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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 64 obras poéticas
incluindo esta que ora é lançada 65, 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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VIDA DE ESCRITOR

Todo escritor tem o seu jeito
próprio de escrever
tanto as coisas que vê
como aquilo que sente
em seu cotidiano perene,
para assim em seus escritos
livremente publicar
a abundância de suas obras
em jornais, revistas, coletâneas
como também nos seus próprios livros
e, a grande maioria faz isso
por simplesmente a literatura amar.
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PÁTRIA LIVRE!
Um dos maiores sentimentos
que qualquer ser pode ter
e, portanto sentir,
é o sentimento de liberdade
realmente vivido por todos
desse amado e gigante país,
rico pela própria natureza
por isso sou feliz.
Mas, apesar dessa felicidade,
vejo que nem todos são realmente livres
e, por causa disso são infelizes
devido à escravidão
que, lamentavelmente ainda existe
daí, vão até as ruas e gritam
quererem viver numa pátria livre
de discriminações contra o ser
simplesmente por não ter,
e assim persistem
democratica e abertamente
nas ruas os seus atos por justiça fazer, é claro.
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DESISTIR NUNCA!
Nunca realmente desistirei
do meu sonho de criança
e, portanto de ver
esse gigante crescer
socialista e dando esperança
como também segurança
a todos que nele creem pra valer.
E assim seguirmos
totalmente evoluídos
numa vida de saber
e, contanto nunca submissos
a quem não quer ver isso
por claramente nos temer, afirmo.

19

PREPAREM-SE PARA O NOVO BRASIL
Da maneira que vejo
esse nosso país tem jeito
mas, para isso é preciso existir
tanto coragem como vontade
de fortemente nele se investir.
E, é exatamente isto
que Lula e a esquerda digo,
irão literalmente fazer
para, assim, naturalmente podermos
obviamente crescer
sob um regime democrata
e um socialismo moderno
que, transformará por certo
essa nação no mundo chamada
literalmente de vira-latas
por terem medo,
mas com Lula não será assim,
porque ele irá sugerir
que a casa fique por fim, organizada
e a evolução volte enfim.
nessa nossa diversificada raça e fim.
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REVOLUÇÃO SOCIALISTA
O Brasil realmente cansou
como também toda a América Latina,
de sermos usados e abusados pelos países
mais avançados que nos impedem de crescer
e, isso é um fato.
Por isso estou claramente vendo
a esquerda nas eleições vencendo
literalmente por todo lado
desse rico continente Sul-americano
que, agora está criando uma revolução socialista
moderna e capitalista, contra a violência
e, a favor da competência por ser democrática
e a favor do saber, portanto do voto democrata
que irá totalmente lhe mudar e, assim,
fazer voltar tanto a esperança como a
felicidade que precisamos para juntos
essa revolução socialista realizar
e, naturalmente tudo mudar.
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O BRASIL MUDARÁ O MUNDO
Chega de absurdos
e contínuas mentiras
vindas da parte adversária de verdade,
e vamos unidos na realidade
mudarmos o mundo,
não por causa do terror
nem muito menos com golpes,
mas porque temos a sorte
de termos sempre esperança
como também por sermos crianças
e somos gigantes perante
um mundo cada vez mais envelhecido
e, debaixo de muitas águas
dos rios que criaram e, que agora lhes ensopam
devido às mazelas por eles elaboradas.
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BILHETE AO PRESIDENTE LULA
Querido e ilustre Presidente Lula,
como muito bem sabes
o povo está desesperado
como também esfomeado
por não ter trabalho
graças ao outro presidente
que recusa-se do povo cuidar.
Por isso humildemente te peço
para, quando essa eleição venceres
incluires na lei do trabalho
com todas as remunerações, é claro,
um período por semana de 32 horas,
assim garantiria um tempo
onde as pessoas teriam laser
e, portanto poderiam descansar
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com os seus amigos ou famílias
sem se importarem
com as rígidas horas que na atualidade
têm como escravos de verdade.
Obrigado pela atenção de coração,
escrito por um simples poeta e socialista
que ama esse povo como adora essa nação
onde nasci, cresci e saí
para fugir dessa escravidão
mesmo sendo um ser branco
e, desde adolescente ter trabalhado
no comércio como escravo nessa amada nação.
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PASTORES MILICIANOS
Muitos precisam urgentemente entender
que não são as posições sociais
títulos ou denominações
que realmente salvam um ser
mas sim, Deus.
Outro fator super importante
mas que passa muitas vezes despercebido
está no terrível fanatismo
político ou religioso
devido lamentavelmente muitos
terem infelizmente permitido
que as suas mentes fossem lavadas
permitindo com isso inúmeras desgraças digo.
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Porque existem vários seres
que por Deus não foram chamados
mas, que usam as igrejas
se aproveitando dos diplomas comprados
em cursos de três a seis meses
que lhes dão o direito de ser pastores
muitas vezes totalmente milicianos, de fato.
Por essa razão tomem cuidado
com essas seitas que se espalham
rapidamente por todo ado,
porque de cristã não têm nada,
estão abertas por ser um grande negócio
as custas dos leigos, é claro.
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NEGRITUDE
Há mais de quinhentos anos
que aqui existem
mas, que nunca foram tratados
com dignidade, de fato,
pela triste realidade
de forçosamente terem vindo
contra a sua própria vontade
e, nos navios negreiros
tanto sofrido como até mesmo morrido
e, quando finalmente aqui chegaram
viveram como escravos
só por causa da cor da pele
e, esse é o fato.
Negritude que hoje
representa a maioria dos brasileiros
que precisam serem libertos
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por terem valor e história,
porque essa é a realidade
que devemos naturalmente
nos orgulharmos de verdade
por sermos uma raça viva
de amor e fraternidade
e, quem não gosta dessa cor
então claramente não merece
viver no Brasil na realidadee,
porque o que a raça negra passou
e, na realidade ainda passa
é porque tem a graça de Deus
que está sempre a vos amparar
das desgraças causadas pelos brancos
e, que urgentemente tem de mudar.
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VIVAA INTERNACIONAL SOCIALISTA!
Com a atual autoreforma
totalmente natural
que o meu querido partido político
o PSB - Partido Socialista Brasileiro
está sabiamente a fazer,
tivemos o nosso Hino Nacional cantado
por uma magnífica soprana, de fato,
onde também brilhantemente fora cantado
por um excelente coro, é claro,
a música da Internacional Socialista
que me deixou super emocionado.
Viva a Internacional Socialista!
Juntamente com a sua juventude
tanto no Brasil como no mundo, de fato.
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PEDRAS NO CAMINHO
Para qualquer inteligente ser
realmente poder crescer
terá primeiramente que tirar
as diversas pedras
que causam tanta inércia
no seu estreito e árduo caminho.
Somente assim, quando realmente estiver
quase limpo,
é, que esse sábio e lutador ser
naturalmente melhorará essa estrada
por onde pacientemente passará
devido aos enormes espinhos
arapucas e valas que, por ele encontrará
graças a essas pedras
que o que sabem fazer é invejar.
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ESTIGMA
Nunca fui um favelado
mas sempre tive amigos
que eram, de fato,
porque também era pobre
e entendia esse triste fato.
Dormi muitas vezes em favelas
casas humildes de gente amiga
e, por mim super querida,
por isso nunca entendi esse estigma
existente nessa sociedade, de fato.
Daí achar isso muito triste
como também desnecessário,
afinal de contas só vivem assim
por não terem dinheiro
que vem das oportunidades
que, naturalmente espero novamente surgirem
quando elegermos Lula por fim,
porque com esse genocida governo
nada em prol do pobre foi feito
por isso ele claramente perderá
essa eleição, de fato, pelos pobres não cuidar.
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RECONSTRUIREMOS DAS CINZAS
Nós socialistas somos realistas
como também cuidadosos
e, devido a esse grande amor
qual, comparo-o com a rosa,
sabemos que estaremos pegando
um Brasil totalmente destruído
graças ao descaso afirmo
desses corruptos juízes e políticos
totalmente aos interesses estrangeiros vendidos,
por isso o país ficou nesse estado
de ruína absoluta
tendo as terras indígenas invadidas
juntamente com terríveis chacinas cometidas
e as nossas florestas queimadas
e, portanto destruídas.
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Daí sendo realista
como também franco,
pegaremos uma nação das cinzas
mas, por causa da nossa insistência
assim como sublime amor,
iremos literalmente reconstruir em quatro anos
o que levaria quarenta ou mais,
porque francamente acreditamos
que, sob uma democracia socialista
a velocidade que esse país irá crescer
ninguém quererá outra vez
sob o fascismo viver,
isso provaremos logo mais.
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LAMA DA CIDADE
Na lama da cidade existe
daí seres um ser tão triste
oh, minha bela flor
que o mundo por não dares valor
no mangue te empurraram
ignorando assim, de fato,
a tua dor, oh linda flor,
por desconhecerem o teu extrato.

