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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 70 obras poéticas
incluindo esta que ora é lançada 71, 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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O PODER DO MAR

É realmente impressionante se

observar o poder do mar

que, com as suas águas

e constantes ondas

bate, quebra e livremente invade

qualquer coisa que na realidade

pensa que pode lhe segurar.

Portanto, abismado vi

quão poderoso é o mar

e, todo aquele que se aventurar

pensando poder lhe controlar

além de tolo é um afoito

e, se não tomar os devidos cuidados

então poderá, é claro,

provavelmente se afogar,

tornando-se assim mais uma vítima

por causa do seu imenso poder

qual, nunca devemos subestimar..
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SERENIDADE

Calmamente caminhando

nesse universo cujo encanto

é, de fato, incrível relevo,

abismado vejo

a beleza e serenidade

existente de verdade

nessa flora realmente formosa

cujo colorido, fragrância e fulgor

revelam-me uma energia e amor

em seu íntimo claramente escondido

daí, verdadeiramente acreditar

essa serenidade ser fruto disso.
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PARAÍSO

Aproveitando essa manhã

totalmente gloriosa,

caminho dentre o jardim

onde borboletas formosas

juntamente com pássaros coloridos

cantam e alegremente bailam

nesse paraíso sagrado, sabiamente

criado para nos divertir.

PÔR DO SOL

Vejo-te silenciosamente como também lentamente,

além de magnificamente, esconder-se por detrás

da colina de pedras realmente coloridas

nessa verdadeiramente breve partida.

Porque, quando o novo dia nascer, voltarás a

iluminar e, assim, vibrantes cores  dará às

existências que aqui estão como eu, a te namorar.
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FLORES

Costumo diariamente caminhar

dentre essas inúmeras flores,

jardim que aprendi por fim

imensamente amar.

Porque esse lugar,

além da beleza e fulgor,

constantemente perfuma

como também realmente cura

devido às vibrações que vêm

do seu magnífico interior.

Flores que assim me calam,

fazendo-me parar e meditar

nessa profunda realidade,

verdadeiramente sem nenhuma maldade

que, silenciosamente tudo veem,

preferindo simplesmente a todos encantar.
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CONTEMPLAÇÃO

Aprecio imensamente contemplar

a beleza e o poder existente no mar

pois, admirado observo

a sua constante energia

em suas ondas cuja magia

e, constantes movimentos

criam em meus pensamentos

um relevo imenso!

E, nessa prolongada contemplação

vejo com grande emoção

como és realmente lindo...

Mar cujas profundezas sinto

coexistirem com os meus pensamentos

em magníficas ondas de interligação.



23

VIOLETA AFRICANA

Como és linda e bacana

oh! Violeta africana,

repleta de grande esplendor

pois, realmemte de longe vejo

o teu belo colorido,

flora de grande sentido

equilíbrio e vigor.

Violeta africana que assim

nessa aquarela quase sem fim,

imensamente ajuda-nos enfim,

com o seu impressionante fulgor

literalmente voltar a sorrir

por ver em ti muita luz

como também um incrível amor.
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BEIJA-FLOR

Vejo-te flutuando e sugando o pólen

de uma bela flor, daí teres esse nome

qual, é sinônimo de beijador.

Porque, é exatamente isso que és,

oh! meu lindo beija-flor, que, geralmente

vejo nas manhãs quando o sol por desejo

ilumina e realmente aquece esse jardim

que sempre após o café da manhã calmo e

alegremente caminho para, assim,

naturalmente, a fauna e a flora admirar.

Gosto de vê-lo livremente beijar

e, as flores gentilmente sugar

tocando-as com o teu longo e fino bico

contanto, amando e cuidando dessa magnífica

natureza, enquanto de longe atentamente te

olho, todas as manhãs sem cansar.
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PRIMAVERA

Finalmente chegou a primavera

e, com ela, o magnífico colorido

juntamente com o imenso amor

qual, escuto, vejo e naturalmente vivo.

Porque, durante esse período,

a fauna, assim como a flora,

realmente se multiplicam,

provando então que essa estação

foi criada para a reprodução

e, com isso, a preservação

literalmente de tudo isto.
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Portanto, por entender essa razão

amo, de fato, essa estação

pois, além da bela aquarela

e, da magnífica fragrância contida nela,

escuto e vejo a nova geração

radiante e rapidamente crescendo

e, nesse processo realmente divino

levanto os meus olhos ao céu e reflito

para, logo em seguida,

abrir um silencioso e discreto sorriso,

por também obviamente compreender

daí, evidentemente a Deus agradecer

por existir nesse tremendo paraíso

vivenciado, agora, com os frutos dessa glória,

por isso, considero a Primavera ser

uma estação de grande emoção,

por livremente a todos oferecer

amor e muitos risos em seu ciclo de saber.
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CHUVAS DE MARÇO

Com o meu amor estava

num lago cuja graça

realmente vale a pena visitar

para, de repente o tempo se fechar

e a chuva inesperadamente nos ensopar,

apesar de já estarmos em pleno março

portanto, bem antes do inverno chegar.

Mas mesmo assim decidimos enfim

esse repentino episódio não nos

incomodar, pois, apesar dos pesares

esse belíssimo lugar,



28

sempre foi e realmente sempre será

o nosso secretivo refúgio

onde, literalmente nos ausentamos

desse cada vez mais complexo mundo

para, assim, juntinhos por fim,

observando esse paraíso quase sem fim,

sob o carinhoso olhar da natureza

e, embevecidos com toda a sua beleza,

silenciosamente e apaixonadamente

apesar de totalmente molhados

por essa repentina chuva de março,

conscientemente ao amor nos entregarmos

vendo, logo em seguida, a chuva deixar-nos,

enquanto na verde grama ficamos

rindo e abraçados

portanto, felizes por nos ter deixado,

naturalmente continuando, é claro,

a livremente nos amarmos

agora, perante o suave luar.
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POR QUE NOS MATAM?

Analisando o outro lado qual, precisamos, de fato,

por ser vegetal, e assim, gerar oxigênio sem fim,

como também frutos coloridos e flores

quais, são uns verdadeiros amores, perplexo

realmente fico, por francamente não entender

o porque, que, nesse processo continuamos

as árvores cortando, e, com isso, nos

prejudicando, graças ao consumismo humano

por lamentavelmente entender essa ser

a melhor maneira de viver e

evidentemente crescer.

Enquanto nesse processo totalmente abusivo

e destrutivo silenciosamente as árvores clamam

sempre e, nessa saga infeliz e frequentemente

ao universo perguntam coletivamente,

Por que nos matam?
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Quando, claramente sabem sermos também

seres vivos e, conosco se interligarem,

porque o oxigênio que constantemente geramos

naturalmente que precisam para viver

por isso, realmente não entendemos

esses seres que a todos dizem ter saber

quando, indiscriminadamente nos matam.

Para quê? E, o por quê?

Será que não veem que, se deixarmos de existir

então, também conhecerão esse fim?

O homem precisa ser sábio

para esse dilema entender

caso contrário verá, é claro,

também o seu próprio fim.



31

PARAÍSO

Nesse imenso paraíso

de flores, cânticos, fragrância e cores

sinto-me totalmente perdido

e, nesse processo de incrível nexo

tudo isso alegremente analiso.

Porque, afinal de contas,

nesse enorme campo habito

daí, evidentemente reconhecer

por constantemente ver

e, portanto viver nesse paraíso.

Repleto de fauna e flora

totalmente inteligente

e, assim, verdadeiramente contentes

se pintam, multiplicam, falam e cantam,

coexistindo comigo nesse magnífico paraíso,

realmente livres e, por isso são felizes

pois, vivem num contínuo encanto, graças à

natureza que, como eu, naturalmente amam.
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UNIVERSO MULTICOLORIDO

Vivo num universo multicolorido

juntamente com os meus amores,

flores que continuamente se comunicam

e, além da fragrância que

constantemente sinto,

revelam ao mundo colorido e saber.

