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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 72 obras poéticas
incluindo esta que ora é lançada 73, 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 -



5     Silvio Parise

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)
VII Prêmio Literário Gonzaga de Carvalho - ALTO - Poesia -
"Armário do terror"  - Menção Honrosa (2022)
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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
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115 POEMAS
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AS IGREJAS DE HOJE

Em vez dos sacerdotes realmente se importarem

dos seus rebanhos abraçarem dando as costas

para o mundo, estão realmente agindo

como se fossem políticos e, por isso os seus

juramentos confessados a Deus estão destruindo.

Porque as igrejas de hoje sujaram o templo

que deveria ser sagrado trazendo para dentro

das igrejas o lixo existente no mundo

e, nesse louco processo realmente abriram

as portas não apenas para a manipulação

como também à corrupção, permitindo com isso

o livre acesso dos demônios para nelas se sentarem

no púlpito onde deveria estar o Espírito do Altíssimo

que, porque nesse estado não comunga

então vemos esses sacerdotes em todo tipo

de crimes envolvidos por terem decidido o mundo

seguir, perdendo assim os reais poderes

que só vêm de Deus, afirmo.



19     Silvio Parise

IMPOSTORES

Quando alguém se diz ser um pastor

mas é encontrado carregando

barras de ouro com a bíblia misturando

drogas ou munições e armas

então terei de dizer

que esses seres são impostores

e, participantes de quadrilhas organizadas,

por isso Jesus Cristo nos ensinou

para testarmos constantemente a sua Palavra,

porque as religiões estão realmente cheias

de falsos pastores e profetas

usando o nome de Deus

para ilegalmente enriquecerem

na ilusão que têm poderes

por ilicitamente terem se tornado ricos

nessa breve vida

e, com isso perdido

a existência eterna, digo.
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A PALAVRA

Quando se é honesto

e, portanto real,

a palavra não tem curvas

nem tão pouco paradas

porque ela é francamentemente dita

portanto diretamente expelida

na nossa estrada

por sermos seres reais

e a ninguém dever nada.

AMBIENTE DE ÓDIO

É francamente chocante

realmente analisarmos

todo esse ambiente criado

através do racismo, sexismo e o ódio

que nada de bem traz, de fato,

além de terríveis traumas

e inúmeras valas

para ambos lados.
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O PARAÍSO PERDIDO

Aprendi com o tempo a gostar da política

e, como sou um eterno curioso passei

a profundamente pesquisar e, portanto analisar

em nossa história global tanto os principais

eventos no mundo ocorridos como também

os movimentos sociais e políticos,

assim como os principais partidos políticos

mundiais e, cheguei à sensata conclusão

que o magnífico socialismo é o paraíso

perdido que, felizmente agora

está sendo largamente comentado

por já ter sido imensamente estudado

e, por vários ângulos analisado

e, assim verificado ser o melhor e

mais prático sistema político, por permitir

ao governo cobrir tanto na saúde como

na educação os seres, sem discriminação

daí no mundo estar retornando, digo.
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À BEIRA DO ABISMO

Nesse atual presente estamos infelizmente

à beira do abismo se esse terrível fascismo

realmente me surpreender como

até agora me surpreendeu e, portanto

essa eleição no segundo turno vencer,

caso que acho improvável

mas, que mesmo assim continuará

infernando o nosso cotidiano

pois, o que esses racistas e fascistas

realmente querem é destruir literalmente

os pilares das nossas recentes instituições

democráticas construídas com muita luta

e sangue devido a uma causa nobre

chamada de democracia,

porque sofreram no passado os terrores

da ditadura que é o fascismo, é claro.
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POVO GUERREIRO

Não é por ser brasileiro

nem tão pouco preconceituoso

que verdadeiramente amo

o povo brasileiro

mas sim, pelo fato

de serem guerreiros corajosos

e, assim defenderem

esse magnífico gigante

apesar do grande sofrimento

na maioria de nós sentido

graças às constantes discriminações

por causa do racismo, de fato.
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PENSADORES DO MAL

