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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 69 obras poéticas
incluindo esta que ora é lançada 70, 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 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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ÓDIO IMORTAL
Toda vez que clinicamente analiso
esse ser complexo e imprevisível
intitulado erroneamente de humano
logo vejo me deparar
com uma incrível dualidade
pois, ou são impressionantes anjos
ou, realmente terríveis demônios,
porque enquanto uns perdoam
o mal que lhes infligiram
existem outros que sempre odeiam
por terem esse desejo
de sempre fazerem o mal,
por isso realmente acredito
termos sido parte de uma experiência
que não saiu normal,
narro isso por seguir apenas as evidências
desse ser humano totalmente anormal.

18

GA Y
Certa vez num bom papo
fui inesperadamente perguntado
o que realmente achava
tanto sobre esses seres
como também os seus atos
e, como não tenho papa na língua
e sou real, de fato,
francamente lhe respondi
não entender a razão
que muitos lhes condenam
pois, conheço seres que são gays
e, quando estive na universidade
a minha professora era gay e super feliz
e, da maneira que entendo a vida
é, que, cada ser tem de aprender
a tomar conta do seu próprio nariz
e, para a minha surpresa
esse fofoqueiro não me respondeu nada.
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PORCOS
Erroneamente é dito
que, quem gosta de realmente viver
na lama são os porcos,
porque isso só ocorre
quando o seu criador não tem dinheiro,
pois os porcos não são como os políticos
por gostarem de viver limpos
para, assim, ficarem saudáveis
e, portanto não levarem
problemas na comunidade
onde coletivamente existem
e, sem maldades.
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SOCIAL DEMOCRATA
O mundo com toda graça
está rapidamente abraçando
o melhor sistema político do mundo
que é o socialismo,
também conhecido
como social democrata
devido aos beneficios
que a sociedade dá
e, totalmente de graça,
porque só se paga uma insignificante taxa
para termos uma proteção nos campos
da saúde e educação até o bacharelato
e, enquanto vivermos, é claro.
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GREVE TRABALHISTA
Estavam todos revoltados
por terem coletivamente
perdido o seu trabalho
para robôs, computadores e máquinas
devido à inteligência artificial
que, rapidamente se espalha
e, nesse complexo processo
o humano é quem paga
pela sua própria evolução e criações
agora no trabalho implantadas
que estão fazendo
perderem os seus empregos
pela fria, inteligente e rápida máquina.
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COTIDIANO ESPINHOSO
Por terem perdido os seus trabalhos
de faxineiro e empregada doméstica
não puderam mais pagar o aluguel
e, assim terminaram despejados
morando agora na rua, de fato.
E, para sobreviver passaram
a fazerem simples biscaites
como também a mendigar
com a sua família
num cotidiano espinhoso
de vícios, violências e roubos
que, tristemente se vè
e, sem um jeito de saírem, de fato,
primeiro por serem semianalfabetos
mas, por realmente não existir trabalho,
daí estarem desesperados
com essa terrível situação, é claro.
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A ROSA DA ESPERANÇA
O povo já está cansado de sofrer
e, naturalmente quer viver
uma existência segura e digna
para, assim com vigor, alegria e amor
criarem os seus filhos, é claro,
por isso agora que viram
que, realmente foram enganados
com aquele proposital golpe
que afastou a esquerda, de fato,
verdadeiramente passaram a abraçar
a rosa da esperança
ou seja, o socialismo democrático
que, aliás, está rapidamente no mundo surgindo
por ser o melhor sistema político, de fato.
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CADEIRANTES
Vi uma cena envolvendo cadeirantes
que foram para pessoalmente escutar
a voz daquele que na realidade
realmente tentaram calar
por ter feito somente o bem
a milhões de verdade.
Portanto ali estavam
em suas cadeiras sentados
calados para ouvirem
o maior e melhor presidente
que esse país já viu,
cadeirantes que assim me deixaram
francamente emocionado
por claramente entender
estarem ali pelo marco
do tudo que esse simples torneiro mecânico
em pouco tempo fez por todos, de fato.
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PORQUE SOU SOCIALISTA DEMOCRÁTICO
Desde adolescente que vi
e, portanto claramente entendi
a diferença, de fato,
desses que gostam da ditadura
que só trouxe amarguras
como também o neo-liberalismo
juntamente com o fascismo
por não serem democráticos.
Por isso abracei o socialismo democrático
e no Brasil sou do PSB,
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por além de ser um partido político
de centro-esquerda afirmo,
desde o seu início que está determinado
nas políticas sociais democratas
realmente necessárias para ajudar
o país a se desenvolver
tirando o seu povo da pobreza
e, com isso da escravidão na realidade,
por essa razão me tornei desde jovem
em um socialista democrático
por ser um gesto nobre
mas também por querer ver
o nosso país evoluído e educado
no nível das nações nórdicas
que tanto admiro, é claro,
por serem socialistas democráticas, de fato.
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MAUS COSTUMES
Muitos desde cedo
lamentavelmente aprenderam
mentir, roubar e matar
e, quando adultos chegam
já possuem uma vasta experiência
sobre o crime organizado
por já fazerem parte dele, de fato,
porque desde criança que lhe abraçaram
e, por isso perderam a consciência, é claro.

VITÓRIA TRANQUILA
A esquerda agora unida terá uma vitória
tranquila além de esmagadora
e, com isso restaurará tudo que foi destruído,
recuperando assim todo esse tempo perdido
que, lamentavelmente perdemos e fim.

28

ADEUS INGLATERRA
A história está provando
estares no caminho errado
e, apesar de quase
metade do mundo teres controlado
realmente como estás hoje
claramente demonstra
que, tanto a monarquia
como a tua própria companhia
não querem, de fato,
e, com a passagem da tua rainha
até as suas cédulas serão modificadas
porque, agora terás um rei
que até mesmo os britânicos
não estão contentes com esse destino
pois, veem que o seu país
comparado com outrora
perdeu realmente a sua glória
pelas invasões conquistadas.
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MONARQUIA
O tempo dos reis já terminou, portanto vejo sem nenhum
espanto o Reino Unido se desintegrar e, literalmente se
tornar realmente numa ilha, pois é exatamente o que são.
Porque a monarquia só serve para a família imperial
enquanto milhões diariamente sofrem e, literalmente são
discriminados por fazerem parte de diferentes castas
como também pela sua cor, por isso verdadeiramente
acredito que a monarquia terminou quando a rainha
Elizabete II se passou, porque agora estamos realmente
vivendo num diferente mundo onde o populismo e o
socialismo é o que quase todos querem em prol da
dignidade e do bem viver qual, naturalmente inclui o saber
que só existe através da escolaridade e não de ditadores
ou reis que só pensam neles na realidade.
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MUDANÇA GLOBAL
O mundo rapidamente está mudando
e, com isso, países outrora desconhecidos
protagonistas nele se tornando
porque ninguém quer mais ser
quintal de nenhuma potência
mas sim, líderes sem engano,
é exatamente isso que vejo
além da livre adesão
ao sistema democrático socialista
que, literalmente transformará o mundo
transformando-o em mais humano
e sábio devido a sua dedicação.
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PESQUISAS POLÍTICAS
Francamente nunca acreditei
nas pesquisas políticas
por claramente mostrarem
erros de verdade
pois, afinal o que interessa
como também conta na realidade
é o resultado final
quando for apurado nas urnas
os números de cada eleição
qual, desejo com paixão
como verdadeiramente acredito,
que a esquerda dessa vez ganhará
pois o povo está realmente aflito.
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MUNDO SOCIALISTA
Sempre fui um total apaixonado
pelos países realmente educados
como também civilizados
por serem socialistas
e, por isso sempre desejei
ver o Brasil assim
sem pobreza, mazelas e analfabetismo
que, lamentavelmente é o quadro
de todo país que, de fato,
não abraça o socialismo democrático
por isso afunda-se, é claro,
exatamente como agora estamos
mostrando ao mundo o resultado
o que outros sistemas podem fazer
e, isso é um fato.