Por isso, evidentemente por querer

dentre elas algum tempo diariamente passo

conversando, lhes cheirando e beijando

e, em troca recebendo fluidos fantásticos

quais, para outros naturalmente passo

para, assim, nesse ciclo sem fim,

radiantemente existir

totalmente livre sob o seu amor

nesse universo multicolorido

continuar amando esse quadro

que tanto me cativa, de fato,

por causa do seu esplendor.
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JARDIM

Adoro diariamente caminhar

dentre este jardim que sempre está

realmente cheiroso e colorido

devido às flores que

constantemente se pintam

como também exalam

as diversas fragrâncias que sinto

quais, além de me perfumarem

deixam-me totalmente apaixonado

por causa do fato

nele também aparecerem

borboletas e inúmeros pássaros.
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PÁSSARO DA MANHÃ

Costumo te ver toda manhã

como também te ouvir

cantando no galho animado

dessa árvore que acho

ser realmente bela como ti.

Mas, confesso que muitas vezes

calado e pensativo fico

ao refletir que tudo isso

poderá em breve não mais existir.

Porque, como infelizmente

muitos pensam enfim,

vejo que lamentavelmente

esse paraíso não conseguirá resistir

aos contínuos ataques sofridos

por esses que a consciência, afirmo,

não possuírem e fim.

Daí, tristemente pensar

assim como indagar,

por quanto tempo irei te escutar?

Oh! Lindo pássaro da manhã

que nunca me canso de olhar.
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M A R

Vejo as suas ondas baterem

e, assim, magnificamente fazerem

relevos na areia onde geralmente

calmamente costumo caminhar

e, realmente por algum tempo

devido a esse imenso fascínio,

simplesmente admirar.

Porque, para mim o mar,

é uma espécie de refúgio

como também terapia

qual, abraço sem agonias

enquanto ao som dessas mansas ondas

juntamente com os cânticos dos pássaros

coloridos e verdadeiramente acrobáticos

na areia tranquilamente descanso,

despertando-me com as tuas águas

Oh! Maravilhoso mar...

gentilmente a me molhar.
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VALE DOS VENTOS

Radiantemente contemplo

no vale dos ventos

os campos totalmente floridos

que, assim, silenciosos convidam-me

a lhes admirar como também adorar

esse imenso paraíso

qual, olho sem vacilar.

Porque, francamente aprecio ver

a natureza com a sua beleza

e, impressionante poder

literalmente transformar

esse relevo e universo

aqui, no vale dos ventos

onde, livre e sem lamentos

devido ao meu grande fascínio

observo cada momento

desse colorido intenso

qual, verdadeiramente amo

daí, feliz aqui estar.
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PARAÍSO

Nesse colorido e vasto campo

e, sob uma brisa morna

admiro a fauna e a flora

desse magnífico paraíso

onde realmente vivo

rodeado de árvores formosas.

Porque esse pacato lugar

qual, qualifico-o como um santuário,

além de ser naturalmente lindo!

Toda a natureza sinto amar e

verdadeiramente se comunicar

com o mesmo Deus, é claro.

Para, assim, após meditar,

caminhar até a cachoeira

e, em suas águas cristalinas

que formam uma natural piscina

nadar e me refrescar

nesse paraíso que tanto me fascina.
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PARQUE

Caminhando nesse relevo

repleto de imensos

e belos arvoredos,

radiantemente vejo

flores que me deixam

verdadeiramente a pensar...

Pois, elegantemente decoram

como também perfumam

esse parque que tanto amo

por isso, frequentemente,

aqui me encontro

por evidentemente lhe admirar.
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FOLHAS SECAS

Acompanhando esse novo ciclo naturalmente

assisto com muito gosto afirmo,

as folhas gentilmente se desprenderem

dos altos e longos galhos para assim o chão

cobrirem e maravilhosamente colorirem

antes da neve chegar, de fato.

Para então animado admirando isso tudo

calmamente beber chocolate quente, é claro.

E assim admirado respiro o ar realmente

gelado desse magnífico outono

que lentamente chegou e, essa bela

transformação causou mudando assim o

cenário onde as árvores agora nuas

olham no chão as folhas secas outrora suas,

revelando-nos um belíssimo quadro

de contínuos ciclos provando-nos com isso

que tudo nessa vida é temporário.
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MUDANÇA REPENTINA

O dia amanheceu nublado

e com uma leve neblina qual,

logo se transformou num temporal

com chuva e fortes ventos

que, assim sem lamentos

fios e árvores derrubou

por isso, desde ontem durante

 a tarde que a luz nos faltou,

retornando essa manhã

após muito trabalho e limpeza,

provando-nos mais uma vez

a imprevisão e grande poder

existente na natureza

pois, quando se revolta

a todos, de fato, mostra

o que é capaz de fazer

ao homem como troca dos abusos

que constantemente sofre

desse também imprevisível ser.
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LIBERDADE

Observando toda essa beldade,

respiro profundamente com vontade

enquanto ao mesmo tempo vejo

esse mar cujo relevo

admiro com toda naturalidade.

E, impressionado vejo

belas garças voando

e nesse céu azul bailando

inteligentemente aproveitando

essa magnífica liberdade

porque, aparentemente sabem

que estão pela lei protegidas

graças a essa sociedade

que defende os seus direitos de verdade

por entender que a liberdade

não tem preço na realidade,

e assim coexisto com simplicidade



42

admirando a natureza e a sua abilidade

que tem em corresponder

com os naturais ciclos que

constantemente surgem

no contexto da liberdade

qual, amo com toda sinceridade

porque me faz ver e claramente entender

que sem ela jamais teríamos

essa diária realidade

que, obviamente aprecio,

daí estar aqui dentre dunas quase sem fim

admirando esse esplendor

e, ouvindo cânticos de louvores

vindo desse ecossistema

que amo de verdade

devido a sua beleza e vivacidade.
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TRANSFORMAÇÃO

Recordando a minha infância e todos

os conceitos que me foram ensinados,

vejo claramente, de fato, que, realmente

toda evolução pela qual passamos requer

sem enganos profundas transformações

verdadeiramente em todos os sentidos

por isso, evidentemente que não acredito

na teoria da singularidade que veemente

atesta que tudo surgiu de uma grande

explosão, e nessa emoção direcionou-se

através dessa singularidade, quando por

outro lado pessoalmente atesto, porque

sinto como também vejo que, essa

transformação acontece como parte da

nossa própria evolução, mas em

múltiplas formas e direções.

Provando-me portanto, que a teoria

da singularidade está literalmente errada,

apesar da ilusão e graça que lhe conduz.
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JARDIM

Perante esse imenso jardim

olhando essa natureza quase sem fim

calado e no banco sentado estou,

atentamente observando todo esse

incrível encanto magnificamente

elaborado para que assim possamos

o amor sentir e, naturalmente sorrir.

Flora e fauna que me fazem realmente

sentir a felicidade devido a sua

impressionante beldade que a todos

demonstra sem fingir.

E, como amo a natureza, então jamais

poderia perder esse diário convívio que

só me faz ver e crescer literalmente em

todos os sentidos, porque é exatamente isso

que a natureza gratuitamente faz, mas

infelizmente muitos não conseguem isso ver,

e nesse processo lamentavelmente perdem

obviamente de ver a grande beleza existente

nesse fabuloso jardim.
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CATÁSTROFE

Por realmente sermos

totalmente desunidos

verdadeiramente acredito

que, somente uma catástrofe

poderá na realidade literalmente

nos unir, por isso abismado afirmo,

acho que esse será o destino

dessa complexa e rebelde sociedade.

GERMINAÇÃO

Amo a natureza por ver a sua

magnífica beleza como excepcional

poder de constantemente renovar

e, nesse belo processo de contínuos

ciclos surge a germinação logo após

cada plantação qual, acho incrível!

Por claramente entender existir um

enorme saber por detrás de tudo isso.
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ECOSSISTEMA

Viajando e descontraidamente observando

através da grande e escura janela desse super

confortável ônibus, sigo alegremente no

sentido Norte, onde brevemente um outro

idioma irei naturalmente escutar.

Porque além do inglês, na província de

Quebeque se fala francês, língua que sempre

admirei por isso quando era jovem estudei

daí, gostar de lhe escutar.