FATOS SEM FOTOS
Muitos dos crimes praticados
são fatos sem fotos
e, assim, infelizmente ficam
no esquecimento
apesar de terem sido violentos, de fato.
Por essa exclusiva razão
precisamos sem enganos
do governo mais atenção,
porque os crimes já são diários
e, sem nenhuma punição, de fato.
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SAMBA É NO MORRO
Embora muitos atribuírem
esse gênero musical à África,
o que realmente importa
é, que, primeiramente fora registrado
no morro de São Sebastião,
porque era antigamente assim
que verdadeiramente se chamava a região
que, depois se tornou Guanabara,
portanto o samba nasceu no morro
na cidade do Rio de Janeiro,
apesar de hoje ser ouvido
através de gravações digo
literalmente por todo lugar
desse mundo, afirmo,
sem medo de errar.
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ESQUERDA
Quando a esquerda retomar o poder
então o Brasil novamente irá crescer
porque em seus planos sociais aplicará
tanto querer como dinheiro
para assim literalmente resgatar
os seus filhos que já
há muito tempo totalmente infelizes
debaixo das pontes lamentavelmente vivem
por não terem a inclusão
outrora dada pela esquerda
por evidentemente vos amar.
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GOOD BYE !
Adeus presidente criminoso
e, capitão reformado,
que tanto mal causou
ao povo brasileiro por mim amado.
Good bye miliciano danado
fascista e terrorista,
porque a eleição está vindo
e os seus dias estão contados,
por isso o povo novamente está sorrindo
por saberem que nas urnas serás derrotado
e, portanto Lula outra vez
nos devolverá a dignidade
juntamente com a nossa liberdade
por claramente entender
o Brasil realmente ser
um país soberano de verdade.
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MINÚSCULO SER
Nunca realmente imaginei que o meu povo
na realidade um dia viesse eleger
para ser o nosso presidente
um ser tão minúsculo que, exatamente por isso
está realmente destruindo tudo de bom no
passado criado para literalmente ajudar
o povo naturalmente a crescer, de fato.
Essa é a grande diferença entre Lula e o outro,
porque quem é gigante e sábio cria e
gratuitamente distribui, enquanto por outro lado,
quem já nasceu nanico, egoísta e miliciano
tanto destrói como mata por ser minúsculo,
de fato, e isso tem demonstrado
com as suas diárias mentiras e farsas.
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PERIFERIA
A grande parte da minha vida vivida no Brasil
foi passada em periferias daí entender
das agonias constantemente registradas.
Com uma breve passagem
de menos de quatro anos
quando vivi com um amigo engenheiro
na zona Sul de Recife na praia de Boa Viagem
que, claramente me mostrou
a diferença da sociedade
em boa parte graças à educação
mas também ao próprio esforço e visão,
porque nem todos eram ricos
mas, por causa da podridão mesmo vivendo ali
vi não serem felizes de verdade.
Portanto de perto acompanhei essas
duas realidades, mas confesso que na periferia
e, apesar de ser uma outra realidade
conheci pessoas felizes
apesar de serem simples de verdade.
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NA ONDA DA REVOLUÇÃO CULTURAL

Repleto de amor, esperança e muito sal
participando da revolução cultural estou
triste por ver tanta dor
mas, feliz por saber
que essa praga atual
com prazer iremos vencer
e, literalmente desse lugar
fazer o sofrimento do povo passar
porque, agora irão ter
graças a essa revolução socialista
totalmente pacífica
saúde, paz, lazer e saber.
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VITÓRIASOCIALISTA

Vejo muitos lenços brancos
em mãos realmente coloridas
simbolizando a despedida
desse governo totalmente genocida
por ser formado de milicianos
e, para a minha alegria
vejo uma real multidão
agitando no ar lenços vermelhos
devido ao grande feito
da vitória socialista
nesse amado lugar.
Brasil que assim sempre foi
e eternamente será
um país realmente socialista
que, assim literalmente
o mundo espelhará
e, voltará a brilhar novamente.

41

DAI-ME

Dai-me, governo, livros
para que possa finalmente me educar,
porque as balas
tanto ferem como matam
e, juntos vamos derrubar
as prisões que tanto massacram
e, amavelmente em seu lugar
construirmos escolas e hospitais
para, assim melhor cuidar
do povo que urgentemente
precisa se educar.
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ADEUS FEUDALISMO

A estúpida mentalidade feudal
causou um terrível retrocesso
em relação a natural evolução
humana por certo.
E, pela mentalidade feudal ser
tanto machista como racista,
tanto as mulheres como os negros
nunca tiveram direitos mas, agora,
os tempos são outros e, a desgraça do
feudalismo está literalmente fazendo as malas
porque, por todo lado dessa nação amada
a grande maioria, de fato, está lhe dando adeus,
é claro, pois se cansou de ser usada
por esses parasitas brancos quando a maioria
desse país tanto é preto como é pardo,
daí estarem dando adeus ao feudalismo
europeu e branco, é claro.
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A NOVA ORDEM MUNDIAL
No meu modo de ver
e, portanto do mundo olhar,
estou claramente vendo
o socialismo democrático crescendo
e, no mundo rapidamente se espalhando
sem obviamente hesitar
porque naturalmente precisa
para o seu povo carinhosamente educar.
Pois, evidentemente cansou de esperar
pela iniciativa das nações mais fortes
mas, quando finalmente entenderam
que nunca chegariam ao apogeu
e, que estavam velozmente a se atrasar
então na realidade decidiram
abraçar o socialismo democrático
para, assim, também rapidamente
mudar esse horrível quadro
e, para sempre.
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LULA PRESIDENTE
O mundo está realmente contente
principalmente a América Latina
juntamente com a África e a Ásia,
pois sabem que além de ser um populista
Lula é um humanista e, isso é uma realidade.
O maior e melhor Presidente
que o Brasil já teve de verdade,
por essa razão sabemos
que, quando retornar ao Planalto
o povo voltará a sorrir
e, o país como um todo,
crescerá como nunca cresceu
trazendo riqueza, segurança e prosperidade
como também tranquilidade
para essa tão sofrida sociedade
e, assim, naturalmente retornará
ao seu devido lugar
porque fortunas novamente criará.
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INCLUSÃO ÉTNICA
Todo país que nesse mundo cresceu
é porque incluiu
em seu programa social
realmente todas as etnias raciais
criando assim uma maior união
entre as tão variadas raças
existentes totalmente invisíveis
mas nunca caladas
e, é isso que precisa
urgentemente ser feito no Brasil,
para que assim através da inclusão racial
o país possa crescer e ser feliz.
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CARTAS PARA O PRESIDENTE LULA
Fiquei super feliz
como também emocionado
ao ver no Youtube
algumas cartas em sua presença lidas
dentre as milhares por ele recebidas
quando injustamente esteve preso em Curitiba.
Cartas que assim ao mundo mostraram
a triste realidade do nosso país,
onde mais uma vez será o Presidente
por isso estou contente
pois, sei que em breve tempo mudará
esse quadro para sempre
fazendo em quatro anos o que levaria quarenta
se realmente continuarmos
caminhando no ritmo de tartaruga
como esse fascista, miliciano e genocida
que hoje governa o país.
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JESUS É NEGRO
Quando era adolescente
lembro-me ter lido
como também visto
através das fotos de santos
os famosos santinhos,
diferentes imagens de Jesus Cristo
todas descrevendo ser louro e ter olhos azuis
e, calado indagava,
como Deus é lindo!
Quando me tornei adulto
e, do Brasil saí para os Estados Unidos
e, após inglês estudar
e a língua da terra entender e, assim falar,
frequentei inúmeras igrejas
de diversas denominações cristãs
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em especial a Batista e a
Igreja de Deus (Church of God),
ambas consideradas evangélicas e
onde estudava tanto na biblioteca da igreja
como na minha casa,
tornando-me missionário independente.
Com o tempo e após conhecer a tradução
de mais de vinte bíblias,
fiquei abismado sabendo
que Jesus é negro e não é bonito
e nem muito menos fora querido
por isso lhe mataram.
Confesso ter ficado surpreso ao saber disso
porque não fora assim que o catolicismo
desde criança tinha me dito
como através de figuras me mostrado,
por isso tomem cuidado
porque a realidade é outra,
pois Deus é negro, de fato.
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REBENTOS
Muitos têm seus filhos
sem realmente tomar nenhum cuidado
como se estivessem plantando batatas no mato
e, como se isso não bastasse
permitem que os seus rebentos
sigam livres como o vento
daí, infelizmente existir
tantos problemas na realidade
pelo simples e triste fato
dessas crianças não terem tido ensinamento
no início de suas vidas de verdade.