33

SISTEMA PAULO FREIRE
Vamos urgentemente implantar
nas escolas do nosso país
tudo que Paulo Freire nos ensinou
com toda dedicação e amor
por serem valores em prol do bem
e, genuinamente brasileiro
apesar de ser democrata socialista
e, assim reproduzi-lo no mundo que afirmo,
irá imensamente apreciar
por ser um sistema que eliminará
tanto a pobreza como o analfabetismo
portanto, por riqueza gerar
além do seu povo colocar
num escalão devido
para, assim, naturalmente por fim
poderem verdadeiramente brilhar
ajudando a nação a crescer no coletivo
e, sem margens para errar.
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ACREDITO!
Acredito no Brasil e no meu povo
por ser um grande tesouro, digo,
mas, para lhes ver crescer
naturalmente tem de ter oportunidades
como também seguridade
para, assim na realidade
possamos juntos crescer
sem invejas ou vaidades,
mas com um único pensamento
coletivo e preciso
de ajudar sem hesitar
o próximo com toda naturalidade,
pois acredito num país livre e soberano
além de culto de verdade.
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É POSSÍVEL!
É totalmente possível vivermos dignamente
recebendo salários descentes para, assim
podermos ser felizes sempre.
Aliás, quando Lula estava no governo
e, era o nosso presidente esse país alcançou
a sexta maior economia e, se o golpe não
tivesse ocorrido então provavelmente
seríamos hoje a quarta maior nação
pois, verdadeiramente acredito no nosso
tremendo potencial bastando com isso
abdicarmos desse sistema econômico
chamado de neo-liberalismo
que, claramente tem provado ser um total
fiasco por beneficiar, é claro, os ricos,
porque literalmente desmontou e destruiu
o nosso querido Brasil, que ainda realmente
acredito se tornar uma grande nação
sob um diferente governo esquerdista, digo.
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SISTEMA NEO-LIBERALISTA
Esse sistema cautelosamente elaborado
para desmontar e destruir
tudo que fora criado
pelas companhias estatais, de fato,
representa um terrível perigo
devido ao terrorismo praticado
em seus econômicos atos
de uma guerra financeira
pelos desmontes que causam,
por isso milhões estão desempregados
morando nas ruas e comendo do lixo
enquanto esses burgueses se tornaram
cada vez mais ricos
devido aos golpes que aplicaram.
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MARTÍRIO
Lamentavelmente os brasileiros
estão terrivelmente passando
por uma triste realidade
originada por um cauteloso plano
de nos destruirmos de verdade
por isso fora aplicado o neo-liberalismo
Sistema das privatizações,
onde tudo que pertence ao governo
daí ser chamado de estatal
pois, o Estado é quem é dono,
grande parte agora pertence a estrangeiros
que, literalmente fizeram do nosso país
um quintal onde podem nos pressionar livremente
daí estar realmente revoltado
com a falta de patriotismo
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tanto desse atual governo
como também da parte de sua elite
que, incrivelmente ainda persiste
devido às suas mentalidades de vira-latas,
que continuemos dominados
pelos imperialistas
que náo se importam com a gente
e, se querem uma maior prova
então basta abrirem as suas janelas ou portas
e verão um grande número de vidas
pedindo, comendo dos lixos e dormindo nas ruas,
provando com isso que esse atual governo
neo-liberalista e fascista
além de totalmente corrupto,
criou esse absurdo porque
aos estrangeiros se vendeu e, no escuro.
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PETECA POLÍTICA
Emquanto milhões de pessoas estão
desempregadas, com fome e frio
e, literalmente sobrevivendo nas ruas,
políticos jogam peteca e não se importam
com o sofrimento da sociedade
que, na realidade vos elegeu
para lhes defender de verdade,
por isso, agora estão vendo
que, literalmente foram e são tratados
como se fossem uma manada de gado
pois, verdadeiramente mostram e mostraram
que a classe pobre para eles não valem nada.
E, assim, continuam jogando
a sua peteca política
mas, o que não sabem é,
que em breve nas urnas serão derrotados
porque o povo realmente cansou
de ser verdadeiramente por eles abusado.
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FARSA
Tudo não passou de uma grande faesa
contra o sistema socialista
que, francamente começava
a dar magníficos frutos
apesar do breve período
de tempo ocorrido
nesse país gigante.
Porque esse golpe provou
tudo ter sido uma farsa,
causando mortes e desgraças
além de mentiras inúmeras
e, falências drásticas.
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LIÇÕES
Existem lições que não se esquece
devido à profundeza dos eventos
exatamente como essa atual política
de discórdias e mentiras
além das inúmeras corrupções
como também descasos e lamentos.
Essas duras lições são impossíveis se esquecer
por termos realmente vivido
e, na carne sentido o seu desprazer.

VIRADA POLÍTICA
A virada política está para acomtecer
quando 2 de outubro chegar
por isso vamos de agora comprarmos
o montante de bebidas que precisaremos
para essa grande virada naturalmente celebrarmos,
porque não será uma surpresa,
surpresa foi quando elegemos
devido ao golpe esse atual governo
genocida, mentiroso e corrupto, de fato.
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NEO-LIBERALISMO E A ESCRAVIDÃO
É realmente incrível
estarmos em pleno século 21,
e vermos sistemas que pensam
somente em enricar sem o povo cuidar.
Esse é o caso do neo-liberalismo,
sistema que só pensa em tudo privatizar
em vez de deixar como o socialismo
nas mãos do Estado e, com isso,
criando por todo o país empresas estatais
que dão serviços e geram empregos
que, além de bem remunerados
não são trabalhos escravos
pelas garantias que dão, de fato,
causando com isso crescimento
de uma forma espetacular
por não ser neo-liberalista
mas sim, socialista, daí o seu povo cuidar.
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VAGABUNDOS INTELECTUAIS
Alguns esquerdistas que aqui conheci
quando passei rapidamente pela faculdade
eram além de exilados
vagabundos intelectuais, de fato,
daí ter realmente me decepcionado
com as suas maneiras de pensar
e, em suas vidas atuarem, é claro.
Eram todos esquerdistas e revoltados
com os seus governos, de fato,
por lhes terem literalmente forçados
à imigrarem e assim deixarem
a nação onde nasceram e por isso amavam.
Portanto sempre num bom papo
tinha sempre ao meu lado
ingleses, africanos e portugueses
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totalmente excitados em estabelecer
um sistema socialista democrático
para, assim, o analfabetismo
se tornasse fato do passado,
com a exceção dos ingleses
porque o que sonhavam
e, portanto queriam
por serem os únicos a não dominarem
o idioma português,
tínham como sonho tornarem os Estados Unidos
num país socialista afirmo, e, apesar
de todos já terem aos seus países regressado,
hoje vejo que esses vagabundos intelectuais
francamente estavam certos,
porque todo o mundo está mudando
em prol do socialismo
por quererem se desenvolver atesto.
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ONDA DO AMOR E DA ESPERANÇA
Está rapidamente surgindo
realmente uma gigante onda
verdadeiramente repleta de amor
como também de esperança
por acreditarem num país melhor
vibrante e cheio de bomança
e, naturalmente onde todos
podem produzir e crescer
graças ao magnífico saber
que, o socialismo por querer
amavelmente faz todos saberem
que, sem a educação não existe poder
e, sendo assim, esses que essa onda não
abraçam infelizmente viverão em vão.
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ARMÁRIO DO TERROR
Carrego até hoje na memória
cenas de grande pavor
devido ao terrível terror
que a ditadura criou
fomentada pelos Estados Unidos
num total abuso de poder, digo.
Armário que assim guardou até mesmo
os crimes cometidos pelo próprio Estado
e, pelo fato de tudo ter sido censurado
não restauram provas somente lembranças
indecentes de um tempo literalmente bárbaro
mas, por causa da verdade e da história
então, cuidadosamente guardei como também
nominei-o como armaário do terror,
devido tudo o que vi, li e ouvi
essa maldita ditadura fazer
com exímio e sem nenhum amor.
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RITMOS E SONS
O nosso povo inegavelmente
carrega em seu sangue e mente
as heranças tribais que nos levaram
a ser e também amar
os tambores com as cores
de quem lhes toca gerando ritmos
juntamente com os sons, é claro,
porque queiramos ou não
o nosso povo é o resultado
dessa imensa miscigenação
ocorrida entre os imigrantes
na sua grande maioria europeus
e os nativos que aqui já existiam
e, que esse país formaram
sempre mostrando o seu folclore
que envolve dança e música
vinda dos seus tambores, de fato.
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ELEIÇÃO
A eleição está chegando e, com isso
terminando esse terrível sofrimento
graças ao golpe que transformou a sorte
contanto o destino de milhões de brasileiros
que, lamentavelmente agora vivem
tanto nas ruas como debaixo das pontes
por terem perdido seus trabalhos
ou, as ajudas sociais que antes recebiam, de fato.

