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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 66 obras poéticas
incluindo esta que ora é lançada 67, sendo que dessas, quatro
foram em coautoria com a sua mãe, poetisa e escritora Mainá
Medeiros ( já falecida ), e um, com o escritor, poeta e  jornalista
Lenival de Andrade. Silvio pratica meditação por mais de vinte
anos e é seguidor da doutrina internacionalista por entender ser
possível viver em um mundo sem fronteiras e na paz. O autor é
cristão sem denominações e no campo político aprecia a
democracia assim como o socialismo, por entender ser a forma
mais justa de governo.

Acadêmico Correspondente Internacional Brasil/EUA
ALPAS 21 – Academia Internacional de Artes, Letras e
Ciências
ALPAS 21 – cadeira 31 “ A palavra do século 21”.
Acadêmico Correspondente no grau de Oficial da ARLAC.
ARLAC – Academia Rotary de Letras, Artes e Cultura.
Acadêmico Correspondente na ALTO.
ALTO – Academia de Letras de Teófilo Otoni.
(colunista na Revista Literária Café-com-Letras desde 2018).
Academia Internacional da União Cultural
Acadêmico Efetivo Fundador - Cadeira 1 - Estados Unidos
Patrono Carlos Drumond de Andrade (2020)
LITEARTE - Assoc. Intern. de Escritores e Artistas (2021)
Núcleo Acadêmico de Artes e Letras de Portugal - NALAP
(2021)
Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul - ABARS -
Acadêmico Fundador - Cadeira 65 -
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Patrono - Mário Quintana (2021)
Accademia Italiana Delle Cienze, Lettere e Arti - NAISLA -
(2021)
Prêmios recebidos pelo conjunto de suas obras:
- Troféu Cora Coralina de Honha ao Mérito Cultural (2016)
 (concedido pela ALG – Academia de Letras de Goiás )
- Medalha Monteiro Lobato de Literatura (2016)
 ( concedida pela Associação de Escritores de Angra dos
 Reis em parceria com a Editora Mágico de Oz )
- Prêmio Nordeste de Literatura ( 2016 )
(concedido pela Editora Mágico de Oz por mérito Literário).
- Prêmio Mahatma Gandhi de Liderança pela Paz ( 2017 )
 ( concedido pela ALARC – Academia Rotary de Letras,
Artes e Cultura ).
- Medalha e Diploma de Acadêmico Correspondente na
ALTO (2017)
(concedida pela ALTO – Academia de Letras de Teófilo
Otoni).
- Comenda Conde Phellipe Cheverny – França ( 2017 )
- Comenda Pablo Neruda - Chile (2017)
- Comenda de Ordem Altíssima Machado de Assis (2019)
 (concedido pela ALG – Academia de Letras de Goiás e
 Literarte-RJ)
- Comenda Personalidade Internacional ALPAS 21 (2021)
(concedida pela ALPAS 21 - Academia Internacional de Artes,
Letras e Ciências)
Prêmios e colocações de destaque recebidos em Concursos de
Antologias nacionais e internacionais como também os recebi-
dos por prestigiadas Academias de Letras:
- Coletânea Brava Gente Brasileira em Terras Estrangeiras
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– Vol. 2 – 9th Brazilian International Press Award –
Flórida – Estados Unidos (2006)
- III Prêmio Varal do Brasil de Literatura -“Natal em La
Salette” - Poesia – Menção Honrosa – Genebra –
Suíça(2015)
- XII Concurso Literário Poesias sem Fronteiras – “Amor:
Um Sentimento que Desconhece Fronteiras” - Menção
Honrosa Internacional (2016)
- 26 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 –
“Reciprocidade” - Poesia Internacional – Destaque Literário
Internacional (2017)
- 27 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “A
Nossa Literatura” - Crônica Internacional – Terceiro Lugar
(2017)
- 28 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “Quando” –
Poesia Internacional – Destaque Literário Internacional (2018)
- 28 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “O
Poder do Conhecimento” – Crônica Internacional – Primeiro
Lugar (2018)
- III Prêmio Literário Gongaga de Carvalho – ALTO –
Crônica – Menção Honrosa (2018)
- 29 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “Revolução
Cultural” - Poesia Internacional – Segundo Lugar
(2018)
- 30 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 –
“Tecnocracia e o perigo da escravidão” - Poesia Internacional –
Destaque Literário Internacional (2019)
- IV Prêmio Literário Gonzaga de Carvalho - ALATO -
Crônica "Quantum e a realidade da multiplicidade" - Menção
Honrosa (2019)
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Web pages:

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

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

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

Contato: sparise1012@gmail.com

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



8

BIBLIOGRAFIA

1 – Poemas da Interligação – Litteris Editora ( 2003 )
     ISBN 85 – 7298 – 866 – 1

2 – Poemas da Interligação – 2 – Litteris Editora ( 2005 )
     ISBN 85 – 7298 – 977 – 3

3 – Deus – Litteris Editora ( 2006 )
        ISBN 978 – 85 – 7640 – 131 – 3

4 – Poemas da Interligação/Poems of Interconnection – 3
Litteris Editora ( 2007 )
     ISBN 978 – 85 – 7640 – 152 – 0

5 – Universos em Poesia – Litteris Editora ( 2007 )
     ISBN 978 – 85 – 3740 – 050 – 0

6 – Poemas de Amor – Litteris Editora ( 2009 )
     ISBN 978 – 85 – 7801 – 112 – 3

7 – Rio em Versos – CBJE ( 2009 )
     ISBN 978 – 85 – 7810 – 468 – 9

8 – Fantasia  – CBJE ( 2009 )
     ISBN 978 – 85 – 7810 – 469 – 6

9 – Existência Poética – CBJE ( 2010 )
     ISBN 978 – 85 – 7810 – 640 – 9

10 – Poesias Brasileiras – CBJE ( 2010 )
       ISBN 978 – 85 – 7810 – 641 – 6



9

11 – Análise – CBJE ( 2010 )
       ISBN 978 – 85 – 7810 – 823 – 6

12 – Nordestinamente Brasileiro – Celeiro de Escritores/Editora
Sucesso ( 2011 )
       ISBN 978 – 85 – 89091 – 54 – 1

13 – LUZ – Antologia de Poesia e Prosa – organizada por Silvio
Parise – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso (2011)
       ISBN 978 – 85 – 89091 – 56 – 5

14 – Poesias de Luz – E-book – Grupo Editorial Beco dos
Poetas e Escritores Ltda. ( 2011 )
       ISBN 978 – 85 – 62337 – 33 – 8

15 – Natureza – E-book – Celeiro/Editora Sucesso ( 2012 )
       ISBN 978 – 85 – 89091 – 69 – 5

16 – Fábulas/Fables – Celeiro/Editora Sucessoo ( 2012 )
       ISBN 978 – 85 – 89091 – 71 – 8

17 – Reflexões – E-book – Celeiro/Editora Sucesso ( 2013 )
       ISBN 978 – 85 – 8290 – 000 – 0

18 – Essência – E-book – Celeiro/Editora Sucesso ( 2014 )
       ISBN 978 – 85 – 8290 – 026 – 0

19 – Simplesmente Poesia – E-book – Celeiro de Escritores/
Editora Sucesso ( 2014 )
       ISBN 978 – 85 – 8290 – 038 – 3

20 – Perfil/Profile – E-book – Celeiro de Escritores/Editora
Sucesso ( 2014 )
       ISBN 978 – 85 – 8290 – 042 – 0



10

21 –Desabafo – E-book – Celeiro de Escritores/Editora
Sucesso (2015 )
       ISBN 978 – 85 – 8290 – 049 – 9

22 –Versos de Paixão – E-book – Celeiro de Escritores/Editora
Sucesso (2015 )
       ISBN 978 – 85 – 8290 – 050 – 5

23 – Antologia “AURORA”  – organizador  e coautor– Celeiro
de Escritores/Editora Sucesso ( 2015 )
       ISBN 978 – 85 – 8290  – 054 – 3

24 – Quimera/Chimera – E-book – Celeiro de Escritores/
Editora Sucesso ( 2015 )
       ISBN 978 – 85 – 8290  – 058 – 1

25 – Extraterrestres – E-book – Celeiro de Escritores/Editora
Sucesso ( 2015 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 068 – 0

26 – Palavras Mágicas – E-book – Celeiro de Escritores/Editora
Sucesso ( 2016 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 079 – 6

27 – Ciclos – E-book – Celeiro/Editora Sucesso ( 2016)
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 081 – 9

28 – Renascer – E-book – Celeiro de Escritores/Editora
Sucesso ( 2016 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 082 – 6

29 – Brincando com as Letras – E-book – Celeiro de
Escritores/Editora Sucesso ( 2016 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 088 – 8



11

30 – À flor da pele – E-book – Celeiro de Escritores/Editora
Sucesso ( 2016 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 089 – 5

31 – Benquerer – E-book – Celeiro de Escritores/Editora
Sucesso ( 2016 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 090 – 1

32 – Poemas Infantis – E-book – Celeiro de Escritores/Editora
Sucesso ( 2016 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 095 - 6

33 – Universos encantados – E-book – Celeiro de Escritores/
Editora Sucesso ( 2016 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 096 - 3

34 – Poesias, Pensamentos e Poetrix – E-book – Celeiro de
Escritores/Editora Sucesso ( 2017 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 097 – 0

35 - Outras Realidades – E-book – Celeiro de Escritores/
Editora Sucesso ( 2016 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 101 – 4

36 – Saudade – E-book – Celeiro de Escritores/Editora
Sucesso ( 2017 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 103 – 8

37 – Nas Asas da Imaginação – E-book – Celeiro de
Escritores/Editora Sucesso ( 2017 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 104  – 5

38 – Cosmos – E-book – Celeiro /Editora Sucesso ( 2017 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 105 – 2



12

39 – LUZ – Antologia Poesia e Prosa – Vol. 2 – Celeiro de
Escritores/Ed. Sucesso (2017)
 ISBN 978 – 85 – 8290 – 106 – 9

40 –  ALBA – E-book – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso
 (2017)
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 111 – 3

41 – Contos Poéticos – E-book – Celeiro de Escritores/
Editora Sucesso ( 2017 )
 ISBN 978 – 85 – 8290 – 123 – 6

42 – Fonte – E-book – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso
( 2018 )
 ISBN 978 – 85 – 8290 – 129 – 8

43 – CRU– E-book – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso
( 2018 )
 ISBN 978 – 85 – 8290 – 133 – 5

44 – Estações– E-book – Celeiro de Escritores/Editora Suces-
so ( 2019 )
 ISBN 978 – 85 – 8290 – 136 – 6

45 – Consciência– E-book – Celeiro de Escritores/Editora
Sucesso ( 2019 )
 ISBN 978 – 85 – 8290 – 141 – 0

46 – Aurora Poética– E-book – Celeiro de Escritores/Editora
Sucesso ( 2019 )
 ISBN 978 – 85 – 8290 – 142 – 7



13

47 – Laboratórios– E-book – Celeiro de Escritores/Editora
Sucesso ( 2019 )
 ISBN 978 – 85 – 8290 – 143 – 4

48 – Sorriso– E-book – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso
( 2020 )
 ISBN 978– 65– 9905 – 880 – 6

49 – Conversando com as estrelas – E-book – Celeiro de
Escritores/Editora Sucesso ( 2020 )
 ISBN 978– 65– 9905 – 881 – 3

50 – Histórias de Trancoso – E-book – Celeiro de Escritores/
Editora Sucesso ( 2020 )
 ISBN 978– 65– 9905 – 883 – 7

51 – Literatura Periférica – E-book – Celeiro de Escritores/
Editora Sucesso ( 2020 )
 ISBN 978– 65– 9905–884 – 4

52 – Criações – E-book – Celeiro de Escritores/Editora
Sucesso ( 2020 )
 ISBN 978– 65–9905–886 – 8