50

FORA !
Estou realmente indignado
com o que esse tenente miliciano
e, mentiroso, de fato,
está fazendo com o Brasil
que, quando Lula era o nosso presidente
foi a sexta maior economia
desse mundo sempre agitado.
Fora !
Não representa apenas um grito,
mas sim, um grande movimento
de seres como eu que
estão totalmente revoltados
tanto com o fascismo como com os prejuízos
por esse governo totalmente incompetente, de fato,
por isso nas ruas unidos estamos
naturalmente gritando: fora !
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IGUALDADE RACIAL

Sempre fui um abolicionista
e, como tal sempre lutei
contra o racismo
nos lugares em que frequentei
tanto no Brasil querido
como também nos Estados Unidos,
porque francamente nunca entendi
a razão para isso.
Pois, por causa desse racismo
a raça negra terminou discriminada
como também marginalizada
indo em grande número parar mais cedo nas valas,
e sem oportunidades de mostrar
que é inteligente assim como gente,
daí naturalmente não me conformar
com as injustiças que constantemente passam
só por serem negros
e, isso tem de no mundo acabar.
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POLITICAMENTE CORRETO
A esquerda brasileira está fazendo
como outrora também fez
com um claro objetivo de
politicamente correto
por criar justiça
na sua política de inclusão
de não permitir afirmo,
que ninguém fique de fora
dos seus programas sociais
super legais digo.
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OLHAR POLÍTICO
Procurando não ser crítico
mas, apenas objetivo, então claramente digo
que, o Brasil afirmo, ter naturalmente solução.
Daí claramente ver a esquerda ter razão
quando insiste na inclusão
de todos da sociedade,
afinal de contas são parte dessa nação
que nunca deveria ter aceitado
o racismo, de fato,
nem qualquer outro tipo de discriminação
devido ao seu próprio passado.
Portanto sejamos sempre livres
e unidos, é claro,
somente assim reconstruiremos
o Brasil pela grande maioria sonhado.
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OUTUBRO DAS ROSAS
Vejo multidões celebrando
a vitória esquerdista dessa eleição
realizada em outubro,
daí não achar um absurdo quase todos terem
se não lenços vermelhos
rosas ou cravos em suas mãos
sejam originais ou de plástico
nesse gesto tanto lindo como mágico
representando a união como a vontade de
crescer devido ao saber
que o socialismo oferece gratuitamente.
Fora o fascismo como os milicianos
enquanto naturalmente todos crescem,
por isso nas ruas estamos
comemorando a vitória democrática, de fato.
por termos democraticamente nas urnas derrotado
os que sustentaram as mentiras e agressões
vindas pela parte do governo atual.
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SOLIDARIEDADE
Lula na realidade tem a minha total solidariedade
pois sua política de inclusão que,
assim pretende tirar como fez anteriormente,
milhões de seres que lamentavelmente existem
abaixo da linha da pobreza totalmente abusados
como também manipulados,
tanto os que ainda trabalham
como peões em fábricas, como nos campos
como verdadeiros escravos assim como
os zeladores e as empregadas domésticas,
daí o presidente Lula
ter a minha solidaridade por entender de verdade
o que esses seres realmente passam
sem ver uma solução para melhorarem
as suas simples vidas, de fato.
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COALISÃO NEGRA POR DIREITO
Analisando os movimentos negros
atualmente surgindo em todo o país
francamente vibro
pois, tudo que sempre quis
foi ver o meu povo unido e feliz.
Porque realmente sempre acreditei
tanto no saber como na igualdade racial,
pois por ser democrata socialista
sempre acreditei isso ser possível
e, portanto, agora digo que os brasileiros
negros finalmente aprenderam
que, somente a esquerda
portanto o socialismo
verdadeiramente vos dará isso
graças à inclusão social
organizada pela esquerda afirmo,
para o bem de toda nação.
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MUDAR PARA CRESCER
O Brasil precisa urgentemente entender
que, precisa realmente mudar
para, que assim possa crescer.
Por isso primeiramente precisa
naturalmente se modernizar
para então poder mudar
a sua mentalidade feudal
que tanto lhe atraso como também criou
um terrível racismo que até hoje causa
tanto pavor como dor e também atrasa
pelo fato de discriminar
o próprio brasileiro só por ser negro,
por isso ter urgentemente
essa mentalidade atrasada mudar
se quiser se tornar
no país que sonhamos constantemente.
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ANALFABETISMO ZERO
Não se pode mais conceber
de ver um gigante como o Brasil
ainda com seres analfabetos
e, por isso escravos
de um sistema podre por certo,
por tristemente ter permitido
milhões existirem tanto sem um teto
como também lamentavelmente serem
analfabetos em pleno século 21,
quando outros países já, de fato, começaram
a conhecer seres bem mais avançados
nesse cosmo onde coexistimos
mas, onde infelizmente muitos ainda existem
no total absurdo do escuro
por serem ignorantes por certo.
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FLORES PERVERSAS
Temos nesse tenente
o exemplo exato
quando um ser prefere
abraçar o mal, de fato,
pois opções existem
quando realmente se quer crescer,
o que claramente não é o seu caso,
caso contrário seria um ser pacífico
e não precisaria contar mentiras
como também não seria ruim, é claro.
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MELHORES DIAS VIRÃO
Acredito no Brasil
como também no seu sofrido povo
e, por isso sei que o desgosto
quando novamente a esquerda vencer
e Lula mais uma vez chegar no poder
com apenas algumas canetadas
e, com a ajuda do parlamento
cessará o sofrimento
e, com isso, melhores dias virão
e o povo voltará a sorrir
porque verdadeiramente terão
apoio do governo
pois, o socialismo é assim,
divide para coletivamente crescer
e, portanto podermos livremente sorrir.
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INCLUSÃO SOCIAL
Presidente Lula está corretíssimo
por claramente dizer
que, a inclusão social
é de inteira obrigação do governo
e, que não deve temer
isso a todos naturalmente dizer.
Porque essa é uma obrigação do Estado
para, que assim, de fato,
todos possam gratuitamente ter acesso
a tudo que produzem com o seu trabalho,
pois saúde e educação são fundamentais
para qualquer país poder verdadeiramente crescer
e, assim se educar, de fato.
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CAMPANHA SOCIALISTA