Existem infelizmente seres

cujos mórbidos prazeres

são realmente faz

somente o mal

por serem masoquistas

psicopatas e extremistas,

por isso lamentavelmente

temos tantos problemas

incluindo violências

que, quando não alejam

ou até mesmo matam

terrivelmente traumatizam

seres que por isso

literalmente se afastam

viajando para outros lugares

ou, que acabam prisioneiros

em suas próprias residências

graças a esse tipo de mentalidade

portanto triste realidade.
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AS IGREJAS DE HOJE

As igrejas de hoje além de estarem totalmente

politizadas e serem uma grande marmelada,

são também um enorme negócio cujas

denominações têm filiais até mesmo

em outras praças portanto outros países,

mas o que nunca perderam foi realmente

a velha tática de ensinarem aos seus fiéis

que têm as suas mentes lavadas e, por essa razão

se tornam fanáticos, a verem diabos

em realmente tudo que seja diferente do mundo

que elaboraram para manipular e, assim dominar

mesmo apresentando narrativas erradas

porque, quando as analiso então logo vejo que

o seu deus além da fama e poder que está

no dinheiro tem mais nada,

pois essa história que gostam dos pobres

não passa de uma grande farsa,

pois para eles estão criando fortunas

em troco de muita conversa furada.
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TEMPO SOMBRIO

Quando uma nação

através do seu presidente

e o seu parlamento

criam decretos para cortar as verbas

outrora votadas tanto para a merenda escolar

como também para todo o sistema

da cultura e da educação

obrigando escolas, colégios, cursos técnicos

universidades e bibliotecas públicas

pela falta de dinheiro fecharem

então essa nação literalmente ficará no escuro

e, nesse absurdo viverá

totalmente cega e atrasada

por não ser iluminada

pelo conhecimento que tudo dá

e, se o sistema for democrata socialista

então recebemos de graça.
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A CANOA ESTÁ FURADA

Estavam todos totalmente animados

apesar das contínuas corrupções

como também grandes farras

até que chegou a eleição

revelando também sem compaixão

que, a canoa em que estavam

realmente está furada

e, por isso muitos já a deixaram

porque literalmente já começou

a entrar bastante água

e, com isso sinalizando

ser apenas uma questão de tempo

para, naturalmente se afundar

e, pelo menos de minha parte

em nome da verdade, sem lamentos.
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BRIGAS BANAIS

Enquanto continuamos brigando

em batalhas totalmente tribais

outros povos bem mais avançados

à distância nos olham realmente apavorados

com a nossa mentalidade

como também comportamento

totalmente inaceitável por naturalmente

serem civilizados, é claro,

daí horrorizados nos verem, de fato.

CAPITALISMO

Por ter se tornado um sistema

abusivo, o capitalismo se tornou

em um sistema totalmente escravo

onde a grande maioria arduamente

trabalha em troca de migalhas

enquanto a minoria comanda

e, torna-se cada vez mais farta,

daí não ser um sistema sustentável

por criar desunião e desgraças.
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INFERNO

Assisti um documentário

sobre o cotidiano

que os favelados passam

tanto dentro como fora

das favelas onde residem

tanto na cidade do Rio como em São Paulo,

onde incrivelmente são cassados

tanto pela polícia como também as milícias

nesse constante e contínuo

jogo perigoso do tráfico

onde de tudo é literalmente vendido

e, nesse inferno, de fato,

preciosas vidas acabam perdidas

pelos vícios ou as mortes

ocorridas quase diariamente

revelando-nos um triste fato

com imagens explícitas desse inferno

que tantos procuram fugir, é claro.
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COMO DOMAR OS LOBOS
NO CAMPO POLÍTICO

Apesar dessa vida ser complexa

e, realmente repleta de labirintos,

procuro naturalmente vivê-la

portanto sem a ajuda de vícios

totalmente artificiais

e, que realmente fazem

todos que lhes abraçaram

dependentes se tornarem

e, com isso totalmente escravizados.

E, embora muitos culparem os políticos

por não gostarem de responsabilidade

nem tão pouco de disciplina,

a minha fórmula para domá-los

é realmente muito simples,

basta quando chegar a eleição

nesses lobos políticos não votarmos,

afinal de contas é bem melhor se ter um

senado repleto de lebres e ovelhas

do que de raposas e lobos, de fato.
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ALIANÇAS POLÍTICAS

Acho o nosso ex-presidente um grande

estrategista pois, ao fazer alianças políticas

tanto ficará mais forte como também

aumentará a bancada dos partidos aliados

como lhe ajudará, de fato,

mais facilmente a eleição ganhar

devido ao grande número partidário

que arrecadará votos para o seu lado

e, com isso permitindo

presidente da nação se tornar.