53 – Crônicas Poéticas – E-book – Celeiro de Escritores/
Editora Sucesso ( 2020 )
ISBN 978–65–9905–887–5

54 – Versos Diversos – E-book – Celeiro de Escritores/Editora
Sucesso ( 2022 )
 ISBN 978–65–8853–008–5



14

55 – Poesias Surrealistas – E-book – Celeiro de Escritores/
Editora Sucesso ( 2022 )
        ISBN 978–65–8853–007–8

56 – Poesias e Sonetos – E-book – Celeiro de Escritores/
Editora Sucesso ( 2022 )
        ISBN 978–65–8853–006–1

57 – Inspirações– E-book – Celeiro de Escritores/Editora
Sucesso ( 2022 )
        ISBN 978–65–8853–011–5

58– Vozes – E-book – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso
( 2022 )
        ISBN 978–65–8853–009–2

59– Poética – E-book – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso
( 2022 )
        ISBN 9978–65–8853–010–8

60– Palavras Poéticas – E-book – Celeiro de Escritores/
Editora Sucesso ( 2022 )
        ISBN 978–65–8853–013–9

61– Reflexões – E-book – Celeiro de Escritores/Editora
Sucesso ( 2022 )
        ISBN 978–65–8853–012–2

62– Visões do Cotidiano – E-book – Celeiro de Escritores/
Editora Sucesso ( 2022 )
        ISBN 978–65–8853–014–6



15

*a – Poemas da Interligação é uma tríade poética.
b – As obras “ Deus” e “ Universos em Poesia” foram publicadas
em coautoria com Mainá Medeiros.
c – Livros editados em coautoria com Mainá Medeiros in memorian
“ Poemas de Amor” e “ Existência Poética”.
d – Obra publicada em coautoria com Lenival de Andrade -
“Nordestinamente Brasileiro”.
e – Livros traduzidos pelo autor para o inglês “Poemas da Inter-
ligação  – 3/Poems of Interconnection – 3”, “Fábulas/Fables” e
“Perfil/Profile” e  “Quimera/Chimera”.
f – Coleções organizadas pelo autor " LUZ - Antologia Poesia e
Prosa" e " AURORA - Coletânea Poesia e Prosa"

“Agradeço aos Dicionários de Língua Portuguesa Houaiss, Aurélio
e Francisco Fernandes pela grande ajuda prestada.”

63– Letras Reais – E-book – Celeiro de Escritores/Editora
Sucesso ( 2022 )
        ISBN 978–65–8853–015–3

64– Crítico Olhar – E-book – Celeiro de Escritores/Editora
Sucesso ( 2022 )
        ISBN 978–65–8853–016–0

65– Onda Vermelha – E-book – Celeiro de Escritores/Editora
Sucesso ( 2022 )
        ISBN 978–65–8853–018–4

66– Repúdio– E-book – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso
( 2022 )
        ISBN 978–65–8853–020–7



16

140 POEMAS



17

ESCOLHA

Acredito em escolha,

apesar de saber

que, lamentavelmente

nem todos podem isso fazer,

devido a diferentes razões

que infelizmente

amarram esse ser

tornando-o cativo sempre

e, portanto, sem essa opção escolher.
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EUROPA

A Europa voltou estar na moda,

pelo menos aqui nessa região

dos Estados Unidos onde resido,

por isso todos aqueles já vacinados

realmente não vacilaram

e, para a Europa voaram,

em especial Inglaterra, França e Irlanda,

mas também para a Espanha, Alemanha,

Itália e Portugal, que graças

aos seus avanços econômicos entrou

dentre os lugares preferidos

no roteiro europeu afirmo,

por isso está atualmente difícil

encontrarmos voos baratos

para o velho continente

cada vez mais presente

no cotidiano americano

onde os voos são inúmeros e diários.
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O ÍNDIO

Muitos veem o índio

como um ser atrasado e selvagem

e, com isso revelam

ignorância de uma realidade

até hoje pouco entendida

em relação da verdade.

Porque a cultura indígena

é naturalmente milenar

e, porque muitas tribos

foram pelos europeus destruídas

então pouco se sabe

sobre o índio de verdade

que no continente americano viveu

em paz com a natureza e a sua realidade.
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VULGAR

Quando criança fui ensinado

sermos iguais, de fato,

hoje com o meu natural crescimento

como também convivência,

vejo que muitos existem de aparências

por simplesmente não serem reais

mas sim, vulgares letais

sem disciplina nem obediência.

AMÉRICAS

Continente incrivelmente bonito

além de ser super rico,

mas infelizmente geograficamente dividido

e, cercado por fronteiras e línguas

que assim nos separam,

devido à política ser absurda

juntamente com as rejeições

que, cada vez se tornam mais claras.
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CERCAS

Parem de criar cercas

altas muitas vezes

e, assim se exilarem

na total ilusão

elas serem uma proteção,

quando na realidade

o que realmente

representam é um isolamento

tanto da sociedade

como da realidade em que estão.
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REFLITA ANTES DE AGIR

A grande razão

de existir tantas intrigas

e vivas discussões,

está na simples maneira

de muitos dizerem as suas besteiras

sem realmente parar

para cuidadosamente pensar.

Portanto, quando isso aprenderem

então irão evidentemente evitar

tantos problemas que para si criam

só por não pensar,

evitando assim desafios

que, devido à estupidez

fazem-lhe cedo ao cemitério chegar.
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ARMADILHAS

Analisando a vida

realmente por diferentes ângulos

vejo verdadeiramente ser

repleta de armadilhas

colocadas em nossas vidas

para nos fazer cair e sofrer,

pois esse é o prazer

que muitos evidentemente têm

em suas complexas vidas

por existirem no mal

pois, é sempre o seu ponto de partida

por nele viverem e ser a sua guarida,

daí criarem constantes armadilhas

sempre na tentativa de nos destruir,

porque é só o que sabem fazer e fim.
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O MEU VERDADEIRO SER

O meu verdadeiro ser

não é esse corpo que

além de ser mortal,

é totalmente frágil

por ser orgânico, de fato,

porque o meu verdadeiro ser

é naturalmente um espírito

realmente quântico afirmo,

por isso não irá morrer

quando desse corpo se desprender,

por ser totalmente ativo

como também livre

e, assim, eternamente irá viver.
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DEIXA-ME VOAR

Deixa-me voar

e, assim mostrar

o que o saber

juntamente com o querer,

poeticamente pode concretizar,

porque a ignorância só irá

vastas valas causar

portanto, deixa-me voar,

e livre vos mostrarei

que a educação tem o poder

de tudo para o bem

literalmente transformar.
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REBENTOS

Tudo aquilo que criei e crio

fiz e faço por amor,

são rebentos que sinto

agradarem de verdade

aqueles que na realidade

veem o verso com esplendor

porque obviamente entendem

que todo poeta sempre

constrói os seus rebentos com fervor.

ANJOS DO MAL

Fico realmente perplexo

nessa criação existir anjos do mal

para, literalmente nos iludir.

Mostrando-me com isso,

que armadilhas existem

da mesma maneira que os vícios

que, lamentavelmente persistem

graças a esses anjos nos matar.
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VENTOS CONTRÁRIOS

Cheguei à triste conclusão

que nasci no país errado

apesar de muito amá-lo,

tudo porque permitimos

que ventos contrários

fortemente soprem

criando assim furacões diários,

destruindo então o que construímos

na esperança de evoluirmos

como outros fazem, de fato.

HORIZONTE

É realmente super importante

constantemente focarmos

no horizonte que imaginamos

e, dele nunca desligarmos,

caso contrário nada idealizaremos

e, assim futilmente existiremos

num louco e frio vácuo.
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NÃO ESTAMOS SÓS

Quando cautelosamente pesquiso

como também medito

nessa imensa vastidão

desse cosmo realmente infinito,

então chego à conclusão

nele verdadeiramente existir

diversas civilizações

que, constantemente criam

exatamente como nós

mas, por terem sido criadas

bilhões de anos antes da gente,

logicamente são bem mais avançadas

pois, tudo criam com as suas mentes

contanto, não precisam estar presente

durante as suas elaborações fantásticas,

daí serem confundidas como mágica.



29

MÁGICA REALIDADE

Quando nos deparamos com a verdade

que realmente não somos

a única civilização inteligente

nesse cosmo francamente

repleto de seres super inteligentes

ao ponto de chamarmos

tudo aquilo que constantemente fazem

de uma mágica realidade

por serem de verdade

tecnologicamente incrivelmente avançados,

proporcionando assim curiosidade e medo

de totalmente entendermos

tanto quem são como realmente existimos

graças aos mitos que aprendemos

totalmente sem valor

quando naturalmente comparado

com essa mágica realidade

que esses seres livremente apresentam

e, livre de máscaras.
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POR AMOR A TI

Por amor a Ti

totalmente me despi

de tudo que por fim,

pudesse causar transtornos para Ti.

Para, assim, livre enfim

de todo tipo de preconceitos

verdadeiramente te amar

e, das minhas imperfeições e nudez

francamente não mais me envergonhar

devido à aliança que Contigo fiz,

só por te amar.
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TECNOLOGIA VIRTUAL

A nossa evolução tecnológica

está literalmente transformando

o que realmente outrora

era entendido como ficção,

para então nessa tremenda evolução

a tecnologia virtual nos demonstrar

uma realidade irreal

e, nessa farsa fenomenal

de onde estamos viajarmos

até lugares que imaginávamos

um dia podermos nele chegar.

Acontece que agora,

e, literalmente onde estivermos,

com a simples ajuda de um óculos

podemos verdadeiramente visualizar

qualquer lugar desse universo

e, contanto se interligar.
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CAMINHOS CRUZADOS

Quando na vida reflito

fico perplexo digo,

por literalmente ver

e, claramente entender

que, os nossos caminhos

realmente sem querer

naturalmente se cruzam

nas encruzilhadas da vida,

mostrando-me uma realidade

totalmente esquisita

por não ter sido criada por mim.
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A REPÚBLICA

Analisando-a desde a sua criação,

vejo claramente que a República

em nada é democrática

devido à podre marmelada

existente desde a sua elaboração,

graças ao marechal Deodoro da Fonseca

que, quando cautelosamente analisada

vejo que pensava ser um Imperador,

pois da Monarquia gostava

e, por ser um militar

a ditadura quis ao meu ver implantar.
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AMADURECIMENTO

Com o amadurecimento surgem as dores

causadas pelos conflitos

devido aos mitos constantemente ensinados

que, quando realmente amadurecemos

então literalmente vemos

não serem exatos.

Amadurecimento que assim

nos transforma para sempre enfim,

porque ficamos nunca ausentes

das realidades sempre presentes

fazendo-nos literalmente ver

outras verdades que irão nos fazer

naturalmente mudar o nosso ser

devido aos constantes fatos

que nos mudam por isso ver e entender.
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APRENDIZADO

Fui ensinado pela minha sempre

querida mamãe

uma grande feminista,

nascida num tempo machista

onde a ignorância reinava por todo lado,

para ter bastante cuidado

com os meus sentimentos

portanto com as minhas emoções,

porque o amor tem vários lados

e, as suas facetas, de fato,

às vezes iludem os nossos corações.
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E, quando cresci e amadureci

claramente isso vi,

contanto agora narro

sobre esse frutífero aprendizado

vindo de um ser simples

nascida num tempo totalmente atrasado

num povoado com título de cidade,

mas repleta de saber

e, cuja visão lhe protegeu de verdade

em relação à triste realidade

do seu tempo quando nele viveu

e foi uma excelente mãe.