Estamos definitivamente caminhando
para realmente mudarmos
o curso dessa horrível história
criada por um político
como também pelos seus seguidores
golpistas e verdadeiramente racistas
por isso nem gostam dos negros
nem de mulheres, gays nem dos pobres,
por essa razão elaboraram o genocídio
e, literalmente lhe legalizaram.
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Acontece que a maioria do povo brasileiro
é naturalmente socialista
e não mais se deixará ser enganado
por criminosos e fascistas,
por isso venceremos essa eleição
como também as futuras que virão
porque já estamos cansados de ouvir e ver
tanto mentiras como atraso,
porque queremos um país desenvolvido
e, claro, super educado,
onde a saúde e a educação sejam de todos
pois somente assim é que evoluiremos, de fato.
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CICLOS RACIAIS
Nessa minha breve análise
sobre esses ciclos raciais
que sempre existiram na nossa história
e, incluindo até mesmo nas profecias
quando lhes analisamos por raça
e, portanto não olhamos para as denominações
religiosas então, claramente vejo
realmente se constituir em ciclos raciais
quais e, segundo a história mundial
começou no continente africano
e, contanto com a raça negra,
passando pelo seu maior período
qual, existe até hoje com a raça branca
mas, se realmente observarmos
está agora começando a perder o seu poder
para a raça amarela ou asiática
juntamente com a negra outra vez
e, onde tudo começou,
por isso estamos inutilmente vendo
um desespero tremendo
por esses que são racistas
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por realmente não aceitarem
como estúpidos essa realidade
ou seja, que essas outras duas raças
venham ultrapassar a raça branca
tanto em número como no saber
que só gera poder e graça.
Por isso estamos presenciando no mundo
problemas nesse sentido criados
numa tentativa desesperada retardar
o que já está absolutamente claro
pelo menos para mim,
que, tanto a raça negra como a amarela
retornarão juntas dessa vez ao poder
por causa dos ciclos raciais
mas, a grande diferença dessa vez
é, que, a raça branca não mais retornará
pois, com a miscigenação
a cor parda ou morena clara predominará
juntamente com a amarela ou asiática,
esse é o fato que muitos preferem ocultar.
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MONTANHAS DE PEDRAS
O nosso país possui
enormes montanhas de pedras
que, realmente só ruirão
quando esses seres tiverem
finalmente livros na mão
e forem alfabetizados,
caso contrário as montanhas continuarão
formadas por pedras cada vez mais duras
como lamentavelmente vastas.

A ESCRAVIDÃO
A escravidão não tem cor
por isso afeta aqueles
que, por causa dessa elaboração
criada pela raça humana
no intuito de controlar
então claramente vejo
que o humano fora feito
para maltratar a sua própria raça
e não para lhe salvar dessa desgraça
por ela mesma causada.
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DECISÃO ABSURDA
A suprema corte americana
é formada por nove juízes escolhidos
pelo presidente e votados pelo Senado
para exercerem os seus cargos por toda vida
ou, até decidirem se aposentar, de fato.
Acontece que atualmente
essa suprema corte está formada
com cinco juízes que
além de serem do partido político republicano
são super radicais dessa direita americana
que acabou de votar contra o aborto
seguindo antigos textos escritos
quando a Inglaterra ainda dominava
a terra americana digo
e, portanto esse lugar
ainda era a sua colônia,
criando assim uma decisão totalmente absurda
baseada em dogmas cristãs
por serem cristãos fundamentalistas.
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Decisão que com isso levou
os Estados Unidos graças à religião,
em queda livre de retrocesso
de volta para o século 17,
onde a mulher só tinha direito de produzir
filhos para o seu marido
pois literalmente era uma escrava
e, como os negros não votava.
Por isso realmente acredito
que, quando em novembro chegarem as eleições
o Partido Democrático vencerá, de fato,
e, se tiver enganado então estarei vendo
a elaboração de um novo país
qual, definitivamente não participarei
pois sempre estarei na esquerda lutando
para juntos, tanto a mulher como o homem,
ter em tudo os mesmos direitos, é claro.
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LEVANTE NEGRO
Vejo com toda naturalidade
o levante negro que na realidade
está acontecendo na atualidade
nesse imenso Brasil
e, que sei mudará
como também lhe aproximará
com a verdade
como realmente é o nosso povo
graças a miscigenação
que aqui sempre ocorreu na realidade.
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BAIXO ASTRAL
Tem gente que na realidade
possui um péssimo astral
que de verdade
negativamente influencia outros
mesmo que não tenham
intuito de fazerem maldades.
Embora sabendo que existem
seres totalmente invejosos
e, que, para eles atraem
baixo astral como tal,
tornando-os assim em seres
transmissores do mal.
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GRANDE ENSINAMENTO
A realmente magnífica lição
como também legado para essa gigante nação
que o presidente Lula irá deixar
é, de fato, o maior ensinamento que uma nação
dos seus filhos deve esperar.
Um homem que aos 76 anos de idade
apaixonou-se e casou-se
e, apesar de ter sido
o maior e melhor presidente
desse nosso Brasil querido,
mesmo assim decidiu mais uma vez
ser candidato para esse importante cargo
para, assim mais uma vez nos mostrar
que, através do amor e o democrático socialismo
é possível mudar esse imenso país
que, realmente há seis anos
está atolado na lama que criaram
sem naturalmente poder se levantar
por não saberem esse gigante lidar.
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DE BAIXO PARA CIMA E NÃO
DE CIMA PARA BAIXO
Toda e qualquer construção
para ser bem sucedida
tem de ser de baixo para cima
incluindo quando narramos
sobre a construção de uma sociedade,
por isso tudo desmoronou na realidade
no caso brasileiro,
porque os senhores feudais
juntamente com a burguesia
não construíram de baixo para cima
mas sim, de cima para baixo
e, portanto, por não ter uma base sólida
os seus pilares ruíram,
lembrando que eles fazem parte
da maioria da sociedade, afirmo.
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ELEIÇÃO 2022
Essa eleição será decisiva
para realmente tirar
o Brasil do total colapso
e, realmente colocá-lo
numa sólida trilha,
porque esse gigante
país tem jeito
só precisa que o povo
não vote e assim reeleja
políticos corruptos
para, que assim,
finalmente mudemos
esse triste quadro. .
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LÁGRIMAS DE FELICIDADE
Geralmente as crianças
são na realidade
sensíveis de verdade,
principalmente quando se trata
do seu aniversário, é claro,
e assim lhe fazemos
uma surpresa, de fato,
com bolo, bebidas e comidas
juntamente com um presente
que, realmente não esperava,
como por exemplo
uma linda bicicleta
omde rapidamente tentará montar
para aos seus amiguinhos mostrar
que também sabe de bicicleta passear
e, onde as lágrimas de felicidade
em seu lindo rosto rolarão
devido a essa grande emoção
qual, nunca esquecerá de verdade.

75

MUDANÇAS À VISTA
Acredito que o brasileiro
já deve estar realmente saturado
por ouvir tantas mentiras
e ver tantas corrupções
que, assim,
nesse triste cotidiano enfim,
deve estar verdadeiramente injuriado
como também se sentindo
totalmente usado e enganado
por esses que ainda estão na política
lhes enganando, de fato.
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RELAÇÕES PESSOAIS
Somos seres animais
Homo Sapien Sapien e, como tais,
como os nossos queridos felinos
existimos em grupos
que, naturalmente se interligam
como também se intrigam
mas, geralmente existimos
coletivamente unidos.
Por isso quando vejo ou escuto,
automaticamente suspeito
da sanidade mental desse sujeito
por claramente saber ser anormal.
alguém se exilar então.
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CIVILIZAÇÃO DAS CHAGAS

São tantos os problemas
pelo próprio homem criados
que, por isso chamo
realmente sermos, de fato,
uma civilização de chagas
devido às inúmeras mazelas elaboradas
por nós, é claro.
Por essa razão falo
que, se realmente não mudarmos
o nosso jeito de ser
então, cada vez mais pioraremos
o nosso já super conturbado viver.
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A FALÊNCIA DO CAPITALISMO

Vejo esse fato muito claro
surgindo em todo o mundo, de fato,
sobre a falência do capitalismo
e a ascenção do socialismo
totalmente modernizado e, como sempre fez,
ajudando o povo de baixo.
Porque, enquanto o velho padrão
desse capitalismo totalmente antiquado
concentra noventa por cento da sua renda
para o oligarca, de fato,
o socialismo que agora no mundo está surgindo,
faz com que o investidor fique com dez por cento
dos seus investimentos e os noventa por cento
repassa para a sociedade e, assim unidos
com os fortes investimentos do governo
e uma justa taxação sob as rendas,
geraremos saúde, educação e riqueza,
aumentando com isso a grandeza da nação.
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LETRAS VERMELHAS
Nasci, como todos, neutro
mas, injustiças pelos militares
como também políticos
claramente vendidos
literalmente me transformaram
e, assim me tornei
um esquerdista de carteirinha, é claro.
Daí, orgulhosamente poder dizer
ser um socialista democrático
intitulando até mesmo os versos
que radiantemente faço
de "Letras vermelhas",
devido ao meu amor
por essa ideologia, de fato.
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MARCAS
As lutas deixam marcas que o tempo
não desfaz, como por exemplo as rugas
e os meus cabelos brancos,
que não lhes pinto ou, no caso das
rugas lhes tiro através de cirurgias
por não ser artificial e, apesar das dores
e do mal, essas lutas viver por querer ver
um mundo mais justo e portanto igual.