VILÕES DAALMA
Precisamos tomar cuidado
com certos tipos de seres
que vivem iludindo e, que muitas vezes
não apenas lhe roubam os seus bens
materias, mas também por serem seres
errados então literalmente tentarão
roubar até mesmo o seu espírito, de fato,
por serem vilões da alma portanto de
seres, por serem demônios mascarados.
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CANALHAS
Muitos seres da classe política francamente
se tornaram além de mentirosos e palhaços
realmente uns canalhas, por isso temos
de removê-los usando o poder dos nossos
votos, caso contrário passaremos a ser
um país nanico, e assim, uma república
de bananas trazendo maiores corrupções
como também vergonha por sabermos
que poderíamos ser democráticos
como também no mundo educado
e super bem vistos, assim como respeitados
pelo mundo que com horror atualmente
nos olha com desprezo e pavor
devido à corrupção e grande violência
juntamente com a ineficiência
de um governo sem competência nem pudor.
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BASTA!
Já estou totalmente farto
tanto desse corrupto governo
como também desses políticos
que nos mentem sorrindo
realmente discaradamente
e, como se isso não chegasse
e, contanto bastasse
tudo que verdadeiramente fazem
é em grande sigilo
e, devido à marmelada
para se protegerem
criam sigilos de um século
na tentativa de tentarem esconder
tudo que fizeram nesse governo
mas, sem nos deixar saber
por terem tornado secreto
nesse pântano que atesto
estar destruindo essa nação por certo
por lhe impedir de no bem viver.
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POLARIZAÇÃO
O que muitos ainda desconhecem
ou, realmente desacreditam
é, que, essa polarização faz parte
da guerra cultural criada
pela direita radical de conservadores
que, disso não têm nada,
porque quando cautelosamente vos analiso
então claramente vejo
que eles realmente são
seres que pretendem fazer é a confusão
das narrativas colocadas nas mídias
pois, na realidade o seu verdadeiro problema
não está em preservar o conservadorismo
e, portanto não mudar
como fazem os progressistas
ou, se assim preferirem, socialistas,
porque na realidade estão apavorados
com o comportamento humano
que, devido a sua natural evolução
mudam com toda naturalidade.
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Por isso decidiram elaborar narrativas
construídas através de mentiras
para, assim, criarem confusão na sociedade
e, assim deixá-la mal informada de verdade,
porque no fundo não tem nada a ver
com as coisas que usando as aparências pregam
mas sim, com a raça,
porque são homens brancos e não querem perder
o seu poder para seres de uma outra cor,
sejam eles homens, gays ou mulheres
que odeiam com fervor,
como também a religião
por realmente não aceitarem
nenhuma outra além da cristã
e, evangélica na realidade.
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A GRANDE TROCA
A razão pelo qual
ninguém entende mais nada
em relação ao quadro internacional
é porque os direitistas ultra conservadores
em seu jogo político fizeram
literalmente uma grande troca
em relação a sua política mentirosa
pois, em suas narrativas
estão sempre contidos os “Fakenews”,
portanto as mentiras
que usam e assim torcem as realidades
transformando verdades em inverdades
e, com isso confundindo as mentes
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da maioria da sociedade
por ser esse o seu plano, ou seja,
construir enganos perante a verdade
e, com isso trazendo violência e confusões
no seio da sociedade,
porque estão com medo de perderem o poder
para os seres que odeiam de verdade
e, essa é a realidade que vejo
elaborada por racistas ultra conservadores
que mentem constantemente
porque trocaram a verdade
pela mentira em suas narrativas
e, essa é a realidade.
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O CONSERVADORISMO RADICALIZADO
Estou vendo realmente horrorizado
um conservadorismo no mundo
totalmente mascarado
porque na realidade
são realmente tanto racistas
como também fascistas
e, esse é o fato.
Pois em seus íntimos estão com medo
de perderem o seu poder político
e, com isso serem ultrapassados
exatamente pelos seres
que em suas vidas sempre criticaram
por detestarem como somos unidos
e, o progressismo aceitarmos
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por como eles não discriminarmos
se alguém vive ou pensa diferente
da norma que eles criaram.
Não devemos nunca esquecer
que esses seres somente recentemente aceitaram
a inclusão das mulheres na política
pois sempre lhe consideraram subalternas
aos homens, tanto na Europa, na Inglaterra,
como também até mesmo nos Estados Unidos
e, em grande parte graças à religião cristã
incluindo evidentemente o catolicismo
mas também os evangélicos e protestantes,
muçulmanos, hinduísmo e judaísmo,
que, quando vos analiso vejo
serem repletas de erros
incluindo o racismo.
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MORAL DA HISTÓRIA
Todo ser precisa entender que, quem está no poder
e vir um tsunami vindo e, totalmente colorido,
por já estar no poder por realmente centenas
de anos naturalmente que não irá deixar
que seres de outra raça agora lhes dominem
e, legalmente ganhem o poder devido às eleições
democráticas e, por causa desse medo criarão
todo tipo de manipulação
incluindo as mentiras e a violência
por não quererem perder tanto o poder
como as mordomias acompanhadas com essa graça
por eles mesmos criadas
mas, que agora, estão em risco de perder
por isso vemos tantos problemas como desgraças
pois, realmente não querem esse poder perder
caso contrário ficarão sem nada
e, essa é a moral da história que não dizem
porque sabem das desgraças que criaram
por detestarem outra raça que não seja branca, de fato.
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SER CONSERVADOR
O ser conservador é aquele
que não gosta de mudanças
e, por isso no tempo parou digo,
porque na realidade a vida
é repleta de fases e portanto ciclos,
daí vos acharem realmente esquisitos
e, quanto ao ultra conservador
francamente o que posso dizer é, que,
por ser fundamentalista e super radical
tornou-se um ser radicalista e, por isso
não podemos nem conversar
por realmente as nossas ideias
prontamente rejeitarem
por somente aceitarem o radicalismo que criaram
juntamente com as mentiras de suas verdades
por realmente tudo terem trocado na realidade
para o seu ângulo de entendimento
totalmente racista e autoritário.
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INFORMAÇÕES ERRADAS
Estamos já por algum tempo vivendo
numa guerra cautelosamente criada
tanto pelos políticos como também
pelos integrantes da direita radicalizada
que, assim, constantemente tanto cria
como passa erradas informações
propositalmente elaboradas
com o intuito de literalmente desinformar
como também confundir e, assim,
verdadeiramente lhe jogar
uns contra os outros,
porque têm como intuito
uma guerra civil criar
e, isso é a pura realidade
pois não pretendem do poder abdicar,
foi isso que claramente vi
ao silenciosamente analisar
esses monstros de verdade.
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AUTORITARISMO
Estamos em pleno século 21
e, por já termos passado
por governos totalmente autoritários
e, por ser assim terminaram
abusando do poder que tem
e, por isso, terríveis coisas
tanto fizeram como criaram,
daí estar naturalmente perplexo
de muitos agora terem abraçado
a ditadura e o fascismo
em vez de procurarem viver livres
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abraçando a democracia, é claro,
democrática e socialista
que nos garante direitos
quando, qualquer outro sistema
irá de nós isso tomar
deixando-nos totalmente nus
pela voz e os direitos nos faltar,
porque é exatamente assim
que esses sistemas políticos operam,
porque em vez de dar auxílios
para os mais pobres da sociedade
desses mesmos tiram
deixando-os nas ruas sem nenhuma caridade
por pensarem somente em si
causando com isso abusos coletivos
e, sem punidades, digo.
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PEÇAS DE INFORMAÇÕES
Tenham sempre muito cuidado
em tudo que hoje em dia ler
por existirem seres que, são pagos
para propositadamente escreverem
e, na mídia espalharem notícias
totalmente falsas, pois é assim
que esses seres operam porque
no passado viram o poder que têm
as palavras ainda que em narrativas
propositalmente erradas
mas, mesmo assim ao público ditas
para destruir seres que tudo que pretendem
é melhorar e assim tornar menos penosa
a vida de milhões que estão ao Deus dará,
quando na realidade não tem em nada
a ver com Deus, mas sim com o bem-estar
das pessoas por não querer vê-los melhorar
e, por isso sempre mentem
pois lhes odeiam sem vacilar.
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TRAIDORES ESQUERDISTAS
Desde que o mundo existe
que temos traidores
pelo dinheiro ludribiados,
lemos isso tanto na religi'ao
como no tempo dos reis,
porque traidores sempre existiram
principalmente na política
e, isso é um fato.
Daí, realmente não estranhar
esse lamentável fato
por claramente entender
por todo lado existir
ainda que sejam esquerdistas
pelo menos aparentemente,
porque quem rouba de pobre
realmente chegou ao seu fim,
politica e moralmente, e fim.
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VENTOS DO NORTE
Geralmente quando vêm
causam destruição e muitas mortes
por ser em de natureza violenta
e, por causa disso
literalmente mudam a nossa sorte.
Acontece que, agora vos sinto
serem realmente brandos
e, por isso acredito
que irão verdadeiramente nos ajudar
esse próximo governo de centro-esquerda
pois, nesse momento não lhe interessa
maiores danos causar,
vamos ver o que a sua brisa trará
porque, pelo fato de vir do Norte
gera sempre tempestades fortes
e grandes danos que teremos sempre
de pacientemente reparar.
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CRIMES POLÍTICOS
É realmente impressionante
saber sobre os crimes praticados
por esses políticos
que, em vez de nos servirem
para, assim, nos ajudarem, de fato,
incrivelmente tudo invertem
e, descaradamente se servem
do dinheiro que eles mesmos
tínham separado nos programas
que criaram porque em suas campanhas
nos prometeram mas, que em vez
de nos servir eles mesmos se servem
daí, realmente estar frustrado
como também totalmente decepcionado
com esses pilantras, é claro,
porque estão roubando a gente
e, nos mentindo, de fato.