Por isso nunca esqueci os seus ensinamentos

mesmo quando passávamos por dificuldades

graças ao atraso desse tempo,

pois se o ser fosse uma mulher

não podia sozinha vencer,

fato que mamãe nunca aceitou

por reconhecer poder ser o que ela sempre sonhou

sem precisar de um homem lhe dominar

até subjulgada daqui expirar

sem nada na vida por si mesma criar.
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ANÁLISE ANIMAL

O humano é um ser que, quando cautelosamente

analisado vemos claramente, de fato,

ser um terrível animal, porque devido ao seu ego

e, realmente até mesmo a sua falta de consciência,

muitas vezes torna-se verdadeiro monstro

causando horríveis danos por não ter amor

nem muito menos sinceridade e lealdade

consigo mesmo e o seu próximo.

Por isso e totalmente independente

do que verdadeiramente muitos acham,

cheguei à conclusão, de fato,

que realmente somos os animais

e, aqueles magníficos seres com um incrível espírito

e elaborados com quatro pernas, em especial

os cachorros e os gatos, não apenas são seres

fantásticos, mas também super inteligentes

e, acima de tudo grandes amigos,

por isso profundamente vos amo

por reconhecer esse fato.
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REVOLUÇÃO

Isso que estou a escrever

até parece ser

uma narrativa de ficção,

porque na realidade

os Estados Unidos sempre

tanto ajudou como criou

revoluções no mundo de verdade.

Acontece que agora,

claramente vejo

devido ao grande racismo aqui existente,

que o feitiço virou contra o feiticeiro,

porque agora no país inteiro

uma rebelião já começou.

E, como a história se repete,

tudo que ocorreu antes do nazismo

na Alemanha chegar ao poder

está verdadeiramente acontecendo

com a queima de livros, perseguições
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e, abertamente as declarações

em favor desse terrível símbolo

que tanta destruição causou.

Portanto isso é apenas o prelúdio

do que irá aqui se instaurar,

uma ditadura realmente jamais vista,

porque não detestam somente os negros

mas as mulheres, os imigrantes e todos aqueles

que, como eu, amam a constituição

como também a democracia,

e, sendo assim, a liberdade de expressar

assim como se interligar

com qualquer ser independente da cor

língua, credo, ou estilo de vida,

odiado pelos brancos republicanos

que, em breve causarão uma grande e longa chacina

com essa revolução que, ao meu ver já começou,

exatamente como agora

que vejo cair uma neblina.
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COLORIDA COR

A relevância de uma pintura apesar de sua formosura

acredito estar na sua cor, porque ela claramente

ditará conforme as suas cores o gosto popular,

independente do seu gênero ou, até mesmo

de quem vos pintou, porque vi telas pintadas

por Mestres europeus da antiguidade que, na

verdade não gostei graças às cores nelas usadas.

PALAVRAS DE LUZ

As diversas palavras

eloquentemente e sabiamente

faladas por Jesus,

claramente revelaram

virem de um Avatar, é claro,

pois ninguém demonstrou esse sublime Amor,

provando assim ao mundo

se tratar do próprio Deus, de fato.
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SER OBJETO

O humano é um ser complexo

além de totalmente abusivo

e, como prova disso

vejo o ser objeto

que se deixa ser usado

literalmente como um escravo

em todos os sentidos.

Por causa disso fico perplexo

ao claramente ver

tanto a falta de nexo

como evidentemente pudor

e, onde a palavra amor

se torna literalmente terror

pelo fato de ter se tornado

em um mero objeto, de fato.
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PANDORA

Analisando essa estória entendida como um mito

vindo da antiga Grécia que, claramente atesta

tanto a intensão como manipulação

do deus chamado Zeus em destruir o que criou

dando um jarro como presente de casamento

que, ao ser aberto lança males diversos.

Portanto, analisando essa saga

cheguei à conclusão que essa religião

formada de patriarca é totalmente machista,

pois lamentavelmente trata da mulher

como se fosse uma mera vassala,

apesar nesse caso Pandora ser considerada

uma deusa bela, trabalhadora e sábia.

Por isso esse mito não entender

o por que de ter recebido esse tratamento,

enquanto ao mesmo tempo mostrando

Zeus ser um deus abusivo

da sua própria criação, afirmo.
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ENTREOLHARES

Todos na realidade

constantemente olham

tanto por vontade

como por curiosidade,

porque é assim que somos de verdade.

Por isso olhares se cruzarem

e, até mesmo piscarem,

chamando a atenção do ser que olha

e, nessa natural realidade

dentre olhares,

conseguimos evidentemente entender

mesmo sem palavras dizer

o que realmente pretendem

apenas com os seus olhares que sempre

chamam para si quem entende.
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ENTRE AS LINHAS...

Muitas coisas são ditas

como também escritas

sem uma definição clara

onde possamos naturalmente

evidentemente entender

por terem sido criadas entre as linhas...

gerando então por uns

profundas reflexões

ou, simplesmente ignoradas,

e com isso muitas vezes ficamos sem entender

uma importante mensagem

devido à realidade

de não compreender

o que fora escrito entre as linhas,

por não ter sido explícito,

talvez por não poder.
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CAMINHOS

As ironias e dualidades

existem nessa vida de verdade,

pois observo na realidade

caminhos secos e repletos

de pedras e espinhos

enquanto por outro lado,

vejo também caminhos férteis

e, realmente livres de impecílhos

por serem realmente limpos,

por isso não prejudicam

quem por eles caminham

rapidamente e cheios de vontades.
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MALABARISMO

Todo brasileiro que

em sua vida almeja crescer

cedo tem de aprender

o malabarismo que

na sua vida terá que fazer

para, assim poder sobreviver,

porque o sistema não se importa com  o ser

somente com as aparências e o poder

desses que só com eles se importam,

deixando assim milhões semimortos

em pleno malabarismo para de fome não morrer

e, onde até mesmo a justiça

fecha os seus olhos para isso não ver.
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VAMOS AGRADECER

Aproveitando essa época festiva

temos a obrigação de parar

e, por um tempo pensarmos

mesmo que rapidamente, em tudo

que passamos durante esse ano

em que essa terrível pandemia

continua destruindo e matando

e, com isso criando horríveis agonias

dores e muito pranto.

Portanto devemos refletir em tudo isso

e, apesar desses conflitos agradecermos

por ainda estarmos vivos e termos

coragem de enfrentar um novo ano que chegará,

de fato, nesse contínuo ciclo que naturalmente

continuará apesar dos conflitos diários

que, como seres orgânicos e criativos

criamos e evidentemente colhemos

coletivamente narrando,

o que outros elaboraram sem profundamente pensar

nem se importar com a colheita, é claro,

por isso agora estamos a pagar.
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SOCIEDADE

A sociedade na realidade

é o fruto das nossas criações

e, se lhe compararmos

com uma pirâmide, de fato,

então logo veremos

porque claramente entenderemos

que, por ser uma construção

portanto uma casa,

temos a obrigação de cuidá-la

e, em especial a sua base

pois são os alicerces que sustentam

toda estrutura de verdade.

Contanto, analisando essa reflexão

entendo toda a razão

da total destruição

da nossa sociedade,

porque em vez de cuidarem da base

olham somente para o pico

que é a sua minúscula parte

e, não da base onde está na realidade

toda a sua estrutura e poder de verdade.
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PONTO DE VISTA POLÍTICO

Enquanto o Brasil não entender

que, para realmente crescer

terá que fortemente investir

em todas as áreas da sociedade

então, continuará perdendo importante tempo

e, com isso marcando passo,

enquanto os Estados Unidos e os europeus

estão até mesmo fortemente investindo no cosmo

pois, daqui querem sair e naturalmente investir

noutros mundos, de fato,

porque têm visão como conhecimento

obtido graças aos fortes investimentos

ocorridos hoje, mas também no passado,

por isso são bem mais evoluídos

que o brasileiro, de fato.
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AVATARES QUE SIGO

Todos nós possuímos um espírito

portanto um avatar

e, dentre os que sigo,

no campo religioso é Jesus Cristo

e, no filosófico Platão afirmo,

porque o primeiro é Deus mesmo,

e o segundo um gênio digo.

VÉU DE IGNORÂNCIA

Quando cautelosamente analiso

esse mundo totalmente indeciso

pela falta de saber,

então calado fico

tanto frustrado como abismado

com o véu de ignorância existente

no mundo, de fato.
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VELHOS QUADROS

Estamos tristemente retornando a tristes cenários

outrora no mundo vividos e, quais formaram

realmente grandes conflitos

que em guerra mundial terminaram.

Esses velhos quadros de fascismo e o terrível

nazismo que sufocaram o socialismo

e, de fato, quase o eliminaram,

está lamentavelmente retornando em grande

parte do mundo incluindo os Estados Unidos

como também a Europa, é claro,

com os seus fortes e frios ventos

de terror onde tudo começou

e, que agora está retornando com o mesmo cenário

totalmente odioso devido à insegurança

fomentada pela ignorância pois, pela falta de

conhecimento estão se deixando levar nas mãos

de loucos que tudo querem dominar.
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UNIÃO GAY

Refletindo nesse fato por lei aprovado

já há alguns anos, fico realmente surpreso

refletindo nesse contexto

os abusos que vejo em relação

a essa vibrante comunidade profissional

e culta na realidade em pleno século 21

de verdade e, calado pensei...

Como seria bom que o humano

em vez de criticar o seu próximo

existisse em paz que tanto bem faz

para, automaticamente olhar

as notícias nos jornais

e ver que, apesar disso querer,

em todo o mundo em vez dos seres

viverem um amor profundo,

infelizmente abraçam a violência

devido à sua ignorância, de fato.



53

ESQUERDA QUERIDA

Por toda a minha vida

vi no campo da política

diversas intrigas

dentre os patidos políticos

e, por causa da desunião

não conseguiam fazer

o que tanto prometiam.

Acontece que agora

a esquerda gloriosa

de fato, amadureceu,

amadurecimento que criou

uma união entre as legendas partidárias

tornando o sistema mais democrático

unido e muito mais sabido

com esse amadurecimento, é claro.
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APRENDENDO COM OS TROPEÇOS

A vida, como vejo, é repleta de caminhos

como se fosse um labirinto

qual, por um tempo ficamos perdidos

em relação às escolhas em todos os sentidos.

E, por não estarmos num paraíso

mas sim numa escola, independente

das nossas escolhas que, só durarão por um

tempo definido, qual não acredito ser

realmente definido pelo Altíssimo

por achar em nada ter a ver com o que aqui

é elaborado, enfrentamos caminhos estreitos

cheios de pedregulhos e super áridos

onde comumente tropeçamos

nessas pedras que precisam ser polidas

para, assim tornar a nossa caminhada mais fácil.

Desses tropeços surgem lições que fazem

parte do aprendizado nessa vida orgânica, de fato.
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EU TENHO UM SONHO

Baseado nas magníficas palavras

de Dr. Martin Luther King

de fato, um avatar aqui enviado

para tentar o racismo acabar

e, como todos sabem

por essa razão foi assassinado

mas, enquanto aqui viver

lutarei por esse sonho de ver

literalmente todo esse mundo regenerado

e, livre dessa terrível maldição

que tantos tem martirizado

só por terem pigmentos na pele

e, por isso serem negros, é claro,

de almas super brancas, de fato.
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TEMPO

Precisamos parar de perder tempo

com essas estúpidas intrigas

e, abraçarmos o conhecimento

independente de onde possa vir.

Porque nessa terra de tupiniquins

não podemos existir ilhados,

caso contrário continuaremos

sendo vistos como um país atrasado

onde o conhecimento tornou-se obsoleto, de fato.

POSIÇÃO SOCIAL

Todo aquele que sonhar no alto da pirâmide chegar

terá de naturalmente se preparar

para um tombo não levar e, portanto do alto cair

porque, se isso ocorrer por fim, evidentemente

que sentirá essa queda se levar

qual, dependendo da situação talvez nunca mais

possa do chão se levantar.
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MEDITAÇÃO ASTRAL

Meditei e verifiquei que, de acordo com os astros

Lula vencerá no primeiro turno a não ser que

sofra algum atentado ou outro golpe

como outrora ocorreu, de fato.