VERGONHA
Os políticos por terem poder
e serem realmente ricos
não se envergonham dos absurdos
que eles mesmos criaram
ao mascarado votarem
em leis que nos atrapalham
como também garantem
que vivamos no atraso
sem nenhuma regalia
e, cada vez mais pobres, de fato.
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ESCÂNDALOS
O mundo realmente está
de cabeça para baixo,
pois cenas e atos
ocorridas no passado
e, que eram vistas
como também entendidas
como reais escândalos
hoje passam totalmente despercebidas
devido aos grandes números ocorridos
no nosso cotidiano, de fato,
porque o ser humano excluiu
valores outrora considerados sagrados,
apesar de muitos quebrarem
mas, por todos os lados tentarem
ocultar, é claro.
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PIONEIRISMO
Para uma sociedade avançar
ela tem primeiramente
de naturalmente se educar,
mas para isso realmente ocorrer
terá de ter vontade e recursos
promovidos pelo governo
o seu natural parceiro em tudo.
Porque somente assim
é que uma sociedade francamente avança,
principalmente quando o país
tem um tamanho continental
como é o nosso caso, de fato,
basta olhar para o nosso quadro
referente às regiões
uma riqueza e saber desigual.
que veremos exatamente isso
por ser super desigual por oferecer.
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FOME
É um total absurdo
sermos o maior produtor
de proteína animal do mundo
e, o terceiro na produção de alimentos,
e termos fome em nosso país
como também não termos
um simples teto para
descentemente vivermos.
Enquanto isso o governo
continua gastando à vontade
devido às terríveis vaidades
desses horríveis políticos
que somente neles pensam
por isso, temos nessa eleição
verdadeiramente mudarmos
esse quadro da fome e nos tornarmos
independentes desses bandidos.
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ONDA ROSA
Está surgindo uma enorme onda
agora, intitulada como onda rosa
por ser formada daqueles
que não são esquerdistas
nem tão pouco direitistas,
pois, anteriormente não se importavam
com a política, de fato,
mas, que agora estão cansados
de serem mentidos portanto enganados
e, essa tem sido nos últimos anos
a sua triste história.
Porque horrorizados estão vendo
o país ser literalmente destruído
e, nesse estúpido processo
ficando cada vez mais atrasado
em relação a outros países
que nem eram avançados
que já nos ultrapassaram
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devido os contínuous investimentos
que fizeram, é claro,
enquanto nesses últimos seis anos
viram que impressionamente perdemos
o poder de competir e criar
por causa de um governo antiquado
que nada sabe fazer apenas tirar
exatamente o que precisamos para crescermos.
Por essa razão claramente vejo
uma gigante onda cor de rosa,
formada até mesmo por seres
que outrora não votaram na esquerda
por se considerarem centristas
e, naturalmente querem ver
o nosso amado país voltar a crescer
e, naturalmente ser em breve prazo
o terceiro ou quarto maior do mundo,
isso é totalmente possível
com saber, grandes investimentos e trabalho.
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CONTRASTE
Vestida com roupas super coloridas
que, devido a sua pele negra
davam um fantástico realce
sempre o táxi tomava,
elegantemente e muito bem perfumada
cujo destino era sempre o centro
dessa constantemente agitada
e, maravilhosa cidade,
apesar de hoje ter
uma dura realidade
onde famílias inteiras vivem
infelizmente nas ruas afirm,
aumentando com isso o contraste
de sua gente digo.
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TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS
As sociedades devido aos seus movimentos
estão naturalmente mudando
e, assim se transformando
e para si o bem procurando
e, estão realmente encontrando
no democrático socialismo
que até nos Estados Unidos
através da jovem guarda
sempre ativa e repleta de graça
claramente está se infiltrando
no chão como as batatas
e, assim mudando portanto
transformando a velha geração
que, para a surpresa de muitos
está gostando por entenderem
que o governo tem de ter participação
nos programas sociais
e, assim ajudarem a sociedade
que, naturalmente quer brilhar e assim elevar
o país de verdade.
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HORIZONTES DEMOCRÁTICOS
Ao meu entender
a esquerda brasileira
continua procurando
dentre o atual fascismo
juntamente com o militarismo
horizontes democráticos
que, beneficie a todos
e sejam mais democráticos,
unindo assim o comunismo
naturalmente ao socialismo
onde com isso todos ganham, de fato,
desde os banqueiros ao Estado
que deverá fortemente bancar
os programas sociais, é claro.
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SOCIEDADE FERIDA
Quando realmente existem
feridas numa sociedade
então na realidade
será bem mais difícil
naturalmente se libertar
dos traumas e mazelas
que, em seu cotidiano impera
sem um jeito de parar.
Porque a violência
não causa apenas mal-estar,
pois devido a sua lei natural
desse terrível mal,
violência só gera violência
90

deixando horríveis feridas
que, realmente levam tempo
para naturalmente cicatrizar,
quando cicatrizam...
e, é exatamente aí
onde está o perigo,
porque muito bem podemos
viver sob esses ciclos
onde a violência não consegue parar,
criando assim uma sociedade ferida
cujos problemas graças à violência
realmente nunca irão parar
virando então cíclicos ao nosso abismado olhar.
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MOVIMENTOS ESTUDANTIS
Quando era um adolescente
e, na realidade um estudante
participei de algumas passeatas
criada pelos movimentos estudantis
que, veemente protestavam
o que a ditadura, de fato,
estava fazendo
e, nesse processo apanhávamos
da polícia que assim
até realmente prendia
jovens que na realidade
tudo que queriam
era democracia e liberdade
naquela época difícil de verdade
devido à ditadura militar
isso francamente odiar,
por isso me tornei esquerdista
e, democrata socialista
por a ditadura simplesmente detestar
pois vi o que fizeram de verdade.
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MEDÍOCRE VISÃO
Para se governar uma nação
de tamanho continental
como é o Brasil,
o governo tem de ser preciso
em sua visão,
caso contrário seremos vistos
apesar do nosso gigante tamanho,
como um país nanico
e, com isso perdendo o trem
dos que realmente sabem
aproveitar toda oportunidade
para realmente crescerem
enquanto isso ficamos
cada vez mais para trás
por simplesmente termos
uma visão medíocre
tanto em relação do cenário interno
como também o externo,
por isso estamos patinando
enquanto outros já estão voando
e, no caminho certo.
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SERES BÁRBAROS
Sempre realmente entendi
que devemos viver
uma vida límpida
e repleta de saber
mas, o que tenho visto
nesse mundo complexo
e, cada vez mais bravo
são seres totalmente bárbaros
literalmente empurrando
pessoas ao precipício
por simplesmente discordarem
dos seus pontos de vista políticos
e, principalmente se esses seres
forem pobres, mulheres ou negros,
daí estar alarmado com isso
e, por essa razão claramente ver
serem seres verdadeiramente bárbaros
pois, francamente não se preocupam
com o bem-estar de cada ser.
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MUDANÇAS POLÍTICAS
Vamos livres de medo
balançar as árvores
para, assim na realidade
essas terríveis serpentes
que nos enganaram realmente
até mesmo recentemente
sejam finalmente delas derrubadas
e, assim possamos comer
os frutos dessas árvores
por nós plantadas de verdade
com muita luta e grande garra.