66

ANALISANDO DE FORA
Analisando esse atual momento político
e lhe observando de fora para dentro
então fico com a impressão
que, realmente quase todo parlamento
está infelizmente rendido
aos lobistas que assim fazem
com toda naturalidade
tudo que querem, digo.
Daí estar simplesmente horrorizado
por ver o meu país entregue
às grandes multinacionais
que nele fazem o que querem.
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Se estiver errado me desculpem
mas, olhando de fora para dentro
numa crítica análise,
lamentavelmente é o que vejo
nessa triste mas realística análise,
por isso agora muitos políticos fazem
seus negógios totalmente secretos
e, até tiveram a coragem
de aprovar sigilos de cem anos
por serem verdadeiramente corruptos
nesse rolo de roubos por certo.
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POLÍTICA
Devido a minha própria ignorância
por ter crescido num lar
que detestava a política
e amava a religião,
por isso todos os domingos
tínhamos que a missa ir
independente da estação.
Mas, quando cresci e amadureci
literalmente entendi ter sido um erro,
porque tanto a política como a religião
fazem parte de filosofias distintas
que, revolucionam totalmente a razão
e, o motivo pelo qual a política
é naturalmente mais importante
é porque dela francamente dependemos
naturalmente cada instante
dessa vida realmente inconstante.
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PROEZAS
Devido ao infeliz fato
de realmente estarmos
totalmente abandonados
por causa das políticas desenvolvidas
nesse atual governo, de fato,
o mundo não mais nos olha
como olhava antigamente
todas as proezas que fizemos
causando com isso
um avanço fantástico
que todo o mundo viu
mas, que agora, nos ignoram
pela barbárie termos regressado,
daí estar revoltado
como totalmente frustrado
com essa mentalidade, é claro.
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INCLUSÃO SOCIAL
Para qualquer país poder crescer
literalmente em todos os sentidos
terá naturalmente de cuidar de todos
para depois não correr atrás do prejuízo.
Por essa razão afirmo que a esquerda
está absolutamente correta por realmente
querer ver além de um país unido,
capaz de poder todos os obstáculos que nos
impedem de verdadeiramente sermos
democráticos e juntos crescermos, de fato,
eliminando através do trabalho tanto a fome
como a pobreza, portanto criando
oportunidades para todos se quiserem estudar
e até mesmo se Doutorar, dando-nos orgulho,
porque toda nação que investe na área social
será em breve remunerada por ter uma
sociedade saudável, feliz
e verdadeiramente educada, de fato.
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O PAÍS DOS DEUSES
O Brasil está rapidamente caminhando
para ultrapassar a Índia
e, assim realmente se tornar
num país onde a religião dominará
a sua política,
por isso acho perigoso isso
pois, ao se tornar em "O país dos deuses",
devido às constantes orações feitas a eles,
o país poderá abandonar a ciência
responsável pelas curas muitas vezes
e, com isso tanto o fanatismo
como a ignorância e superstições
aumentarão a pobreza pela falta de educação
e, com isso os problemas que vêm
com essa interligada razão.

72

CONFISSÕES MENTIROSAS
A justiça muitas vezes lamentavelmente
não existe, pois, inúmeras vezes permite
que confissões mentirosas não acabem
sendo punidas tornando-lhe assim penosa
àqueles que confessaram a verdade
por terem passado por realidades que
terminaram torcidas pela própria justiça
por evidentemente terem juízes corruptos
e extremistas em seu seio de verdade.

CLANDESTINIDADE
Devido a diferentes razões
muitos passam a viver
na clandestinidade que
lhes dá diferentes identidades
e, nesse complexo processo
existem totalmente desconhecidos
perante uma cada vez mais bruta
como também esquisita sociedade.
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VAMOS AS RUAS!
Vamos às ruas demonstrar
todo o nosso descontentamento
democratica e pacificamente
para, assim o mundo ver
como claramente também entender
que, detestamos o fascismo.
E, assim verdadeiramente unidos
quando 2 de outubro chegar
através do nosso voto
literalmente retirar do poder
tanto esse partido como esse político
que tanto destruiu o Brasil
fazendo-nos sofrer.
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COMUNISTA
Não me importo quando me chamam
erroneamente de comunista
por verdadeiramente não ser
pois, sempre fui socialista.
E a razão que penso assim
é porque a palavra comunista
literalmente significa comum,
daí estar feliz e na paz
devido à simplicidade e beldade
existente nessa importante palavra
que faz muitos se intrigarem
por causa da ignorância
de não entenderem essa palavra.
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HERANÇA DOS BANDEIRANTES
Infelizmente herdamos uma arcaica mentalidade
que, na realidade desbravar, matar e destruir
são sinônimos de prosperidade
e, se isso não bastasse, os bandeirantes
na realidade não pararam para pensar
que, ao destruírem as culturas indígenas
estavam destruindo um povo que precisava
ser entendido e, cautelosamente estudado
para, assim, realmente conhecê-los
pelo simples fato de aqui viverem antes
do homem branco ter chegado
e deles quase tudo terem tirado.
Portanto estou abismado com o terrível
tratamento que os povos indígenas tiveram
ao serem aqui encontrados pelos aventureiros
brancos que até hoje lhes torturam, de fato.
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FALTA DE VONTADE
Existe grande fartura nesse mundo de verdade
mas, também lamentavelmente
pouca vontade de ajudar aos mais necessitados
devido ao racismo e um tremendo egoísmo
pela parte de muitos da elite, porque preferem
exportar em vez de reduzí-las para, assim,
os mais pobres poderem se alimentar.