Porque segundo os astros tudo realmente lhe está

favorável e, é sempre muito bom a todos obviamente

lembrar que, Mercúrio naturalmente

por vinte anos controlará tudo que nesse planeta

fizermos e, por causa disso afirmo,

inúmeras mudanças nos campos tanto econômico,

natural e político ocorrerão incluindo a ascensão

da China como a maior potência mundial,

pois os astros não mentem nem tão pouco

a ciência da meditação,

esse período será de revolução

e todo o arcaquismo cairá em suas mãos

porque profundas mudanças surgirão

até mesmo nos Estados Unidos

que diversos cataclismas sofrerão, digo.
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PECADO

O pecado está na mente

como também nos olhos

desses que constantemente

julgam por erroneamente

pensarem serem perfeitos sempre.

Isso geralmente ocorre

devido à ignorância religiosa

que não salva, mas maltrata

vidas cuja graça desaparece

com as lavagens das mentes

pois, Deus é um Ser constituído de Amor

totalmente incondicional realmente,

portanto todos esses que julgam

existem dentro de uma bolha absurda

que, quando estourar

ficará nu e provavelmente verá

o quão é terrível monstros e seitas abraçar.
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PAÍS

Para um país realmente crescer

terá primeiramente que investir no saber

como também naturalmente cuidar

da saúde de todos,

assim como abraçar

toda nação que tenha boa intenção,

e assim unido viver

usufruindo com prazer

a vida divina que

por um breve período de tempo

naturalmente aqui temos,

portanto sigamos unidos no saber.
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AMADUREÇAM

Não percam mais tempo

oh, minha gente querida

com essas infantis e bobas brigas

sobre a direita e a esquerda,

porque isso realmente não existe,

mas sim interesses individuais de cada político.

Portanto amadureçam e vejam logo isso

cautelosamente analisando cada político,

porque será somente assim

que sairemos desse terrível pântano e fim.

BABILÔNIA

Observando o comportamento

da maioria dos residentes dos Estados Unidos

graças ao desumano capitalismo,

então tenho que dizer

que, por causa das evidências por mim notadas

a Babilônia por muitos falada

é realmente aqui mesmo.
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MODÉSTIA

Quando um ser decide ser modesto

e, devido a esse tempo

acho agir certo

agora, o que não vejo ser correto

é alguém realmente não ter

nem conhecimento nem tão pouco dinheiro

mas tentar a todos enganar

exibindo o que não tem nem realmente é

na ilusão que pode sempre enganar

tanto aos outros como a si mesmo,

quando deveria ser modesto

e tentar com os que verdadeiramente sabem

pelo menos aprender a conviver

com a sua realidade como modestamente aceitar

e, com isso mudar a sua fala

e se autoaceitar.
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SE...

Se os governos e o Vaticano

ao mundo sinceramente falassem

o que há muito já sabem,

então deixaríamos de viver

sob essa terrível manipulação de verdade.

E, com isso a religião finalmente

deixaria de existir

e, todas essas seitas por fim

se consumiriam na realidade.

Porque o que li em outrora documentos

secretos claramente revelam

existirmos num mundo fictício

repleto de fábulas digo,

porque é totalmente diferente

da realidade sempre presente

mas, pelo sistema continuamente alterada.
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ROBÔS ORGÂNICOS

Da mesma maneira

que, nesse já longínquo passado

por seres super avançados

fomos criados e até aqui levados

agora, com a nossa natural evolução

estamos também elaborando robôs

usando a inteligência artificial

e, por ainda não sermos avançados

como esses seres que nos elaboraram

ainda não conseguimos

lhes criarem quânticos afirmo,

contanto com um espírito, como nós, digo.
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FANÁTICO

Fanático é todo aquele

que tenta convencer

as pessoas para aceitarem

a sua opinião, mas não a verdade

contida dentre tantas realidades

por provavelmente ter tido

a sua mente totalmente lavada

e, por isso, sempre força a barra

pro lado que certo acha,

podendo ser qualquer assunto

que realmente tenha a ver

com política, esporte ou religião

que, por gostar e diferente entender

se acha no direito de julgar

e até mesmo ofender

alguém que discorda do seu ponto de vista

por claramente de outro jeito ver.

Portanto todo fanático

torna-se num ser super chato

e dele realmente ninguém quer saber.
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MEMÓRIAS DA INFÂNCIA

Quando paro e recordo

algumas décadas passadas

como vivia e intensamente pensava

porque naturalmente achava

que a vida realmente controlava

na minha inocência criada

por literalmente não entender nada,

me ocorre um pensamento

que talvez aquele tempo

sem nenhum conhecimento

e, onde à mercê do vento

com a minha pipa brincava

enquanto silenciosamente o tempo passava

como faz continuamente.
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Daí sentir saudade

com toda naturalidade

pois, quando a minha infância comparo

com esse tempo atual

onde tudo é mecânico ou virtual,

vejo que com o tempo

surge a evolução

que totalmente transforma

tanto os seres como a prosa

mudando assim os costumes

que outrora tínhamos,

tempo que hoje lembro

com meiguice mas afirmo,

viver apenas na minha memória

qual, guardarei com devoção, digo,

por achar gloriosa.
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A DUPLA CIDADANIA

Não sei se todos sabem

sobre essa realidade no exterior,

todo Professor de universidade

tem de ser Doutorado

e, se não nasceu no país onde reside

tem de ser naturalizado

cidadão daquele país

para poder exercer a sua função

como no caso do ensino, de fato.

Conheço alguns Professores

nascidos no Brasil

que tiveram de se naturalisar

para poderem a nossa bela Literatura ensinar

e, portanto possuindo dupla cidadania

que lhes abriram o horizonte de verdade.

Recentemente vi um debate sobre isso

ocorrido na maravilhosa São Paulo

onde Professores catedráticos

que residem nos Estados Unidos, Canadá e Europa
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debateram exatamente isso,

mostrando as grandes vantagens

como também a grande importância

de ensinarem e assim mostrarem

a nossa Literatura para lugares

que não falam o nosso idioma

mas que têm a curiosidade de nos entender

perante um mundo que cada vez mais

tanto estuda como escreve em inglês

tornando com isso os outros idiomas

serem vistos como periféricos

e muitas vezes sem vez.

Daí ser importante a nossa magnífica Literatura

ser no mundo ensinada sem frescuras,

por isso profundamente admiro

esses guerreiros Professores

que estão fazendo exatamente isso.
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CANGAÇO

O bonito mas sofrido Nordeste

tem na história do agreste

cangaceiros que viviam como ciganos

sempre fazendas no sertão invadindo

e meninas sequestrando

para serem as suas escravas sexuais

nesses constantes confrontos.

Esse fato fora registrado em livros

totalmente verídicos

num tempo intitulado de "Cangaço",

onde a lei era resolvida no momento

e, através de tiros

dados por ambos os lados

ou seja, pelos que atacavam

mas também por aqueles que se defendiam,

é claro, onde a força e a ignorância

literalmente imperavam

na época do cangaço

pelos cangaceiros criada.
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DECADÊNCIA AMERICANA

Por toda a nossa complexa e sangrenta história

vemos impérios serem formados

e depois tragicamente mudados

por causa do ego neles criados.

E nesses períodos de tempo

nações tanto sobem como

descem nesses incríveis ciclos

que, por um certo tempo favorecem

um país ou continente que na história padece.
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Começando com os africanos

para em seguida serem os europeus

e, agora os norte-americanos

mas, que também estão passando

por estarem em decadência

e, como aconteceu com Roma,

está começando a ocorrer com os Estados Unidos,

a grande diferença é, quem está lhe destruindo

são os próprios americanos brancos

do partido republicano

direitista e miliciano

que, literalmente está causando

a sua própria decadência

e, com isso, a China e a Ásia caminham

a passos largos para o trono geo-econômico-político

que em breve terão sem enganos.
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REVOLTA

O povo está revoltado

da mesma maneira que está esfomeado

por não ter trabalho

e, somente maus tratos

tanto pela polícia

como pelas milícias

sem se falar de uma parte da elite

que sempre viu os cidadãos

como uns coitados.

E, por estarem desesperados

como também revoltados

tudo realmente pode acontecer

quando uma sociedade cansa de sofrer

injustamente, de fato.
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A ESTRELA VERMELHA DO PT

A estrela vermelha do PT

representa luta e saber

por um país mais digno

e, totalmente possível

de naturalmente crescer

por ser um partido político

criado por trabalhadores

para servir os trabalhadores

assim como toda a nação

acompanhando sempre a nossa constituição

que, aliás, também é socialista

ou, se assim preferirem, progressista,

pois tem a ver com a união

trabalho, educação e evolução

para esse gigante, é claro.
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OCIDENTE DE PEDRA

Todo aquele que estuda

ou, simplesmente lê

a história ocidental

então, realmente logo verá

que, apesar do grande sal

sempre guerras e crimes

lamentavelmente nela está,

daí ver ser o seu grande mal.

Por isso considerar ser de pedra

devido a essa estreita mentalidade,

daí o Oriente

naturalmente sorrir sempre

devido a essa nossa grande falha

vinda com a mentalidade colonialista

como também a imperialista

que, na realidade

muitas destruições trouxe

e, isso é uma verdade.



75

PITOMBEIRAS

Quando criança em Recife

no bairro da Encruzilhada

tinha no quintal de uma escola pública

onde realmente estudava

uma grande árvore

que produzia pitombas

uma fruta nativa que muito gostava.

Hoje, estão quase extintas

daí achar esse fato alarmante,

porque em cinquenta anos destruíram

uma árvore que outrora tínhamos

francamente em abundância,

pitombeiras que sempre me lembro

devido aos seus inúmeros e bonitos

cachos de pitomba.
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SOCIALISMO NO MUNDO ATUAL

Tenho claramente notado

que, devido ao passado

muitos realmente têm evitado

usarem a palavra socialismo

e, com isso preferindo

usar progressismo

ou, a todos atestarem

serem progressistas

mas, se cautelosamente analisarmos

iremos naturalmente observar

significarem exatamente a mesma coisa

por ambas serem de cunho social

e, sendo assim o bem pensar.



77

CREDIBILIDADE

A Rússia ao invadir sem uma justa causa

um país soberano no caso da Ucrânia

realmente perdeu a sua credibilidade

porque na realidade não precisamos de guerras

mas sim, de fortes apostas na educação,

saúde e pesados investimentos

não na destruição, mas sim na construção, afirmo.

Credibilidade que assim

retornará com grande força ao Brasil

que, assim, amavelmente guiará

porque literalmente fará todo o mundo

se integrar na paz que tudo dá

incluindo o progresso para com amor e nexo

a credibilidade aqui para sempre continuar.,

porque é exatamente isso

que o nosso querido Lula fará.
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O BRASIL ESTÁ SENDO VENDIDO A RETALHOS

Como se fosse um tecido

que no comércio é vendido

literalmente a retalhos,

é exatamente assim

que os políticos de centro-direita

estão vendendo o país, de fato.

Isso é um absurdo

que tem de ser reparado

com o próximo governo

do nosso querido Lula, é claro,

porque somos um país soberano

e, portanto, todas essas rápidas vendas

terão de ser investigadas

e, provavelmente desfeitas, de fato.
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XADREZ POLÍTICO

Nunca se tornou tão fácil

se ganhar uma eleição que acho

por a esquerda estar agora unida

então irá literalmente ganhar

por uma imensa margem

essa direita fascista

e, totalmente maldita

por ser corrupta de verdade.

E, assim reconstruirmos

todos esses anos perdidos

para, então retornarmos

ao crescimento em todos os sentidos

com toda naturalidade.

