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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 67 obras poéticas
incluindo esta que ora é lançada 68, 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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SOCIALISMO BRASILEIRO
Literalmente o mundo inteiro
está calado observando
o socialismo brasileiro
totalmente abismado
por nunca ter observado
essa inclusão social ocorrer
como já aconteceu e irá acontecer
quando em outubro a esquerda vencer
com Lula mais uma vez no poder
para o bem de todos, é claro.
E, a razão porque
isso não ocorreu noutro lugar, de fato,
é porque em todos os outros países
que, por uma revolução cultural passaram
se depararam com revoluções
e muitas mortes, de fato,
acontece que no Brasil
esse tipo de revolução cultural implantado
foi sem tiros devido à inclusão de livros
para combater o alto nível de analfabetismo
daí o povo estar animado.
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APARÊNCIAS
Não entendo o por quê
mas, claramente vejo
realmente vivermos
uma existência de puras aparências
e, portanto nenhum relevo,
porque em vez de nos ensinarem
somente as realidades
realmente fazem questão disso insistirem
e, com isso insultarem
a mente sana daqueles
que, como eu, buscam apenas a verdade
dentre tantas irrealidades
que o sistema propositadamente causa
para, assim, lamentavelmente continuarmos
totalmente estúpidos e cegos
em relação às realidades
que acontecem em frente dos nossos narizes
sujos pelos vícios aprendidos de verdade
enquanto por outro lado
os observadores continuam ativos
nos controlando silenciosamente, de fato.
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A DÉCADA DO SABER
Nunca em nossa complexa história
existiu tanta vontade como também curiosidade
de realmente aprender a nossa real história
e, isso só vem com o saber.
E, por francamente ler quase todos
os dias documentos elaborados e pela CIA
ao domínio público colocados
então claramente entendo por também ter lido
estarem fazendo isso como preparação,
por isso permitiram que Hollywood
como também qualquer tipo de escritor
escreva sobre os extraterrestres em seus livros,
porque essa é a década do saber
onde sutilmente iremos aprender
que tudo que outrora aprendemos
incluindo a filosofia da religião estava errada, de fato,
pois essa é a década do conhecimento,
quanto a mim, humildemente afirmo,
desde criança isso ter francamente constatado.
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REALIDADES PARALELAS
A realidade das desigualdades
não está somente nas mazelas
vivenciadas pela sociedade
nesse planeta encontrada
devido a um sistema totalmente corrompido
como também manipulativo,
porque literalmente só ensina
verdadeiras irrealidades
portanto mitos,
em vez de nos ensinarem
as realidades que há muito já sabem,
como por exemplo as sigilosas viagens
em naves espaciais secretas
tanto para carregarem cargas
mas também astronautas
originários de quatro países, de fato,
Estados Unidos, Inglaterra, Rússia e Alemanha
que, desde 2003 já estão viajando juntas
aos 22 sistemas solares nessa galáxia
onde coexistimos
20

nesse universo de mais de 3 trilhões de galáxias
que ainda quem vive nelas desconhecemos
e, de acordo com os documentos que li e reli,
esse tipo de ser extraterrestre
denominado com a sigla "EBANS",
foram quem nos criaram, EBANS quer dizer
Extraterrestres Biológicos Entidades em inglês,
e são eles que estão na maioria
desses 22 sistemas solares
mas não são os únicos na realidade,
porque existem outros seres totalmente diferentes
que também humanos criados
como os répteis que elaboraram os asiáticos
e os cinzentinhos o humano negro dentre outros
que ainda não estão nos documentos denominados,
essa é a realidade da vida no cosmo
e que muitos humanos ainda desconhecem, de fato.
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OS DOCUMENTOS NÃO MENTEM
Desde a década de quarenta
durante e após a segunda guerra mundial
que os Estados Unidos já sabiam
sobre a existência de seres extraterrestres
por lhes terem visto em suas estranhas naves
sobrevoando tanto na Europa
como no próprio espaço aéreo norte-americano
mas, devido ao medo da reação do seu povo
por causa da religião
então optaram por ficar calados
e, como resultados estão agora preocupados
dessa realidade sutilmente ao mundo contarem
através de livros e filmes como também
de abrirem silenciosamente os seus arquivos
e, ao domínio público soltarem o que há muito
tempo já sabem e, que viram ser a verdade.
Comprovando assim que os documentos não mentem,
a religião é que terá de começar a contar a verdade.
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MODERNIZAR PARA CRESCER
O nosso país precisa
urgentemente se modernizar
para então não ficar
literalmente no rabo da fila
e atrás de nações bem menores
mas, realmente ativas.
Portanto precisamos mudar
essa nossa mentalidade
de burgueses feudais
e, realisticamente olharmos
o imenso atraso
que, infelizmente ainda vivemos
bastando com isso ao nosso redor olharmos.
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DEMOCRACIA SOCIALISTA
Quem realmente estiver interessado
de francamente a fundo olhar
a democracia socialista
então no mundo encontrará
exemplos que lhe pararão
e, naturalmente farão pensar,
pelo simples fato de verdadeiramente transformar
sociedades outrora rudes de verdade
em lugares de centros de pesquisas,
porque é exatamente isso
que a democracia socialista faz
com as pessoas que lhe abraçam,
essa é a razão e o fato que nos países
democráticos socialistas
não existe analfabetismo pelo sistema ser rígido
nessa importante área afirmo.

24

CHÁ DAS CINCO
Depois de viver um dia intenso
e, totalmente iluminado
pelos raios do saber
por tanto ler como escrever,
deleito-me pontualmente às cinco horas
tomando chá da Índia
que, na minha opinião
é realmente o melhor do mundo.
Para, então, após o jantar
outra vez mergulhar
na Literatura Brasileira
e, assim continuar a criar
como também naturalmente publicar
tudo que por amor faço sem hesitar.
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PARLAMENTO DE PALHAÇOS

Observando o nosso parlamento
esse circo de palhaços
francamente vos digo
realmente estar horrorizado
com os brasileiros
por erroneamente votarem
nesses corruptos políticos
e, com isso, empobrecendo
esse já tumultuado parlamento
por ser cheio de palhaços
pois, em vez de olharem
o interesse do povo
olham para os seus próprios,
daí tantas aberrações
e corrupção de verdade.
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TERROR COTIDIANO
As terríveis violências tanto vistas em nosso cotidiano
são os frutos da fome, ignorância e desespero
de uma sociedade cujos apelos lamentavelmente
não são ouvidos nem pelos políticos que
foram eleitos para nos representar
nem tão pouco pelo atual presidente
que, claramente vejo ter sido um terrível erro
num mentiroso, golpista e miliciano
muitos nele terem votado, porque ele próprio
é responsável tanto pelas mortes do Covid
como pela horrível violência
pelo governo mesmo criada.
O que o povo urgentemente precisa
não são mortes, muito pelo contrário...
pois o que precisam é educação, essa é que é a
obrigação do governo e não as invasões das terras
indígenas nem tão pouco os ilegais garimpos
que causam tanta violência sem nenhuma necessidade,
violando assim os bens dos seus donos
como também as suas próprias vontades.
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VOCÊS NUNCA ME CALARÃO
Não importa as táticas contra mim usadas
narro em bom tom e, ao mundo digo,
vocês nunca me calarão
pois, tanto sou preciso como sei lutar.
Porque as minhas balas podem ferir
mas nunca matarão por serem feitas
de palavras e, constituírem a verdade
que não vejo em vocês na realidade
porque tudo que realmente fazem
é movido pelas mentiras, violências e maldades
que fazem sem nenhuma impunidade
pela própria lei desrespeitarem.
Por isso sem medo vos digo,
exatamente por causa disso
essa eleição vocês irão perder
porque o povo está farto de sofrer
e, por isso, como eu afirmo,
que também não irão se calar
até realmente verem no poder
a voz que vocês inutilmente tentaram calar.
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REVOLUÇÃO CULTURAL
Na História mundial lemos que foram feitas
revoluções culturais que terminaram
matando milhões de pessoas que delas discordaram
mas não a que está acontecendo no Brasil,
porque a nossa esquerda, de fato,
está juntamente com Lula elaborando
a maior revolução cultural nunca vista nesse mundo
pois, sem dar nenhum tiro está criando
uma revolução cultural que colocará o Brasil
definitiva e rapidamente num outro quadro
e, portanto noutro patamar, porque em vez
de doenças, pobreza e analfabetismo
teremos escolas, hospitais e serviços
tanto no campo como nas cidades
desenvolvendo assim o país para a realidade
que, nesse século 21 precisamos ter
para então se viver com dignidade,
revolução cultural que assim, sem mortes por fim,
tirará milhões da miséria total
dando-lhes maior liberdade para crescer
e, assim sermos gigantes de verdade.
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SOU DEMOCRÁTICO SOCIALISTA SIM
Não tenho medo de sorrir
e ao mundo dizer
que tenho orgulho
de democrata socialista ser,
por ser o único sistema político
pelas Nações Unidas comprovado
que elimina o analfabetismo
juntamente com a fome, de fato,
por dar oportunidade àqueles
que, pelos nossos opositores
nunca são olhados,
como os gays, negros e as mulheres
como também os mais pobres da sociedade,
viva o Socialismo Democrático
e, viva a esquerda onde estiver, é claro.
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SOCIALISMO DEMOCRÁTICO
Com golpes no passado
inutilmente tentaram nos calar
e, mesmo agora
estão tentando por todos os lados
a nossa voz calar
e, o que tenho para dizer
é, que, obviamente não conseguirão
porque o brasileiro amadureceu
e, com esse amadurecimento político viu
que, realmente somos grandes
e, em breve o mundo irá ver
tanto Lula de novo no poder
como o socialismo em todo esse mundo crescer
porque, está novamente ativo
e, isso estamos mostrando pra valer, afirmo.
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A HISTÓRIA

A História é construída
todos os dias através das políticas
que o povo escolhe,
por isso a todos digo
ser realmente urgente
como obviamente preciso
mudarmos democraticamente
o rumo dessa magnífica nação
para, que assim vejamos
ser melhor repartido esse pão
e, isso realmente só acontece
com o socialismo democrático
por ser um sistema prático
e cheio de amor no coração.
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OS CORONÉIS
O Brasil é um país gigante
literalmente do tamanho de um continente
e, graças ao feudalismo
desenvolveu-se desorganizadamente
porque, lamentavelmente até os dias de hoje
vemos esses coronéis
mandarem nos lugares onde vivem
como também escravizam,
pois são oligarcas digo,
vivendo dessa maneira por centenas de anos,
por isso ser naturalmente difícil
realmente tirá-los do poder
por verdadeiramente controlarem
essa nação na realidade.
Por essa razão teremos essa eleição de vencer
para então podermos reconstruir
uma sociedade mais justa enfim,
caso contrário continuaremos amarrados
por esses coronéis que tudo decidem, de fato,
sem que assim possamos progredir
e, das suas garras saírmos, é claro.
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GUARDA-CHUVA
Apressado saí
e, por isso não vi
nem no meu telefone
nem no noticiário
que, hoje iria chover, de fato,
daí saí totalmente desprevenido
e, portanto sem o guarda-chuva,
ficando naturalmente ensopado
pela repentina e grande chuva
que tudo molhou, de fato.

