram

ao domínio público silenciosamente colocados

para não gerarem pânico

ao resto do mundo em mitos afogados,

daí serem atrasados em relação

aos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha

e Rússia e, esse é o triste fato.
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A VIDA

Apesar de realmente saber

que a reencarnação existe

sei que nessa atual forma

viverei evidentemente uma vida,

daí ter a obrigação

de ser realmente bem vivida

tanto em disciplina como razão,

por isso escolhi viver

mergulhado na escrita e saber

por claramente entender colher

sempre o que decidi fazer

nessa realmente complexa,

mas marcante vida

que escolhi para mim,

daí não poder me arrepender

pois vivo-a com todo prazer.
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NUNCA ENTENDI

Nunca realmente entendi e nem nunca

entenderei essa estúpida mentalidade

que o socialismo é ruim, quando na

realidade os melhores países para se

viver são todos nórdicos

e, socialistas democratas de verdade.

E até mesmo os Estados Unidos

está lentamente avançando

em prol dessa verdade

pois, ninguém tem dinheiro

para bancar os altos custos de estudar

como também de ter um plano de saúde

que cubra na totalidade os custos médicos

que todos precisam na realidade.

Portanto nunca entendi essa mentalidade

que o governo tem de ficar de fora

quando é exatamente o governo

que deve ter essa responsabilidade,

caso contrário morreremos nas ruas

como infelizmente muitos têm

passado por essa terrível realidade.



107

A ESQUERDA NO MUNDO ATUAL

Os ciclos políticos continuam

fascinando e preocupando

os cientistas políticos

que, tanto estudam como analisam

os movimentos políticos em todo mundo.

E, assim verificaram

que o mundo continua mudando

pois, enquanto recentemente

tinha se virado para a direita

e, antes disso para o centro,

agora está caminhando para a esquerda

e, nitidamente dando preferência

em favor da democracia socialista, de fato,

porque está claramente entendendo

ser o melhor sistema político, é claro.
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INVESTIR NO SABER

Para uma nação crescer

tem de fortemente investir no saber

para que assim possa enfim

no mundo realmente competir

e, saudavelmente viver.

Mas, para isso existir

tem naturalmente que existir

o querer, para então se poder

esse sonho naturalmente cumprir

e, assim sempre viver.

PALAVRAS POLÍTICAS

Apesar da dura realidade

no cotidiano vista

nessa sofrida sociedade

tenho que aqui narrar

essas breves palavras políticas

pelo grande contentamento

de saber que esse governo

em breve se transformará

porque irá mudar

e, graças ao voto popular.
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A CHAVE

Toda nação pensa em se desenvolver

para, assim, no mundo brilhar

com toda naturalidade,

portanto a chave para essa realidade

está no tipo de educação

que receberá a sua sociedade.

Por isso não se pode considerar

como gastos na verdade

o dinheiro que se terá de investir

para, literalmente transformar

essa sua realidade

e, assim poder rapidamente crescer

como sonha de verdade.
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EFEITO MAQUIAVELE

Até hoje literalmente visto

na política digo,

devido às traições

como também assassinatos afirmo.

Mas, realmente analisando

o que por ele fora escrito

como também dito,

claramente vejo

que realmente nunca foi

verdadeiramente entendido,

por isso lhe atribuem ter tido

erroneamente um mau caráter digo,

mas estava correto quando afirmou

na política se fazeren alianças

onde você será superior,

caso contrário será ultrapassado

por esse que consigo uma aliança formou.
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PERFIL POLÍTICO

Realmente acredito

que, depois desse golpe

a esquerda sempre nobre

por constantemente estar com o povo

terá verdadeiramente esse ano

o gozo, de novo, de sorrir,

porque por fim será vitoriosa

nesse momento difícil

em que no mundo o fascismo

quer, de fato, retornar,

por isso vemos abusos induzidos

juntamente com o perigo

de uma guerra civil

essa mentalidade causar.
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SAFRA SOCIALISTA

Estou super contente

por ver tanta gente

orgulhosamente dizer ser socialista,

safra que realmente vejo

ser o produto das sementes

amavelmente plantadas

e, magnificamente aguadas

daí ver tanta gente

que, naturalmente criará

um país de saber e união

graças a essa criação

que, como as batatas

nesse fértil solo fincarão

e se multiplicarão,

porque essas sementes são sábias.
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O POETA E O MUNDO