Outro fator que olho e noto sem vacilar

é o belíssimo e incrível ecossistema

que a natureza nos oferece qual, não canso

de admirar, por claramente ver sua beldade,

ciclos e poder juntamente com um saber

que, francamente me impressiona ao calado

e totalmente admirado esse ecossistema

olhar, pois me encanta, de fato.
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ARCO-ÍRIS

Estávamos reunidos conversando

celebrando o meu aniversário,

todos devidamente sentados

ao redor da longa mesa e, realmente

animados em pleno verão, é claro,

por se tratar do mês de junho

onde o suave perfume das flores

junto ao seu magnífico colorido

literalmente deixa qualquer um

naturalmente apaixonado.
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Para então de repente surgir

no céu um imenso arco-íris,

que por alguns minutos nos revelou

a beleza, poder e saber

que a natureza tem

como também um impressionante amor.

E, após cantarem os parabéns

coisa que fazemos de praxe,

comemos bolo de chocolate

acompanhado por um delicioso café

e, quando mais tarde

o seleto número de convidados partiu,

calado fiquei por um certo tempo

simplesmente pensando e mapeando

esse firmamento incrível,

agora no período noturno

qual, acho ser belíssimo.
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É PRIMAVERA!

E os pássaros já estão a cantar celebrando

um novo ciclo, estação que afirmo,

imensamente também amar.

Por essa razão até já caminhei

nesse magnífico e vasto campo

cujo colorido, perfume e encanto

me jogam para uma outra dimensão

onde o amor por devoção se faz ver

literalmente por todo lado, primavera

cujo esplendor me fascina, de fato.

PÔR DO SOL

Adoro te ver no final de cada

dia totalmente sem agonias

na linha do horizonte

ires se esconder,

para assim um novo anoitecer

finalmente no céu surgir

realmente também lindo,

mas não poderoso como ti.
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NOITE ESTRELADA

Da janela dessa simples casa

e, logo após calmamente saborear

um delicioso jantar,

de pijamas e chinelo

e, após usar o banheiro,

caminhei até a escrivaninha

situada ao lado da lareira

onde a lenha agora queima

sob os olhares curiosos

do gato como também do cachorro

que, evidentemente gostam

de ver as chamas

assim como se aquecem

nessa noite cujo frio atestam

quando têm de sair
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para as suas necessidades

usarem com toda naturalidade.

Enquanto por outro lado

e, totalmente maravilhado

segurando a caneta em minha mão,

por algum tempo observo

através de uma imensa janela

o céu totalmente estrelado

e, onde diversos grilos

realmente animados

cantam nessa noite formosa, de fato.

Para então retornar a escrever

sempre narrando o porque

que amo a vida e essa natureza

repleta de poder e beleza

quando paramos para analisar

sem aumentar ou tirar,

tudo que vejo nesse quadro

qual, sempre tentei me espelhar.
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CONFLITOS ECOLÓGICOS

Devido à falta de educação

estamos ferindo e matando

essa importante e belíssima natureza

e, com isso, conflitos

ecológicos causando

quais, sem nenhum engano

cedo ou tarde pagaremos

por essa ignorância que sinto

irá com o tempo nos matar,

e daqui passaremos

como estúpidos digo,

deixando a natureza a chorar,

mas não por nós,

mas sim, pelos danos

que lhe infligimos por não pensar.
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O JARDINEIRO SOU EU

Nesse lindo pomar

de flores coloridas e cheirosas

vejo a beleza de uma nova aurora

recentemente criada

para, assim nessa graça

calmamente parar e observar

esse universo que me cerca sem se lastimar.

Retornando prontamente à cultivar

nesse belíssimo campo

onde radiantemente diante cânticos

de realmente vibrantes aves,

cultivo nesse paraíso

porque o jardineiro sou eu, afirmo,

pois diariamente crio

algo nesse imenso jardim

repleto de beldades

que, admiro com toda naturalidade

tudo que faço por esse fim,

por amar a natureza de verdade.
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PATOS NO LAGO

Adoro viajar, e, em uma das minhas viagens

para o bonito Canadá, quando o ônibus parou

num restaurante para almoçarmos,

perto dele se encontrava um belo lago

onde patos canadenses alegremente nadavam.

E, da imensa janela onde se encontrava a grande

mesa em que estávamos sentados esperando

que o almoço fosse servido, por algum tempo

e totalmente fascinado com a bela pintura que

têm suas penas, de fato, rapidamente pensei,

como seria bom se todo o mundo fosse

como esse país é, realmente educado.

Para, logo ser interrompido por uma elegante

garçonete que, velozmente colocou na mesa

o prato que tinha pedido e, cujo aroma digo,

verdadeiramente o meu pensamento

literalmente silenciou.
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MANHÃ DE PRIMAVERA

Nessa ensolarada manhã de primavera

despertei sob uma verdadeira festa

de literalmente centenas de aves

livremente a cantar

celebrando assim de verdade

essa estação que aqui está

colorindo esse magnífico campo

agora todo florido,

cuja brisa leve afirmo,

suavemente nos perfuma

por isso cantam quase sem parar.

Paraíso onde alegremente vivo

e, naturalmente também participo

desse maravilhoso sentimento

que, aqui radiantemente escrevo

em forma totalmente poética

o que sinto e realmente vejo

nesse lugar de grande esplendor.
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PARAÍSO II

Nesse campo magnífico

qual, entendo ser um paraíso,

vejo diversos esquilos brincando

e, inúmeras aves cantando

nesse lugar totalmente florido

como também perfumado

pelas flores silvestres

que naturalmente crescem

literalmente por todo lado,

por isso esse imenso campo exalto

e, diariamente caminho,

por ser o meu paraíso

cuja beldade afirmo,

ser o seu retrato

quão é magnífico

que, após longamente te ver,

calado por um certo tempo me acho

dando graças por nele viver.
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ALVORADA

Nessa atual temporada onde a primavera

está terminando e o verão rapidamente

chegando muitos já têm reservado

o lugar onde querem passar essa temporada

de veraneio qual, geralmente levantamos de

madrugada, para assim observar a alvorada

lentamente chegando e assim mudando

a escuridão da noite bela e graças à lua e

as estrelas geram uma suave claridade

evitando ficarmos na total escuridão de

verdade que, agora, com a claridão

que essa nova alvorada nos proporciona

então, sei que o dia será pleno

e, nesse espírito sairei e conhecerei

o magnífico lago com toda a sua fauna

juntamente com a colorida flora que,

até parece ser mágica devido a sua beleza

e glória perante essa incrível alvorada

que agora clareia tudo por querer.
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FOLHAS DE PLÁTANO

Me fascina ver as folhas de plátano que

essas magníficas árvores produzem

dando assim deslumbre como também

um imenso colorido nesse peculiar lugar

realmente querido por esses que a natureza

admiram, daí nela se deleitar.

QUADRO BELÍSSIMO

Observo constantemente a natureza

e, claramente vejo tanto na fauna como

na flora amor juntamente com uma

imensa beleza qual, comparo com a aurora

devido a sua riqueza e grandeza,

pois possui um saber e beleza

que tem naturalmente que ser dito, quadro

que evidentemente insisto em sempre ver

e nele obviamente me espelhar, afirmo,

porque o amo e consigo entendê-lo.



59

SUTILEZA

Na sutileza desse amanhecer

e, seguindo esse enorme saber,

a imensa escuridão

que outrora estava presente

como se sob um silencioso comando

aos poucos cedeu à luz

que, agora lhe substituiu.

E nessa realmente incrível sutileza

o novo dia prossegue

para naturalmente em breve

e, acompanhando esse rígido ciclo,

dar naturalmente entrada

para assim mais uma vez

e, em grande sutileza

a noite chegar,

demonstrando também a beleza

que, nessa sutileza

por um período de tempo

no céu sutilmente ficará.
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MANHÃ DE VERÃO

Descontraído estava

tomando o meu café matinal

enquanto ao mesmo tempo escutava

cânticos de pássaros cuja graça

literalmente criava

uma manhã fenomenal.

E assim após ler o jornal

totalmente informativo,

abri um discreto sorriso

em silêncio, é claro,

ao ver um belíssimo pássaro

agarrado num delicado galho

alegremente cantando

nessa manhã de verão

realmente ensolarada

e, onde as flores revelam

um colorido singelo

que causa natural admiração.
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NATUREZA VIVA

Na região da Nova Inglaterra

como é realmente conhecida,

temos, de fato, quatro estações

quais, claramente nos deixam ver

assim como entender a natureza viva.