A ELITE MUNDIAL

A elite mundial não tem nem coração nem

alma e, apesar de possuir uma consciência

usa apenas para os seus próprios benefícios

por claramente ser egoísta

é totalmente abusiva, pedante e racista,

por isso não é humanista como tinha

a obrigação de ser devido ao grande poder

que exerce literalmente nas nossas vidas.



32    Silvio Parise

TERRORISMO VIRTUAL

Com a tecnologia virtual

chegou a digitalização

qual, podemos rapidamente espalhar

automaticamente para todo o mundo

trazendo com isso grandes benefícios

mas também problemas,

porque existem os terroristas

que lamentavelmente fazem tantos estragos

com as suas mentirosas narrativas

com o seu terrorismo virtual

qual, tem de ser rigorosamente punido

e leis no mundo criadas

para combater esse fato

crescente atualmente

e, que tem urgentemente de ser eliminado.
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LEITURA POLÍTICA

Apesar da política ter se tornado

nessa era moderna mais difícil

da gente claramente entender

devido à grande polarização

juntamente com o analfabetismo,

a leitura que tenho nesse momento

é que, a esquerda brasileira irá vencer

e, quando a página política for virada

então naturalmente conheceremos

com muita graça a nova constituição

política e as suas narrativas

que sei serão vastas, digo.
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VIVA O NORDESTE!

Nasci no Rio de Janeiro

Estado que naturalmente amo, é claro,

mas vivi toda a minha juventude em Recife,

porque com poucos meses por mamãe

para lá fui levado, por isso conheço tanto

o Nordeste como o sofredor e trabalhador

povo nordestino e, sendo assim afirmo,

serem quase todos esquerdistas digo.

Não esquecendo que foi lá naquela vasta

região quando ainda um adolescente vi

os abusos da ditadura militar

daí também a esquerda abraçar

e, quando votei pela primeira vez optei

pelo MDB, mais tarde abraçando o PSB -

Partido Socialista Brasileiro, por isso

tanto o Nordeste como os nordestinos

irão ajudar a eleger Lula como presidente

pois estão cansados do fascismo

que sempre lutaram contra, digo.
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GESTÃO REVOLUCIONÁRIA

Quando Dilma era presidente

e, portanto antes do terrível golpe,

ela claramente administrava uma gestão

revolucionária, mas não no sentido de

ser armada, muito pelo contrário...

porque o que a Dilma tentou real e

pacificamente fazer foi literalmente

criar paz e união em toda a América Latina,

estreitando os laços tanto culturais

como naturalmente comerciais

na tentativa de criar um novo grupo

nos padrões da União Europeia

para, assim dar uma maior sustentabilidade

sócio-econômica-política,

mas lamentavelmente fora afastada

pelo golpe que tanto prejudicou o país

apesar de ter sido baseado numa farsa

qual, somente agora entendemos o seu fim.



36    Silvio Parise

CONTRA TUDO E TODOS

Estou realmente abismado ao ver no país

onde nasci e, por vinte e dois anos vivi

se tornar em apenas duas gerações

numa nação de fanáticos tanto religioso

como político e, por isso lamentavelmente

não conseguem pensar por si mesmos

e, devido a essa estupidez todos estão

pagando caro por esse triste fato,

enquanto isso os seus líderes

grandes fortunas amassam como também

poder, às custas dos milhões que vivem

e dormem nas ruas sem ter alimento

pois, como se fossem animais

são ignorados e massacrados sob esse

fascismo de radicais e fanáticos

que tanto vem sujando e nos atrasando

perante o mundo que nos olha horrorizado.
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SEM O SABER NÃO SE PODE CRESCER

Gente, de uma vez por todas entendam

que nenhuma religião salva

e, francamente o que estou vendo

são mentiras contadas aos leigos

que, realmente não entendem nada

e, por isso facilmente são manipulados

por narrativas que não passam de uma farsa,

porque a religião é uma filosofia

pelo humano elaborada

e, por isso não salva

porque quem realmente salva é Deus

e, se Ele pretendesse que ela fosse criada

então Ele mesmo teria feito

para que assim não terminasse manipulada

e, economicamente usada

como até hoje tem sido feito.
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O PAÍS DOS MEUS SONHOS