O mundo está totalmente desgovernado

porque os seus governantes não têm

realmente a competência

para naturalmente administrá-lo

e, por isso rigorosamente abraçam

a estúpida violência

que tantas vidas têm totalmente aniquilado

com os abusos e usos das armas

criando assim uma sociedade armada

e, é exatamente aí que o poeta entra

armado não com balas

mas com eloquentes palavras

sempre em suas ricas rimas.
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ANÁLISE DOS CONTINENTES

Analisando as riquezas naturais

desse complexo, mas belo mundo

claramente vejo

que, os mais ricos continentes

em relação ao seu solo

além do americano

é também o africano,

pois sem enganos têm uma diversificação

que me faz dar risadas,

porque verdadeiramente seremos

o celeiro do mundo

graças às grandes riquezas que temos

incluindo até mesmo muita água

que, sem ela nada vive,

daí serem dois continentes de muita graça.
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A FORÇA POLÍTICA DA

ESQUERDA NO NORDESTE

O Nordeste realmente se tornou

numa grande força política

onde partidos da esquerda

há muito que solidarizaram

as suas forças políticas

com esse povo maravilhoso

e sofredor, de fato,

por lamentavelmente terem

sido esquecidos,

por isso são pobres, é claro,

mas unidos dão ao colégio eleitoral

um importante número de votos

à esquerda, de fato,

porque sempre vos cuidou

e, isso sabem, é claro.
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CORPOS SEM ALMA

Quando os portugueses

representando a igreja

em nosso solo chegaram

se depararam com os indígenas

que pacificamente viviam

nesse país realmente abençoado

mas, devido a arrogância do seu reinado

juntamente com a religião

então literalmente forçaram

e, por isso, muitas tribos dizimaram

pois, por causa da sua ignorância

cegamente acreditavam

que, por o nativo não ser cristão

então não poderia ter uma alma

como assim chamavam,

e, por essa razão os indígenas enfrentaram

mesmo no seu solo uma terrível inquisição

qual, até hoje se recordam

pela brutalidade que foi essa invasão.
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VISÃO DEMOCRÁTICA SOCIALISTA

A visão democrática socialista

na realidade é muito simples

como também artística,

porque sempre olhou

como realmente cuidou

do povo com dignidade e amor.

Por isso realmente por onde chegou

essa nação em relação do bem marcou,

daí rapidamente está se espalhando

e, onde chega transformando

nitidamente o país para melhor

por verdadeiramente oferecer

gratuitamente saúde e educação,

que digam os artistas

que abraçaram essa visão

totalmente democrata e socialista

por nela verem perfeição.
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CAPITALISMO BRUTAL

Nesse Brasil atual

o capitalismo está sendo exercido

de uma forma realmente brutal,

por isso o trabalhador de hoje

trabalha mais e ganha menos,

aumentando com isso a dualidade

quando na realidade

os padrões sociais são medidos.

Porque logo verificamos

que, por o capitalismo ser um sistema abusivo

então infelizmente vemos

que os que mais trabalham, de fato,

estão realmente mais pobres

enquanto o que menos fazem na realidade

estão verdadeiramente mais ricos

por causa da exploração que fazem,

daí existirem cada vez mais pobres

apesar de arduamente trabalharem

e não poderem adquirir nada

porque o que ganham não chega pra nada.
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PRA FRENTE BRASIL!

Sei que temos uma grande caminhada

para no alto dessa montanha chegar

por isso não podemos perder mais tempo

com intrigas que só levam

realmente ao mal estar.

Porque precisamos continuar unidos

para, assim, vencermos as adversidades

e na realidade subirmos

cada degrau nessa escala social

como também científica, afirmo.

Porque quem está já lá em cima

não olha para quem está em baixo,

por causa da regra da competência,

isso temos urgentemente que aprender

para não nos sentirmos uns coitados

nessa montanha formada de países

que sempre olham para o alto

e, nunca para quem está embaixo

totalmente desesperado tentando subir, de fato,

mas que sempre é empurrado

para, assim, no alto não chegar.
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REPRESENTIVIDADE

Precisamos urgentemente

ter maior representividade

nesse mundo de verdade

porque somente assim

alcançaremos por fim,

o retrato da nossa realidade

como também teremos orgulho

de quem somos de verdade.