CHAPÉU DE PALHA
Visitando um amigo
que reside na zona rural
com a sua linda família,
um detalhe que vi além de na área
ter criações de animais foi o fato que
todos naquela imensa região
usam chapéu de palha
para, assim, os seus olhos protegerem
do intenso sol que por ali paira.
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ASSASSINOS CRISTÂOS
Os Estados Unidos está se radicalizando
graças aos fundamentalistas cristãos
que, na sua grande maioria são homens brancos
pertencentes tanto ao partido político republicano
como também a diferentes grupos racistas
como por exemplo os supremacistas brancos
em parceria com os nazistas e pelo menos
uma dúzia de outros
que simplesmente detestam a democracia
por serem autoritários e fascistas,
não suportam mulheres, gays
e gente de outras religiões e raças
incluindo até mesmo os católicos,
pretendem ver os Estados Unidos um país fascista
e fora das Nações Unidas,
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organização que não respeitam,
querem ver o Texas uma nação somente de brancos
e adoram a mentira
daí, terem Trump como o seu líder
e, nesse complexo processo
movidos pelo ódio ferem, destróem e matam
apesar de se intitularem cristãos evangélicos
assassinarem e causarem maldades
por serem "soldados de deus",
mas não o meu, porque o meu Deus
se deu por Amor de verdade,
daí considerá-los cristãos talibãns na realidade
pois são totalmente radicais
e matam sem nenhuma piedade.,
representam um alto risco para os Estados Unidos
e, se rapidamente não forem controlados
destruirão esse país de verdade.
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A IGREJA DOS DEMÔNIOS
Recentemente vi um vídeo
onde o pastor dessa evangélica denominação
do seu púlpito aos seus fiéis disse
devido à sua total ignorância
por ser um cristão radical,
pelo menos foi assim que ele se autodefiniu,
disse que a igreja católica é uma religião satânica
e, que o Papa é satanás encarnado num ser
e, que, somente a sua denominação
é que era a religião certa,
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enquanto os seus fiéis cegamente acreditavam
e, como loucos gritavam
misturando cânticos com sacrilégios
por abertamente ter também falado
que a Virgem Maria que fora escolhida por Deus
para ser a mãe de Deus
não passava de uma mulher solta
por segundo ele não ser casada
e, que por isso era uma igreja
de demônios e mais nada.
É por isso que esse país está se perdendo
pois tem muitas seitas que estão levando
ao radicalismo por claramente ensinarem
doutrinas totalmente erradas
e, por causa da ignorância o povo acredita
e até dão as suas vidas
para essas denominações
que de Deus não têm nada.
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ARTE SACRA
De todas as artes
nesse mundo praticadas
a minha favorita é a sacra
seja na forma de pintura
ou, as belíssimas esculturas
que, para mim realmente são
verdadeiras obras de arte
pela sua magnífica criação
incluindo os anjos na realidade.

OS DOIS LADOS DE UM SER
Na realidade a dualidade
está sempre presente
em tudo que entendemos
e, por isso chamamos de vida.
E, nesse complexo processo
vemos tanto o bem como o mal
naturalmente existindo
contanto dois distintos lados
ou, se assim preferirem faces,
de um único ser, de fato.
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SOMOS ASSIM
Conforme os documentos que li e reli
outrora secretos, mas sutilmente
colocados ao domínio público
e, elaborados pela CIA,
esse universo em que existimos
existe paralelamente a outros
que na realidade são diferentes e infinitos.
E, em relação ao que entendemos como vida
ou, seres totalmente inteligentes
somente nessa galáxia em que coexistimos
existem 167 diferentes civilizações
em 22 sistemas solares
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dentre mais de 3 trilhões de galáxias
existentes somente nesse universo
e, em relação às criações humanas
somos a quarta elaboração
intitulada Homo Sapien Sapien
e, totalmente violento e destrutivo
mas, acreditem ou não, somos assim
segundo as análises narradas nos documentos
porque, de acordo com a nossa constituição física,
somos uma experiência biológica,
orgânica e quântica
que saiu errada,
por isso somos totalmente violentos,
matamos e morremos num ciclo
que, apesar de complexo é necessário,
porque é dessa maneira que evoluímos,
portanto nunca iremos viver em paz, afirmo.
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NOVENAS NOTURNAS
Tive uma vizinha açoreanaque,
religiosa, ela toda semana
juntava seus familiares e amigas
incluindo até mesmo as crianças
e, na sua teimosa fé,
mas porque tinha sido ensinada assim,
todas as sextas juntas rezavam o terço
e realizavam noturnamente a novena
que começava pontualmente às seis horas
com duração de quase duas horas,
tomando em seguida um breve café
onde o padre também participava
mas, o que achava engraçado
é, que, quando para igreja ele voltava
que se situava literalmente ao seu lado,
começavam a conversar
e, tornavam aquele recinto
num grande centro de fofocas
pois, francamente de todos falavam
e, até mesmo do "santo padre",
como assim lhe chamavam.
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EVOLUÇÃO SEM FIM

O humano está agora entendendo
que, apesar de fisicamente morrermos
a nossa evolução não tem fim,
por isso claramente vemos essa evolução
quando comparamos através dos tempos
seres humanos de passadas gerações
totalmente atrasados, de fato,
e a razão que sabemos
estarmos rapidamente evoluindo
apesar de apenas existirmos
nessa atual elaboração como Homo Sapien Sapien
somente 45 mil anos,
portanto somos bebês nesse universo atesto,
apesar de velozmente estarmos evoluindo
sem um fim por certo.
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DO REGIONALISMO AO MUNDO

O brasileiro na realidade
é um povo super criativo
francamente por natureza
talvez por causa da dureza
em que muitos existe,
mas mesmo assim consegue criar
e até mesmo ao mundo exportar
o que têm em suas raízes regionais
em suas artes incríveis
por serem realmente inteligentes
mas, também para sobreviverem
pois ajuda do governo não têm geralmente,
e assim artesanatos regionais produzem
e, nas feiras livres vendem
e, quando se juntam formando cooperativas
também ao mundo exportam as suas artes
que também incluem comidas e bebidas
servidas em embalagens regionais.
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DÉCADA DE CONFLITOS
O humano é um ser esquisito
e, por causa da sua construção
e, enquanto não for mudado
através da recriação, qual será a quinta,
então continuaremos assim nesses ciclos
de criações e destruições
porque infelizmente é assim que somos
violentos e super inconstantes
sempre na procura de benefícios
por sermos egoístas e fantasistas
em aparências constantes.

OS DOIS LADOS DO MESMO SER
Todo ser vivente tem naturalmente
dois lados sempre que, assim,
determina esse complexo ser.
E, em seu viver mesmo sendo
apenas um ser claramente mostrará
uma duplicidade devido à dualidade
constantemente presente
em seu breve viver sempre.
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LAPA
Bairro do velho Rio
e, onde os boêmios se reúnem
nos seus animados bares
dessa agitada cidade
violenta e maravilhosa afirmo.
Porque na realidade
sempre fora aqui
que, olhando os seus belos arcos
e, vendo o bondinho passar
nesse magnífico lugar,
que os nossos maravilhosos compositores
enquanto bebiam, fumavam e conversavam
realmente criaram canções
e viram todo o Brasil cantar.
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LUGAR LEGAL
Todos têm uma visão
como também opinião
e, para não fugir dessa realidade
entendo que o lugar ideal
para naturalmente se viver
é o lugar onde a educação
em toda parte se vê de verdade,
portanto essa é a minha definição
de um lugar legal
onde verdadeiramente o mal
não existe na realidade
por causa do saber
que, assim naturalmente lhe transformou
daí a violência não existir
somente amor e paz de verdade.
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MUDANÇAS GLOBAIS
Estou claramente vendo
devido aos séculos de sofrimentos
que, agora, os países em desenvolvimento
não querem mais ser excluídos
como por séculos foram
e, por causa disso
agora definitivamente que acordaram
pois realmente cansaram
de serem usados e abusados
por isso estão terrivelmente atrasados
em relação a outros países, de fato.
Por essa razão decidiram
juntos optarem por pactos
que verdadeiramente vos sirvam, é claro,
e assim lhes ajudem a progredir
nos seus naturais sonhos e vontades
de obviamente existirem
onde já deveriam estar de verdade.
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REALIDADE BRASILEIRA
A nossa realidade
claramente nos mostra
uma imagem dura e caótica
de gente semimorta
sobrevivendo nas ruas de verdade.
Cenário que muito bem podia
ser totalmente diferentte
mas, que infelizmente
por causa da política atualmente
esses verdadeiros indigentes
apesar de serem brasileiros
lamentavelmente nem são olhados
nem pelo governo nem pelos ricos
que sempre lhes viram como uns coitados
perdedores nessa vida, de fato.
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EUROPA
Apesar dos diversos problemas
que esse continente também apresenta
vejo devido ao meu instinto
que a Europa está tinindo
e, realmente reluzindo
como se fosse uma pepita de ouro
e, quem realmente investiu
na área linguística
está passando por bons momentos
e, no campo da literatura
os seus livros abundantemente vendendo
quando feitos ou traduzidos
para as suas línguas, afirmo.