Porque no xadrez político

cada país pensa em si

e, por isso, temos que nos preparar

para no pico chegar

e, do apogeu nunca abdicar, digo.
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CORCOVADO

Através da fé

e, usando a nossa capacidade,

criamos uma estátua do Cristo Redentor

no pico de uma montanha de verdade

qual, constantemente nos olha

abraçando a todos na realidade.

E assim, milhões até aqui vêm

seja por causa da fé

ou, por simples curiosidade

para o Corcovado de perto ver

como também do alto

de fato, admirar toda a cidade

do Rio de Janeiro, é claro.

ALIENAÇÃO

Enquanto houver alienação

esse ser então

não poderá obter

o seu natural poder

por naturalmente só viver.
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QUEIJOS MINEIROS

Todo aquele que viaja ou já viajou

até Minas Gerais, realmente não desconhece

o seu incrível poder de a todos acolher.

Porque é, de fato, um lugar formidável

de realmente se viver.

Pois, além do amável acolhimento

existente em seu povo, Minas Gerais oferece

literalmente uma grande variedade de queijos

puramente mineiros que, na realidade

são frutos da imigração italiana

que, em muito ajudou a pecuária se desenvolver

e ser um verdadeiro marco na sua culinária, de fato,

como esses diversos queijos nesse Estado fabricado

e, naturalmente deliciosos daí serem

até exportados pra valer, pois quem lhes comer

sempre mais desejará ter.
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A AMAZÔNIA É NOSSA

Parem de criar problemas no intuito de dar golpes

que possam prejudicar a vida do nosso povo

principalmente os nativos

que, na realidade são os legítimos brasileiros

por serem os pioneiros desse riquíssimo lugar.

Portanto tirem as suas sujas mãos e pés

desse maravilhoso lugar, oh garimpeiro que

só pensa tanto em matar como roubar

as inúmeras pedras preciosas e metais

como também petróleo e gás natural

porque a Amazônia é nossa,

do governo brasileiro como é dos inúmeros

povos indígenas por viverem aqui primeiro

antes dos colonizadores europeus

literalmente lhes descobrissem

e a sua língua e religião lhes impusessem

sem querer saber da sua opinião.
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JESUS CRISTO

Nunca realmente permitam que a manipulação

juntamente com a corrupção

existente na religião vos afastem de Deus

ou seja, de Jesus Cristo.

E, se o pastor ou padre vocês claramente notarem

que, por Ele não fora chamado

para exercer essa árdua profissão

então cordialmente se afastem

e ajudem o próximo mesmo sem conhecê-lo,

pois assim estarão fazendo

exatamente o que Jesus Cristo ensinou

no sermão das bem-aventuranças na realidade.

Porque nenhuma igreja ou denominação

realmente nos salva, quem faz isso é Deus

através do seu Espírito batizador

verdadeiramente quântico

e, repleto de bênçãos e graça.
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A CIÊNCIA

Com os avanços científicos

novas tecnologias estão sendo criadas

e, com isso, mitos sendo rapidamente

destruídos por causa das razões claras,

sem falar nos novos descobrimentos

em todas as áreas da ciência que nos mostra

novos entendimentos graças ao conhecimento

que, literalmente está preenchendo

lacunas outrora consideradas mortas

como por exemplo,

quem nos criou e de onde viemos

que, nitidamente agora

podemos dizer não ter sido daqui,

enquanto por outro lado

agora, realmente sabemos

que fomos criados por diferentes seres

nos textos antigos chamados de deuses

e, que verdadeiramente tudo controlam

através das tecnologias, é lógico.
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AGORA É A HORA

Vejo claramente

ter chegado a hora

de a nós mesmos mostrarmos

que, somos capazes, de fato,

ao cego mundo contar

onde nasce a nova aurora.

Que arduamente construímos

para, por muito tempo durar,

pois chegou a hora

desse país mostrar a sua glória

e outros amavelmente revelar

que a América Latina

de agora em diante crescerá

porque o seu gigante acordou

para literalmente comandar.
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SEMELHANÇA

Acho incrível a semelhança desses dois partidos

no sentido de destino pois, sempre quando ganham

eleições é porque o país está quase destruído.

Refiro-me ao Partido Democrático

dos Estados Unidos juntamente com o PT

o maior partido político da América Latina,

ambos são esquerdistas embora as suas cores mudem,

porque o partido democrático americano

tem como cor a azul enquanto o PT brasileiro

é realmente vermelho mas, a grande semelhança

é, que, sempre os seus governos as eleições venceram

quando ambos países se encontram

em grandes turbulências daí serem vistos por analistas

políticos quase sem jeito para governar

graças aos radicais direitistas totalmente milicianos

e racistas que só problemas sabem causar,

esse é o caso dos Estados Unidos como também

do Brasil, por isso me impressiono

com a esquerda que sem enganos

sempre uniu para poder governar.
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LIDERANÇA POLÍTICA

Toda nação precisa

ter uma liderança política

no teatro político,

isso é fundamental e preciso

para que assim,

possamos ao mundo mostrar

como pensamos e fim.

Porque somente assim

democraticamente poderemos

transmitir e assim liderar

num mundo de contínuos confrontos

e, que rapidamente está

realmente a se radicalizar.
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A ERA DA MULHER

As mulheres estão claramente mostrando

serem bem mais inteligentes

e, portanto eficientes

que os homens obviamente

por quererem sempre em tudo mandar

como violentamente brigar.

Por isso ao cautelosamente vos analisar

cheguei a realidade

que, essa era de verdade

é o momento da mulher

pois, naturalmente cansou

e, contanto se saturou

de ser sempre mandada

como realmente abusada

pelo homem que erroneamente quer

eternamente que a mulher

seja a sua escrava

e, que nunca reclame de nada,

mesmo quando objeto dele é.
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CAFONA

Namorei por um curto período de tempo

quando ainda era um garotão

e, nas praias vivia me exibindo,

uma também garota paulistana de nascimento

soberba e egoísta que, sempre me chamava

de cafona apesar de me vestir bacana

embora não fosse nenhum artista.

Em poucos dias acabamos brigando

e o namorico terminou, fiquei sabendo depois

que ela tinha a São Paulo retornado

com um motorista de táxi próprio

e, que era casado e tinha seis filhos, de fato.

Confesso não ter ficado surpreso, pois ela

na época vivia realmente muito na frente

do seu tempo..

Só nunca entendi a razão dela ter sempre me

chamado de cafona, pois sempre gostei

de me vestir bem e, até comprava nas boutiques

o que usava nas praias, de fato.
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LIVROS DIGITAIS

Acompanhando a tecnologia que nunca para

de se desenvolver nem tão pouco crescer,

publico livros digitais e, assim aproveito

esse grande desenvolvimento que, obviamente

sinto ter enormes proveitos

pois, em relativamente pouco tempo

literalmente o mundo inteiro

ficará eventualmente conhecendo-me

tanto pela velocidade que a internet tem

na realidade como a multiplicidade

das inúmeras oportunidades

que o livro digital oferece sem vacilar.,

pelo fato de um link apresentar

e, quando automaticamente clicado

todos os meus trabalhos eloquentemente

apresentar no ato e, com isso, os leitores afirmo,

tanto lerem como também livros digitar

por serem bem mais baratos e práticos

de naturalmente divulgar.
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PRÊMIO JABUTI

É impressionante ver e, claramente entender

que o Jabuti se tornou o maior Prêmio desse país,

quando realmente todos sabem que na realidade

não é um prêmio sério de verdade

devido às mutretas e marmeladas que, nele sempre

ocorrem afastando os escritores mais pobres

e desconhecidos pela sociedade.

Por isso hoje decidi escrever essa crítica

escrita em versos livres e totalmente realísta

na esperança que mudem o sistema de avaliação

e cortem o preço de inscrição

para menos da metade atualmente cobrada

para que assim, os mais pobres enfim

possam também participar e, assim deixar de ser

um prêmio elitista

onde quem participa faz por ter poder.
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PEÃO DE FÁBRICA

Conheci de perto essa triste saga

sendo um simples peão de fábrica

quando aos Estados Unidos imigrei

sem saber falar inglês

por no Brasil ter estudado francês.

Portanto em 1979, quando aqui cheguei

esse país tinha mais de quinhentas mil fábricas

mas, logo entendi que para crescer

teria de primeiramente o idioma conhecer

para depois dele claramente entender

um curso tirar e da fábrica sair.

E, foi exatamente assim que fiz

e, no campo da enfermagem me atirei,

recebendo bem melhores pagamentos

como também direitos trabalhistas
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e um educado ambiente de trabalho

pois, apesar de apenas ser

ajudante de enfermagem,

além do convívio com as enfermeiras

tinha também contatos com os médicos

por isso, a todos afirmo,

vale a pena se estudar na realidade.

Com o tempo a maioria dessas fábricas

se mudaram para outros países

e, todos aqueles que nelas trabalharam

e, com elas não se mudaram

perderam os seus trabalhos

coletaram o abono de desempregado

e, pela grande maioria ser imigrantes

terminaram voltando de onde vieram

e, os que aqui continuaram

de fato, a vida amargaram

por não terem investido na educação, é claro.
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SENTIMENTOS DE LIBERDADE

É verdadeiramente magnífico

termos o sentimento de liberdade

e, vivermos na realidade

sempre pensando e criando

por sermos livres de verdade.

Porque a opressão

realmente só traz confusão

como também desgraça

por evidentemente roubar a graça

como também a esperança

que a liberdade

juntamente com a bonança

nos dá de verdade

e, com toda naturalidade,

pois nascemos livres para sempre criar,

essa é a realidade de todo ser que almeja

crescer e, na história ficar.
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AMOR E REVOLTA

Existimos numa dualidade

de sentimentos de verdade

e, que nos fazem

uma revolução na realidade

criando nessa dualidade

sentimentos de raiva e amor.

E, assim existimos

os nossos complexos cotidianos

amando e desamando,

mentindo e sendo mentidos

nesse teatro de enganos

mas, também de lições

contidas nessas paixões e ódios,

que sentimos devido a tudo isso

ser formado de meras ilusões

até mesmo o que sentimos,

daí ser realmente irrisório,

pois nada é real, mas sim virtual

e, naturalmente passatório.
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PAIXÃO SOCIALISTA

Desde adolescente que vi como naturalmente senti

uma grande paixão pela ideologia socialista

ao ver as enormes injustiças realizadas pela ditadura

que, realmente só nos deram amarguras

por causa das injustiças praticadas naqueles

que, por democracia tinham sede

por isso, como eu se tornaram democratas socialistas

ou, porque foram torturados ou, por realmente verem

ser o único sistema verdadeiramente sustentável

por ser produzido em grande parte pelo governo,

daí nunca abandonar ninguém na realidade,

daí ser um verdadeiro apaixonado

tanto pela sua ideologia como por essa realidade

de ajudar a todos lhes garantindo

educação, saúde e liberdade.
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REVOLTA

Entendo plenamente a sua revolta, querido presidente,

afinal de contas foste preso injustamente

por um golpe planejado para literalmente te impedir

de seres outra vez candidato e venceres novamente,

contrariando assim as poderosas influências externas

como também parte da nossa elite formada de vira-latas

por serem sempre compradas e intimidadas sempre.

Mas mesmo assim e apesar dos pesares,

te peço para baixares o tom e, na tua campanha

moderardes, apesar de totalmente entender

que não és covarde e, apenas estás revoltado

com o que se passou contigo

mas, para vencermos, esse sapo terás de engolir

na realidade, porque o povo já está cansado

de brigas na verdade, e quer melhorar asua vida,

de fato, e sabem que sem ti isso não ocorrerá,

porque o atual só pensa em si

por ser um fascista, de fato.