E, como um real exemplo de como

ela funciona, tivemos na semana passada

portanto no final de junho dias realmente

super quentes que massacraram

literalmente a belíssima flora

pois, rapidamente começou a secar.

E, apesar de já estarmos no verão, é claro,

vem chovendo já faz quatro dias

e a flora que outrora com o terrível calor

quase na totalidade secou, retornou com

a sua beleza mostrando-me a natureza viva

repleta de poder, saber e esplendor.
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PINGOS

Observando esse complexo, mas realmente belo universo,

vejo inúmeros pingos às vezes estacionados apenas

flutuando, de fato, como se estivessem por algo

procurando ou, simplesmente perdidos nesse vasto e

escuro campo totalmente repleto de pontos quais,

chamo de pingos. E, segundo a NASA recentemente falou,

nesse vasto universo pode existir aproximadamente um

trilhão de planetas realmente semelhantes ao nosso

dentre o que atualmente acham existir três trilhões de

galáxias que, devido à distância juntamente com os

meus míopes olhos vejo-lhes serem pingos diante de

um quadro cuja realidade deixa-me francamente

fascinado tanto com a beleza que apresenta como com

esse vasto número de vidas totalmente inteligentes

que habitam nele continuamente criando sempre.
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PAISAGEM

Em uma de minhas breves viagens

para ver o que o interior na realidade

tem para nos oferecer,

fiquei boquiaberto com a beleza

e imensa riqueza

que a Nova Inglaterra tem pra valer.

Paisagem que assim me mostrou

de fato, o verdadeiro valor

de realmente nos educarmos,

porque somente assim

daremos o valor

que a natureza tem

além da imensa

riqueza como também beleza

explorada, mas ao mesmo tempo cuidada.
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Pois é exatamente isso

que o ecoturismo faz,

porque produz emprego e assim contribui

para o desenvolvimento da região,

enquanto por outro lado

uma taxa em cada tiquete vendido é tirado

e automaticamente enviado

ao setor que cuida da sua conservação,

ajudando assim a fauna e a flora

linda como toda aurora

a literalmente continuar

enquanto isso, riqueza é criada

e a preservação das espécies executada

gerando beleza, riqueza e harmonia,

favorecendo a vida nessa interligação fantástica.
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GAIVOTAS NO AR

Nesses passeios rápidos

feitos de barco

e, que retornamos no mesmo dia,

visitei uma belíssima ilha

onde diversas gaivotas

livres no ar bailavam

sob um céu alaranjado e avermelhado,

e um mar limpo, profundo e calmo

por isso não vi ninguém a vomitar.

Gaivotas no ar que assim

cantavam, voavam e bailavam

sob um sol majestoso e preciso,

cuja beleza e grandeza

ilumina toda essa vasta natureza

que claramente dele precisa.
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DELEITE

Amo o campo por nele verdadeiramente ver

e, naturalmente entender graças à contínua

comunicação que, evidentemente faço com

a fauna e a flora, verdadeiramente inteligente,

por isso deleitar-me sempre, e ao campo

naturalmente retornar por muito lhe amar.

FASCÍNIO

Uma das coisas que mais me fascina ver

além de um jardim totalmente florido,

são os pássaros, as borboletas e os grilos,

presença que me fascina devido ao belo quadro.

E assim feliz vivo, de fato, sempre em contato

com essa magnífica natureza e os frutos

produzidos que, em conjunto afirmo,

me entusiasmam, é claro.



67

IMENSIDÃO

Aproveitando o verão segui

com alguns amigos para no final

de semana acampar num lugar

francamente belíssimo, mas pouco

conhecido, por isso não é popular.

Quando depois do almoço chegamos

após mais de seis horas de carro viajarmos,

rapidamente nesse acampamento entramos

onde diretamente fomos nele checar

o número, para assim na casinha

naturalmente entrar.

E, após quase duas horas

nessa imensa propriedade passear

seguimos após um rápido banho tomar

para o seu único restaurante

que tem um cardápio espetacular.
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Saindo dele quando a noite

já estava o céu literalmente tomar,

enquanto sentados em um imenso banco

e, no alto dessa montanha

totalmente observarmos

o céu magnificamente estrelado

como se fossem trilhões

de pirilampos a pulsar.

Lugar realmente fantástico,

pois nos dá a oportunidade

de verdadeiramente analisarmos

esse cosmo onde estamos

com toda liberdade

e, até mesmo OVNIS ver

navegando silenciosamente

nessa imensidão que sempre

me atraiu por querer.
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SOL E MAR

Aproveitando a vida estou

nessa praia exuberante,

limpa e emocionante

e, onde o naturalismo

é naturalmente visto

como um real esplendor.

Por isso aqui estou

totalmente descontraído

com alguns amigos aproveitando

a beleza dessa magnífica natureza

rendido a sua grandeza

dentre dunas brancas,

sob o sol e simplesmente observando

a beldade sem enganos

desse calmo mar.
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A TERRA ESTÁ EM CHAMAS

Grande parte da área

Oeste dos Estados Unidos

como também o lindo Canadá,

estão atualmente sob chamas

e, portanto sendo destruído,

aumentando assim o risco

da saúde humana.

Enquanto por outro lado,

festas com churrascos

são diariamente festejados,

mostrando assim um caótico quadro

da total indiferença humana

enquanto essa a preciosa Terra

infelizmente existe sob chamas.
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FRAGRÂNCIA FLORAL

Passeando nesse imenso jardim cuja flora

parece não ter fim, calmamente me sento

e, respiro sem lamentos esse magnífico aroma

que as flores silenciosamente soltam no ar,

causando assim um impacto positivo como

também mágico, deixando assim esse lugar

por causa desse pomar totalmente perfumado,

por isso aqui insisto em ficar.

E, porque conheço muito bem o seu poder

de curar e boas vibrações nos dar, aproveito

parte das manhãs nesse pequeno paraíso,

onde escuto cânticos lindos vindos de super

coloridos pássaros, como também abismado

vejo o magnífico colorido desse jardim,

onde beija-flores, abelhas e borboletas

ajudam na realidade esse equilíbrio ecológico

de beleza sem fim.
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BOSQUE

Alguns quilômetros de onde vivo

e, considero o meu pequeno paraíso

devido a sua impressionante beleza,

existe um pequeno bosque

onde de vez em quando

realmente costumo até ele caminhar

e, sozinho ali ficar

a sua beldade observando

como também escutando

as centenas de pássaros

que nele habitam porque acham

exatamente como eu,

ser um lugar peculiar.
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JARDINEIRO

Aguando as plantas estou nesse jardim

cujo esplendor poderia passar o dia inteiro,

afinal de contas, sou eu o jardineiro

e, por isso mesmo vos trato com grande

amor, recebendo, de fato, todo fulgor

e vibrações que dão a todo aquele que nessa

emoção naturalmente lhes trata exatamente

como merecem, pois as plantas literalmente

sempre estão presentes oferecendo-nos

gratuitamente tudo que precisamos

continuamente, para que assim tenhamos

enfim uma vida equilibrada,

porque se não tratamos da ecologia

a nossa saúde nunca será equilibrada,

porque sou um jardineiro e, portanto vi como

senti que a flora é viva

e nos ajuda com a sua graça.
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CONTEMPLAÇÃO

Nesse magnífico lugar

e, sem vacilar,

contemplo esse imenso campo

cujo verdadeiro encanto

perco o tempo só ao olhar.

E nessa contemplação vejo

pássaros realmente lindos

livres a voar,

portanto realmente usufruindo

essa magnífica realidade

de totalmente livre se poder

nesse saber contemplar

essa radiante natureza

que, livre e feliz com toda certeza,

silenciosamente está a nos olhar.
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TEMPESTADES CÓSMICAS

Ontem assisti um documentário

realmente fantástico, porque foi filmado

pelas diferentes sondas

que, de vez em quando enviamos

porque os humanos estão avançando

independente do país

que lhes envia ao cosmo, de fato,

para nesse complexo processo

filmarem e fotografarem

terríveis tempestades por todos os lados

no nosso sistema solar

contanto nesse universo,

que até mesmo o cosmo atesto,

horríveis tempestades enfrentar.