50

DOIS MUNDOS, DUAS REALIDADES
Comparando o Brasil em relação ao mundo
ou seja, aos países mais desenvolvidos
então lamentavelmente afirmo
estarmos realmente num abismo
por ainda infelizmente vivermos
num grande atraso.
Mas, francamente tenho, de fato,
uma imensa esperança
que em breve vamos sair
desse atoleiro danado
como, de uma vez por todas quebrarmos
com esses ciclos totalmente antiquados
para, então seguirmos
e com o tempo ficarmos
onde já deveríamos estar, é claro.
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ONDA VERMELHA
No passado o Socialismo
para muitos era um feio nome digo,
mas não hoje...
Porque na realidade evoluiu
como também se democratizou,
tornando-o obviamente atrativo
devido aos direitos que a todos oferece afirmo,
por isso o que estou claramente vendo
é o magnífico movimento
de uma incrível onda vermelha surgindo
e, imensa na sua totalidade
por abrigar de verdade
não países, mas continentes
devido à localização onde esses estão,
na América Latina, África e Ásia,
que, assim, o mundo para o bem transformarão.
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REBELIÃO E MUDANÇAS
Depois dessa estúpida decisão
dessa corrupta suprema corte americana
que tem dentre os seus nove juízes
cinco cristãos fundamentalistas
e, no tempo totalmente atrasados,
votarão em tornar o aborto ilegal
e, como tal escravizaram
o poder que a mulher tem por direito
como o homem também tem
de escolher o que quer fazer
do seu corpo, é claro,
e com isso uma grande ferida abrindo
qual, claramente irão ver
quando a eleição chegar
em novembro, de fato,
porque não acredito
que esses idiotas republicanos
não sairão derrotados
pois, estão destruindo os Estados Unidos
por serem um câncer, claro.
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DESTINADO PARA PERDER
Após ver tantos absurdos
pelos políticos republicanos cometidos
que, literalmente estão jogando
nada mais que os Estados Unidos,
decisões estúpidas que com isso
apesar de existirmos no século 21,
viveremos baseados em leis
que existiam no século 16,
daí definitivamente entender
que, quando o mês de novembro chegar
o quadro político desse país
radicalmente mudará,
porque não acredito que as mulheres
pelo menos a maioria,
irão essa nova situação suportar,
porque em vez delas agora decidirem
o que fazerem com o seu corpo,
agora é o governo quem decidirá
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e, essa nova lei é tão radical
que até mesmo nos casos de estupro
a mulher não poderá abortar
e, se desobedecer e for apanhada
ou no ato ou pelos vigilantes sendo denunciada
todos que lhe ajudaram pegarão dez anos, de fato,
por isso realmente acho
que, quando chegar novembro
e, portanto as eleições,
esse terrível partido
estará destinado para perder
ajudando assim os democráticos
a mudarem as leis que oprimem
e, assim, colocarem esse país de volta à liberdade
que sempre teve na realidade,
e o aborto seja restaurado
nesse país com toda naturalidade.
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MANEIRA DE PENSAR
Quando analiso a questão
da nossa magnífica literatura
ter se tornado
porque é assim que é vista, de fato,
em literatura periférica,
então temos de ver
como obviamente entender
que nada acontece por acaso
pois, existe sempre um plano para se ver.
E esse que tem a ver com as divisões das línguas
e, portanto as suas classificações
foi um movimento americano
que começou depois da segunda guerra mundial
para colocar o idioma inglês dentre todos o principal
pois, devido à grande evolução alemã
se não tivesse ocorrido o nazismo
teria provavelmente sido
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a principal língua no mundo falada e estudada,
porque o que não devemos esquecer,
antes dessa segunda grande guerra
o idioma no mundo mais falado
apesar das grandes colonizações africanas
pela parte da Inglaterra
ainda naquela época era o francês.
Por isso nunca pensem que a nossa bela língua
porque agora é considerada periférica
é vulgar e pouco usada,
muito pelo contrário...
Pois essa língua de Machado é grande e vibrante
e, o que nunca devemos esquecer
é, que, esse mesmo plano também podemos fazer,
mas para isso teremos de avançar
na educação e tecnologias
porque tudo está interligado, é claro,
para que o português no mundo possa brilhar, de fato,
e essa periferia deixe de avançar.
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COMO NOS VEEM NO EXTERIOR
No exterior o Brasil infelizmente é visto
como um país de eternos sonhos
graças à falta de visão afirmo,
por isso urgentemente temos
essa estúpida mentalidade mudar,
caso contrário cada vez mais ficaremos
no rabo dessa longa fila
e, só por não sermos precisos
e definidos para esse feudalismo acabar.

O FIM DO HUMANISMO
Da maneira que vejo
o que tristemente vem ocorrendo
principalmente nessa atual década
literalmente no mundo todo
então, abismado tenho de dizer
que, se não rapidamente mudarmos
estaremos estupidamente, de fato,
num terrível fim.
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POLÍTICA
O quadro que vejo hoje em dia
é, que, muitos querem ser políticos
sem realmente estarem preparados
e, perante esse quadro
vejo uma grande multidão
onde poucos são realmente qualificados
por nem terem visão
nem muito menos olharem
para os mais necessitados
por apenas olharem
para si mesmos, de fato,
portanto dando continuidade
a esse terrível erro
por não terem consciência
somente egoísmo e maldade.
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CONTRABANDO
Muitos verdadeiramente reclamam
tanto da inflação
como também do sistema
mas, na realidade não veem
que a sonegação
contribui evidentemente negativamente
portanto, quando alguém está contrabandeando
esse ser está realmente prejudicando
o país como um todo
e, com isso, quem termina pagando
na realidade é a sociedade
por causa desse ilegal contrabando.
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MARÉ BAIXA
No apartamento em que me encontrava
do quarto onde estava via que a maré estava baixa
e, por isso também avistava um imenso mangue
que, literalmente cresce a todo instante
por causa dos resíduous sólidos
que vêm dos esgotos dessa linda cidade
mas, super violenta e, essa é uma triste realidade.
E, enquanto abismado observava essa imensa
destruição causada ao mesmo tempo respirava
a podridão que ali se concentrava, por isso
rapidamente tive de sair por claramente ver
que tudo que horrorizado olhava estava totalmente
contaminado, mas mesmo assim crianças seminuas
brincavam mesmo ao lado daquelas valas
onde o esgoto da cidade ao mar levava
e, em grande quantidade, contribuindo a espalhar
essa triste realidade de país em desenvolvimento
mas, que não olha para o bem-estar da cidade
enquanto as contaminações se multiplicam
num processo sem parar.,
daí achar ser uma calamidade.
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TRABALHANDO COMO AS FORMIGAS
Adoro escrever
e, acho realmente uma pena
verdadeiramente não poder
devido às doenças genéticas
que afetaram a minha visão ocular
mas não a mental, é claro.
Por isso sou bitolado
quanto ao tempo que posso passar
de frente ao meu computador portátil,
daí poder levá-lo a qualquer lugar.
Mas mesmo assim imensamente trabalho
e, me comparo às formigas
que também gostam de trabalhar
e, sendo assim preparam-se
quando o inverno chegar
e, é exatamente assim que trabalho
escrevendo antecipadamente textos
antes dos e-books publicar.
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BALANÇA COMERCIAL
Todo país investe e, portanto espera que haja
crescimento realmente em todos os sentidos
pelo menos é isso que espera.
Acontece que com o fiasco da nossa administração,
francamente nos afundamos economicamente
se falando e, hoje somos comparados a países
que, de fato, além de serem bem menores
não têm politicamente relevância, é claro,
porque um país continental com uma balança
comercial como é a nossa, não faz nenhum sentido,
basta olhar para o nosso PIB e, logo veremos
que decrescemos razão que perdemos
importante colocação no ranking mundial, afirmo,
porque a nossa balança comercial
é o fruto da integração
que esse governo vê como um mal,
por isso vos digo tentem entender.
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CAPACIDADE BRASILEIRA
Assisti um documentário
sobre o número de Professores catedráticos
ensinando em universidades desse mundo
a nossa belíssima Literatura
portanto, residindo fora do nosso país.
E, de acordo com esse documentário
realizado no ano passado
contanto em 2021,
o número de Professores brasileiros
já ultrapassam dois mil
que, agora têm dupla cidadania
por ser requerido para ensinar, é claro.
E, analisando os países onde se encontram
confesso ter ficado feliz,
porque embora a maioria se encontre
nos continentes americano e europeu,
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estão também na África e Ásia,
dando a nossa língua presença
com a nossa literatura de grande graça
e, na China por exemplo,
uma das Professoras decidiu
colocar os seus alunos a traduzirem
para o mandarim obras dos nossos autores
mas não apenas dos clássicos
mas, também de atuais coletâneas
realizadas por escritoras brasileiras
e, portanto literatura contemporânea,
para que assim os chineses possam ver
como também melhor entender
a nossa caminhada.
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MOMENTO OPORTUNO
O Brasil está atualmente passando
politicamente se narrando
por um momento oportuno
que, naturalmente ditará
a situação caótica em que está
e, quando a esquerda ganhar
quando outubro chegar
então, sei que levará algum tempo
mas realmente voltaremos
tanto a sorrir como retornar
ao crescimento e desenvolvimento
qual, de agora pra frente não cessará, afirmo,
porque o povo quer evolução e viver sem medo.
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AMOR E ÓDIO
Quando analiso os sentimentos
demonstrados pela gente
desse planeta, de fato,
francamente logo entendo
existir uma dualidade
na vida de verdade
onde esses sentimentos
constantemente e continuamente
realmente se interligam
mesmo sendo realmente opostos
como, por exemplo, o amor e o ódio
existentes em todo o universo, digo,
formando assim uma dualidade
qual, confesso sempre medito
devido à sua profundidade, afirmo.
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PODER POLÍTICO
Observando os políticos
que votamos porque neles confiamos
vejo que a grande maioria
logo nos decepcionam
por não nos servirem
quando chegam no parlamento
e, porque muitos são comprados
por lobistas que, de fato,
não nos representam, é claro,
então ficamos totalmente à mercê
dos planos desses políticos
repletos de poder mas,
que não usam para o nosso benefício,
por isso quando votarmos
temos cuidadosamente de mapeá-los
para, assim somente elegermos
quem realmente está conosco
e, isso tem provado no seu mandato,
caso contrário jamais conseguiremos
sair desse terrível buraco.
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POESIA INFORMATIVA
Gente, tomem vitaminas sempre!
Pois, os mais recentes estudos
relacionados com a visão
apontam que, quando um ser
toma vitaminas A, B e C,
acabam por mais não ter
a doença chamada astigmatismo,
provando com isso estar
diretamente relacionada
com a falta dessas vitaminas
que até podem curar
doenças na visão quando existe a sua falta
daí, claramente achar ter sido
uma descoberta fantástica,
portanto tomem sempre vitaminas
e, vivam uma vida sem mazelas
por não sofrerem da sua falta.
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MUSEUS E CAFETERIAS
Devido à minha insaciável curiosidade
de tentar entender
essa vida na realidade
em relação a nossa real história na realidade
então por longo tempo frequentei
diferentes museus para que assim
pudesse por fim entender
a nossa história com toda naturalidade
e, sempre visitando diferentes Cafés,
cafeterias que até hoje
frequento na realidade.
E, embora saiba que essa busca
é complexa devido à sigilosidade,
conforme documentos que li
e, seres que em Las Vegas vi,
confesso que essa real história de verdade
está em frente do nosso próprio nariz
mas, que muitos não veem
porque esses seres híbridos
se parecem com a gente
e, isso é uma realidade.
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CALÇADÃO
Visitando a cidade onde nasci
mas pouco vivi na realidade
apesar de lhe amar de verdade,
do hotel onde fiquei calmamente
até o calçadão caminhei, após atravessar a
Avenida Atlântica para, assim, de perto olhar
as diversas construções na areia feitas
por incríveis artistas nessa Copacabana artística
e, eloquentemente contida nesse Rio sem fim.