98

SINAL VERMELHO

As bandeiras foram levantadas

e, o sinal vermelho mostrado

graças ao político que nada respeita,

de fato, por isso estou dizendo

e, digitalmente mostrando

que, realmente há muito

que o sinal está vermelho

devido aos seus terríveis atos

por todo lado causados

por nem respeitaram as leis

nem muito menos os pobres

que representam grande parte do nosso

povo, qual, totalmente ignoram

por serem milicianos ousados

e fascistas declarados,

por isso o sinal está vermelho

e, continuará assim até votarmos

e colocá-los no olho da rua

onde infelizmente hoje

milhões vivem, de fato.
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PIPOCA COM CHOCOLATE

Aproximadamente há dois ou três anos

começou sendo vendido

no clube de atacado

do comércio daqui, de fato,

uma pipoca feita no Estado

de Indiana que agitou

os amantes do chocolate

como verdadeiramente sou.

Doce e salgada

e, salpicada com chocolate,

essa pipoca se tornou

um best-seller de verdade

devido ao seu exótico sabor

portanto, por ser diferente na realidade.
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RESPEITO

Estou realmente impressionado

com a falta de educação

ética e respeito

que, infelizmente vejo

existir nesse confuso mundo

que, por outro lado,

está abraçando como norma

as mentiras, de fato,

fator esse preocupante

pois, se as novas gerações

não forem corretamente ensinadas

então, o desprezo em relação

à nossa complexa civilização

se tornará na nova norma

e, com isso a nossa própria destruição.
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ABORTO

Acho que o Lula está absolutamente correto

quando sabiamente declarou o aborto

ser uma questão de saúde,

porque geralmente afeta as mulheres pobres e negras

e, embora ele isso não tenha dito

devido ao tabú criado por causa da religião,

quero honestamente vos dizer

que o aborto não está escrito na bíblia

como as denominações veemente pregam

devido à palavra morte ser empregada

em diversos contextos, e até mesmo a Colombia

o aborto aboliu por claramente ter entendido ser

uma questão social que tem a ver

exclusivamente com a saúde da mulher,

e não com assassinato como nos púlpitos pregados

quando por outro lado muitos desses que o aborto

condenam estupram menores por todo lado

quais, muitas vezes acabam mortas

e os casos são silenciados.

Devemos urgentemente entender que, o corpo

de um ser é divino e, por isso não cabe

o homem na realidade julgar e querer dominar.
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FAROL

Em uma das praias

que costumava frequentar

existe um lindo e grande farol

pintado de branco e amarelo

que, continuamente guia

as embarcações que ali

comumente passam.

No alto tem uma pequena casa

onde os trabalhadores costumam morar

e, das duras condições climáticas

naturalmente se abrigar.

E, devido à sua largura

como também altura,

podemos, de fato, avistá-lo

distante de onde está, é claro,

principalmente durante a noite

por ter a sua poderosa luz

sempre a girar e assim iluminar

chamando a atenção para ninguém naufragar.
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CULTURA

Comparando a sociedade americana

com a brasileira no aspecto da cultura

sinto grande amargura por claramente ver

que, lamentavelmente grande parte da nossa gente

prefere ler ou filmes ver se forem estrangeiros,

por realmente darem desprezo à nossa própria

cultura, enquanto por outro lado

os americanos valorizam a sua cultura, de fato.

Essa lição devemos rapidamente aprender

se não quisermos para sempre ser realmente

ultrapassados sem que a nossa belíssima cultura

tropicalista, é claro, o mundo possa ver

e, naturalmente entender, como os americanos

vêm há muito fazendo e ganhando adeptos

por todos os lados

assim como fama e dinheiro, é claro.
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DEMÔNIOS NA IGREJA

Desde criança que fora ensinado

as igrejas serem o santuário de Deus

e fim de papo.

Acontece que quando cresci vi

realmente isso não ser o fato

por verdadeiramente terem

independente do sexo

contanto, tanto homens como mulheres

comparados com demônios muitas vezes

devido ao que fazem na realidade

por claramente não terem por Deus sido chamados,

porque só se tornaram líderes dessas igrejas
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não por vocação, mas como negócio,

porque infelizmente ainda existem seres

que, devido à ignorância pensam

erroneamente, é claro,

que por serem membros de uma denominação cristã

e, lhe contribuírem com dinheiro

estão salvos e, quando daqui se passarem

irão para o Céu, pois é assim que são ensinados,

enquanto por outro lado,

esses padres e pastores

realmente pintam e bordam

com o dinheiro desses otários,

porque para se atingir um alto plano

não se precisa disso,

pois Deus está nos vendo

e, é Ele quem nos julga

não esses demônios que invadiram as igrejas

e literalmente lhes transformaram

em plenos negócios, de fato.
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CORPOS EM DECOMPOSIÇÃO

A tragédia da guerra

causa mortes incontáveis

como absurdos outrora impensáveis

que um ser humano

poderia causar na realidade

contra outro humano.

Mas a realidade nos mostra

que o humano pode matar

como também torturar

alguém da sua própria raça

independente da cor da sua pele,

aumentando assim as desgraças

do seu próprio cotidiano muitas vezes,

deixando assim devido as bombas

corpos espalhados por todos os lados

e, em decomposição, de fato,

tão grande é a fúria

juntamente com o poder

dessa terrível destruição

que, lamentavelmente a qualquer momento

ou lugar pode infelizmente acontecer.
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LIÇÃO SUL-AMERICANA

Quando Lula voltar a ser presidente dessa importante

e gigante nação daremos ao mundo uma grande lição

de amor, união e conhecimento pois, faremos um

pacto Sul-Americano para nos fortalecermos

perante o mundo que, sei nos olhará sem medo

por claramente entender que tudo que nós

sul-americanos queremos ter é crescimento,

educação e entendimento por parte das nações

mais desenvolvidas, como também respeito.

Porque em pouco tempo mostraremos

primeiramente a nós mesmos, ser possível

ultrapassarmos a Europa, é claro,

por termos vastas terras e vontade de crescer, de fato.

Portanto se preparem porque essa lição

que ao mundo iremos dar irá também se espalhar

tanto pela África como Ásia, e assim literalmente

o mundo mudará com essa bela realidade

que a esquerda Sul-Americana amavelmente

produzirará de verdade e, sem hesitar.
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RESPEITO COMEÇA EM CASA

Toda sociedade na realidade para realmente poder

crescer terá naturalmente de aprender

a obviamente se respeitar, independente daquilo

que somos ou, simplesmente acreditamos,

como por exemplo as filosofias que nos são ensinadas,

porque se realmente desrespeitamos aqueles que

confessamos amar, então de nada valerão

as nossas palavras, pois os nossos atos

e, portanto como verdadeiramente lidamos

é o que evidentemente ditará essa nossa caminhada,

daí aprender a se respeitar é o que verdadeiramente

mudarão os abusos que infelizmente

afetam tanta gente, por isso não olhar.
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SONHAR NÃO É PROIBIDO

Jamais deixarei de sonhar em prol do meu Brasil

querido, como também realizar

publicações das minhas narrativas digo,

porque conheço a dor quando um sonho se torna

perdido por causa do assassinato

desse magnífico sonhador, tristemente afirmo.

Daí enquanto aqui existir nesse planeta

cada vez mais complexo como também difícil,

encorajarei a todos para seguirem

mesmo que os seus sonhos agora pareçam

difíceis de se realizar

por circunstâncias que todo pobre sabe

por serem várias na realidade

mas, mesmo assim sonhe

porque não é proibido sonhar

e, nunca desista de fazê-lo se concretizar.
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SERENO

Sereno é o ar que respiro

sereno é o mar que agora olho,

sereno é esse Espírito

que me traz entendimento

e me faz abrir os meus olhos

para, assim, claramente entender

que, para se ter serenidade

se precisa na realidade estar

em comunhão de verdade com esse magnífico Ser.

POTENCIAL HUMANO

O humano sem nenhum engano

tem um tremendo potencial,

por isso desde cedo

tem de ser investido

e, carinhosamente cultivado

para então, de fato,

excelentes frutos dar, é claro,

e assim, por fim, naturalmente se deleitar.
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SERTANEJO

Após arduamente trabalhar

sob um sol que queima sem hesitar

literalmente o dia inteiro,

come com a sua família

um breve jantar

e, enquanto juntos numa cama

os seus meninos dormem

e, as meninas nas redes estão,

o sertanejo mesmo cansado

pega na sua viola

e, perante um suave luar

canta e toca lindas melodias, de fato,

e, por ser um grande poeta

faz as suas composições no ato.
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CELEIRO BRASILEIRO

O nosso querido Brasil

é um grande produtor

de alimentos no mundo,

por isso se tornou

no segundo maior exportador

tanto de gordura animal

como também das inúmeras frutas

e vegetais que produz.

Daí ser mundialmente conhecido

esse nosso celeiro brasileiro,

por isso não fazer nenhum sentido

a fome realmente existir

nesse imenso paraíso

onde tudo dá sem resistir

graças ao excelente solo que temos

permitindo isso se conseguir.
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DISCÍPULOS DO MAL

Fico tanto abismado como totalmente revoltado

quando escuto ou vejo pessoas muitas vezes

de relevo pregando abertamente o mal.

Porque em nome de Deus muitas vezes

esses seres falam o que acham devido às suas

filosofias religiosas ou até mesmo como veem

as suas políticas ideológicas, que na realidade

em nada têm a ver com o que representam

por serem discípulos do Deus vivo

que, quando vos analiso então claramente vejo

que, em vez de abraçarem o povo

espalhando amor, esperança e sinceridade

como Lula faz com toda naturalidade

por ser um homem enviado por Deus,

mentem e espalham o ódio, daí me impressionar

com essa realidade pela nua dualidade

que, abismado vejo de verdade na mídia se propagar.
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TENTANDO ENTENDER A LÓGICA

Quem segue aquele olítico tem, de fato,

de gostar da mentira e ser um desgraçado,

porque para que um ser Oficial do exército

ser expulso dessa Instituição, como também passar

décadas como político e não pensar

nem no avanço do povo nem tão pouco

no seu próprio país é claramente um destronado

e, jamais deveria ter chegado a presidência

desse amado país que, literalmente destruiu e fim.

Portanto tentar entender essa sua lógica

basta simplesmente ver a sua história

qual, claramente nos mostra ser um fascista,

miliciano e perdedor, pois isso é o que a realidade

me mostra desse ser cuja lógica aponta ser

de um grande perdedor.
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DESTINO SOCIALISTA

O destino dessa república é claramente o socialismo

democrático e ativo digo, para assim por fim,

colocar um ponto final nas mazelas que se espalham

nesse país, de fato, por não ter sabido

nem tão pouco entendido que, para se naturalmente

gerar educação, saúde e trabalho

o Estado tem de ativamente participar

em todo empreendimento, pois, somente assim

é que se evitam enfim as mazelas rapidamente

se espalharem pela falta de recursos e vontade

dos que elegemos sem cuidadosamente analisarmos

de verdade para, então tudo se mudar

sem atropelos, mas sinceridade,

construindo uma sociedade mais igual

de baixo para cima na realidade,

e não de cima para baixo como fora feito de verdade

e, que não é certo,

por isso tudo agora está a dispencar na realidade.
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A REALIDADE DESSE TEATRO

Essa vida é um teatro

e, virtual, de fato,

como também formada de mitos

e, quando repentinamente descobrimos

que verdadeiramente não somos

quem erroneamente e propositalmente

realmente nos ensinam,

temos que tomar cuidado

para não sermos assassinados

nesse laboratório tremendo!

Onde quem dá as cartas

e, portanto comanda o jogo

não são seres humanos

como erroneamente pensamos

mas sim divinos,

por criarem e assim controlarem

tudo que existe no cosmo, afirmo.
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PESQUISA ALARMANTE

Ontem surgiu na televisão uma pesquisa feita

por um grupo de jornalistas independentes e

desconhecidos por não terem a visibilidade

pelo fato de não trabalharem

em grandes cadeias de televisão.