E, quando tudo que foi registrado e à Terra

prontamente enviado como também

cautelosamente analisado e estudado,

ficou comprovado que os imensos tornados
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e furacões cujas dimensões

ultrapassam em largura o nosso planeta,

porque na realidade o seu tamanho

incrivelmente é o dobro,

e se isso não bastasse tem ventos

que ultrapassam quinhentos quilômetros

sob um calor de mais de novecentos graus

centígrados e, que, nessa condição existe

continuamente por trezentos anos,

tudo porque o planeta

que esse monstro está a lhe bater,

ainda não esfriou

e, com isso provando que o calor

ajuda tanto a manter

como gerar e numa constante ficar

por milhões de anos sem vacilar

criando assim essas tempestades

num cosmo bonito e atrativo,

mas realmente super violento, afirmo.
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SIMPLICIDADE

Nessa vida complexa

e, realmente super agitada

como também barulhenta,

muitos se exibem e nela exprimem

desejos e fantasias do que

gostariam de ser, mas não são,

apesar das aparências que mostram

existindo numa complexa ilusão.

Quando realmente podiam

ser naturais e livres, e nesse

processo existirem felizes na

simplicidade usufruindo cada

momento de sua realidade

amando a vida de verdade

e, com isso, simplesmente sendo feliz

e, sendo rico nessa verdade,

do que um miserável e infeliz

por nunca viver a realidade

apenas farsas, porque foi assim que quis.



78

A NATUREZA ESTÁ MORRENDO

É realmente triste e incrível!

Mas por todos os lados a natureza está morrendo, de fato,

e com isso naturalmente cedo ou tarde também

morreremos, pois, todos esses seres que nesse belíssimo

planeta coexistem estão rapidamente desaparecendo

e, com isso o alimento necessário para a nossa própria

sobrevivência está também ficando raro escasso,

daí não acreditar num bom cenário se realmente não

mudarmos a nossa forma tanto de agir como pensar.

Pois vejo uma natureza semimorta, literalmente

morrendo por causa dos venenos que no mundo

erroneamente espalhamos tristemente sem vacilar,

e nesse terrível processo envenenando realmente tudo,

devido a essa brutal forma de tudo capitalizar.
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PULSAÇÃO

A vida no cosmo

é uma real maravilha

de pulsações, brilhos e cores

como também possantes explosões

num contínuo ciclo

de reciclagens sem perdições.

SOB A ÍRIS DO SOL

No esplendor desse amor

sob a íris do sol estou

sendo amado, mas também observado

por essa magnífica estrela,

tendo assim a absoluta certeza

que, graças a sua natureza

irei como ela com toda certeza

imensamente brilhar.
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FORMIGAS

Estava na grama sentado quando

repentinamente avistei uma fila indiana

de formigas carregando pedaços de

plantas várias vezes além do seu tamanho

e, calado apenas observando-lhes fiquei

realmente fascinado ao ver, de fato,

como arduamente trabalham.

E sentado nesse campo fantástico

por um certo tempo fiquei simplesmente

observando levarem até o formigueiro

tudo que em seu trabalho colheram

e, agora armazenam para, quando o

inverno chegar fome não passarem,

revelando-me uma realidade

que me fez pensar,

pois o humano não faz isso de verdade,

por isso fome passa por vacilar.
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RENOVAÇÃO CÍCLICA

Analisando a vida, vejo que tudo

tem um nascimento crescimento

e partida, porque a existência que

conhecemos por si mesmo se

renova como também se recicla,

portanto a vida é constituída

sempre de uma renovação cíclica.

GATOS SELVAGENS

Vi uma família de gatos calmamente bebendo

água da fonte desse elegante jardim,

mostrando-me assim uma beleza e união

infelizmente pouco vista dentre os Homo

Sapien Sapien, que com toda certeza são uns

terríveis animais, pois nem sempre matam

para comer, mas pela sede e prazer, de fato.
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SECA

O Nordeste brasileiro

assim como algumas partes

desse mundo cujas realidades

são diversas de verdade

pois, geralmente sofre

da seca que causa tantas mortes

tanto na flora como na fauna,

incluindo também gente,

aumentando assim terrivelmente

essa horrível desgraça

qual, lamentavelmente não vejo

nada ser feito

em prol do nordestino

que tanto sofre dessa seca danada.
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ALENTEJO

Essa região de Portugal

é realmente comparada

com o Nordeste brasileiro,

porque o Alentejo

e, contanto os alentejanos

sofrem do mesmo problema

que o nordestino passa

em suas secas danadas

que, infelizmente tudo mata,

lamentavelmente até eles mesmos

graças à política malvada

que nada de bom lhes têm feito,

apenas indiferenças e risadas.
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CHUVA DE ESTRELAS

Estava da janela do meu quarto

como comumente todas as noites faço

silenciosamente observando esse

vasto espaço totalmente escuro

mas, repleto de estrelas

que, constantemente pulsam

como também brilham

como se fossem diamantes

nesse universo infinito.

Para de repente vê-las caír

como se fossem uma chuva

francamente absurda

e, apesar da formosura

me deixaram sem dormir

pensando no que realmente são enfim.
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EXPLOSÕES SOLARES

Fiquei realmente abismado

com o poder energético

que o sol tem, de fato,

pois após assistir um documentário

sobre essa estrela-Mor,

vi que em sua corona

a temperatura é realmente absurda,

daí lançar em suas explosões

plasma que muitas vezes

vêm em nossa direção

e, dependendo da sua quantidade

podem criar na realidade

grandes destruições,

provando com isso o poder

que o sol tem de verdade.
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ABELHAS

Voando lhes vi e, nas flores pousando

provavelmente polinizando esse vasto habitat

que, alegres coexistem com o humano

que infelizmente ainda persiste em lhes matar.

EXPLOSÕES VULCÂNICAS

Estava calmamente escrevendo

quando o noticiário revelou o fato

que três distantes vulcões situados em

diferentes continentes quase no mesmo

instante criaram poderosas erupções,

quais tanto surpreenderam como mataram,

criando natural pânico nas populações

que vivem literalmente aos seus lados,

causando também desilusões

pelas perdas que tiveram, de fato.



87

GALÁXIAS

Não sei como isso é contado

mas, segundo os relatos

dos astrônomos que trabalham

em diferentes Centros espaciais

nesse mundo espalhados,

existem aproximadamente

mais de três trilhões de galáxias

espalhadas nesse universo

onde coexistimos com

incontáveis civilizações

como também sois, luas e planetas

onde habitam humanos mais evoluídos

por serem realmente híbridos.
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OCEANO ATLÂNTICO

Imenso, belo e profundo

é também fascinante,

como também é uma fonte

tanto de comida como interligação,

trazendo desenvolvimento e união

em suas águas vastas

preciosas e bem-vindas

por aqueles que por ele passam

ou, simplesmente lhe observam ou

nelas nadam, pescam e viajam.

SOB A ÍRIS DO SOL

Sob a íris do sol realmente existo

e, cada um de seus raios em minha pele

queimam e assim me bronzeam quando

exposto estou sob a íris do seu olhar.
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CISNE NEGRO

Num parque daqui

vi por fim

um casal de cisnes negros,

realmente belíssimo!

Mas super territorial,

daí ser proibido

deles nos aproximarmos,

mas em relação a tirarmos retrato,

vi que eles até mesmo gostam,

pois posam, de fato,

e, por serem bonitos e elegantes

como também fotogênicos,

realmente marcam,

e são o centro da atenção

desse parque cuja beleza na realidade

parece mágico.
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A PRIMAVERA

De todas as estações

a primavera é

para mim a mais bonita,

porque em sua cíclica sequência

vem sempre após o inverno,

estação que devido ao frio

passamos mais tempo

dentro de nossas casas,

daí quando ela aparece

com a sua aquarela vasta,

deixa-nos realmente maravilhados

com tão belo quadro

que exprime, de fato,

devido ao seu vigor e fulgor

qual, verdadeiramente amo, é claro,

por me colorir e perfumar

com o seu amor.
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PÁSSARO NOTURNO

Estava já dormindo

quando fui despertado

por belíssimos cânticos

emitidos por esses pássaros

que, durante a noite cantam, de fato.