CUIDADO!
Cuidado povo querido
pois, a extrema internacional da direita
fomentada principalmente por bilionários
e Organizações dos Estados Unidos,
há muito que já está no Brasil
usando as igrejas evangélicas
literalmente como cobertura,
porque é assim que a CIA trabalha
além das empresas que legalmente abrem
juntamente com o jornalismo
mentiroso e de propaganda afirmo.
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VIAJANDO DE BALÃO
Depois de um delicioso bufê
e, após batermos um bom papo, se dirigiram,
até esse belo e imenso campo
em sua beira totalmente florido
mas, que também serve afirmo
para decolagens e também aterrisagens
de gigantes balões digo.
E, depois que todos entraram
nos derão contínuos adeus do alto
e, lentamente subiram num grande baão colorido
retornando no final da tarde
totalmente excitados por terem ao longe avistado
flutuando no topo de uma montanha
seis discos voadores de cor cinza metálico
que, por um tempo vos seguiram
ao longe e por isso todos contaram o número
desses discos pequenos e totalmente silenciosos
mas, que, por um tempo lhes monitaram
enquanto animados de balão viajaram.
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TECNOLOGIA INVISÍVEL
De todas as tecnologias existentes
realmente a mais incrível
como também perigosa
é a tecnologia invisível
a todos os nossos cinco sentidos
que, tanto os Estados Unidos
como a Rússia e outros países
também avançados possuem
incluindo até mesmo Israel
e, acreditem ou não,
receberam de seres extraterrestres
que todos os dias lado a lado trabalham,
pois foram esses seres super avançados
que alguns países essa tecnologia ensinaram
e, em secretos satélites colocaram
e, literalmente nos mapeiam
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quando estamos conversando ao telefone
no computador ou até mesmo
se estamos dentre uma multidão
pois, invisivelmente nos vê e escuta
reconhecendo o objeto à distância,
seja através do tom da nossa voz
ou, realmente visionalmente
por estar invisivelmente sempre presente
nos monitorando mesmo através da televisão
mesmo que esses aparelhos estejam desligados,
porque conforme li em documentos
outrora secretos,
mas ao domínio público colocados,
dessa tecnologia não se pode fugir,
por isso intimamente nos conhecem
pois, nos manitoram secretamente
invisivelmente, de fato.
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DÉCADA REVOLUCIONÁRIA
Realmente já fora dito
verdadeiramente existirmos em ciclos
e, por isso naturalmente vemos
de tempo em tempo
revoluções surgirem
literalmente por todo lado
desse planeta super agitado
e, que, evidentemente persiste
nessas revoluções, de fato,
daí, realmente acho
naturalmente ser o nosso jeito
de tudo de vez em quando
mesmo violentamente mudarmos.
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SERVIÇOS DE DESINFORMAÇÕES
Todos devem saber
que em todos os países
existem dentro do governo
um serviço feito secreto
baseado exclusivamente de fazer
irrealidades em verdades
pois esse é o seu propósito
ou seja, desinformar as massas
para que assim acreditem
literalmente numa mentira
e, como realmente dizem
que, quem está de fora ver melhor,
então tenho que lhes dizer
que a CIA é realmente campeã,
porque em relação a golpes
produzidos pelas desinformações,
francamente com ela ninguém pode.

76

ANIVERSÁRIO PACATO
Por segurança na área da saúde
devido aos constantes vírus
que teimam em circular
na tentativa de nos apanhar,
optei pela prudência
e, sendo assim passei
um aniversário pacato
com o meu irmão gêmeo
intitulado Gennaro
juntamente com os meus primos,
as cadelas e os gatos,
com o jantar sendo entregue
pelo restaurante, é claro,
e foi assim que celebramos
os nossos magníficos 65 anos,
entre família, de fato.
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CONSTRUIR PONTES
Acho super importante
todo país construir pontes
para, assim não ficar ilhado
vivendo totalmente isolado
e, por essa razão discordo
de toda forma de bloqueio
por naturalmente entender termos
de pacificamente vivermos
sem ideologias políticas
nesse xadrez político
que, francamente muitas vezes
devido ao autoratismo
em vez de criarem pontes
tanto ficam como deixam
países isolados.
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NOTÍCIAS MENTIROSAS (FAKENEWS)
É um total absurdo a situação
que atualmente vivemos com mentiras
sendo contadas em grandes redes de televisão
como também na internet
livremente narradas sem nenhuma ética
ou senso de pudor e, com isso danificando
o caráter daqueles que ainda têm de verdade
e, como se tudo isso não bastasse,
apesar do país ter leis, elas não são cumpridas
e, por essa razão esses que constantemente
espalham notícias mentirosas
não são presos, mas sim as vítimas
desses contínuous fakenews
que, realmente passarão para a história
como sendo um tempo terrível devido à sua
escuridão, porque os fatos estão ficando de lado
em prol das mentiras, de fato.
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IDEIAS
Li quase tudo sobre
a filosofia da religião
e, francamente o que verifiquei
pois isso constatei
ao em reuniões pessoais conversar
com padres, freiras, pastores,
e irmãos da fé cristã
é, que, apesar de alguns terem estudado
e até darem estudos bíblicos, de fato,
é, que, na realidade
ninguém verdadeiramente sabe
se o que ensinam é realmente um fato,
por isso claramente entendo
a religião ser um apanhado de ideias
que envolvem acontecimentos verídicos
portanto partes da nossa história
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com claras visitações de seres
que, como nós existem nesse cosmo
que ainda quase na sua totalidade desconhecemos
e, por essa razão erroneamente concluímos
ser tudo uma exatidão
no sentido de como pensamos
e, com isso determinamos ser
mas, que, de acordo com
as minhas próprias experiências
contanto evidências,
totalmente discordo de como veem
como também as suas ideias ensinam,
daí achar ser um tempo perdido, podem crer,
pois a realidade é totalmente diferente
em relação ao dogma que ensinam veemente.
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NAÇÕES UNIDAS
Essa grande Organização criada após a segunda
guerra mundial para, tanto os países pacificar
como literalmente integrar, está obsoleta
e, portanto precisa urgentemente mudar.
Porque, conforme as nações cresceram
esse seu antigo modelo não corresponde nem
com as necessidades desse mundo que
todos os dias evolve como também com
as legítimas aspirações que os seus membros
naturalmente têm de poder realmente opinar
nas decisões políticas sem que com isso
acabem barradas com o poder de veto de apenas
cinco países que, por causa dessa já antiquada
estrutura mandam e até mesmo abusam
aproveitando-se dessa causa ao meu ver obsoleta
e errada pelo abuso do poder que esses
cinco países realmente têm pra valer,
(Estados Unidos, Inglaterra, França, China e Rússia).
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DESABAFO