O país dos meus sonhos

é um país sem enganos

e, portanto sem mentiras

pacífico e sempre ativo

na cultura que produz bem-estar,

sem a existência de pobres e analfabetos

por ter um governo democrata socialista

e, contanto progressista

onde todos têm trabalho e são cobertos

pelo governo em suas vidas

nas áreas da saúde e educação

e, por isso se respeitam

até mesmo o planeta em que vivem

com intensidade, compaixão e razão.
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ASSIM SEJA

Assim seja pode ser comparado

a um grito, de fato,

mas também pode ser compreendido

a um simples desabafo

por lamentavelmente ver

tanta gente a sofrer

por não ter se preparado

e, cegamente acreditado

nesse atual governo

tanto fascista como comprado

pelos interesses externos

que tanto nos têm prejudicado

pelos terríveis desmontes feitos

e, que tantas vidas arruinaram.
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VOLTAREMOS A BRILHAR

Tenho absoluta certeza

que, devido à nossa grandeza

voltaremos a brilhar

e, sendo assim, voltaremos

tanto a termos no mundo prestígio

como também passaremos a ser

em muito breve a quinta economia mundial

e, por causa do nosso sal

vejo em uma década chegarmos

à quarta ou até mesmo à terceira

maior economia mundial,

alcançaremos isso com suor e trabalho

como também grandes investimentos

que precisam serem feitos, é claro.
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VAMOS TOMAR OUTRO CAMINHO

Sei que não estou sozinho

e, portanto não sou o único

realmente a pensar assim,

porque aliás já estou até mesmo vendo

um gigante movimento

nesse sentido a surgir

na tentativa de liberar

o nosso país do fascismo,

pois tanto veem como entendem

que precisamos urgentemente

um outro caminho tomar

para, assim, naturalmente brilhar

como fazíamos anteriormente

antes do golpe chegar

e tudo que juntos criamos terminar.
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AS MÁSCARAS

As máscaras só são realmente válidas

em tempo de pandemia

ou, para brincarmos o carnaval,

caso contrário passam

a manchar o caráter

por se tornarem abusivas

maldosas como totalmente fora

da natural realidade,

porque ser um mascarado

no contexto dessa verdade

é mostrar verdadeiramente ser

um pilantra de verdade.
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DEMÔNIOS NAS IGREJAS

Muitas das igrejas hoje

não são mais respeitadas

nem mesmo pelos demônios

por naturalmente saberem

que de santas não têm nada.

E, a grande prova

dessa dura realidade

está nos abusos sexuais

como também nas vaidades pessoais

tanto dos padres como dos pastores

que enricam-se às custas

da ignorâncias dos seus fiéis

assim como das grandes quantidades

de contrabando por eles comprados

tanto de munições como de drogas

e, com isso sujando o santuário

assim como permitindo

a entrada de demônios que pintam

e bordam nesse circo, de fato.
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CARCEREIROS DA GAIOLA

A pior coisa que pode acontecer

se você for negro,

é se tornar prisioneiro

e residente de uma gaiola

num país totalmente racista

com tendências fascistas

e, portanto em nada democrático

porque, então, de fato,

os carcereiros geralmente brancos

mesmo que sejas inocente

sempre serás visto como culpado

e, na cadeia sofrerás e comerás

o pão pelo diabo rejeitado.
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TODO MUNDO É CAPITALISTA

Se analisarmos bem

então naturalmente veremos

que todo mundo é capitalista

pelo fato de precisarmos

usar o dinheiro em tudo, é claro,

o que muda são os seus sistemas partidários

portanto políticos,

porque até mesmo os Estados Unidos

está se tornando um país socialista

mas, nos moldes democráticos.

QUANDO O CARNAVAL CHEGAR

Quando o carnaval chegar

irei naturalmente aproveitar

e, realmente me divertir

por ser uma festa de arromba.