VIRTUDES ESQUERDISTAS
Sempre fomos duramente criticados
por simplesmente querermos
que a justiça cumpra o seu papel
e, portanto não seja manipulada
por esses que não se interessam
de ver essa nação
tanto saudável como educada,
contanto totalmente civilizada
vivendo uma vida digna e em paz
trazendo com isso amor e graça.
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LEI DA IGUALDADE
Temos de urgentemente criar
e, no parlamento aprovar
a "Lei da igualdade",
para assim garantirmos
uma mais justa sociedade
onde todos possam de verdade
se beneficiar da coletiva produção
repartindo assim o pão
como Jesus nos ensinou
mas, que, graças ao capitalismo
erroneamente decidimos
abraçar o egoísmo
causando tantas maldades
que, agora temos de corrigir
em nome da sanidade
e do bem coletivo na realidade.
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A PRAGA RETORNOU
Vivemos por muitos anos
sob um regime ditatorial
como também brutal
e, quando tinha pensado
que essa forma de
tanto agir como pensar
já estava realmente ultrapassada,
lamentavelmente vejo
e, sem nenhuma graça
essa terrível praga retornar,
daí estar perplexo e não aceitar
que o fascismo realmente retorne
pois, somente destruições e morte
essa praga tem para dar.
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DONOS DO PODER
Precisamos urgentemente entender
que toda nação livre e soberana
não permite que outras lhe impeça
de fazer o seu dever
que é o de governar
sem interferências para não prejudicar
os seus próprios interesses
e, assim naturalmente ser
o dono do poder,
caso contrário será sempre controlado
por países mais fortes
que, evidentemente causarão
muita destruição e sofrer
e, é exatamente isso que está acontecendo
porque traidores lhes entregaram o poder.
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O DEUS DE MUITOS
Lamentavelmente tem gente realmente
tão materialista por ser capitalista
que, na realidade só vê o dinheiro por
entender representar podereres
e, assim vivem mandando e mudando
esse tão necessitado mundo
e, por isso tão dependente desses que
adoram o dinheiro por ser em suas vidas
como se fosse um deus,
por lhes permitir fazerem literalmente
o que bem querem, pois, quando precisam
da justiça sabem que terminará em pizza
independente da corrupção cometida
tantas vezes, pois não têm uma consciência
mas o dinheiro como deus
daí, somente ele reconhecerem.
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ELITE PODRE
Tanto li como realmente
vi e ouvi muitos chamarem
essa nossa elite de vira-latas
por não terem a coragem
das multinacionais enfrentar
e o nosso país mudar
das influências sempre vindas do exterior
por serem estúpidos e deixarem
essas companhias vos controlarem
e, com isso claramente permitirem
perdermos a nossa soberania
deixando empresas de fora nos controlarem,
por isso além de corruptos e covardes
são realmente uns podres
por nos literalmente abandonar.
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BANDEIRA BRANCA
No passado jovem e animado
durante o carnaval nos clubes
que empolgados frequentávamos
fumando, bebendo e jogando
confete, lança-perfume e serpentinas,
enquanto fantasiados e mascarados
nos abraçávamos e beijávamos
cantando bandeira branca amor...
Hoje, devido ao terror apresentamos
lamentavelmente chorando
a nossa bandeira branca
não como uma forma de rendição
mas, porque a vida amamos
e não pretendemos ser prisioneiros
de ninguém nesse mundo,
portanto paz é o que queremos
diante desse fascismo absurdo.
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DE FORA SE VÊ MELHOR
Esse bolo já está queimado
e, por quase todos rejeitado
por ser totalmente ligado
com corruptos e estranhos seres
por isso o doce não se consegue provar.
E até mesmo o leite
outrora realmente gostoso
totalmente azedou
como também o relacionamento
que, com esses seres tínhamos.

COMO AS ESTRELAS
Como as estrelas vivo e, portanto existo
naturalmente sempre clareando
para, assim não permitir que o triste
engano se aposse tanto nos outros
como também em mim e, assim nos
destrua como tanto faz por fim.
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DOIS DISTINTOS MUNDOS
Na superfície onde estou
e onde vive a grande parte
dos humanos que na realidade
existem como nós
tanto o trabalho como os problemas
realmente se acumulam
em impressionantes absurdos
que, assim nos impedem termos uma voz.
Enquanto isso e por outro lado,
também existem aqueles
que existem e trabalham escondidos
no submundo digo,
tanto legal como ilegalmente
criando incríveis absurdos
devido existirem em dois mundos
totalmente distintos além de confusos.
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O DÍZIMO
Muitas igrejas estão abusando
como também se aproveitando
da grande ignorância popular
misturada com a fé
para, assim literalmente
nessa área vos explorar
e, portanto, literalmente roubar
para, então, fortunas criarem
sem dividir nem mostrarem
o que realmente estão fazendo
em prol do bem-estar dos seus fiéis
que fazem parte da sociedade
e, sem evidentemente se importar
como Deus realmente vos julgará
pela própria igreja mentirem e explorarem
e, sem vacilar, fazendo-me com isso
parar e profundamente pensar de verdade.
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AMÉRICALATINA
O tempo nunca para nem tão pouco
a vida e, por isso digo
por claramente estar vendo
uma América Latina mais unida
como também esquerdista
apesar dos inúmeros venenos
juntamente com as guerras de todo tipo
sendo as principais a fome e a ideológica
mas, que em breve serão solucionadas
com a vitória da esquerda no Brasil
que, naturalmente ajudará a criar
e naturalmente consolidar essa união
realmente tão desejada por toda a América
Latina que, assim será mais rica
como também melhor vista,
porque essa importante parte do mundo
não quer mais viver numa encruzilhada
pois com isso almeja crescer.
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PASTORES DO DINHEIRO
Hoje em dia qualquer um
pode literalmente ser um pastor
bastando com isso pagar por um curso
cuja duração varia
entre três e seis meses
e, embora isso pareça um absurdo,
tudo que esse ser precisa ter
além de um conhecimento básico
da bíblia, é ter um tutor
ou seja, um amigo ou conhecido pastor
que já tenha uma igreja,
no passado fui encorajado
para esse curso tirar e um pastor me tornar
mas, ao ver esse terrível quadro
preferi dos evangélicos me afastar
por terem se tornado além de uma grande
seita também um grande negócio,
mas creio e temo a Deus
e jamais faria isso, de fato.
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RETROSPECTO MUNDIAL
O mundo está rapidamente mudando
e, com isso realmente abraçando
a tão desejada educação
pois, cansaram de ser usados
como quintais dos países ricos
que, verdadeiramente só se desenvolveram
graças aos fortes investimentos que fizeram
para, assim, naturalmente avançarem
e até mesmo noutros mundos chegar
devido à ciência e a razão
por isso, ao verem isso,
querem ter também essa realidade
só dada graças à educação
e, portanto o progresso de verdade.
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EFEITO DOMINÓ
Quando algo não é criado
com uma sólida base
cedo ou tarde cairá
num efeito dominó, é claro,
e, é exatamente assim
que vejo esse atual governo
que, por nada ter feito
e, apenas desfeito
o que outrora tinha sido elaborado,
naturalmente que o povo está imjuriado
pela falta de justiça
juntamente com os desmontes
que eliminou as poucas oportunidades
que o governo antes dava, de fato,
daí surgir esse levante
que nas urnas provará ter causado
um efeito dominó nesse atual governo
que, por isso vejo que não ficará em pé
nenhuma pedra desse governo
corrupto, mentiroso e bandoleiro.
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AS ESTRELAS NASCEM PARA BRILHAR
Independente de partidos políticos
ou dos laços de família como também posição
social, existem seres que nascem naturalmente
estrelas por terem uma grandeza interna;
esses seres terminam comparados
e, assim verdadeiramente vistos como também
chamados realmente de estrelas por
internamente possuírem uma grandeza, é claro,
e o nosso anterior presidente como também
o nosso próximo simplesmente chamado de
Lula tem esse enorme carisma
por ele mesmo ser uma estrela que tanto
pulsa como brilha por naturalmente estar vivo
e, iluminando muitos que com isso lhe farão
se tornar novamente presidente pelos seus
próprios méritos e, isso está absolutamente claro.
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MONSTROS DA IGREJA
Tenham muito cuidado
com a religião, de fato,
porque essa complexa filosofia
foi cautelosamente elaborada
com o intuito de dominar
manipular e dinheiro ganhar,
porque se lhe analisarmos
e a fundo estudarmos
veremos que não foi criada por Deus
como em suas dogmas confessam, é claro,
mas sim, pelo homem que, assim criou
leis para realmente dominar
e até mesmo conquistar
através da ignorância, força e maldades
um reino que esses monstros da religião
pudessem reinar e assim escravizar
aqueles que nessa rede caíram
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graças ao domínio da igreja exercido
por não entenderem não passar
de um negócio espetacular
como é toda casa funerária,
porque a libertação não vem através de dízimas
nem tão pouco do trabalho escravo
por elas encorajado
mas sim, pelo conhecimento
qual, nela não é encontrado, de fato.
É sempre bom aqui lembrar
que Deus na forma de Jesus
cumpriu toda tradição como judeu
mas, não morreu por causa de uma religião
portanto denominação religiosa,
e pendurado na cruz abraçou
os seres de todo o universo
e, para ele retornou atesto
ensinando sempre amor
com o seu eterno conhecimento
qual até hoje sigo livre como o Senhor.