Muitos ainda hoje culpam Portugal
pelas mazelas brasileiras
e, assim, totalmente se esquecendo
que somos já há muito tempo livres enfim.
Por termos realmente adquiridos
a nossa Independência,
portanto o que verdadeiramente precisamos
é obviamente procurarmos
urgentemente nos modernizarmos
como também nos educarmos
para então esse imenso país mudarmos.
Pois não adianta se viver assim
mergulhados num complexo passado
e, sempre culpando Portugal
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quando nós, independente que somos
sempre erroneamente valorizamos
tudo que não é brasileiro, de fato.
Contanto, temos de rever
essa estúpida cultura que criamos
e, com isso aprender a valorizar
tudo que é nacional
para, assim, definitivamente deixarmos
de criticar o nativo e o negro,
pois eles também são brasileiros,
sendo que o índio é o legítimo
porque já estava aqui, de fato.
E rapidamente deixarmos
essa cultura feudal
que os burgueses até hoje têm
e, que realmente fazem muito mal
por continuar escravizando
e, assim, claramente prejudicando
o crescimento da nossa sociedade
e, com isso na realidade, do nosso amado país.
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SATÉLITES ESPIÕES
Os países mais avançados desse confuso globo,
possuem satélites tão avançados que tudo mapeiam,
por serem satélites espiões.
Portanto nunca pensem que somos seres livres
pois, realmente constantemente
somos verdadeiramente observados
tanto por imagens como através dos sons
emitidos quando falamos independente de estamos
num telefone conversando ou, na nossa casa
ou fora dela, porque essa tecnologia é invisível
e, ainda que o seu telefone, computador ou televisão
estejam realmente desligados
esses satélites conseguem tanto lhe ver
como claramente te escutar como se fisicamente
estivessem realmente ao seu lado,
essa tecnologia da invisibilidade
foi passada para nós por extraterrestres,
li isso em documentos outrora secretos
mas, ao domínio público silenciosamente colocados.
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CARTAAO PRESIDENTE LULA
Querido e eternamente amado Presidente,
pessoalmente nunca te esqueci
mas, verdadeiramente vi
tudo que fizeste por nosso país
daí estar profundamente agradecido
e, exatamente por essa importantíssima razão
totalmente feliz por claramente ver que, sem
margens para dúvidas foste o maior e melhor
Presidente na História do nosso país.
Por isso nessa breve carta quero orgulhosamente
agradecer pela sua grandeza porque
ao fazeres isso, missão outrora considerada
impossível, engrandeceste o nosso Brasil querido
motivo que o povo não esquece.
Obrigado querido Presidente
por teres visão e seres destemido,
razão que voltaste
para, assim, de fato, reconstruí-lo
das cinzas de verdade.
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PRESIDENTE LULA E A
BÊNÇÃO DO POVO INDÍGENA
Fiquei realmente emocionado
ao ver os legítimos brasileiros, de fato,
numa reserva indígena em São Paulo
darem ao nosso maior e melhor Presidente
uma magnífica unção
que, por toda a sua vida lhe dará proteção
tanto de Deus como de todo bom espírito, é claro.
Daí ter ficado maravilhado
com esse encontro e acontecimento
qual, sei que verdadeiramente marcou
não apenas Lula, mas todo o mundo
com esse magnífico ato.
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MALDADES IDEALIZADAS
Uma das coisas que mais me chocam
nessa minha complexa caminhada
é, infelizmente saber
que existem seres
que, totalmente conscientes
idealizam sempre maldades,
causando-me com isso uma realidade
que não entendo francamente
pois, além de maltratarem
ferem e matam lamentavelmente.

OBRAS SACRAS
Quando visito uma igreja
gosto de admirar
as esplêndidas artes sacras
que a denominação católica
naturalmente exibe,
seja em magníficas pinturas
ou excelentes esculturas
que, assim nos lembram
o imenso poder criativo
que todos nós temos, digo.
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CRESCIMENTO
Aqueles que desconhecem
tanto a fibra como a competência
até mesmo do simples brasileiro
realmente ficará surpreso
ao boquiaberto verem
o nosso rápido crescimento
e, portanto desenvolvimento
que realmente ocorrerá
a partir do próximo ano
quando a esquerda outra vez
através do voto no Planalto retornar.

HISTÓRIA PRESIDENCIAL
Dentre os inúmeros presidentes
da nossa conturbada História
Lula claramente foi tanto o maior
como melhor Presidente que
realmente tivemos na nossa História
nem sempre gloriosa
devido às corrupções perenes,
como os golpes e a ditadura
que nos marcaram terrivelmente.
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SIGAM AS SUAS EVIDÊNCIAS
Devemos ter sempre cuidado
com esses que abertamente falam
realmente tudo saber
e, até mesmo afirmam
por Deus terem sido tocados
como também chamados
daí, livremente afirmam
serem profetas digo,
quando na realidade fazem isso
para enganar, de fato,
pois estão olhando para o dinheiro
que receberão dos otários,
por essa razão vos digo
para seguirem as evidências
que ocorrem em suas próprias vidas,
e deixem o resto para Deus resolver, é claro,
porque muitos usam em vão o seu Nome
para mentir e roubar, de fato.
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CARROS DE HOJE
É realmente impressionante
realmente de perto observarmos
os carros de hoje
que, além de caros e lindos
mostram um modernismo
nunca antes imaginado
pelo homem que lhe elaborou
agora, quase independente
pois, através de comandos
dirigirão a gente
onde queiramos ir, de fato,
sem falar na tecnologia
que lhe torna ser um carro inteligente
silencioso e sem emitir poluentes
por ser elétrico, é claro.
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O CÉU É O LIMITE
Quando uma pessoa realmente estuda
naturalmente aprende
e, com isso obviamente
terá o céu como limite sempre,
porque evidentemente
eternamente brilhará
e, portanto, constantemente será
referência continuamente,
essa é uma das inúmeras realidades
que a educação na verdade
com todos realmente fará,
porque esse é o poder
que a educação tem
de um ser literalmente transformar.
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SOCIALISMO DE HOJE
Conforme o ser humano
realmente vai evoluindo
vai mudando o que elaborou
naturalmente sempre para melhor
e, esse é o real caso
do socialismo de hoje narro,
pois está francamente magnífico!
Porque, após vários direitos
nossos oponentes terem nos tirado
os trabalhadores se viram desesperados
por perderem os benefícios
ganhos no passado
e que claramente viram
que o socialismo é o único sistema
que lhes protege, de fato,
por isso o mundo está retornando
ao socialismo agora modificado
por estar na Constituição
e não será revogado
pois, nos dar proteção e segurança, de fato.
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FORA IGNORÂNCIA!
Queremos realmente viver
num mundo livre cujo saber
é movido pela educação
e, naturalmente livros,
onde todos possam livremente opinar
como também amar
e, onde toda forma de discriminação
como também racismo
simplesmente não exista
por sermos livres afirmo
graças à educação digo
e, onde a ignorância
faça parte do passado
porque, agora,
fomos todos educados
por isso, essa rude mentalidade
não mais existe, de fato.
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CENÁRIO POLÍTICO
O cenário político atual
apesar de todo mal
qualifico-o como um bálsamo
por tudo que a esquerda
está tentando recuperar
desses abutres
que nem vergonha têm
porque, se realmente tivessem
parariam de enganar
ferir, desbravar e matar
o país onde nasceram e que não amam,
caso contrário não estavam destruindo
como aos estrangeiros lhe entregando
a retalhos, de fato,
portanto esse é o atual cenário
político e totalmente devastado
sobre um país que tem capacidade
de estar dentre os primeiros no mundo
e, isso é um fato.
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SORRISO DE CRIANÇA
De todos os sorrisos
pelos humanos emitidos
o mostrado pelas crianças
além de puros são límpidos
devido aos seus brancos dentes
calcificados e lindos.
Por isso adoro ver um sorriso de criança
cujo amor e esperança faz-nos logo entender.

COLAR DE CONTAS
Tinha no seu pescoço
um colar bonito
formado por multicoloridas contas
e, realmente belíssimo,
apesar de não ter sido caro, afirmo.
Porque lhe comprei
numa feira de artesanatos
e, realmente construído
por artesãos locais
que fazem trabalhos magníficos.
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DOENTES MENTAIS
Lamentavelmente
quando pessoalmente
vejo os doentes mentais,
fico naturalmente triste
por claramente entender
terem se tornado prisioneiros
pelas doenças mentais
que, literalmente vos escraviza
devido à complexidade
dessa doença que de verdade
devido à pandemia
que ainda não nos deixou
e, provavelmente nunca nos deixará,
porque muitos vacinas não querem tomar,
dando assim grandes brechas
para os vírus mutarem e nos atacarem
nessa complexa continuidade
que a mente não pode mais suportar,
criando assim dificuldades
para realmente ela tratar.
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REALISMO
Está cada vez mais difícil
se conviver com a realidade
devido às mentiras ensinadas
e, naturalmente entendidas
como sendo verdades.
Por isso realmente decidi
nunca seguir a maioria
por ver e claramente entender
serem realmente enganados
pelo sistema que propositadamente elaborou
o que chamo de teorias da agonia
porque não são reais e, assim enganam,
enquanto isso essa minoria afirmo,
mesmo existindo em submundos,
têm acesso a fatos complexos
como, por exemplo, a seres super
inteligentes que existem aqui
como também em outros mundos.
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O BRASIL É MESTIÇO
Quem continua falando
que o Brasil é uma nação de brancos
naturalmente que está
tanto se autoenganando
como também tentando
erroneamente outros enganar.
Portanto acho uma tolice
essa forma de racista narrativa
esses tolos elaborarem
indo contra uma realidade
que não se pode ocultar.
E, segundo o último censo,
temos mais negros no Brasil
do que na Nigéria,
país mais populoso da África,
claramente revelando ser uma nação mestiça
e, orgulhoso por esse percurso e saber.
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CARNAVAL É CULTURA
Esse atual governo precisa saber
que o carnaval é cultura
e, além de ter a cara do povo
tem naturalmente grande poder
como obviamente saber,
pois é feito por talentosos artistas
com amor e imenso saber.
Portanto não tentem lhe destruir
como estão fazendo com tudo,
causando com isso terríveis absurdos
graças ao ódio que deixou tantos no escuro
mas, que sei que, quando a eleição chegar
finalmente conhecerá o seu fim
e, assim, o carnaval voltará a mostrar
ao mundo a nossa belíssima cultura e fim.
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LÓGICA POÉTICA
Uma das coisas que mais me surpreendem
nessa complexa existência é, chocado observar
na maioria das pessoas literalmente a lógica faltar,
razão que me deixa frustrado como também
realmente abismado ao ver esse defeito
em seu cognitivo, de fato, sem que nem mesmo
os especialistas entendam o motivo desse fato.