Achei isso incrível,

daí ter ficado acordado

apesar de realmente cansado

na minha cama escutando

seus lindos cantos até novamente adormecer

e, me despertar já num novo amanhecer

escutando também belos cânticos,

sendo agora de diferentes pássaros.
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ENERGIA EÓLICA

Temos de aproveitar o que de graça recebemos

e, com isso usar a natural força dos ventos

para, assim, naturalmente criar energia eólica,

limpa e abundante e, nesse semblante continuar.

PLANTEM ÁRVORES

Para realmente mudarmos

esse caótico cenário

devemos plantar árvores

e, delas naturalmente cuidarmos,

porque somente assim

esse planeta por fim, conseguirá

verdadeiramente escapar

dos terríveis danos causados

no nosso próprio habitat.
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TARTARUGAS DO MAR

Criaturas super exóticas

e, realmente milenares,

as tartarugas do mar

não têm medo do homem

nem são agressivas,

pois nadam ao seu encontro

e, até mesmo nos beijam,

são grandes e geralmente

em pares, mas também nadam

em pequenos grupos

até a areia da praia

para descansar e se aquecer,

assim como quando os seus

ovos em valas por elas criadas

colocam e voltam ao mar,

para o ciclo de recriar.
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PAISAGEM DE OUTONO

Com a nova estação entrando

e, o frio chegando,

caminho até o campo

e, vejo sem espanto

magnífico encanto

que o outono nos proporciona,

quando uma nova paisagem

é mostrada sem vaidades

por causa da nudez das árvores

em preparação da neve vasta,

revelando-nos uma beldade

que, por isso na realidade

o turismo aumenta

com toda naturalidade,

porque todo mundo quer ver

essa paisagem de outono

onde a flora se rebela

ficando nua e sem a aquarela

mas, continuando bela

em seu ciclo sem fim.
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NOVA ESTAÇÃO

Com a nova estação

que vejo com grande emoção

por profundamente admirar

como também do frio gostar,

caminho alegremente dentre as árvores

totalmente nuas na realidade,

porque soltaram de verdade

as suas folhas no chão,

criando assim uma paisagem

em tom e simplicidade,

convidando-nos de verdade

a tomarmos chocolate quente

e, ao pé da lareira ficarmos

admirando essa beleza naturalmente,

porque o outono chegou

e o inverno lhe segue

nesse ciclo lindo e perene.
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AQUARELA

Dentre magníficas flores

perfumadas e coloridas

nesse imenso jardim

lentamente caminho por um fim.

É, que realmente estou

totalmente admirado

com esse tão belo quadro

de um verdadeiro esplendor,

por isso aqui estou

observando tudo isso

e, naturalmente me deleitando

soltando também um discreto sorriso

por claramente entender

viver num paraíso.
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SURPRESA VULCÂNICA

O vulcão nas ilhas Canárias

entrou em erupção

e, dentre gases tóxicos e lavas

está também lançando

inúmeras pedras semipreciosas,

causando assim uma grande surpresa

aos geólogos como também aos curiosos

que, agora pensam em ficar ricos

apesar dos inúmeros riscos

que terão de enfrentar

para, de fato, coletarem essas pedras

soltadas pelo vulcão

ainda em erupção

quais, estão espalhadas em sua área,

razão que devem cuidado tomar.
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ESTRANHA TEMPESTADE

Não sou paranóico

ne tão pouco criador de mitos,

mas o que ocorreu ontem

ao mundo inteiro tem de ser dito

devido à forma que tudo se sucedeu

realmente inesperadamente

e, de fato, super rápido,

surpreendendo assim toda gente

que, estava reunida num bom bate-papo.

Para de repente os nossos celulares

realmente super avançados,

começarem sirenes tocar

e, rapidamente nos anunciarem

que uma forte tempestade

estava para na nossa região chegar

com ventos fortes

e, a possibilidade de tornados formar.
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Isso me deixou impressionado

pelo fato de tudo ter surgido repentinamente

numa duração de 45 minutos

quais, perdemos a eletricidade por oito vezes

retornando imediatamente de verdade.

Hoje fiquei sabendo que perdemos algumas

árvores bem perto onde moro

por causa dos altos ventos

como também da quantidade de chuva caída

qual, em menos de uma hora foi equivalente

realmente para todo o mês,

provando que o aquecimento está destruindo

e, portanto confundindo a natureza

e, com isso, estranhas tempestades

nesse processo surgindo na realidade

rigorosos de verdade.
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RIO SECO

Da maneira que vejo no próximo século

realmente teremos diferentes relevos

como também fronteiras devido ao rápido

aquecimento desse planeta que sinto,

está verdadeiramente mudando e, em perigo

devido aos enormes danos de francamente

morrer, por isso essas mudanças agora ver.

AMANHECER

Cedinho despertei e, rapidamente me levantei

para, naturalmente caminhar

nessa praia fantástica e, assim o amanhecer

radiantemente presenciar.

Pois amo a natureza e, entendo a sua grandeza

como admiro a beleza desse imenso e profundo mar.
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TORNADOS

Devido aos inúmeros danos

que estamos há muito ocasionando

e, sem um jeito de deixar

desses males constantemente causar,

a mãe natureza já cansada

de sofrer tanta desgraça

claramente decidiu se vingar

e, tornados por todos os lados criar,

destruindo, ferindo e matando

portanto revidando,

o que o homem lhe tem

feito sem hesitar.
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CONVITE

Realmente existimos num mundo

complexo, violento, barulhento e fecundo

e, nesse totalmente esquisito processo

muitas vezes não criamos tempo

para saudavelmente em silêncio

preferencialmente sozinho num parque,

praia ou campo aproveitar todo o encanto

que a natureza tem gratuitamente para dar,

processo que imensamente lhe beneficiará.

Portanto hoje te convido a essa proposta

livremente aceitar e, claramente verás

os benefícios que adquirimos quando

naturalmente passamos a ter esse convívio

diário com a natureza que te ama

e, por isso constantemente chama

todo aquele que escolhe a natureza abraçar

por obviamente querer uma vida saudável levar.
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TROVOADAS

A natureza está revoltada

e, realmente mudando

pois, para terem uma ideia

no Nordeste americano,

quarenta anos atrás

nessa época estava nevando

pois a neve em outubro começava.

Agora em dezembro estamos

e, com chuva forte e trovoadas,

mostrando-me que a natureza está mudando

e, o aquecimento se alastrando

numa região onde o frio existe em comunhão

por toda história dessa nação,

natureza que assim continua por fim

a ditar e mostrar a sua cara.
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BORBOLETAS NO JARDIM

Aproveitando todo esse encanto

revelado por esse jardim,

vi grandes e belas borboletas

tomando banho de sol

mesmo ao lado das roseiras

diagonais ao girassol.

E, calado mas totalmente maravilhado

com esse exuberante quadro

fiquei simplesmente observando

todo esse encanto

que a natureza livremente nos dá

e, sem nada cobrar por ser uma dádiva,

por isso nesse jardim fico

grande parte da manhã

por claramente entender bem me fazer

quando estou ao redor dessa flora e fauna

de enorme poder, beleza e saber,

por isso muito me agrada com eles conviver.
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FLAMINGOS

Aves esguias e cor de rosa

e, realmente tropicais,

existem em grande número na Flórida

como também nos Estados do Sul e Oeste,

cativando assim a gente

que nos parques e zoológicos

frequentam comumente.

Flamingos que assim se destacam

dentre outras aves e pássaros

devido a sua exótica beleza

que essa fantástica natureza

rica de poder, saber e grandeza

lhe torna um centro de atenção

dentre o seu espaço.
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GAIVOTAS

Durante o verão aproveitei

como geralmente faço e, durante

todo dia, de fato, essa bonita ilha visitei,

sendo por todo momento acompanhado

pelas belas e brancas gaivotas

sob um mar azul e um céu totalmente claro

nesse mar limpo, lindo e calmo

tanto na ida como na volta

de um dia espetacular.