93

DONOS DA IGREJA
Os arrumadinhos e as marmeladas
devido às manipulações e corrupções
no seio dessas igrejas evangélicas
está hoje em dia tão grande
que, pessoas que se tornaram pastores
por causa do dinheiro que fazem
ajudado pelas suas posições e títulos,
atualmente se julgam absolutos
e, portanto donos dessas igrejas
que, devido às manipulações
e lavagens cerebrais feitas nos seus fiéis
que, terminam se tornando maníacos fanáticos
chegando ao ponto de agredirem, ferirem e
matarem aqueles que discordam deles
e, com isso claramente mostrando
que Jesus Cristo não está ao seu lado,
pois é tudo um jogo danado
feito pelo nosso inimigo,
porque Deus é amor e isso é um fato.
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POLÍTICA DA LINGUÍSTICA
Para realmente entendermos política como também as suas
constantes narrativas seria preferível que todos tivessem
estudado jornalismo, pelo simples fato de claramente
ensinar a metalinguística, de fato. Assim imensamente
ajudaria a compreensão de tudo aquilo que envolve a
política, ato realmente prático mas que envolve a razão, é
claro. E, se a pessoa desconhece a sua própria língua
naturalmente que não entenderá ou decifrará a ciência da
linguística detectada quando é analisado num ato onde os
políticos falam ou, nas suas narrativas escritas pela mídia
digital, de fato.
Daí a importância da linguística política, pois ajuda a
clarear a proposital mistura incluindo até mesmo as
distorções e portanto mentiras lamentavelmente contadas
livremente, mas detectadas sempre pela linguística, ainda
que as narrativas aparentemente se pareçam límpidas.
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EXTREMA DIREITA RADICAL
Os conservadores de antigamente
eram francamente educados
e a violência detestavam
porque realmente achavam
que podiam convencer
os seres que deles discordavam
através do seu próprio exemplo,
acontece que com o tempo
ao verem que estavam perdendo
tanto em número como nas suas
atrasadas narrativas
então erroneamente decidiram
se radicalizar e avançar
para o campo que tudo vale
e, com isso atraíram os mentirosos
como também os seres violentos
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e, nesse processo de extrema radicalização
deles afastaram os mais velhos
tornando-se com isso em um grande lixo,
por isso em todo o mundo estão perdendo
eleições que facilmente outrora ganhavam
por terem verdadeiramente se tornado
num partido político onde as mentiras
discriminações e violências
se tornaram no seu prato diário
portanto enquanto isso,
a esquerda ao centro passou
e, uma verdadeira multidão ganhou
por serem livres e detestarem o autoritarismo.
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MOMENTO ÚNICO
Nunca na história do nosso país
tivemos um momento como esse
cujo ódio, mentiras e descaso
desmontou propositalmente o Brasil
e, devido à estupidez e a violência
inúmeras vidas foram e são perdidas
num cotidiano cujo terror é o prato.
Daí naturalmente achar
ser um momento único para mudarmos
esse tão triste quadro criado
por esses que verdadeiramente
não sabem amar, de fato,
lamentavelmente somente odiar.

98

COMO POLITICAMENTE VEJO
Apesar de ler, ouvir e ver atualmente só desgraças
desde aquele sombrio dia que o golpe ocorreu
deixando gente chorando e também xingando
enquanto outros sorriam sem parar.
Portanto desde esse triste momento que o Brasil
entrou em crise aumentando a polarização
como também a radicalização
com esse atual governo repleto de defeitos
e, por isso sem razão, por não ter trazido
nem união nem benefícios
e, por isso a fome retornou e o trabalho faltou
devido aos desmontes que criou.
Por esse motivo e devido a tantos absurdos
criados que, naturalmente vejo claro
a esquerda vencer no primeiro turno, digo.
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EVOLUÇÃO HUMANA
Não somos robos para nunca mudar
por não termos uma inteligência
artificial como eles realmente têm
pois fora assim que foram elaborados.
E, por sermos seres vivos como também
mutantes, naturalmente crescemos
literalmente em todos os sentidos
devido à evolução natural e constante.

REFLEXOS DO MAL
Quando um povo existe
oprimido e portanto submisso
aqueles que governam fazendo o mal
então o que realmente surgirá
desse terrível retrato
só pode ser a violência
que, por sinal é um reflexo
do mal imposto atesto,
sem nenhuma razão ou nexo.
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SERPENTES NAS INSTITUIÇÕES
Por realmente não balançarmos
as árvores desse país,
agora infelizmente temos
infiltrados em todas as instituições
serpentes que comumente
são tidas mentindo ou roubando,
aumentando com isso o engano
onde se baseiam sempre
por serem de natureza serpentes
e muitos não veem infelizmente,
por isso estamos nesse atoleiro
por sempre esquecermos
de balancearmos as árvores
onde se encontram naturalmente.
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LAMPARINAS
É realmente tanto incrível
como também incompreensível
ainda vermos no nosso país
em pleno século 21,
pessoas tendo em suas casas
quando chega a noite
iluminação através das lamparinas
por não terem eletricidade nesses lugares
das cidades mais afastadas,
revelando com isso atraso
mas também falta de querer
tanto dos políticos como dos empresários,
prejudicando tanto o país
como o povo que vive na roça, de fato.
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CRU, REAL E PODRE
Observando os políticos
como também o clero,
abismado vejo
ser totalmente vergonhoso
tanto pelas mentiras
que livremente falam
como as contínuas promessas
incluindo até mesmo as divinas
incrivelmente fantasiosas, de fato.
Daí, naturalmente ter concluído
esses seres realmente serem
crus, reais e podres
no sentido figurado,
pois tanto mentem como prometem
sem nunca cumprirem, é claro,
devido ao egoísmo danado
juntamente com as corrupções
que, continuamente fabricam, de fato.
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O PESADELO ESTÁ TERMINANDO
Foram realmente longos quatro anos
de mentiras, torturas e provocações
devido a essa mentalidade atrasada
de desmontes e corrupções que tantos
problemas criou e, que até mortes causou
devido ao fascismo que tanto maltratou
os nossos corações mas, que agora,
passadas essas ilusões claramente vejo
que esse terrível pesadelo está no Brasil
inteiro, graças a Deus chegando ao seu fim,
por ter sido fogo na palha hoje já
totalmente queimada devido à destruição
causada, mas que será em breve restaurada
com a grande reconstrução que virá â seguir
e, que definitivamente ditará o seu fim,
pesadelo que nunca pensei
que, nesse país pudesse surgir.
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MÚSICOS NAS RUAS DE NEW YORK
Visitando essa magnífica cidade
que realmente nunca dorme
fomos ao teatro
e, antes de passarmos pelo shopping
paramos num restaurante
e, ficamos admirados
com os músicos que por ali estavam
uns tocando saxofone
e outros violão e violino
numa elegância e porte tão fino
que nos fizeram uma gorjeta dar
e, entre nós comentamos, até mesmo
essa magnífica maçã tem problemas
e, após comermos uma deliciosa pizza
fizemos algumas compras e fomos dormir
no hotel onde sempre ficamos
porque achamos magnífico.
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AMAZÔNIA EM RETALHOS
A amazônia está sendo vendida
ao preço de banana podre
e, lamentavelmente em retalhos
e, por ser um gigante
o governo não pode
cuidadosamente olhá-la, de fato,
por isso grandes porções de terra
estão simplesmente no abandono
onde ilegais garimpeiros
traficantes e desordeiros
estão literalmente lhe destruindo
e, com isso, erroneamente explorando
e, portanto matando
tanto a flora como a fauna
incluindo indígenas e silvículas
numa destruição horrorosa
que não sei se poderemos salvar.
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VERTIGEM
Fico além de tonto
realmente muito triste
com a ignorância e estupidez
dos nossos governantes
pois, em vez de pensarem em nós
e, com isso no país,
pensam somente em si
e na panelinha que organizam
por isso claramente afirmo
estarem chegando ao fim,
porque realmente já estamos fartos
de sermos mentidos e roubados
nessas corrupções que acho
temos de por um fim
agora nessas eleições, de fato.
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MALUQUICE TOTAL
Estou totalmente escandalizado
ao ver tanta maluquice, de fato,
realizada tanto pela sociedade
como pelos políticos
que comandam as manadas
loucas e totalmente atormentadas
por causa das estúpidas leis
que, em vez de nos ajudarem
favorecem os mais ricos
como também os estrangeiros
e, por isso não conseguimos
nem comer na realidade
por causa dessa maluquice total
num país cuja riqueza deveria ser geral,
porque além de ser um gigante
é o maior produtor de grãos,
razão que jamais deveríamos
conhecer a fome.
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LÁGRIMAS NO ALTAR
Numa missa dominical o padre
se emocionou e chorou no altar
onde estava e aos fiéis confessou
que já não mais suportava
a maneira que tudo estava
e, até as eleições chegarem
pediu àqueles que pudessem
que jejuassem e rezassem
para que assim pudéssemos
realmente ver o sol brilhar
e, assim a felicidade retornasse
nesse país que sempre soube amar
esperando que a tempestade
de uma vez por todas passasse
e, quando o sermão terminou
foi aplaudido de pé devido às
verdades que falou sobre esse tempo
cuja realidade é cruel pela falta de amor.
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O FASCISMO ESTÁ RETORNANDO
A Itália ontem elegeu um partido realmente fascista
que, ao se unir com outros dois, um separatista
e o outro racista, com o tempo causará a divisão
entre o Norte e o Sul, porque lá é o Norte
que se julga ser branco e puramente italiano.
Acontece que apesar de saber através de familiares
que já se passaram, mas viveram no tempo de
Mussoline, fiquei sabendo que ele não era mal
e, que muitas oportunidades deu ao seu povo
razão que muitos lhe amavam, mas por outro lado
ajudou a destruir a Itália quando formou
a tríplice aliança com o Japão e a Alemanha
durante a segunda guerra mundial,
qual contribuiu na sua destruição e, se a Itália
agora realmente se dividir tanto diminuirá de
tamanho como outra vez significância perderá,
isso contará a sua história.
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CHEGOU A HORA DA VIRADA
Cansado de ver tanta desgraça
devido às perenes destruições
como também discriminações,
decidimos colocar um ponto final
nesse terrível mal
que, coletivamente sofremos
por ser um governo racista
além de totalmente fascista
e, cheio de corrupções.
Porque não é isso que queremos
para o nosso amado país,
muito pelo contrário...
Porque queremos vê-lo
livre e realmente inclusivo
além de socialista, é claro.
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O ÓDIO
O ódio tanto fere, marca como também separa
e mata devido à violência exercida, enquanto
que o amor além de verdadeiramente ser
um sentimento de valor assim como esplendor,
nos dá bonança, felicidade e esperança
para um futuro melhor, daí detestar o ódio
e abraçar o amor, por querer sempre viver
em união nesse magnífico saber.