PERSEVERANÇA
A perseverança é a chave do sucesso
assim como a fé no Altíssimo,
por isso, livre e feliz afirmo,
vale a pena realmente acreditar
tanto nesse magnífico Ser
como também no conhecimento
que você tem ao mundo para dar
e, dele naturalmente alcançar.
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MOMENTO POLÍTICO
Quando esse momento político passar
irei naturalmente lembrar de todo o
entusiasmo pela vitória esquerdista
que sei naturalmente virá, é claro,
porque o povo está literalmente cansado
de verdadeiramente esperar
pelas promessas que nunca vieram
por isso irão isso nas urnas reclamar.
Mas nunca pensem que irei me calar
com essa vitória socialista,
muito pelo contrário...
porque constantemente lembrarei
como também cobrarei, pois,
francamente acho inadimensível
um gigante como o Brasil não estar
entre os três países maiores do mundo
por isso, sei que esse momento político
irá naturalmente passar, mas não a minha
contínua visão de verdadeiramente obter
isso e, assim no topo ficar.
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GUERRA CULTURAL
É terrível esse mal
hoje em dia tão usado
tanto na mídia como por todo lado
e, que tanto prejudica
a cultura, de fato,
por essa razão os artistas
estão naturalmente unidos
na esperança de salvar
o que ainda pode ser salvo
por causa desse atual governo
de imposições, violência e medo
que, lamentavelmente se enraizou
também por todo lado
e, com isso prejudicando, é claro,
a cultura que verdadeiramente forma
a nossa identidade, de fato.
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IGUALDADE PARA TODOS
Igualdade para todos sempre foi o meu lema
como também visão política,
porque ao meu ver somente assim criaria
paz e entendimento na sociedade
pelo fato que veria todos serem do
mesmo nível até mesmo cultural,
porque o tempo seria igualmente dividido
entre o laser, estudo e trabalho
como também os salários
teriam uma melhor paridade
gerando com isso um melhor desempenho
de toda a sociedade
por ser igual em tudo, de fato,
e, com isso, alguns chamariam socialismo
para me deixarem animado,
preferindo qualificar de justiça social,
pois ninguém é melhor que ninguém
e, assim provaríamos, é claro.
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SENTIMENTO
Tenho realmente observado
muitos seres estarem
reclamando de verdade
por viverem sós,
quando na realidade
entendo com toda naturalidade
essa maneira de se autover
ser apenas um sentimento
geralmente ocorrido
quando esse ser não tem
autoconfiança em si,
porque queiramos ou não
se realmente esse caso
a fundo com naturalidade analisarmos,
veremos que, de fato, nascemos só
e assim um dia daqui partiremos,
daí isso ser um sentimento
que surge num momento
provavelmente de depressão.

99

SOLIDÃO
Sempre entendi que a solidão
é um estado psíquico,
pois um ser pode muito bem viver
fisicamente sozinho
mas, realmente nunca isso sentir,
muito pelo contrário...
enquanto por outro lado,
existir aqueles
que existem acompanhados
mas, que se sentem sós, de fato.
Porque esse problema é psíquico,
e poderá ser ultrapassado
se o caso não for depressão,
situação clínica de dura solução
devido ao fato de não existir cura.
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PÁSSARO NEGRO
Estou totalmente maravilhado
por ver-te num galho
sozinho a cantar,
Oh! Pássaro negro,
elegante e sem medo
dessa fauna sempre brava
E, que sempre te provoca
como realmente ataca,
forçando-te em sentinela constantemente ficar,
Fato que não entendo
a razão para tanto veneno,
talvez seja inveja por seres lindo,
Ou quem sabe por pura maldade,
aumentando assim a complexidade
dessa criação que te cerca sem te amar de verdade,
Deixando-me realmente perplexo
nessa realidade a pensar.

101

SELVAGENS
É realmente impressionante
em nosso cotidiano observarmos
os humanos que vivem nas grandes cidades
cada vez mais complexas
e, totalmente agitadas, de fato.
Pois, comparando-os com os humanos
que existem nas florestas
como também nos campos,
claramente vejo terem se tornado
realmente nums selvagens,
porque os nossos nativos
apesar de alguns ainda andarem pelados
são muito mais civilizados
do que o homem das grandes cidades
porque frequentemente mentem,
como lamentavelmente assaltam e matam,
fazendo esses tristes atos comumente,
por isso vos chamo de selvagens
devida a essa realidade estar sempre presente.
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VICIADO DAS LETRAS
Desde criança que senti
uma verdadeira loucura pelas letras
pois, quanto mais lia
realmente me sentia
totalmente livre para sonhar
os textos que acabava
rapidamente a devorar,
e como se estivesse louco,
dar inúmeras risadas.
Quando finalmente cresci
e passei também a escrever,
então claramente vi
porque evidentemente entendi
ter naturalmente me tornado
um viciado das letras,
alegremente publicando as minhas facetas
que tanto amo, e por isso,
diariamente faço.
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LOUCURA POÉTICA
Verdadeiramente amo a poesia,
por isso escrevo por esse fim,
qual orgulhosamente descrevo ser
uma realmente super lúcida
loucura poética, pela simples razão
de gentilmente tocar o meu coração
como também de continuamente
preencher a minha saudável mente
com uma real chuva de palavras
contínuas e vastas
que assim me deixam contente
e, de uma certa forma até louco,
daí absorvê-las e amá-las,
dando de vez em quando risadas
devido à minha loucura poética
qual, tanto me anima como vassala,
enquanto nesse belo
embora complexo processo,
formo livros de grande graça.
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ESTADO PSÍQUICO
Analisando esse mundo
de sempre contínuos absurdos,
confesso ficar perplexo ao ver tanta falta
de nexo que, francamente me deixam mudo.
E nesse meu silêncio
calado por um tempo reflito
nas crises que constantemente agitam
seres que deveriam ser
totalmente inteligentes
mas, lamentavelmente o que
diariamente vejo são tolices e loucuras
realizadas por desejos
que não somente lhes escravizam
mas que também matam,
graças às loucuras que praticam
e, nesse processo complexo e destrutivo
a si mesmo e a muitos marcam
nessa loucura terrível,
e esse é o fato em que abismado vivo.
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ABSURDOS DO COTIDIANO
Observando sem enganos
as sociedades desse mundo
abismado realmente fico
ao ver tantos absurdos
que, de acordo com os meus estudos
intitulados análises clínicas,
poderiam muito bem serem evitados.
Por isso estou chocado
ao ver um alto nível de crimes
nessas complexas sociedades
que, quando de perto
analisadas de verdade
simplesmente me horrorizam
por claramente entender
que muitos urgentemente precisam
ser hospitalizados na realidade
por sofrerem problemas psíquicos
mas evidentemente não sabem.
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LITERATURA
Lendo diversos gêneros
como também idiomas,
vejo que apesar dos inúmeros avanços
realizados na nossa literatura
devido ao fato do conhecimento
na sociedade de hoje
estar bem menos concentrado,
mesmo assim lamentavelmente ainda vejo
que a nossa literatura, de fato,
ainda é considerada periférica
embora já termos nessa esfera
Academias de Letras florindo
e gente literalmente
escrevendo, publicando e assim produzindo
como outrora nunca realmente vi
e, isso é um fato.
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Porque todo importante país
naturalmente tem na realidade
em sua sociedade o carro-motor
que evidentemente gera
os movimentos que em seu cotidiano
são radiantemente produzidos
e, de perto seguidos
por essa mesma sociedade.
Portanto naturalmente observo
assim como analiso
a literatura e, por isso mesmo afirmo,
ainda ser na sua maioria periférica
mas, rapidamente está evoluindo
tanto em número como em qualidade, digo.
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BIG BANG
Acho essa teoria ser
realmente totalmente louca
e, pelo menos para mim,
sem nenhum sentido.
Pois quando lhe analiso
vejo ser totalmente errada
porque a singularidade não foi o que causou
o nascimento repentino do cosmo
e de tudo que até o momento
temos naturalmente visto.
E, porque sigo as evidências
em minhas contínuas meditações,
então claramente vejo
o incrível poder e relevo
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dessas impressionantes criações
que não ocorreram como o produto
de um só evento
como tenta explicar
a teoria do Big Bang,
mas sim, de uma construção múltipla
feita por diferentes seres
cujo saber e poder
através de uma tecnologia e física
por nós ainda desconhecida,
mas que manobra a gravidade
e cria hologramas
que ao ver pensamos serem verdadeiros,
quando na realidade são virtuais
e, nessa multiplicidade coexistimos
numa elaboração sem singularidade.
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CHUVOSA MANHÃ
Observando a chuva cair
em pleno dia de verão
olho com atenção
esse dia realmente cinzento
de muita chuva e pouca emoção.
Mas mesmo assim vejo por fim
o bem que essa chuva está fazendo
com a grama e a flora
linda como toda aurora
mas, que devido ao calor
estava lentamente morrendo.
Agora, com o grande volume de água
nela livremente derramada
o seu magnífico colorido retornou,
por isso dentre goles de café
abro um discreto sorriso
ao ver tudo isso
que a natureza faz por querer
literalmente nos trazer
o equilíbrio juntamente com a paz
dando-nos sempre prazer.
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LOUCO PELAS LETRAS
Todo escritor ou simplesmente autor
é louco pelas letras e, em suas contínuas
criações tenta nesse complexo processo
chamado de escrita, real e profundamente
narrar tudo aquilo que literalmente vê
sem realmente se lastimar.
E nessa confusa realidade em seus textos
descreve as incríveis complexidades
que naturalmente lhe fazem ser louco
pelas letras, pois, por amar a literarura
de verdade o escritor com toda naturalidade
narra as loucuras e peripécias
da conturbada sociedade onde coexiste
sem elaborar maldades, simplesmente por ser
louco pelas letras e, por isso não perde essa
oportunidade de escrever tudo que vê
nesse teatro onde os verdadeiros loucos
andam soltos de verdade.
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TRAVESSURAS
Analisando a sociedade sem nenhuma maldade
e, procurando ser preciso, então tenho
que narrar as travessuras que vejo
nesse mundo totalmente imperfeito
daí ser singular.
Porque enquanto estou a saborear
um delicioso sorvete, um carro loucamente
buzina provavelmente chamando a atenção
de policiais ainda jovens para um relâmpago
assalto numa padaria no coração
dessa Copacabana cuja emoção
constantemente é um fato.
Para em seguida ouvir disparos vindos de vários
pontos criando assim um verdadeiro pânico
com gente correndo e gritando e, nesse contexto
mostrando medo, violência e loucura
numa cidade cujas aventuras continuamente
ocorrem, sujando o chão com sangue derramado
enquanto os cemitérios
se enchem rapidamente, de fato.
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LOUCO
Muitos me chamam de louco
simplesmente pelo fato
de não passar o meu tempo
cutucando ou enchendo o saco
como muitos futilmente
as suas vidas assim passam.
Porque preferi abraçar a poesia
que me dá contínuas alegrias,
por isso nem penso ou vivo
uma vida em constantes perigos
nem tão pouco amargurado,
pois a poesia me dá saber
e, é exatamente isso
que diariamente busco, de fato.
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SANIDADE MENTAL
Devido aos problemas e desgostos
o mundo está ficando louco
e, com isso, claramente sinto
que a sanidade mental
está realmente se tornando
numa verdadeira raridade,
pois poucos hoje em dia
têm uma razão sadia,
em parte por causa dos vícios
mas, também tenho visto
ser genética de verdade,
essa é a atual realidade
que muitos preferem não ver
ou pior, por não entender,
por serem loucos de verdade.
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COMPORTAMENTO
Observando o comportamento
desse vasto, fecundo e complexo mundo
abismado vejo
que, os que estão soltos
livremente nas ruas trafegando
são verdadeiramente loucos
enquanto por outro lado
os que vivem literalnte prisioneiros
em seus próprios lares
são realmente sãos,
existem assim devido ao medo
que verdadeiramente têm
dessa bruta realidade.
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LIDERANÇA
Estou totalmente decepcionado
com a liderança
que o Brasil tem mostrado,
pois claramente indica
falta de capacidade
como também vontade
de querer ficar no ápice
onde já há muito tempo
realmente que deveria estar.
Por isso estou triste
ao ver o país onde nasci e cresci
cada vez mais se afastar
desses que realmente têm sede
de no topo continuar.