Navio que contém um pequeno cassino

para aqueles, como eu, que gostam de jogar

e, após almoçarmos fomos para fora

onde livremente batatas fritas

em nossas mãos alimentamos as gaivotas

que, assim, felizes cantavam

e no céu acrobaticamente dançavam,

sendo então filmadas e fotografadas

nesse dia magnífico onde as gaivotas afirmo,

deram um show fantástico.
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DESENHOS NA AREIA

Caminhando na areia dessa limpa praia

de dunas brancas e magníficas,

cansado após por longas horas caminhar

nessa maravilha, de fato,

na areia calmamente me sentei

e, maravilhado observei

o vento em cada momento

literalmente criar desenhos

na areia que me deixaram calado a pensar

no poder, visão e saber

que a natureza verdadeiramente tem,

daí imensamente lhe admirar.
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ORVALHO

No lugar onde habito

rodeado pela flora e fauna,

verdadeiramente vejo e sinto

a natureza com a sua grandeza

que tanto se destaca

pela sua simplicidade

de naturalmente ser e fazer

as suas operações fantásticas,

como por exemplo quando

decide suavemente molhar

as plantas e as flores

bem cedinho com o seu orvalho,

trabalho que salvará a flora de se queimar

quando a aurora chegar

e, com o calor do sol tudo clarear.

Portanto o orvalho funciona

realmente como um bálsamo nas plantas

nessa riqueza fecunda sem cessar.



109

EXPLOSÕES SOLARES

Vi na realidade

num fantástico documentário

explosões solares

filmadas, fotografadas e documentadas

criando portanto evidências

da incrível complexidade

existente nesse cosmo

onde, os seus astros

também se revoltam

emitindo poderosos gases e comparados

a milhões de bombas atômicas

tão grande é essa força

que emitem de verdade.
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CICLOS

Muitos agora estão vendo

e, por isso dizendo

que virá outro dilúvio

que, assim destruirá

tudo que construímos cá

por causa do novo ciclo que em breve virá

fato esse que não acredito.

Pois, como cristão sem denominação

vejo a bíblia apontar claro

no seu último livro intitulado

Apocalípse, é claro,

que tudo realmente será destruído

mas não por um dilúvio, afirmo,

mas sim, por fogo, de fato,

é isso que está claramente escrito

em sua explícita narrativa

qual, está absolutamente claro.



111

CONVERSANDO COM A FLORA

A flora é um ser vivo

e, por isso contém dentro dela um espírito

como nós também.

É super inteligente

e com tudo se interliga,

daí conversar com ela diariamente.

Esses seres sensíveis mas originais

têm excelentes energias

assim como um incrível poder

de geralmente se recuperarem

dos constantes males

que recebem da gente perene.
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Esse grande poder

que a flora tem em rejuvenecer

tem diretamente a ver

com a sua inteligência

como também o poder

tanto de se autocurar

como literalmente nos curar

nas vibrações que faz por querer e saber

por naturalmente sempre amar.

Por isso nunca lhes matem

pois esses seres são vivos

e nos amam de verdade,

por isso sempre converso

e recebo telepaticamente

respostas e vibrações excelentes,

porque na flora não existe maldade

somente um amor perene

que vai muito além da nossa capacidade

de amar assim sempre.
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CIGARRAS

Nesse dia ensopado

devido às chuvas de maio

escuto as cigarras

em seus cânticos de graça

e, realmente altos.

Por isso e totalmente abismado

com os seus fortes cantos

após terminar de tomar

o meu delicioso café,

caminhei até a imensa janela

situada na cozinha e que sempre atesto

por ela olhar como o dia irá ser,

mas confesso que não lhes vi

apenas vos escutei

daí, maravilhado pensei,

apesar de estarem molhadas

fortemente cantam

dando a esse dia chuvoso

uma magnífica graça.
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PÁSSARO NOTURNO

Desconhecia que além da coruja

existem outros pássaros

noturnos, de fato,

pois realmente só cantam

durante a noite

e, independente se o céu está estrelado.

Por isso, por serem pássaros da noite

contanto noturnos,

realmente só cantam no escuro

e, geralmente perto da meia-noite,

têm um canto belo

mas, às vezes me irritam

por cantarem quase toda a noite digo,

daí achar complexo.
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CAVERNAS SUBMARINAS

Assisti um documentário que me deixou fascinado

com a natureza existente nesse mundo, de fato.

Porque, relativamente perto do mar

na década de cinquenta foram encontradas

por dois aventureiros, é claro, duas cavernas

submarinas, mas cujas águas não são salgadas

apesar de se encontrarem  realmente perto

da praia e serem subterrâneas

e, que se parecem com uma grande piscina

cuja água se pode beber, aumentando assim

o mistério como também a validade

tanto dos contos como do folclore

pelos seus poucos habitantes contados

sobre seres extraterrestres quais lhes chamam

de deuses, de fato, que veem saír dali

por isso delas nunca se aproximaram

com medo de serem raptados.
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PAISAGEM OCEÂNICA

Sempre profundamente

admirei o mar

juntamente com as suas ondas,

independente de ser dia

durante a iluminação da aurora

ou, no período noturno

com a suave lua iluminando tudo

por serem cenários cuja dualidade

refletem claramente nesse quadro

qual, chamo paisagem oceânica

pois, apesar de revelar o mesmo mar

apresenta paisagens de grande beldade,

daí totalmente fascinado ficar

e, comumente sempre

por algum tempo te olhar.
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SOB A LUZ DO LUAR

Adoro acampar sob a luz do luar

e, naturalmente admirar a beleza da noite

que, verdadeiramente sempre está

suavemente iluminada tanto pelo luar

como pelas diversas estrelas que pulsam

sem parar revelando assim,

uma beldade que enfim não canso de olhar,

daí realmente gostar naturalmente de

acampar e, assim ficar nesse magnífico

contato com seres que francamente acho

terem nos criado e, por isso também

vivem aqui para de perto nos observar, é claro.
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CONVERSANDO COM A FAUNA

Muitos títulos já me deram

por ser como sou

mas, realmente confesso

que não irei mudar

esse meu jeito de ser

esquisito para alguns

simplesmente por notar

graças a minha constante curiosidade

como também sensibilidade

que me tornou ser peculiar,

mas não único de verdade.

Porque até mesmo esses inteligentes seres

erroneamente chamados de animais

têm uma grande sensibilidade

como também percebilidade

pois claramente entendem

e, comigo diariamente se comunicam,

portanto conversam

e, com toda naturalidade

telepaticamente de verdade.
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SOL E MAR

Aproveitando essa breve vida

existência que vivo sem reclamar

por claramente entender

obviamente não adiantar,

escolhi hoje no mar estar.

Para, assim, sem lamúrias enfim

simplesmente aproveitar

esse magnífico dia

totalmente ensolarado

por isso o mar, de fato,

está realmente azulado

e, verdadeiramente calmo

como também estivesse a aproveitar

esse belo dia cuja harmonia

tornou-se realmente espetacular.
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FLORESTA QUEIMADA

É muito triste vermos

a dimensão como também o relevo

dessa terrível destruição

que vem diariamente acontecendo

por serem tanto crimes ecológicos

como contra a própria humanidade

tão grande é a estupidez

dessa terrível gente

por ter essa mentalidade.

Porque além da floresta queimar

está poluindo na realidade

os rios com mercúrio de verdade

e, como se isso não bastasse

invade as terras desses nativos

e ainda por cima lhes matam

e, sem nenhuma impunidade

pois têm nesse governo luz verde

para fazer essas barbaridades.
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S.O.S. TERRA!

O planeta está clamando

como também implorando

por sábia vida e liberdade,

mas na realidade

poucos estão lhe ouvindo

e, por ser um ser vivo

então tomem cuidado

porque se ele morrer

morreremos com ele, é claro,

por ser a nossa casa

mas absurdamente desprezá-lo.,

provando claramente com isso

que somos estúpidos, de fato.
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RIO SEMIMORTO

Com grande desgosto

olho um rio semimorto

por causa dos enormes esgotos

nele por vários anos desembocados

onde todo tipo de tóxicos

são livremente despejados

daí terem esse ecológico desastre

evidentemente causado.

E, por agora está severamente contaminado

a vida que nele outrora existia

infelizmente fugiu ou realmente morreu

e, mesmo ele está agonizando

e, semimorto, de fato,

claramente me mostrando

o quanto tudo estamos contaminando

por sermos irresponsáveis e super atrasados.