VIDA

A vida é infinita e, sendo assim

não termina aqui

quando o corpo finda,

porque literalmente continuará

vivendo experiências

tanto ruins como lindas,

pois a sua função é tanto de

aprender como de ensinar

nessa escola de espíritos

que, realmente precisam

se educar.
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VITÓRIA SOCIALISTA

Quando 2 de outubro chegar

literalmente irá revelar

que, o povo brasileiro, de fato,

realmente já estava cansado

do golpe que sofreu

e, que literalmente lhe destruiu,

porque realmente nos tirou

do ranking de quinto ou sexto lugar,

por isso queremos mudar para voltarmos

a crescer e o amor florescer

verdadeiramente em todo lugar,

porque o Brasil é um país magnífico

e, portanto não pode continuar

com esse ódio terrível e uma constante

sede de matar, daí irá abraçar o socialismo

para, assim em breve retornar ao seu

devido lugar nesse mundo verdadeiramente

fecundo e, que o magnífico socialismo

também está a rapidamente abraçar

por ser o único sistema que

seguridade e cultura a todos dá.
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O MUNDO ESTÁ NOS OLHANDO

Estamos outra vez mostrando

a grande importância que temos

nesse mundo cada vez mais fecundo

como também pequeno

e, não porque não seja enorme

mas, por causa das várias tecnologias

que, por causa disso

graças à velocidade dessas tecnologias

têm naturalmente diminuído

a distância que nos separ

pois, realmente tudo, de fato,

acontece instantaneamente

e, portanto automátio,

por esse fato animado vos digo

que o mundo está nos olhando

como sairemos dessa crise

em que estamos mergulhados

graças ao golpe, de fato.
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CHEGOU A HORA

Gente querida, chegou a hora

de votarmos e assim mudarmos

esse terrível presente

de mortes e ódio, de fato,

para, então livres ficarmos

e nunca mais aceitarmos

qualquer tipo de golpe

que nos atrase e massacre

como esse que ocorreu

e até hoje vem sendo veemente negado

exatamente pela parte dos que deram

e, que terão de serem

pela justiça cassados,

caso contrário isso se tornará

numa república de bananas, de fato,

daí ter chegado a hora

desse cenário de terror se mudar.
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A HORA DA VIRADA

Vamos com determinação

grande paixão e fervor

mudarmos o nosso amado país

com vibração, música e fulgor,

porque o Brasil realmente merece

que sejamos ativos

porque o seu destino

nessa eleição está,

pelo fato que determinará

o caminho que pretendemos

de ser construído,

e, isso realmente põe

qualquer um a pensar

como pretendem viver

nesse país que pode ser

ao mundo a fonte do bem-estar.
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PLANO PILOTO

Vamos também criar

como fizeram muitos outros

um grande plano piloto

para, assim com gozo

possamos realmente nos deleitar

tanto pela coragem

como pelo esforço

que teremos de fazer

para gratuitamente tirarmos

milhões de vidas do esgoto

onde atualmente estão

e, assim nobremente oferecer

educação, saúde, casa e trabalho

para, assim, de fato,

dignamente possam viver

e naturalmente terem

justiça, proteção e lazer

onde residem, de fato.
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LIÇÕES ESQUERDISTAS

A esquerda realmente me ensinou

a confiar somente no amor

e, portanto ser democrata socialista

e, como Jesus Cristo nos ensinou

sendo Ele um ser negro

em sua doutrina socialista,

para verdadeiramente amarmos todos

mas, em principal aos oprimidos

pelos sistemas que não querem

que sadiamente cresçam afirmo,

e dentre as inúmeras lições aprendidas

está o respeito pela diversidade

como também os direitos

que devem cobrir a humanidade

como, por exemplo, a dignidade

juntamente com a igualdade,

daí ser cristão e socialista

exatamente como o meu Deus

com amor, fervor e humildade.
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CORDÃO SOCIALISTA

Nessa festa dentre artistas

e, totalmente virtual,

fizemos um grande cordão

de ideologia socialista

e, o que francamente notamos

é, que, rapidamente no mundo

esse que é o melhor sistema de se viver

por além de ser realmente democrático

é também gratuito, de fato,

processo bancado pelo governo

que nos oferece educação

plano de saúde e trabalho,

por isso está sendo no mundo apontado

como sendo o melhor sistema político

por nos ajudar, de fato.
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O SOCIALISMO ESTÁ NA MODA

Tanto nas principais mídias

como em artigos nos principais jornais

o Socialismo virou manchete

nesse mundo que agora

realmente não mais lhe ofende

movido tanto pela Europa

em principal os países nórdicos,

como também pelo Canadá

e, agora, os Estados Unidos

juntamente com a América Latina

África, China e Ásia, porque para todo lado

desse mundo que olharmos

claramente vejo os seus governos

lhe abraçando, pois realmente viram ser

a melhor forma de governo democrático,

portanto daqui a vinte anos no máximo

todo o mundo será socialista democrático,

porque o fascismo é coisa do passado

e o povo quer estudar e se integrar

como um só, é claro.
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O NOSSO LUGAR É NO TOPO