117

CONTRASTES
Vejo inúmeros contrastes
quais, revelam-me realidades
que na verdade
muitos insistem em não ver,
simplesmente porque
são totalmente indiferentes
e, abraçam continuamente
sempre maldades,
e nesse complexo processo
existem as suas breves existências
numa crua cumplicidade,
aumentando assim os contrastes
existentes em toda sociedade.
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REVOLTA
É super revoltante observar
a corrupção e o desprezo
que os políticos brasileiros
tratam com soberba e desprezo
esse país que já poderia estar
dentre os três melhores do mundo,
porque além de ser fecundo
tem um tamanho e solo
que pode alimentar
literalmente quase todo o mundo
mas, lamentavelmente graças
à falta do querer e da visão se deixa levar
119

a promessas de mentiras
que tanto se ouve no ar,
aumentando assim a tristeza
dos que veem nessa incerteza
a sua maior perda
ou seja, a sua própria soberania
que os políticos
na sua grande maioria já há muito vendidos
se enriquecem e ignoram
a própria constituição
que juraram proteger
contra tudo que possa surgir lhes faltarem
o tão precioso saber.
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ORIGEM
Estamos rapidamente avançando
e, nesse processo colocando
as partes desse enorme quebra-cabeça
nos seus devidos lugares,
pois até mesmo os mitos
elaborados por simples criações,
propositadamente ou por ignorância, de fato,
estão tendo literalmente
os seus dias contados.
Porque a ciência de hoje
não se compara com a de antigamente
onde superstições e meras crenças
lamentavelmente se misturavam,
pois agora temos os meios
tanto científico como financeiro
assim como um novo entendimento
e, com isso logo saberemos
a nossa origem, de fato.
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ROTATIVIDADE
Tudo nessa vida roda
como também rola
numa constante rotatividade
e, assim, em ciclos sem fim
mudam a realidade
de tudo enfim.