123

CÉU ESTRELADO

Costumo sempre quando posso a cidade por uns

dias deixar e, assim, na região dos lagos dentre

florestas e lindas montanhas livremente

à natureza me entregar.

Para então acampado em rústicas, mas confortáveis

cabines as noites passar, mas sempre antes de ir

dormir por longas horas realmente ficar sentado

com alguns amigos a olhar o céu totalmente

estrelado e, de fato, super belo e mágico

com outros seres em suas naves sempre

telepaticamente conosco se comunicar

como também dos lagos retirar silenciosamente

tudo que precisam para em outras luas e planetas

vidas com certeza colocar e, assim na realidade

colonizar, exatamente como fizeram neste lugar

onde existo sabendo dessa verdade que não é singular,

e sim, a verdade que os governos teimam ocultar.
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LÍRIOS DO CAMPO

Sentado na grama verde

e, totalmente maravilhado

com a sua grande beldade, de fato,

por um certo tempo silenciosamente

admiro os lindos e cheirosos lírios

espalhados nesse campo, de fato,

dando-lhe um verde e branco colorido

que, assim, naturalmente contrastam

com o verde bem mais claro da grama

onde lhes admiro sentado.

PLANTANDO ÁRVORES

Acho realmente super importante plantarmos

árvores sempre para, que assim enfim

todos possam comer com prazer e felicidade

tanto o humano como as aves e, os outros

tipos de animais que frutas gostam de verdade.
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NOITE DE TROVOADAS

Antes do verão chegar

tivemos nessa noite passada

um noite de grandes trovoadas

devido a uma tempestade inesperada

que passou por esse lugar.

Foi uma noite incrível

pois, realmente mostrou

que a natureza está revoltada

com tanto lixo por nós emitido

daí estar literalmente intoxicada

e, por isso, ontem a noite ter decidido

nos mostrar os reflezos de sua raiva

com uma grande trovoada

que nos fez tremer devido ao seu poder

revelando-nos que realmente não somos nada.
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UMA NOVA ONDA VERDE

Existimos numa dualidade

que determina tudo de verdade,

por verdadeiramente existir em ciclos

quais no presente determinam

como tudo será de verdade.

Ciclos esses nem sempre criados

pelo homem na sua totalidade,

porque alguns são naturalmente produzidos

pela própria natureza de verdade.

Mas não essa nova onda verde

de seres que, como eu, decidiram plantar

por obviamente poder cuidar das árvores,

por serem como os nossos rebentos,

para aqueles que geraram filhos,

quanto a mim, a flora é por fim

da minha família parte

pois, sem ela não existiria na realidade,

daí amá-la de verdade e fim.
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RIACHO

Na chácara de um amigo

por suas terras passa

um magnífico riacho

onde tanto os bovinos

como também os equinos

da sua cristalina água

tanto bebem como se lavam

e, mesmo ao seu lado

tem uma grande pedra

que fora um dia rachada por um raio,

mas mesmo assim nunca deixou enfim

de ter grande beleza e portanto dar

um incrível realce nesse riacho

assim como nas suas terras

onde feliz vive, de fato.
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LAVOURA

Chegou o tempo da colheita

dessas sementes preciosas

daí, a lavoura estar gloriosa

e até ter literalmente dobrado

a safra outrora prevista

que esse solo fantástico

brotou sem vacilar,

por isso estou animado

e, até fazendo planos

para na próxima plantação

alguns equipamentos comprar

para, assim, mecanizar e aumentar

tanto o tamanho da lavoura

como também a safra

totalmente orgânica

para somente o bem causar.
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PRAZEROSO OLHAR

Amo a natureza daí naturalmente

investir sempre o meu precioso tempo

olhando naturalmente tanto a fauna

como a flora verdadeiramente gloriosa

por isso observá-la atentamente

por claramente entender ter saber e poder,

por isso quando se zanga nos faz

literalmente tremer com as suas

tempestades poderosas de verdade

como também quando revela

o outro lado dessa dualidade

quando apresentaa sua tranquilidade

através de um dia ou noite qual,

comumente chamamos de perfeita

na realidade causando com isso

um prazeroso olhar de verdade.
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RIO MORTO

Com o nosso desenvolvimento

surgiram os poluentes

que lamentavelmente

estão rapidamente

de fato, tudo destruindo

e, nesse processo preciso

tanto a flora como a fauna

estão velozmente desaparecendo

e, até mesmo esse rio

que corta por dois Estados

está também desaparecendo

do nosso mapa, é claro,

porque agora está seco

devido ao grande desprezo a ele dado

e, por atualmente não ter água

então está considerado

como um rio morto, de fato.
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CATÁSTROFE ECOLÓGICA

O que estou vivenciando

é uma catástrofe ecológica

ocorrendo em todo o mundo

e, nesse complexo processo

confundindo a lógica

como também o nexo.

Porque se realmente

na realidade somos inteligentes

então há muito que já deveríamos ver

que não adianta colocarmos o dinheiro

realmente em primeiro lugar

quando se trata em destruição em massa

do nosso próprio habitat

que, se realmente se passar

então, obviamente com ele nos levará.
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ÁRVORES

Vamos plantar árvores e assim recomeçar

à reflorestar o que destruímos na realidade

sem na verdade pensar.

Porque do jeito que tudo atualmente está

graças ao impensado desmatamento,

na realidade só perdemos pois, além da

beleza e enorme riqueza, nesse louco

processo adoecer e, perdemos tanto flora

como fauna num genocídio tremendo.

CAMPONESES

Tenho o maior respeito

por esses que trabalham no campo

dando o maior duro

seja num dia de sol ou chuva,

para que assim possamos ter

nas nossas mesas por fim

os alimentos que precisamos para,

naturalmente sobrevivermos enfim.
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SECAS E DILÚVIOS

Existimos em ciclos

tanto provocados pelo homem

como também pela própria natureza

nos mostrando com toda certeza

a existência dessa dualidade

existente na natureza de verdade.

Porque, quando olho

essa realmente complexa realidade

vejo surgirem em partes

e, espalhadas pelo planeta de verdade.



134

Ciclos que assim surgem

e causam longas estiagens

e, nesse complexo processo

repentinamente também surgem

chuvas que causam dilúvios

devido à grande quantidade de água

caída por muito tempo numa certa região

provocando terríveis dilúvios

juntamente com perdas de vida

e, apesar das secas e dos dilúvios

realmente sempre existirem,

vejo que estão sendo mais contínuos

como também destrutivos

nessa cada vez mais complexa vida.
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BOSQUE

Nessa manhã calmamente caminhei

no bosque que sei não plantei

mas, que me deixa totalmente fascinado

pelo fato de ser belíssimo

e ter vida, de fato.

Porque nele flora e fauna existem

daí estar maravilhado

e, por estarmos no verão

e, devido as suas gigantes árvores

produzem bastante sombra

e, nele a temperatura é suave.

Pois não gosto do intenso calor

que o verão produz de verdade,

por isso costumo ir aos lagos

onde me encontro com a beldade

dessa rica natureza de verdade.
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NOITE DE VERÃO

Reclinado na preguiçosa

situada exatamente ao lado

dessa piscina maravilhosa

atentamente observo

nesse céu sempre aberto

tanto as magníficas estrelas

como os estranhos seres

que, nele constantemente trafegam.
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Para, assim, por um certo tempo

maravilhado ficar

após luzes observar

literalmente piscando em grupos

que, rapidamente pararam

de piscar revelando-me

serem inúmeros discos

e, portanto uma verdadeira armada

que silenciosamente trafegava

nessa noite de verão

e, provavelmente observava

essa área onde resido

nesse planeta que sei afirmo,

essa civilização controla, digo.
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MAGNÍFICA AQUARELA

Acho francamente belíssimo

simplesmente calado observar

essa grandiosa natureza

repleta de saber e poder

como também riqueza.

Por isso, além da sua

impressionante beleza

vejo a fauna juntamente com a flora

bela como toda aurora

ser repleta de vida

como também de felicidade,

daí viverem uma existência ativa

com amor e grande beldade.
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