ENCARE OS FATOS
Apesar de geralmente
a verdade ser dolorosa
é realmente melhor
se conviver com realidades
do que loucamente aceitarmos
e, assim convivermos
com irrealidades
que, na realidade são ilusões
e, cedo ou tarde, de verdade
irão naturalmente te machucar.
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CORRIDAARMAMENTÍSTICA DO CONSUMO
Acho um verdadeiro absurdo
realmente apavorado ver
esse triste, mas real hábito
que muitos têm, de fato,
de sempre excessivamente consumirem
sem na realidade precisarem
e, por não doarem
por serem totalmente egoístas,
terminam uma boa parte
dos bens de consumo que compraram
jogando fora sem nem estarem estragados
e, quanto aos bens não perecíveis
em vez de doarem jogam no lixo, de fato,
portanto sem pensar
que existem milhões de seres seminus
e famintos de verdade.

102

DOENÇA COLONIAL
Pelas minhas observações o que estamos ainda
sofrendo é do que chamo de doença colonial,
por isso infelizmente temos realmente tantos
problemas criados desde o início dessa invasão
absurda que, lamentavelmente dizimaram
tantas tribo do original nativo pelo branco
chamado de "índio", e com isso os abusos
coletivos também da população negra
trazida forçosamente da África
para trabalharem como escravos a esses oligarcas
que, assim, infelizmente continuaram
desrespeitando a “lei áurea",
que, francamente em nada serviu
por isso até hoje sofremos dessa doença colonial
que só serviu os seus próprios interesses
deixando-nos literalmente sem nada,
por essa razão muitos ainda hoje
dormem nas ruas e são mendigos
dessa terrível embrulhada.
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CORPO EM MOVIMENTO
Dançando perante um espelho
e, realmente seminu,
lições de ioga pratico
e, por um tempo assim fico
vendo através do espelho
o meu corpo em movimento
lento mas ativo.
Faço isso já há algum tempo
e, confesso afastar alguns grilos
que, por rebeldia persistem
na minha mente ficarem
devido às intencionais maldades
vindas desses que na realidade
no escuro infelizmente teimam ficar
sem para a luz olhar,
por isso medito e danço
por saber imensamente me ajudar.
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ELES NUNCA NOS DEIXARAM
Convivemos constantemente
com diversos vírus, de fato,
mas em relação aos letais
temos realmente tomar cuidado
por serem inteligentes
e, realmente terem sido elaborados
em laboratórios sofisticados
nessa silenciosa guerra biológica e química
por isso a todos afirmo,
que esses vírus não nos deixaram
e, por serem inteligentes
tanto mudam como se camuflam,
porque foram ao meu ver programados
para nos matar, de fato,
daí se preparem e sejam prudentes
pois, em cada mutação se tornam mais letais,
pelo menos esse é o retrato
que, claramente deixaram.
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ENCRUZILHADA HISTÓRICA
O Brasil atualmente está
numa encruzilhada histórica que literalmente
determinará após a sua eleição
o rumo que o nosso povo nela escolherá,
se esse atual desmonte da nação
juntamente com o fascismo, ódio e racismo
ou, se iremos optar pela liberdade de expressão
amor e união dessa magnífica nação
como também a nossa soberania
que, está sob perigo de passar de mão.
Essa lição devemos realmente aprender
pois, toda eleição tem consequências
por isso não podemos adormecer
aliás, somos verdadeiros gigantes,
por isso os nossos adversários têm medo
de naturalmente crescermos
e, essa é a verdade dessa realidade
daí, devemos urgentemente sair dessa terrível
encruzilhada e nunca mais aceitarmos golpes
causados por esses abutres
que nos querem ver pedintes e nas valas.
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VONTADE DE ESCREVER
Estou super contente
por saber que muita gente
tanto está lendo
como também até querendo
escrever constantemente,
provando e mostrando
que querem registrar
em seu cotidiano
tudo que está se passando
literalmente em seu lugar
para, assim, coletivamente
a história desse tempo narrarem
descrevendo então as realidades
ocorridas em cada lugar de verdade
para, assim no futuro
os historiadores poderem estudar
e, em seus livros contar.
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DEUS DARÁ...
Acredito em Deus
por isso sei que não devemos abusar
tanto do seu santo Nome
como também os braços cruzarmos
esperando, de fato,
e a todos dizendo que Deus dará...
Porque, francamente não acredito
que, se nesse mundo viemos
foi por causa de uma razão
e não para vegetarmos,
pois somos seres criadores
e, portanto nunca aprenderemos
se assim pensarmos,
porque a vida requer rotação
e muita luta, é claro.
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LOBOS NA SELVA DE PEDRAS
Está cada vez mais difícil
nessa selva existirmos
sem sermos afetados
por esses terríveis lobos
como homens figurados
mas, que realmente
tanto ferem como matam
por não serem serenos
daí, a violência é o seu retrato.

VALE TUDO
É realmente duro
existir num país
onde vale tudo,
por isso vemos tantos absurdos
que, assim, literalmente deixam
tanta gente super infeliz.
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RAPOSAS NO SENADO
Vejo realmente angustiado
inúmeras raposas no senado
que, realmente foram eleitos
mas, que lamentavelmente nada fazem
por aqueles que lhes elegeram
daí estar totalmente frustrado,
por ver também os abusos
juntamente com as mentiras
por essas raposas elaborados,
por isso perdemos tantas galinhas
por erroneamente confiarmos
que raposas iriam tomar conta
de um galinheiro já revoltado
como também desesperado
pela falta de união, de fato.
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MANEIRA DE PENSAR
Somos seres criativos
e, por termos uma inteligência
naturalmente podemos pensar,
portanto se repararmos
a razão que estamos atolados
nessa lama que até se
parece com um mar
é porque realmente criamos
ou, obviamente ajudamos
nesse triste estado chegar.
Por isso não estou surpreso,
isso para mim mostra
o poder de pensar e criar,
ainda que errado
pois, de fato, ajudou
no nosso próprio pé atirar.
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ENCRUZILHADA POLÍTICA
Politicamente se falando
realmente estamos
numa complicada e perigosa encruzilhada
que, nessa eleição ditará
o caminho que escolhemos de caminhar
seja para a direita
totalmente imperfeita
ou, se realmente tomaremos
o caminho da esquerda
que, apesar de dura e estreita
acredito que nos levará
à liberdade tão sonhada
para essa tumultuada casa
onde o parlamento sem lamentos seguirá
por ser da esquerda e assim
a nossa vontade em leis firmar.
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SUPREMA CORTE AMERICANA
Está realmente provado que a suprema corte americana
contanto o judiciário totalmente se radicalizou
e, assim, ao mundo revelou seu abuso de poder
ao decidir contra a mulher, de fato,
a ilegação do aborto por serem uns mascarados.
A suprema corte americana é composta de nove juízes
escolhidos pelo presidente na altura no país
para um mandato absurdo pois, é por toda a sua vida,
a não ser que decida aposentar-se, revelando com isso
uma realidade que muitos agoram pensam em mudar.
Acontece que esse terrível câncer intitulado partido
republicano possui um grande poder financeiro
por possuir a grande maioria de ricos
inclusive o judiciário sistema que abriga os juízes
quais, dentre os nove que compõem a suprema corte,
seis são republicanos e, radicais, de fato.
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ESCRAVIDÃO RUSSA
Vendo um documentário sobre a poderosa Rússia
fiquei realmente abismado de realmente saber
que, como o mundo também tiveram
escravidão em seu país, de fato.
Aliás o que me impressionou
foi ver a grande semelhança
que os russos têm com os brasileiros
apesar das dualidades existentes
em relação ao clima como também da língua,
mas fora isso, diria sermos irmãos digo.

PRISIONEIROS DA RELIGIÃO
Devido à complexidade
da vida na realidade
muitos correm para as igrejas
e, nelas se perdem de verdade
tornando-se prisioneiros
de confusas religiões
e nelas se passam de verdade.
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MONOPÓLIOS