OLHOS SECOS
Devido às intensas maldades
nesse mundo espalhadas
secaram as minhas lágrimas
que, se tivessem sido aparadas
provavelmente dariam
para encher esses rios
agora quase na totalidade secos
devido à falta de chuva
pela mãe natureza causada
mas, que, como eu,
também esgotou as suas lágrimas.
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DESTRUIÇÕES
Após horrorizado ver
as inúmeras destruições que
os humanos há bastante tempo,
por ganância, mas também ignorância
nesse planeta tão lindo
estão por todo lado fazendo
e, sem se importar
com o terrível aquecimento
que está rapidamente a aumentar,
fico francamente abismado
por ver o humano, de fato,
destruir o seu próprio habitat
sem realmente se preocupar
com as futuras gerações
que naturalmente irão
um alto preço pagar.
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INCÊNDIO NA FLORESTA
Um incêndio de grandes proporções
está realmente queimando
e, assim destruindo
tanto a fauna como a flora,
que lamentavelmente sinto
ser uma perda duradoura.
Porque apesar
de com o tempo elas retornarem,
na realidade entendo
que esse retorno incrível
nunca acontece em sua totalidade
e, o que ficou perdido,
porque pelo fogo fora destruído,
não retornará de verdade
e, nessa perda acumulativa
todos perdem na realidade.
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ASAS QUEBRADAS
Quero voar
mas, por ter as minhas asas quebradas,
então fico no chão totalmente seco
e, repleto de espinhos e pedras
que, diariamente me cortam
como também atrapalham
o meu simples caminhar,
daí querer voar
mais alto que os pássaros
e, nesse desejo
profundamente adormeço,
despertando com o fulgor do sol
a minha face tomar
para, assim mais um dia
poder literalmente sonhar
em poder voar
mesmo sem realmente direito enxergar.
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SONHAR
Quando paro, para, cautelosamente analisar
onde pretendo obviamente chegar
então, claramente vejo que vale a pena sonhar.
Aliás, se pensarmos bem
veremos que todo desejo
realmente começa com um sonho
qual, independente do tamanho
devemos com afinco seguir
e, portanto, dele nunca desistir,
porque somente assim
alcançaremos o nosso objetivo
por isso, a todos afirmo
ser super importante se sonhar
e mais ainda lhe concretizar
pois, o sonho é como uma semente
que se planta no chão
aguando realmente sempre
até vê-lo naturalmente germinar
crescer e contanto se frutificar
numa árvore cujos frutos na realidade
iremos naturalmente saborear.
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VERÍDICO RELATO
Estava descontraído e sentado na cadeira situada
em frente da escrivaninha em meu quarto
simplesmente meditando como sempre faço,
quando de repente recebi uma mensagem
telepática para abrir os meus olhos
e, quando imediatamente isso fiz, para a minha
surpresa vi que, literalmente todo o meu corpo
parecia de plasma ou luz ser formado.
Confesso que fiquei admirado
mas não impressionado com esse verídico relato
qual, apenas me confirmou o que há muito
desconfiava, ou seja, embora sejamos seres
orgânicos e genéticos, o nosso verdadeiro
ser é um espírito, e foi exatamente isso que vi,
daí realmente estar fascinado
com a comprovação desse fato que me deixou
super feliz porque tanto me vi como entendi
do que realmente sou formado.
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ATIVIDADES
Apesar de nesse momento estar
realmente semicego
devido ao óleo de silicone
que bloqueia a minha visão todo instante
enquanto ao mesmo tempo
segura a minha retina,
na realidade não posso reclamar
do meu cotidiano
qual sem enganos
vivo-lhe sem lamentar.
Porque todos os dias
repleto de querer, amor e alegria
leio, escrevo e publico
daí, por essa razão afirmo,
jamais poder reclamar
pois realizo essas atividades
com paixão e lealdade
pela Literatura amar sem vaidades.
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COTIDIANO
Sem ilusões ou enganos aproveito o meu cotidiano
para naturalmente escrever como também aprender,
e assim existo totalmente feliz por todos
os dias estar publicando e, assim criando poesia.
Literatura que francamente amo,
daí sempre nela mergulhar
assim como pesquisar
para, nesse meu cotidiano
escrever tanto o que descubro
como o que aprendo
nessa vida que sinto
apesar do imenso labirinto
vivê-la sem lamentos
cada dia como se fosse o meu último
nesse plano cujos absurdos
refletem a dualidade
dessa complexa realidade
que vejo nos meus frutuosos dias.
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DISCIPLINA
Embora ter nascido no Rio de Janeiro,
cidade realmente conhecida no mundo inteiro,
vivi toda a minha juventude
na cidade de Recife,
conhecida pelos seus arrecifes
como também como a Veneza brasileira,
situada em seu Nordeste.
Portanto desde criança que residi
naturalmente em grandes cidades,
vendo todas as realidades
de loucos cotidianos
onde a pressa, opressão, vícios e enganos
130

que literalmente causavam-me medo,
por ver de perto
grandes aglomerados de revoltados
sem educação e nem trabalho
totalmente soltos pelas ruas
até altas horas da madrugada
num bairro que naquela época
a falta de respeito e as mazelas
eram o seu cotidiano, de fato.
Imigrei e com o tempo passei
a escrever e assim descrever
tudo que por aqui vejo
num diferente relevo
e, totalmente prático.
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DISCUSSÕES INÚTEIS
No meu cotidiano tenho visto
intrigas que fico
realmente perplexo
por ver tanto futilidade
como na totalidade
uma incrível falta de nexo
entre esses seres
que, por muitas vezes
tanto ferem como matam
em suas discussões totalmente fúteis
que, por isso mesmo me calam.
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CRIAÇÕES
Todos os dias criamos
e, assim elaboramos
algo novo em nossas vidas
e, nesse sempre contínio processo
diversos tipos de construções são feitas
em pleno céu aberto
e, em lugares totalmente cobertos
pelo mato e muitos insetos,
surgindo então nesses abandonados lugares
verdadeiras cidades,
como também o concretismo
dessas realizações
quais, nem sempre dão certo.
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HÁBITO DE LER E ESCREVER
Desde adolescente que aprendi
esse hábito realmente fantástico
como também prático
de ler e escrever,
que já estão infiltrados
no meu simples cotidiano
qual, naturalmente faço
por amor e querer
por evidentemente saber
realmente ser o meu único legado,
daí com saber abraçá-lo.
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PRUDÊNCIA
A prudência nos permite
o nosso cotidiano levarmos
sem medo de errarmos
exatamente pelo caso
de sermos prudentes
e, portanto calmamente pensarmos
antes de naturalmente realizarmos
aquilo que estamos idealisando
como fazemos sempre.

CONTRIBUIÇÃO
No meu cotidiano
contribuo sem enganos
tanto com o meu amor
como com o fulgor,
para assim por fim
literalmente cobrir
a terrível escuridão
existente nesse mundão
por não saber como eu existir.
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LOJAVIRTUAL
Nessa sempre contínua evolução
continuamos criando tecnologias
que, com ou sem agonias
vão assim revolucionando
e, nesse processo mudando
até mesmo o nosso jeito de algo comprar.
Porque agora podemos
literalmente onde estivermos comprar,
independente da hora ou até mesmo lugar,
bastando com isso acessar
o nosso telefone celular
que também virou um computador
ou, o próprio computador
ou, até mesmo a televisão totalmente inteligente
e na internet entrar e, em qualquer loja virtual
comprar, pois tudo hoje em dia está interligado,
foi assim criado para facilitar essa moderna vida
e, assim, as vendas naturalmente aumentar.
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LEITURAS E ESCRITAS
O meu cotidiano é repleto
de leituras, escritas e observações
que faço continuamente
desse universo sempre presente
que, naturalmente se apresenta
em ciclos perenes.
Para assim constantemente
devido à minha insaciável curiosidade,
tudo que me interessa na realidade
analisar de verdade.
E, nessas minhas pesquisas
tudo que aprendi por experiência
escrevo com amor e paciência,
apesar de ter sérios problemas visuais
graças à genética e tudo mais.
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VIZINHO TAGARELA
O nosso vizinho é, de fato, um ser
que, quando não está escutando
bem alto o seu rádio,
está quase todo o dia conversando
tolices que me deixam a pensar,
como realmente é possível
um ser o seu cotidiano passar
existindo dessa maneira
totalmente tagarela numa mera
esfera cujas palavras atestam
o seu modo de pensar e viver
realmente tagarelando
e, somente parando de falar
pontualmente às nove horas,
por ser a sua hora de agora,
cansado ir se deitar
e, literalmente dormir,
deixando-me aliviado por fim
do barulho que sabe causar
sem verdadeiramente nada de útil criar.
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ESPELHO
Desde adolescente aprendi
por um tempo me olhar
e, totalmente livre de medos
naturalmente me autoanalisar
como também refletir
as profundezas do meu âmago,
que é um labirinto sem fim.
Para assim verificar
e, obviamente tentar
corrigir os erros, que todos nós temos,
nunca, de fato, permitindo
o meu ego me engolir
e, assim substituir
tudo que de bom tenho
e não pretendo que parta de mim.
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MOSTRAA TUA CARA

O mundo existe numa constante evolução
qual, cria transformações em todos os sentidos,
portanto sabendo disso
então temos como obrigação
mostrarmos a nossa cara
e, assim, naturalmente revelarmos
tudo aquilo que sabiamente fazemos
nesse país cujos venenos
sempre tentaram nos destruir
principalmenteatravés do racismo
infestado nesse país.
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Mas, apesar das mazelas e discriminações
seguimos constantemente a construir
e, nessas criações quase sem fim,
estamos mostrando a nossa cara
e, contanto ao mundo mostrando
nesse país de verdadeiros encantos
que, apesar de tudo somos livres
e, a esperança e confiança em nós existe,
daí apesar das dificuldades
somos criadores e felizes por essa realidade
de continuamente acreditar e elaborar
nessa nação que amamos o bem-estar,
obviamente para todos sem hesitar,
por isso continuem mostrando as vossas caras
porque, cedo ou tarde,
esse mundo de verdade verá
tudo que temos construído sob o verbo Amar.
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