Mas mesmo assim realizaram uma pesquisa

emocionante sobre a existência de extraterrestres

vivendo entre nós como também que somos

seres híbridos e, por eles criados.
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Essa pesquisa fora feita dividida em três grupos,

religioso, profissionais de diversas áreas

com pelo menos o Mestrado

e os policiais, seguranças e militares,

e o resultado em relação do grupo que não aceita

essa realidade na maioria dos entrevistados

foi exatamente o religioso e cristão,

mas não dentre os católicos,

mas sim dentre os de denominação evangélica,

e a grande surpresa para muitos

mas não para mim, é, que, dentre

os religiosos entrevistados, o grupo que mais

acredita na existência de outras vidas

foi a categoria "other ou outro", que não são cristãos,

quais provavelmente são espíritas

mas, por aqui serem uma grande minoria

são geralmente ignorados,

esse foi o grupo que respondeu corretamente, de fato,

essa realidade que infelizmente

ainda é um grande tabú nessa sociedade.
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ABISMADO

Uma das coisas que mais me abismam

é ver as sempre contínuas divergências

existentes nas pessoas,

humanos e abusados constantemente.

E, o grande motivo para isso

tem claramente a ver com a educação

pois, se realmente fôssemos educado

sendo carinhosamente ensinados

não como meros mitos, mas sim com fatos,

então essas tolas brigas não existiriam

e, naturalmente seríamos

realmente pacíficos e bem avançados

e, livres dessas estúpidas divergências

que, evidentemente mostram

o quanto que somos atrasados.
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PROJETO AQUÁRIO

Dentre as dezenas de projetos secretamente

elaborados pelos Estados Unidos, de fato,

quais produziram milhares de páginas

discretamente ao domínio público colocados

francamente para mim, o de maior relevância

é naturalmente o Aquário, porque além de ter sido

criado com a Aeronáutica, CIA e a NASA,

claramente em suas narrações

relata que os Estados Unidos já está presente

em 22 diferentes sistemas solares

e, em direto contato com diferentes civilizações

quais, não dizem em que planetas

mas em suas linhas atestam

que, com a ajuda desses avançados seres
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construíram três tipos de aviões

que ao atingirem grandes alturas criam diferentes

sons, que muitos agora estão reportando

por todo lado desse planeta,

a razão disso é porque navegam com o ar

e, porque usam a tecnologia quântica,

sobrevoam nesses tuneis invisíveis que formam

encurtando assim em anos a sua viagem

que, pelo menos foi assim que fora dito,

conseguem fazer em um dia o que levariam

mil anos de verdade,

pois junta vibração com gravidade

e, é exatamente assim que também viajam

esses seres extraterrestres que os americanos

essa avançada física ensinaram e,

que até já fazem comércio

trocando coisas que precisam, de fato.



122

SALMO 101

É interessante observar que a CIA gosta de colocar

títulos religiosos em documentos outrora secretos

mas, que agora estão sendo lidos pelo público

por se encontrarem no seu domínio.

Provando pelo menos para mim, que eles associam

livros bíblicos dando assim uma misturada em tudo.

Salmo 101 claramente relata que, pelo que entendi

está contido no "Projeto Aquário", narra que

somente nesse sistema solar intitulado via láctea e,

onde residimos se encontram 176 diferentes

civilizações dentre mais de três trilhões de galáxias

existentes somente nesse universo

dentre bilhões de outros sistemas solares

quais, os Estados Unidos já conhecem 22.

E, acreditem ou não já estão fazendo comércio

com essas civilizações.

Esse documento também atesta que os Estados

Unidos em parceria com esses seres

extraterrestres está viajando em três diferentes
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aviões elaborados em parceria com esses seres

e, por agora conhecer essa nova física

relacionada com o quantum, através de frequência,

magnetismo e vibração abre tuneis invisíveis

que diminuem as distâncias que tem para no universo

viajar usando apenas o ar e realizando o percurso

quando comparado ao que entendemos

e, por isso chamamos de tempo em mil,

ou seja, se usassem a física pelo mundo conhecida

para poderem chegar num planeta que querem visitar

por causa da sua distância levaria mil anos

mas, com essa nova física apenas um.

É assim que esses avançados seres viajam

e, de acordo com o mesmo documento

são intitulados "EBANS",

sigla para extraterrestres biológicos entidades,

estão espalhados em diversos planetas

e, foram eles quem o humano criaram

com exceção dos asiáticos,

elaborados por seres répteis e super avançados.
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BELÍSSIMO SER

Estou super orgulhoso

de ser brasileiro

e, ainda mais por ver

o quanto é belo esse ser

que, já foi e em breve novamente

será o nosso Presidente.

Porque Lula sempre demonstrou

ser uma pessoa brilhante

e, o legítimo quadro do nordestino,

humilde, lutador e sabido

e, o motivo que ainda são pobres

é devido à falta de oportunidades

que, na realidade só tiveram

durante o seu magnífico governo

que deu oportunidades a todos

daí ser super querido

e, apesar da sua idade

irá por grande margem vencer de novo

por naturalmente merecer

guiar o nosso povo e ser

Presidente desse gigante de novo.
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VIDA NA RUA

É totalmente inaceitável

um país grande e rico

como é no caso do Brasil

viver numa total destruição

causada por seres golpistas

e, que destruíram a nação.

Porque é realmente duro se ver

tanto crianças como velhos

vivendo no abandono nesse imenso país

que, quando Lula era presidente

a economia chegou a ser

naturalmente a sexta do mundo.

Portanto vamos reverter esse triste quadro

desbancando o grande culpado

que é esse genocida atual,

porque ao elegermos Lula

rapidamente o país reconstruiremos

e, evidentemente que voltaremos

tanto a crescer como anular

a fome e a mendigagem

que agora aqui está.
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BURACOS NAS RUAS

A maior prova do desprezo

desse horrível governo

como um cartão terrível

para os turistas que ainda nos visitam

devido às ruas serem esburacadas

por isso os cadeirantes

quando têm de sair

amargam também essa realidade

de um governo que só pensa em si próprio

estão no terrível estado

que, tanto as ruas

como as estradas se apresentam,

tornando-as assim super perigosas
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O FIASCO DO CELIBATARISMO CLÉRICO

Essa foi a mais absurda

como também estúpida lei

por essa denominação religiosa criada

por ir diretamente contra a natureza

pelos nossos elaboradores criada

para, que assim reproduzindo

pudéssemos aumentar tanto a nossa raça

como também nos satisfazermos

e, assim felizes sermos,

portanto atiraram no próprio pé

causando assim uma desgraça comprovada

nessa Instituição de histórias vastas

e, pelo ângulo artístico, grande graça.
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CHURRASCO DOMINICAL

Aproveitando depois das chuvas

um dia de domingo fantástico

ao lado da piscina, é claro,

passamos um domingo espetacular

com cerveja e muito churrasco

enquanto ao mesmo tempo ouvíamos

os belíssimos cânticos dos pássaros

que também o dia curtiam

e até mesmo dançavam em peno ar

sob o céu azulado

e, totalmente iluminado

pelo sol que insistiu em hoje brilhar.

GRIPES EPIDÊMICAS

Temos de tomar cuidado com a nossa higiene, de fato,

mas também evitarmos contatos com multidões

que muito bem podem transmitir

e, assim literalmente causar grandes epidemias

que, se não tomarmos os devidos cuidados

podem até naturalmente matar, é claro.
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FUMAÇA NO AR

As vezes os incêndios surgem

provocados pelos raios

contanto pela própria natureza,

já outras vezes por fogo propositalmente posto

na errônea forma de protestar

algo que obviamente do governo discorda,

mas, outra razão desses fogos ocorrerem

tem a ver com a alta criminalidade

existente aqui de verdade

e, que assim deixam no ar fumaça

tornando a todos difícil se respirar.

BANDIDOS

O Rio da minha época não era nem violento

nem repleto de bandidos e, apesar de existirem

os chamados malandros, na realidade se integravam

com quem estivesse ou nas ruas ou nos bares

e, discretamente nos pediam tanto bebida

como cigarros, porque não eram bandidos

mas sim malandros, e assim existiam na realidade.
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FATOS QUE MUITOS AINDA NÃO SABEM

O que muitos seres nesse mundo

realmente ainda não sabem

é, que, nos Estados Unidos

existem milhões de pessoas aderentes

tanto ao Partido Comunista

como também ao Socialista

e, essa é a realidade que a propaganda

anti-esquerda esconde de verdade.

E, apesar dos seus maiores partidos

serem o Democrata e o Republicano,

de acordo com a mais recente pesquisa

daqueles que nasceram a partir de 1990,

portanto dos jovens desse país,

mais da metade claramente declararam

verem com bons olhos a esquerda, de fato.
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RUMO TORTO

Ao preferir seguir o fascismo

esse atual governo brasileiro

está claramente seguindo

um rumo torto,

basta pararmos e olharmos

para o nosso próprio recente passado

que, logo então veremos

os terríveis erros cometidos

pois, tantos destruíram

nos seus horríveis atos

tanto de desumanidade

como pela incrível brutalidade

pela polícia e as forças armadas

que, em vez de nos protegerem nos matavam,

por isso me tornei esquerdista

Democrata Socialista, de fato.
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VAMOS RECONSTRUIR

Vamos reconstruir

o que esse corrupto governo destruiu

e, por cima ainda insistiu

continuar no anonimato

pensando que somos estúpidos

e não vemos o terrível dano

cometido contra todos nós, de fato.

por isso serás derrotado

na eleição desse ano,

pois o povo está injuriado

com o péssimo tratamento que teve

do seu corrupto governo

que tudo está vendendo

e, literalmente aos retalhos.
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PERÍODO HISTÓRICO

Esse atual período histórico

totalmente turbulento

será definitivamente visto

pelos sábios historiadores

como também pesquisadores

como um tempo realmente negro

por nada de bom ter sido feito.

Mas, por infelizmente esse período

fazer parte da nossa história

então, isso tem de ser dito,

pelo aspecto tanto jurídico

como em relação do científico,

foi realmente um tempo perdido

que, assim, lamentavelmente enfim

ficará escrito para sempre na nossa história

como um período de destruição,

portanto sem luz nem glória.
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VASOS DE BARRO

Fiquei realmente admirado

com as belíssimas pinturas feitas

nos vasos de barro vendidos na feira

realizada nesse bairro todos os sábados

que me deixaram encantados.

Porque tanto as escultoras

como as magníficas pintoras

ainda totalmente desconhecidas

fazem um trabalho extraordinário

e, apesar de serem viúvas

devido à violência na zona rural onde residem

com os seus inúmeros filhos,

há quase cinco anos decidiram

viver juntas num grande barracão

onde tem um vasto balcão

onde trabalham com o imenso barro

existente em toda essa região.

Vasos de barro que me deixaram

verdadeiramente impressionado

com a sua fantástica arte por saberem, de fato.
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VILA VELHA

Quando ainda era um adolescente

morei num bairro intitulado Engenho do Meio

situado na cidade de Recife e, periférico, de fato.

Por isso quando leio ou escuto os diversos

problemas com a periferia totalmente relacionados

não me surpreendem, de fato, pois cresci vendo

a violência principalmente na área mais antiga

e, batizada de vila velha que fora feito

para as lavadeiras, no meu caso residia na Vila Nova,

para os seus modestos padrões

considerada moderna e avançada

mas, em prol da realidade ambas não valiam nada,

daí a maioria da meninada tornou-se delinquente

e terminou mais cedo dentro das valas

devido à grande pobreza que ali reinava.
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PELA ÓTICA DE FORA

Analisando essa invasão russa

que decorreu numa guerra

e, olhando-a pela ótica de fora

vejo que se não ocorrerem surpresas

será obviamente longa e, com isso digo,

além do perigo dela virar em uma guerra nuclear

vejo também o fato da Rússia se tornar

tanto desacreditada como bem mais fraca

e, é exatamente aí onde está o grande perigo

pois, para não ser desmoralizada

perante o mundo afirmo,

corremos o risco de terminarmos pagando

por causa da inflação cara por alguns anos.