Realmente não admito

estarmos nesse lixo

e, sobrevivendo no esgoto

quando, de fato, podemos

naturalmente existirmos no topo,

por isso estou totalmente revoltado

com o que esse terrível golpe

realmente fez com essa nação

que, já naturalmente podia

ter obviamente chegado

a ser a quarta maior economia, de fato,

em vez de ficar amargando

a décima posição,

porque o nosso lugar é no topo

e, com um novo governo

vamos rapidamente reconstruir

o que fora destruído com esse golpe

que nunca deveria ter surgido

se os políticos nos amassem e fim.
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QUANDO A TEMPESTADE PASSAR

Quando a tempestade passar

iremos naturalmente reparar

todos os seus reais danos

que, tanto as mentiras

como os terríves danos

à sociedade como também ao país

injustamente causados

iremos, de fato, reparar

para, assim continuarmos

seguindo passo a passo

sempre em prol da liberdade

como também da diversidade

que temos e por isso devemos

naturalmente prestigiarmos, é claro,

porque somente assim é que poderemos brilhar.
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ABSURDOS RELIGIOSOS

Recentemente assisti no meu computador

mais um absurdo religioso

criado por essas seitas religiosas

e, que tantos danos causam

na mente sempre dos mais fracos

e, por isso tornam-se vulneráveis

para essas seitas deles fazerem

o que bem quiserem de verdade,

chegando ao ridículo ponto

de verem diabos na educação

pois, é exatamente dela

que essas terríveis seitas

usando o sagrado nome de Jesus Cristo

fazem em seus complexos mitos de salvação

para ganharem dinheiro, de fato,

e, com isso, iludindo multidões.
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QUEM DIRIA...

No passado tanto o Norte

como o Nordeste

região onde vivi a minha juventude

eram realmente criticadas

e até mesmo ridicularizadas

nas inúmeras piadas contadas

pelos povos do Sul e do Sudeste

mas, agora politicamente

são regiões super importantes

e, por serem da esquerda

darão sem nenhuma treta

a vitória para o partido político

que representar esse lado

e, portanto com dez hoje unificados

ainda que não na sua totalidade,

facilmente que darão e serão

regiões provenientes dessa realidade

que será uma robusta vitória

da esquerda de verdade.
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LABAREDAS

Para ser franco em relação  a esse breve

verso esse incêndio realmente começou

em 2005, quando as labaredas lamberam

o palácio do Planalto e, dali através

desse terrível golpe o país literalmente

tombou e, agora, após todos

esses anos somente as cinzas restaram

mas, apesar de tudo a verdade está no lado

dos que sofreram o golpe, os brasileiros

que perderam os seus empregos

mas, como a verdade não morre

e nem Deus nunca dorme,

as labaredas foram contidas

e, verdadeiramente das cinzas

recomeçaremos as nossas vidas

mas com uma diferente sorte.
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TRISTE REALIDADE

É muito triste se ver na cidade

mais importante da América Latina

ou seja, em São Paulo,

criancinhas vendendo balas

como também pedindo esmolas

para literalmente sobreviverem,

porque nas ruas infelizmente já vivem

devido à fome e ao desemprego

nessa cidade de glórias

como também em todo o país,

fato esse que não aceito,

por isso esse atual governo tem de sair

para que possamos retornar ao normal

com a fome e o desemprego zero.
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FÃNS DO QUE É ERRADO

Uma das coisas que mais me tem encucado

é realmente ver sem realmente entender

como uma pessoa se torna fã

ou de um ser ou de coisas

que claramente mostram

estarem errado

mas, mesmo assim como se fossem robôs

repetem os seus lamentáveis atos

e, com isso me impressionam

como também me apavoram

por terem uma mentalidade

tão destrutiva e totalmente virada

ao ódio e a maldade

que, francamente me deixam abismado

pelo que podem fazer e fazem

e, sem nenhuma punidade, de fato.
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ANTAGONISMO

Francamente nos cansamos

de sermos diariamente enganados

e, por isso precisamos

urgentemente sair desseas mentiras

constantemente cometidas

pois, a verdade realmente amamos

por isso nos esgotamos

com esse antagonismo

tão praticado em nosso cotidiano, digo.
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