O sistema capitalista criou monopólios realmente vastos
e, com isso escravizou literalmente o mundo
totalmente fecundo, analfabeto e sem poder.
Por esse grave motivo enquanto os monopólios
desses Grupos se multiplicam e, em todo o mundo
ganham espaço e impressionantes fortunas,
o trabalhador está competindo agora com a
inteligência artificial onde claramente está perdendo
e, com isso criando um mal, pois, enquanto os
empresários estão cada vez mais ricos, de fato,
esse pobre trabalhador está sendo empurrado
para as grandes periferias onde os crimes organizados
literalmente pintam e bordam como também
até matam num monopólio cujo dinheiro
num cotidiano violento é o fato.
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BIFURCAÇÃO
Chegamos no final dessa estrada
e, estamos agora numa encruzilhada
totalmente política,
portanto numa bifurcação
que, teremos de escolher
se realmente queremos continuar
numa estrada realmente democrática
ou, se iremos seguir
numa totalmente autoritária
onde um ditador ou oligarca
é quem nessa república irá mandar,
a escolha é toda nossa,
portanto sigamos na luz
porque a escuridão nada de bom dá.
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NA BAHIA TEM AXÉ
Todo aquele que vive
ou, como eu, lhe visitou
naturalmente sabe
dessas magníficas realidades
que, a Bahia de verdade
é o maior em todos os sentidos.
Estado do Nordeste,
como também é
o lugar que tem axé
do Brasil preferido
devido às bênçãos africanas
desse povo destemido
e, por mim super querido como bacana.
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NOVOS ARES
Mesmo vivendo distante
já sinto os novos ares
que o socialismo de verdade
sempre traz e nos faz
lhe desejar na realidade.
Porque arduamente descobrimos
que o capitalismo
há muito que está em dificuldades
por se encontrar na UTI
devido à ganância que criou para si,
enquanto por outro lado,
bilhões nesse mundo sobrevivem
trabalhando como escravos
com salários inadequados
por isso mesmo trabalhando
passam fome, de fato.
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CASSINO
Não sou nenhum viciado em jogos, de fato,
mas já tive em diversos cassinos
e, conheci o perigo desses jogos, é claro.
Vi gente rolando dados
em jogos de mesa gigante,
como também jogando cartas
como também sentados
espalhados pelas máquinas
ou, nos bingos ou roletas,
enquanto isso, e após ligeiramente
a minha sorte testar,
enquanto via alguns saindo
com as suas cabeças baixas
outros saíam dali sorrindo
por terem ganho acredito,
enquanto pacientemente
no imenso bufê me encontrava
deliciando e observando
o drama que muitos criam
em suas vidas agitadas.
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TRANSE COLETIVO
Observando as sociedades
desse mundo na realidade
claramente vejo existirem
sob um transe coletivo,
daí realmente acreditar
vivermos sob um efeito hipnótico
pois, como é possível
todos em seus cotidiano fazerem
repetidamente as mesmas coisas
e não realmente notarem
serem marionetes de verdade
sendo usados à distância
por esses seres que nos elaboraram
para naturalmente observarmos
como também as suas experiências
que envolvem transes, é claro.
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REPÚBLICA DAS BANANAS
Estamos em risco
de sermos pelo mundo vistos
como realmente sendo
uma república das bananas
onde literalmente qualquer um
pode aqui chegar
e, literalmente pintar e bordar
por não existir lei
nem tão pouco soberania
onde sem agonias
o país se possa tanto controlar
como nele bem se viver
sem nada questionar.
Porque do jeito que está
vejo tristemente essa semelhança
com uma república das bananas
onde qualquer um manda
e, onde a violência sempre está.
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CINEMA EM CASA
Com os avanços tecnológicos
e a produção de grandes televisores
totalmente inteligentes e digitais
que, também são computadores,
o cinema literalmente
transformou-se na nossa casa,
principalmente quando se tem
um gigante televisor
por medir cem polegadas
e, com os pacotes que as companhias oferecem
podemos interligar tudo
e, no conforto escolhermos
os mais recentes filmes
assim como os esportes ou shows vistos ao vivo
como também uma infinidade de documentários
e, até mesmo pelo telefone, é claro.
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ROBÔ SUBMARINO
Hoje o robô submarino
está trabalhando na piscina
limpando-a e assim tornando
as suas águas realmente límpidas,
faz isso através do comando
de um telefone celular
tão grande vem sendo
os avanços no campo
da inteligência artificial
que assim está tornando
a vida cada vez mais fácil
apesar de por outro lado
trabalhos outrora realizados pelo homem
literalmente tirar.
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SOCIALISMO DEMOCRÁTICO

Vamos unidos, de fato, ao mundo mostrar
um novo socialismo que, assim, literalmente irá
esse planeta verdadeiramente mudar
pois, irá naturalmente enterrar
esse destrutivo capitalismo
onde a ganância mas também o egoismo
tanto mal causou ao mundo coletivo
que, conosco verá
que o corporativismo pode crescer
se coletivamente ajudar
com os seus contínuos lucros
a sociedade como um todo,
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afinal de contas é o trabalhador
que enriquece as companhias
por isso não tem de viver na agonia
de não ter dinheiro para pagar
nem o próprio lugar onde reside
e a fome ter de amargar,
por isso podem esperar
que esse triste modelo de trabalhar
ao votarmos num socialismo democrático
evidentemente que irá mudar
pois, o trabalhador, é claro,
a sua vida para melhor irá mudar, de fato.
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PREPAREM-SE!
Gente querida, prepare-se!
Porque sinto que em breve
tanto os governos desse mundo
como as principais religiões
incluindo obviamente o Vaticano
irão finalmente anunciar
que, seres extraterrestres existem
e, portanto corrigirão
os erros propositadamente feitos
em seus ensinamentos
contanto em suas errôneas doutrinas.
E, assim, das Nações Unidas saberemos
sobre essa super importante informação
que, literalmente tudo mudará
pois, o que anunciarão já estou sabendo
por cautelosamente diversas vezes ter lido
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em documentos outrora secretos
mas ao domínio público colocados
silenciosamente pela CIA
que lhe elaboraram e que narram
que, Jesus Cristo foi por seres extraterrestres criado
para nos ensinar sobre o verdadeiro amor
e, de acordo com os mesmos documentos
chamam-lhe de um grande Avatar,
portanto de um Espírito
colocado por esses seres para o amor nos ensinar
por sermos violentos digo.
Portanto não tem nada a ver com religião
mas sim, com a ciência
que envolve todo o cosmo e apresenta
seres de grande inteligência e evolução.
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MINHA DESCRIÇÃO
Muitos no passado me perguntaram
para me autodescrever
e, hoje decidi finalmente fazer
poeticamente numa autocrítica, de fato.
Fisicamente nasci na cidade do Rio de Janeiro,
daí com muito orgulho ser brasileiro,
tenho seis pés de altura (72 polegadas),
olhos castanhos claros, 65 anos
e cabelos outrora castanhos claros
mas, que agora são grisalhos
e, a minha cor é branca.
Por parte da minha mãe
os meus bisavós eram portugueses
enquanto pelo lado do meu pai
é realmente cem por cento italiano.
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E, porque desde criança me sentia
tanto brasileiro como europeu
então finalmente aproveitando
a sofisticada tecnologia atual
decidi fazer um teste genético
no quinto mais avançado laboratório do mundo
usando a minha saliva, é claro,
e o que ficou comprovado geneticamente
é, que, verdadeiramente sou por dentro formado
noventa e dois por cento de genes europeus
e desses, setenta por cento de italianos,
a razão que não sou geneticamente brasileiro
é pelo fato de não ser nativo ou índio,
provando que os meus sentimentos
quando era ainda uma criança estavam certos
e, por ter nascido no Brasil lhe amo, é claro.
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AS MENTIRAS
As mentiras contadas ou, simplesmente narradas
tornam-se como o fogo quando toca na seca palha
mas, apesar de demonstrar uma triste realidade
pela destruição que terrivelmente causa
nunca é como a verdade
por ser sempre absoluta na realidade,
por isso, cedo ou tarde, sempre vem à tona
clareando como a aurora
com a sua sempre claridade.

SABER VIVER
Precisamos saber viver
e com isso evidentemente escolher
uma vida saudável sem vícios
ou prisões do nosso ser
para, então podermos
essa nossa existência vivermos
realmente ao máximo
do nosso potencial, de fato,
onde existe o saber.
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ATRASO
Os anos rapidamente passam
e, se não investirmos no saber
para então ficarmos produtivos
e, em todo bom sentido aperfeiçoados
então realmente fracassaremos
devido ao científico atraso
e, nesse atoleiro continuaremos
perdendo o tão precioso tempo
que nunca para, afirmo.

ACREDITO
Acredito num Brasil evoluído
onde a ignorância é parte do passado
mas, para verdadeiramente isso ver, de fato,
precisamos que o socialismo democrático
seja parte desse sistema, é claro,
porque somente assim
é, que, obteremos enfim
esse Brasil tão sonhado
e, não apenas por mim.
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ATENTO OLHAR
Para verdadeiramente se criar
uma sociedade saudável
devido ao seu bem-estar,
naturalmente se deve ter
sempre um atento olhar
em relação a todos,
porque somente assim
uma sociedade justa se formará
e, evidentemente ajudará
o país da lama se levantar.

MODERNIZAÇÃO
O Brasil precisa urgente
investir na sua modernização
para, assim naturalmente
poder primeiramente competir
com o mundo que por fim
também não para de crescer
porque o saber é assim,
contínuo e ilimitado, de fato.
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NOVOS NÚMEROS DA PESQUISA ESPACIAL

Criei um já velho hábito
de pacientemente olhar
esses documentos pela CIA elaborados
para, assim, silenciosamente analisar
e, nesse imenso quebra-cabeças
as suas peças conforme as evidências
nele mentalmente colocar na tentativa de criar
a história que todos deveriam aprender
para assim não brigarem
por religiões ou outras futilidades
elaborados com o intuito de nos enganar, de fato.
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Portanto ontem me deparei
realmente com novos números
que os governos americano, britânico, alemão e russo
por viajarem juntos nessas cinco espaçonaves
naturalmente que há muito já sabem
por literalmente visitarem 30 sistemas solares
e, realmente estarem comercializando
num sistema de trocas e não dinheiro
por nesses sistemas solares
esse sistema financeiro não existir,
com 168 civilizações existentes somente
nessa galáxia que, por causa do latim é
chamada de Via Láctea
dentre 3 trilhões de galáxias existentes
apenas nesse universo
que, assim me fazem sorrir.
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ASTERÓIDE
Vi ontem um documentário
sobre o espaço
apresentado pela Nova
sobre um imenso asteróide encontrado
e, de perto fotografado
como também filmado
e, de acordo com os cientistas
esse asteróide está trafegando
entre os planetas Júpiter e Marte
e, dentre ouro e raros metais que nele contém
foi avaliado valer 18 trilhões de dólares
e, segundo um cientista
que fora entrevistado falou,
tanto o ouro como esses raros metais
estão contidos nos computadores
sugerindo também serem usados
por outras bem mais avançadas civilizações
existentes nesse cosmo, de fato.
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FENÔMENO CRIMINOSO
O Brasil está se tornando
num centro de contrabando
e, portanto criminoso
que, rapidamente está se espalhando
pelos seus vizinhos sul-americanos,
aumentando com isso tanto as drogas
como as diferentes armas
nesse contrabando internacional vendidas,
aumentando também os problemas
das mortes que esse tráfico constantemente causa
sem vermos soluções práticas
para lhe controlar,
causando com isso terríveis desgraças
na sociedade que, afinal é quem paga.
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LIÇÃO AO MUNDO
Vamos com a esquerda mostrar
e, tanto politicamente
como democraticamente dar
uma lição ao mundo
que, quando a esquerda está no poder
todos ganham saber
como também bem-estar.
Por isso estou feliz por ver
esse gigante acordar
e, o socialismo democrático ensinar
assim como velozmente fazer
para, então o mundo entender
que a corrupção não foi produto da esquerda
como assim fizeram o mundo ver,
essa lição realmente aprendemos
e no próximo ano o mundo irá
como a esquerda trabalha sem parar
daí, rapidamente está a crescer.
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UM NOVO BLOCO ESTÁ SURGINDO

Vejo claramente surgindo
um novo bloco no horizonte
realmente não tão distante
por isso muitos já estão sorrindo
porque, como eu, também veem
um novo bloco de países
formado por latinos e do caribe
que, assim, semelhantes ao bloco de países europeus
intitulado União Europeia,
terá também uma mesma moeda
que, assim, naturalmente competirá
com as moedas mais importantes do mundo
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ou seja, o dólar, euro e a libra esterlina,
dando-nos então uma maior visibilidade
como também uma melhor paridade
nos valores agregados de tudo aquilo que produzimos
como também força econômica, militar e política
sem esquecer da linguística,
porque claramente teremos quatro línguas
sendo constantemente traduzidas
como também mais profundamente estudadas
dentre os povos que residem nesse bloco
como também além, beneficiando assim
o Português, Espanhol, Inglês e o Francês
idiomas por essas nações falado
tendo a sua sede no Brasil, é claro.