QUADRO ATUAL POLÍTICO
O quadro atual político
está totalmente favorável
que, a esquerda naturalmente vença
no primeiro turno, é claro,
porque os erros, corrupções e abusos
desse atual miliciano e fascista governo
deixou o país literalmente na miséria
e, no mundo totalmente desprestigiado,
por isso sofrerá uma grande derrota
nessa atual eleição, de fato.
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ROMPENDO O VÉU
Finalmente conseguimos romper o véu
que a ignorância produziu graças aos
ensinamentos errados de assassinos
fanáticos como também egoístas e
corruptos que, assim se aproveitam
dos seus títulos e cargos imperfeitos
por não serem merecidos e, dos altares
das igrejas como também dos palácios
falam mentiras como se fossem fatos
e, com isso por um tempo enganam
como também roubam e matam.
Acontece que agora o véu foi rompido
e, portanto rasgado e um pouco levantado
das nossas mentes e olhos e, por isso
das cavernas saímos vendo tudo bem mais
claro e, naturalmente observando
a farsa suja que montaram para sobreviver
as nossas custas, de fato, deixando com
isso o país destruído num realmente
terrível quadro.
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AVALANCHE ESQUERDISTA
O que radiantemente estou vendo
é uma avalanche esquerdista
causada pela revolta
pelo sofrimento criado
graças a esses vermes e ratos
que golpes causaram
e, com isso muitos feriram
como também mataram
devido aos abusos e descasos
até mesmo durante a pandemia
mas, como tudo tem uma volta
então, domingo daremos o troco
e, outra vez livres ficaremos
num país democrata socialista, de fato.
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A FORÇA POLÍTICA BRASILEIRA
O brasileiro realmente provou ser
verdadeiramente um povo magnífico
pois, mesmo dentre barbáries
devido àqueles que não querem viver
num país livre, socialista e democrático,
ainda assim ao mundo provou como
também a si mesmo, ser um povo que tem
conhecimento político e, que não pretende
eternamente viver sob um sistema fascista
que tudo destruiu incluindo o saber.

ANO DAS MULHERES
Nunca as mulheres politicamente estiveram
tão ativas como esse ano, que sem enganos
excelentes frutos dará e, o que não posso
deixar de realmente reconhecer é, que,
quase todas estão na ala democrática
socialista, daí terem toda a minha gratidão,
oh! Mulheres queridas do meu coração.
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PROJEÇÃO BRASILEIRA NO MUNDO
O mundo atual está mudando rapidamente
e, por isso não pode mais ser visto
e também entendido como fora antigamente
e, com a atual guerra na Ucrânia
juntamente com a radicalização da direita
e o retorno no mundo do fascismo
então, naturalmente que acredito no
protagonismo do Brasil juntamente com
o avanço asiático, vendo a China e a Índia
como líderes desse bloco e também o
continente africano juntamente com a
América Latina, daí realmente ver que
o Brasil está numa posição prestigiada,
e, se politicamente soubermos aproveitar
então até mesmo conseguiremos as Nações
Unidas mudar, porque o sistema que usam
para o mundo manobrar há muito que está
obsoleto e por isso terá naturalmente de
integrar outros países e também o veto terminar.
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VITÓRIASOCIALISTA
Já estou me preparando
para domingo celebrar
essa que será uma grande festa
em prol da democracia
pela vitória socialista que acontecerá
porque o povo realmente cansou
de realmente sofrer
devido às errôneas políticas
realizadas por esses fascistas
daí perderem na votação popular
dando lugar aos democratas socialistas
que terão de literalmente reconstruir
o país por ter infelizmente ficado
ao Deus dará, de fato.
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LEGADO DO PRESIDENTE LULA
O nosso estimado presidente Lula
deixará um legado realmente fantástico
qual incluirá, de fato, a reconstrução do
nosso amado país feita pelo miliciano e
fascista que, por quatro anos destruiu
porque verdadeiramente desmontou
tudo que outrora tinha sido montado
por governos progressistas que, são
socialistas democráticos cujo PT
obviamente foi quem construiu tudo que
fora eliminado, por isso esse legado
de total reconstrução será pelos
historiadores escrito nesses complexos
capítulos que a nossa História nos
mostrará e, assim evidentemente ficará
como o maior e melhor político além de
presidente, por ser um ser totalmente
competente e, naturalmente humanista,
daí o povo verdadeiramente lhe amar.
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NUNCA NOS RENDEREMOS
Nunca joguem a toalha no chão
como sinal de rendição nem tão pouco
acenem bandeiras brancas para o inimigo,
afinal de contas somos um povo guerreiro
e, defensores da justiça literalmente
no mundo inteiro por sermos democratas
socialistas e, essa causa nobremente
defendermos.

PAÍS TECNOCRÁTICO
Prefiro que o Brasil
obtenha o status
de país tecnocrático
do que como está agora,
mendigo e desgraçado
graças à ignorância
que substituiu com a sua
escuridão a beleza do saber
e, portanto da glória.
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QUEM PODEMOS REALMENTE SER
Nesse recente passado
estávamos realmente atolados
com grandes dívidas e alta inflação
mortandade e desemprego, de fato,
foi exatamente aí que o povo acordou
e votou na esquerda, é claro,
que, em breve tempo tanto mudou
aquele terrível quadro
como, literalmente colocou e formou
milhões de brasileiros que se beneficiaram
dos benefícios aos mais pobres criados,
incluindo diversas ajudas sociais
como também até mesmo casas
oferecidas a prestações realmente baixas.
E, com isso a todos provamos
quem podemos ser nesse mundo,
e, é sempre bom lembrar
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que naquela altura chegamos a ser
a sexta maior economia do mundo,
e, apesar de agora sermos
devido ao total fracasso desse atual governo
somente a décima-segunda atualmente,
sob o comando agora da esquerda
e, apesar que tudo que no passado construímos
está verdadeiramente destruído
naturalmente que com muito trabalho
e competência que acredito
que voltaremos rapidamente a ser
não a sexta mas a quinta ou quarta
maior economia mundial
porque iremos dobrar a nossa produção
e, assim, o bem-estar criar
mas não apenas para uns
mas sim, para o coletivo
e, com isso a todos mostrar
tanto quem podemos ser
como também quem realmente somos
quando naturalmente queremos mudar.
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IMPACTO ELEITORAL
Analisando e pesquisando
essa tão importante eleição
vi que as pesquisas realmente erraram
pois davam o nosso ex-presidente
ganhando no primeiro turno, de fato,
acontece que o que não esperavam
infelizmente ocorreu
causando além do choque
depois de todos os votos serem contados
um verdadeiro impacto eleitoral
mas, devido aos cinco pontos de avanço
e, esperando maiores alianças políticas,
realmente acredito que o segundo turno
a centro-esquerda vencerá
e, com uma maior margem afirmo.
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TERMÔMETRO ELEITORAL
Devido aos abusos e absurdos vividos
nesses quase já quatro anos,
vejo que esse termômetro
realmente chegou ao máximo
porque o povo está totalmente cansado
desse atual governo, de fato,
que nada fez em prol do Brasil
nem muito menos pelos brasileiros
daí estar quase quebrado
e, o termômetro eleitoral mostrando
que, além de estar fervendo
está também sinalizando
uma imediata troca de governo
com a saída desse fascista, de fato.
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CELEBRANDO A GRANDE
VITÓRIA SOCIALISTA
O vinho e a cerveja
já estão na geladeira
pois acabaram de ser comprados
para serem hoje a noite consumidos
numa celebração que faço
com simpatizantes esquerdistas como eu
mas, que não são brasileiros, de fato,
pois moro nos Estados Unidos,
nação onde o socialismo
rapidamente está crescendo
através do partido democrático
que, por ironia não é vermelho
porque a sua cor é azul, de fato.
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FESTEJANDO A VITÓRIA SOCIALISTA
Super feliz e cercado por comunistas
e socialistas natos, italianos e americanos,
estamos felizes celebrando a vitória
esquerdista brasileira que, com amor,
esperança e grandeza finalmente colocou
um basta para quatro anos de terror e
desgraça que esse governo miliciano e
fascista criou e, sem nenhuma graça.