Porque se esse conflito terminar nuclear

então todos desse planeta irão se passar

e, apesar disso ser possível,

francamente não paro para essa possibilidade

na realidade profundamente pensar

porque tudo ficará destruído

no caso de termos um conflito nuclear.
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TRAPEZISTA

Apesar de ainda ser totalmente desconhecido

me considero ser, afirmo

realmente um grande trapezista

pelo simples fato

de ser pobre e deficiente visual

mas, nas cordas dessa vida

ser bamba, de fato,

devido aos constantes malabarismos

que, naturalmente tenho de fazer

para então poder viver

daí, naturalmente me considerar

ser um grande artista

lutador, curioso e trapezista,

por isso me orgulho, é claro.
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LUZES ACESAS

Não existem mais motivos

nem tão pouco mentiras

que, agora impessam

que as luzes voltem a se apagar

graças à triste realidade

do racismo que na verdade

em breve nos deixará.

Por isso as luzes irão

de agora em diante continuar

com toda naturalidade acesas

para, assim darem a certeza

de todos poderem se educar,

porque de agora em diante

tudo realmente mudará

pois, todos verdadeiramente terão

as oportunidades que não tive

e, com esses investimentos precisos

a nação definitivamente crescerá e será

a que sempre sonhei afirmo,

democrática socialista e educada

pelos seus filhos cuidar.
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A RELIGIÃO

Não se enganem com as mentiras e manipulações

pela religião cautelosamente contadas

como também em suas dogmas narradas

pois, nenhuma religião salva, muito pelo contrário...

aliás por toda a sua história de ignorância,

perseguições e brutalidades o rastro que deixou

desse cenário está nas suas guerras e inquisições

que ocorrem até os dias de hoje, de fato.

Acredito existir um Deus que, muito bem

pode existir interligado e, que, verdadeiramente

salva, quanto a gente que criou a filosofia

da religião o que tenho a dizer é que

fazem isso para ricamente viverem,

porque é tudo manipulação e poder

as custas daqueles que sem terem saber

acabam aprisionados e escravizados

com as suas mentes lavadas, como também

totalmente fanáticos, portanto radicalizados

graças a essas seitas

que de Deus, francamente não têm nada.
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O BRASIL ACORDOU

Estou muito feliz

ao ver os movimentos sociais

nas ruas desse magnífico país

exigindo os seus direitos

e, com isso mostrando um quadro

que, para mim está claro,

porque finalmente o seu povo acordou

e juntos estão revindicando

o que há muito que já deveria

em lei ter sido aplicado,

pois pedem educação e saúde para todos

gratuita, é claro,

baseando-se na nossa constituição

que nunca saiu do papel, de fato,

pois querem crescer

serem Doutores e terem poder

e, por isso estou super feliz,

porque esse foi o Brasil que sempre sonhei

socialista e super educado.
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LÁGRIMAS E RISOS

Acho fascinante de verdade

ver a dualidade

existente nessa vida

e, com toda naturalidade

daí chamá-la de teatro

devido aos sempre presentes dramas

contidos nela de verdade

quais, algumas vezes provocam risos

já outras lágrimas,

tão grande é essa complexidade

de vida comumente chamada de verdade

e, embora sabermos que tudo passa,

as lembranças sempre ficam

em nossa memória marcada

tanto das lágrimas como dos risos,

sentimentos marcantes e por nós vividos

nesse teatro de terror misturado com a graça.
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AXÉ COM JESUS

Achei super interessante

uma candidata política

naturalmente se identificar

como uma mulher negra esquerdista

representando o PT

e, abertamente falar

axé para quem é de axé

e amém para quem é de amém,

e no final do seu breve discurso

realmente ambos juntar

quando sabiamente falou

para o seu rápido discurso encerrar

essas mágicas palavras;

axé em Jesus que tudo dá.

Acredito que essa candidata irá ganhar

tanto pela sua visão democrática socialista

como por claramente entender

não ser a denominação religiosa que nos

guarda e olha, mas sim, Deus que tudo dá.
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ABUSOS MENTAIS

Precisamos ter muito cuidado

tanto com as palavras ditas

como também com os nossos atos,

porque se forem violentos

marcarão não somente o corpo

mas também a mente

e, clinicamente já está constatado

que, quando as palavras são mal ditas

machucam realmente a mente

e tornam-se em terríveis abusos

que, se não forem logo sanados

como, rapidamente tratados

virarão em profundas feridas

que lhe prejudicarão, de fato.
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CHARUTOS CUBANOS

Devido ao embargo ilegal a Cuba introduzido

pelos Estados Unidos incluindo a sua ocupação

numa grande parte de sua ilha onde há uma prisão,

a sua maior forma de produção juntamente

com o açúcar vindo dos seus canaviais

são bloqueados e só exportados para outros

países, de fato, daí ter ficado surpreso quando vi

latinos-americanos em Miami fumando

charutos que me disseram serem cubanos

mas, para que isso pudesse ter acontecido

e, mesmo em Miami morando tiveram de lá

viajarem até Toronto, portanto até o Canadá

para poderem até Havana chegar,

tudo graças ao embargo, é claro,

e só fizeram isso por serem artistas,

pois são grandes músicos e, contanto conhecidos

do enorme povo latino que aqui está.
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COISAS DE FANÁTICOS

Tinha um amigo

que já retornou ao seu país querido,

que era realmente fanático

pela monarquia, de fato,

e, certa vez lhe perguntei

se ele se lembrava de algum bem

que essa nobreza tinha feito

realmente pelo povo

pois, como socialista vos detesto.

Além de nada poder me dizer

deixou de falar comigo

e foi para o seu Portugal querido,

Açores, digo.
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MENTE DOENTE

Devemos continuamente

tratar bem a nossa mente

para então naturalmente

podermos evidentemente

vivermos uma vida livre

e, saudável sempre.

PERSONALIDADES ARTIFICIAIS

Fico realmente perplexo

ao claramente ver

o quanto os políticos

são totalmente artificiais

e, portanto mascarados,

mesmo sendo personalidades

de países bem mais avançados

e, essa é a realidade que vejo

nesse mundo realmente conturbado

graças aos contíniuos problemas que criam

para depois olharem de lado.
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AQUILOMBAMENTO POLÍTICO

Os políticos agora estão fazendo

ou, pelo menos tentando

corrigirem os seus grossos erros

feitos no passado

onde realmente temos, de fato,

a maioria da nossa sociedade

verdadeiramente escura

porque, de acordo com o senso

o nosso país entre negros e pardos

tem a maioria da população

daí fazer nexo politicamente lhe aquilombar

pois esse é o nosso real retrato

e, por isso, todos têm naturalmente que aceitar

ou seja, que, após essa eleição se realizar

a maioria dos congressistas serão negros

e, portanto justamente representarão

a aquarela da nossa terra

porque o Brasil é negro, e, é exatamente

isso que o senso atestou e atesta.
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CONTRADIÇÕES

Nas narrativas bíblicas

encontramos no "livro da criação"

intitulado Gêneses,

que somos todos frutos de Eva e Adão,

revelando portanto desde o início

terríveis contradições digo.

Porque nem o homem por dentro

nem tão pouco o de fora

realmente são iguais,

pois o seu próprio DNA prova

como também a sua pele

tanto pela cor como pelo tipo

serem totalmente diferentes,

levando-me a crer que realmente

somos frutos de várias criações

elaboradas por diferentes "deuses",

ou, se assim preferirem "extraterrestres",

e, continuamente,

pois esses seres criam sempre

por todo o cosmo constantemente.
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PROMESSAS

Desde criança que escutei

promessas serem para os santos

mas, agora estou sabendo

graças às minhas meditações,

que eles já estão fartos

pelas mentiras ditas, de fato,

como também estão chateados

pelo grande número dessas petições

soltadas ao vento

porque no íntimo os seus intentos

portanto as suas intenções

não têm fundamentos

e, portanto razões,

pois só pensam em si mesmos

daí o grande saturamento sentido

pelos santos afirmo,

por não encontrarem soluções.,

daí simplesmente no ar soltarem as suas orações.
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ARMADA NO CÉU DE SÃO PAULO

Recentemente foram vistos

realmente inúmeros discos

de cor cinza metálico

em grande grupo trafegando

portanto uma verdadeira armada,

no céu de São Paulo

a nossa querida Eldorada.

Muitos, de fato, viram

por isso fotografaram

como também filmaram,

tendo com isso esse fato documentado

sobre essa inesperada visitação

não apenas de um disco voador

mas de uma incrível armada

que, silenciosamente chegou

e, da mesma maneira partiu

da sua clara observação

dessa selva de pedras digo.
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CENAS QUE NUNCA ESQUECI

No humilde bairro onde vivi quando mamãe

do seu pai recebeu a sua casa de vila e conjugada

em Recife, tínhamos duas vizinhas viúvas

por tuberculose terem cedo perdido os seus árduos

trabalhadores, que deixaram inúmeros filhos

com uma miserável pensão que realmente não chegava,

por isso todos faziam bicos, mesmo assim nada tinham.

Mas durante as tardes quando a maioria dos filhos

estava na escola, para o muro ao lado cujas

propriedades dividiam, íam pontualmente fofocar

e, até mesmo do padre onde aos domingos,

juntas com os seus filhos íam, porque até mesmo

a igreja as ajudava, apesar dela mal falarem

devido à falta de escolaridade que tiveram,

portanto de oportunidades num tempo

onde a mulher ainda era vista além de objeto

sexual uma simples vassala, porque esse era o normal

desse complexo e absurdo ritual de senzala.
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LEVANTE VERMELHO

Estou totalmente radiante

por ver esse maravilhoso momento

político que estamos passando

por claramente ver

a força e querer do povo

que, realmente cansou de sofrer

e, por isso tem desgostos pra valer.

Acontece que agora

estão mais amadurecidos

e, por isso aprenderam

a não ter mais medo

daí estarem tanto unidos

como verdadeiramente decididos

em democraticamente causarem

esse levante vermelho

que para sempre mudará essa nação

porque claramente trará saber e crescimento

que sei a todos orgulhará

sem brigas ou lamentos

pois, verdadeiramente nos beneficiará.
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DEPOIS DA ELEIÇÃO

Quando essa eleição terminar naturalmente

que irei celebrar mas, nem irei me calar

nem tão pouco parar com as minhas atividades

literárias espalhando pro mundo a realidade

que, realmente sempre sonhei em naturalmente ver

esse gigante evidentemente crescer e, portanto

se posicionar dentre os três maiores países do

mundo, China, Estados Unidos e nós

bravos guerreiros brasileiros, e isso não é fictício

mas sim, totalmente possível,

mas realmente só ocorrerá se a inclusão social

continuar para, assim, todos da universidade

se formarem e, contanto se educarem

criando uma nação que na realidade

sempre sonhei de ver nesse patamar chegar

e até mesmo ultrapassar, se nessa política de

inclusão e socialista o Brasil continuar.
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INDIGNADO

Estou totalmente indignado

com a atual situação do Brasil, de fato,

qual devo exclusivamente ao presidente

por ter uma mentalidade super atrasada,

ser miliciano e totalmente fascista

além de corrupto e mentiroso,

por isso o país se encontra nesse poço

porque tem como líder

uma pessoa que além de não saber de nada

não se interessa pelo bem do povo

nem tão pouco pela nação

pois só trouxe desunião

daí literalmente estar indignado

com o atual estado em que se encontra

essa magnífica e gigante nação.
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