139

PROGRESSISMO E SOCIALISMO NO BRASIL

O Brasil atual está vendo
o mal que esse governo
vem causando a nação
com os desmanches constantes
devido à falta de visão,
por isso estou naturalmente vendo
o país realmente abraçar
tanto os progressistas
como os socialistas
por não quererem obviamente continuar
atrasados e na realidade
estupidamente discriminarem
pensando que são perfeitos
por usarem uma mentalidade
de pelo menos três séculos atrás
onde as mulheres e as minorias
existiam em agonia por serem escravos
desse sistema que querem implantar
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totalmente alheio a ciência
e falsamente cristão,
porque Deus se deu por todos por amor
e nunca realmente ninguém desprezou
muito pelo contrário...
por isso morreu na cruz, de fato,
mas, o incrível disso tudo
é, que, nela não ficou,
como também não continuaremos
para sempre existindo nesse terrível quadro
de total retrocesso e atraso,
por isso vejo o progressismo
de mãos dadas com o socialismo
totalmente democrático e prático
por ser moderno afirmo.
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PROPOSTA
Proponho que troquemos
esse já antiquado padrão
político e ideológico
que atualmente temos
intitulado Oeste e Leste,
devido à localização dos países
por um modelo mais avançado
e, sempre por mim visto, de fato,
qual intitulei Norte e Sul,
isso daria na realidade
aos países do hemisfério Sul,
uma maior visibilidade
como também uma melhor paridade,
principalmente se de verdade
nos unirmos com essa finalidade
e, por termos vasta terra
e uma grande população,
poderíamos verdadeiramente ser
francamente primeiros em tudo,
dependendo apenas da nossa própria visão.
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INTEGRAÇÃO REGIONAL NAAMÉRICA LATINA
Vejo totalmente viável
e, portanto possível
verdadeiramente nos integrarmos
para, assim, naturalmente crescermos, afirmo.
Mas para isso temos de ter vontade
de obviamente nos vermos
como também entendermos
ser a única solução
para rapidamente crescermos
sem disputas ou vaidades,
porque a América Latina vale
esse esforço coletivo,
temos terras, gente e beleza
e, em solo e natureza somos ricos,
esse deve ser o nosso principal motivo
para fazermos essa integração digo,
pois com isso ninguém iria perder
apenas ganhar afirmo.
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A CHINA PROVOU
A China claramente unificou
o capitalismo ao socialismo
e, com isso ao mundo mostrou
realmente ser possível
juntar esses dois sistemas
sem naturalmente prejudicar
nem o Estado
nem muito menos a sociedade
trazendo-lhes benefícios tremendos
como também rapidamente modernizando-se
e, com isso trazendo
tanto riqueza como bem-estar
a todos os segmentos da sociedade
que, assim, vale a pena se olhar
como também esse modelo copiar
de verdade.
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ATENTO OLHAR
Precisamos sempre olhar
atentamente, é claro,
para o nosso parlamento
para, assim os políticos
não fiquem corrompidos
e, portanto erroneamente pensem
que, por termos vos dado poder
podem agir independentemente
e, assim se corromperem
como vejo nesse triste presente.

LAÇOS POLÍTICOS
Quando um sistema ou partido
realiza laços políticos
então, todos realmente
claramente se beneficiam
com esse sábio ato
que, assim mostra, de fato,
amadurecimento e entendimento
de como realmente deve agir
um país democrático que aspira crescer
e, portanto se desenvolver, é claro.
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DIREITO DE SONHAR
Todos verdadeiramente têm
tanto o direito de sonhar
como de naturalmente realisar
todos os seus sonhos,
o problema realmente está
no sistema que criamos
intitulado capitalismo
que, se o ser não tem dinheiro
apesar de trabalhar como escravo,
então esse sonho, de fato,
nunca passará nisso,
apenas um sonho irrealizado
porque o salário que ganha
com o seu árduo trabalho
não dá nem para se alimentar
e, isso é um fato,
por isso precisamos, é claro,
urgentemente esse sistema mudar,
para que assim as pessoas possam sonhar
e, realizar os seus sonhos, de fato.
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HINO DA INTERNACIONAL SOCIALISTA
Ouvi o teu belo hino
totalmente progressivo
de luta, esperança e amor
que, representam os valores
ideológicos desse partido político
das massas proletárias que trabalham
espalhados pelos lugares
historicamente mais árduos,
mas mesmo assim prosseguem
literalmente transformando as sociedades
em prol do bem mostrado
no socialismo democrático
e, por termos amor e esperança
cantamos enquanto trabalhamos
e o futuro formamos, de fato.
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TRANSFORMAÇÕES
Todo esse complexo mundo
está rapidamente mudando
em prol do socialismo
que os chineses modificaram
porque, literalmente misturaram
com o capitalismo
e, nessa fusão não apenas lhe modernizaram
como também criaram
realmente um novo padrão
que, agora, está sendo seguido
por todo o mundo, de fato,
pois naturalmente viram
ser tanto mais prático
como também mais rápido
de tirarmos da pobreza
assim como da escravidão
causada pelo capitalismo
totalmente abusivo e destruidor
devido à ganância e ao egoísmo,
por isso claramente ver
pelo mundo começar a ser mudado.
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MERCADO CLANDESTINO
Nesse gigante mercado
tudo realmente é vendido, de fato,
desde sofisticadas armas
drogas e até mesmo
próprios seres humanos
que, assim se tornam cativos
tanto do sexo como do trabalho
totalmente escravo, é claro.

SOBERBA
Nascemos por um tempo determinado
mas não por nós, portanto caiam na real
e deixem dessa futilidade
de erroneamente pensarem
ser realmente insubstituíveis,
e parem de tanta soberba
que na realidade só leva
a intrigas de verdade.
149

HISTÓRICO FATO
É realmente impressionante
mas, quando analiso
todos os movimentos
que ocorrem no Brasil
então claramente vejo
que, realmente já ocorreram
ou na Europa, ou nos Estados Unidos
e, sempre dentre dez ou vinte anos depois,
levando-me a crer que realmente repetimos
tudo que acontece nesses lugares
em nome da verdade
por ser francamente um fato
histórico que fazemos, de fato,
e, portanto gostaria
imensamente que isso mudássemos
para, assim criarmos
em vez de outros imitarmos
aumentando as suas glórias.

150

TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS
O nosso país está passando
por profundas mudanças sociais
quais, pelo menos ao meu ver,
realmente lhe mudarão
para o bem porque
está finalmente começando
devido a essa transformação
que não será de momento
mas, verdadeiramente sinto
que, para sempre ficará
por ser um movimento
de ideologias políticas
baseadas no socialismo
democrático, é claro,
que, claramente também vejo
no mundo se espalhar
e, sei que fincará
porque o povo está sem trabalho e dinheiro
e, por isso sabe que o Estado
na realidade lhe bancará.
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POLÊMICAS POLÍTICAS
Estou totalmente saturado
com esse atual medíocre quadro
do nosso corrupto Senado
ou, também chamado de parlamento,
devido às constantes transgressões
da nossa precária constituição
e, quase morta democracia,
graças a esses parlamentares
que, continuamente fazem-me
deles cada vez mais desgostar
devido às contínuas corrupções
que abertamente fazem sem ligar
que, realmente juraram
a constituição naturalmente respeitar
e, obviamente não violarem
como infelizmente fazem
criando assim polêmicas políticas
daí, temos que expulsá-los
votando na esquerda, de fato,
para essa bagunça mudarmos
sem violências, é claro.
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VAGABUNDOS
A nossa sociedade
infelizmente racista de verdade
geralmente não dá oportunidades
a quem é preto na realidade
e, com isso lhes empurram
tanto ao crime como à mendigância
e, ainda por cima lhes chamam
de vagabundos,
se esquecendo porém
que, realmente são cúmplices
de os terem jogado à marginalidade,
portanto são culpados
do que lamentavelmente vemos
ocorrer no nosso cotidiano
repleto de maldades e absurdos
que passam sem nenhuma impunidade.
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CRIANÇAS PEDINTES
O legítimo lugar de toda criança
deve naturalmente ser a escola
onde terá a sua formação
e magnífica educação
e, portanto não nas ruas
onde manipulados serão
e, assim aos vícios e crimes
realmente lhes levarão.
Por isso não me conformo
ao tristemente ver crianças pedintes
já viciadas por já serem usadas
até mesmo sexualmente,
quando bem que poderiam ter tido
um total diferente destino
se tivessem ficado na escola
sempre em todos os sentidos gloriosa, afirmo.
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CAPITALISMO VORAZ
A razão que realmente acredito
que o sistema capitalista
em breve irá ou se destruir
ou, verdadeiramente mudar
é, porque, naturalmente vejo
o terrível desespero
em que lamentavelmente muitos vivem
só por não terem dinheiro
para então conseguirem
realizar os seus sonhos
que, assim persistem ficarem
cada vez na realidade
mais distantes de verdade,
porque o capitalismo
é um sistema opressor
e, totalmente devorador
daí ser voraz na realidade.
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