CRÍTICA POLÍTICA
Ficou absolutamente claro a falta de
informação do eleitor, pois, acho um
total absurdo o eleitor chegar na véspera
da eleição e, ao ser entrevistado dizer
desconhecer em quem irá votar,
mostrando claramente com isso que os
partidos políticos têm um dever de casa
para fazer caso contrário essa falta de
conhecimento nessa eleição
naturalmente voltará a ocorrer, de fato.
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RECOMEÇAREMOS DAS CINZAS
Tudo impressionadamente está destruído
por isso o povo está revoltado
como também dividido
por esse infernal ódio
como também terrível espírito
que até mesmo nas igrejas entrou
e, descaradamente ficou
distorcendo as narrativas políticas
e, assim mentindo, de fato,
por isso iludiu a muitos
até ser literalmente desmascarado
pela sua própria corrupção
que, realmente a muitos despertou
fazendo não votarem mais nele
que, assim, um efeito dominó criou
e literalmente lhe destronou.
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PRIMAVERA SOCIALISTA
Plantamos cuidadosamente sementes
para darem viçosas flores, é claro,
belas e grandes rosas
vermelhas como o amor, de fato,
para assim naturalmente construirmos
sociedades mais justas
educadas, saudáveis e politizadas
com a nossa distinta marca
de amáveis educadores socialistas
repletos do perfume dessas rosas
vigorosas e bonitas, de fato,
pacificando e sempre encorajando
tanto a educação como o amor
para assim formarmos uma humanidade
realmente sábia e cheia de graça.
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SIGAM OS JOVENS
Toda vez que temos eleições
lembro-me do meu tempo de jovem
contendo sangue novo
e ideias realmente nobres
mas, vividas num tempo
que até mesmo um ato cívico
como uma passeata estudantil,
era vista sendo subversiva
como também comunista,
daí tomarmos inúmeras cassetadas
vindas sempre da bruta polícia
mas, apesar dos pesares
os jovens sempre ajudaram
a trazer, de fato,
democracia e assim derrubaram
os fascistas da ditadura
que, agora, teimam em retornar,
por isso vos digo, sigam os jovens
pois sempre algo novo irão mostrar.
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CORRIGINDO O PADRE LARANJA
Assisti partes do debate político que uma TV cedeu
através do meu computador e, francamente achei
um horror o que claramente vi acontecendo,
porque simplesmente ao permitir que um padre
laranja tomasse parte desse manipulado debate
tanto totalmente esculhambou a sua já maleável
reputação como até mesmo essa denominação cristã
intitulada católica juntamente com a história
dessa magnífica cidade chamada São Paulo,
que aliás não fora construída pelo clero como esse
padre laranja no debate falou, mas sim, na sua grande
maioria pelos negros trazidos da África pelos
portugueses como escravos e assim nela arduamente
trabalharam sem pagamentos e sem ter benefícios
e, assim morreram; esse é o fato que o impostor
escondeu, pois vi que tudo foi
anteriormente programado.
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BASTA!
Chega de tantas mentiras manipulações e marmeladas
e, em nome da sanidade coloquem ordem na casa,
porque da maneira que tudo está a bagunça só tende
a aumentar e, quando uma sociedade começa a se
enfrentar então o que logo em seguida virá
será uma revolução ou uma guerra civil, que só
prejudicará o país, portanto mudem esse rumo
que no fundo só traz desgraças.

VIGILANTES ASSASSINOS
É realmente incrível os favelados viverem
com vigilantes assassinos além dos naturais
problemas que nas favelas existem
como o eterno racismo juntamente com o
narcotráfico como também o contrabando
de armas devido aos policiais infiltrados
nessas gangues, é claro, milicianos que
tanto protegem como matam
e, sem soluções reais, de fato.
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VULNERÁVEIS
É muito triste se ver
tanta gente totalmente vulnerável
pelo simples fato de não ter oportunidades
realmente necessária a todos
para, assim poderem crescer de verdade
e, deixarem a vulnerabilidade
que tanto atrasa como mata na realidade.

SEMENTES MALÍGNAS
O que venho observando
nesse vasto e complexo mundo
é o surgimento absurdo
de sementes malígnas
que tanto estão contribuindo
para os terríveis absurdos
que, atualmente estamos vendo
horrorizados afirmo,
devido ao terrível nível
desses cuja consciência
há muito que está perdida digo.
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ULTRA-DIREITA
O que claramente estou vendo
no mundo atualmente acontecendo
com a excessão do continente africano
por quase todo ser formado de povos negros,
é um avanço extremamente organizado
das pessoas que aderiram aos partidos
como também movimentos super radicais
de base nazista, racista e fascista
que juntos estão desenvolvendo
esse terrível raciocínio de clara eliminação
de toda forma de ser que não seja branco
como também cristão,
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o restante do povo vem como restos
como os gays, as mulheres, os judeus
e todos os povos de outras religiões
como também partidos políticos,
inclusive todos da esquerda
que consideram serem demônios vivos
e, que por isso têm de morrer.
Isso parece ser um total absurdo
mas está explícito em suas narrativas
totalmente radicais por serem ultra-direitista,
e isso está ocorrendo no Brasil
pelas seitas de denominações evangélicas
que representam um real perigo
ao raciocínio não radical
que consegue entender todo esse mal
desses lobos por ovelhas vestidos.
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AÇÕES E REAÇÕES POLÍTICAS
Depois do debate político pela TV organizado
o mundo ficou abismado com a marmelada
e arrumação política, porque literalmente
o que viram não foi um decente debate
político, mas sim, um jogo de acusações e
narrativas totalmente enganosas digo,
pois nada de novo fora mostrado
apenas as mesmas narrativas mentirosas
que ao golpe levaram, revelando nesse caso
ações e reações em todo o mundo
que, ao assistir ficou decepcionado
com a baixesa desses políticos
arrogantes e fascistas, de fato,
com exceção do ex-presidente
no debate pessimamente tratado
tido como mentiroso, corrupto e ladrão
quando ele é quem foi a vítima
desse golpe muito bem planejado.
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COMO VEJO O SOCIALISMO
Sempre admirei os países nórdicos
por neles não existir analfabetismo
por terem muito cedo abraçado
e, nesse processo progressista
transformado o marxismo
da antiga União Soviética, digo.
E, com essas importantes reformas
verdadeiramente conseguiram criar
uma sociedade mais justa e moderna
que, realmente vale a pena copiar.
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E, para essa narração encurtar,
nos últimos cinco anos
esses países nórdicos europeus
foram pelas Nações Unidas considerados
os melhores países para se viver
devido ao socialismo democrático neles aplicado
que literalmente garante a todo cidadão
neles nascidos ou naturalizados
o direito de estudar numa universidade
totalmente paga pelo Estado
até concluírem o bacharelato
como também um plano de saúde
que cobre gratuitamente todos
pelo governo rambém pago.
É exatamente isso que a esquerda
no Brasil está tentando fazer
para que o nosso país possa crescer
e tirar milhões do analfabetismo, de fato.
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