Portanto, quando o carnaval chegar

brincarei em vários lugares

por ser de verdade

uma festa popular.
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BANDEIRA VERMELHA

Vibrante e naturalmente marcante

geralmente é entendida

como sendo uma representação de revolta

usada pela esquerda,

mas também de mudanças

integração e combate

em prol das contínuas lutas das classes

em prol de benefícios e melhoras

para as suas vidas na realidade,

daí a bandeira vermelha ser um símbolo

de resistência contra os abusos vividos

qual, já se tornou numa barbárie,

por isso carregamos a bandeira vermelha

por ser um marco da nossa luta

como também da nossa coragem.
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FARSA POLÍTICA

Atualmente não temos governo

nem tão pouco uma administração,

porque o que temos desde o golpe

é uma farsa política que, literalmente

dura até hoje, pois o plano não foi de

melhorar a nossa totalmente frágil

democracia, mas o de sutilmente implantar

no Brasil o fascismo, por isso esses

a todos sempre digo se tratar de uma farsa

política, porque esse sempre fora o intuito

e, com esse atual "governo" de desmontes,

mortes e medo tem claramente mostrado

que a ditadura pretende continuar,

mas não acredito que vencerá nas urnas,

de fato, porque já estamos cansados

de tantas desgraças amargar

em nosso cotidiano sem luz nem ar.
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RESSURGIREMOS DAS CINZAS

Tudo que arduamente construímos

está literalmente destruído desde as básicas

escolas com as suas merendas como até

mesmo as universidades que gratuitamente

nos ofereciam mestrados, pesquisas e

doutorados, sem falar nas farmácias populares

como também os atendimentos em clínicas

e hospitais, de fato, e, se isso não bastasse

frisaram por quatro anos os salários

daqueles que realmente mais precisam

numa demonstração de grande crueldade

e, por não termos trabalho, milhões hoje

vivem nas ruas entregues a essa barbárie

que milhares já matou e mata

e, sem nenhuma punidade, mas por sermos

um povo guerreiro ressurgiremos das cinzas

e bem mais fortes.
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ESTÁ PROVADO

Está provado

em debates com professores

políticos como também sociólogos

que o socialismo democrático

é realmente o melhor sistema político

que se pode confortavelmente viver, de fato,

pela simples razão dos benefícios

a todos gratuitamente dados,

como também nos altos investimentos

na educação, saúde e cultura,

pois sem tal o país fica fraco.
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MAGNÍFICA MULHER

Lendo a sua magnífica biografia

vi ter sido uma extraordinária mulher

num tempo realmente difícil

pois, quando um ser tinha o sexo feminino

automaticamente era vista e tratada

na sociedade daquela época

tanto como sendo cidadã de segunda-classe

como sendo um objeto de cama e mesa

pois essa era a triste realidade.

Acontece que essa judia polonesa

socialista democrata com certeza

intitulada Rosa Luxemburgo não foi assim,

porque além de ser uma feminista

era também uma guerrilheira

tão inteligente que concluiu Doutorado

não na Polônia russa

e, portanto no seu idioma polonês

que naquela época era ensinado



51     Silvio Parise

nas poucas universidades existentes o russo,

mas estudou na Suíça e em Zurique,

contanto na área alemã

e, por causa disso em alemão,

indo em seguida viver na Alemanha

onde profundamente se envolveu

com o socialismo democrático

publicando textos na revista Bandeira Vermelha,

morrendo tragicamente assassinada em Berlin

e, pelos seus próprios companheiros de partido

por discordarem dela politicamente,

causando com isso uma grande ironia

pois claramente com isso deixou

o socialismo que ela tanto amava

numa confusa encruzilhada

ideológica e pragmática,

porque somente agora está sendo entendida

e, portanto ficando mais claro

como realmente Rosa Luxemburgo

do mundo verdadeiramente pensava.
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VIDAS IRREAIS

Analisando muitos desses políticos

que juntos compõem esse infeliz governo

claramente neles todos vejo

um comportamento totalmente irreal,

pois vivem sempre mentindo

como também escondendo

quase tudo que fazem

em seus mundos paralelos

realmente secretivos

e, por isso escuro de verdade,

porque além de não ter claridade

é verdadeiramente misterioso

e, onde o mal reina com toda naturalidade.
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SEQUESTROS RELÂMPAGOS

Fica muito difícil

para um país poder crescer

quando a sua sociedade

constantemente é violentada

com assaltos fantásticos

e sequestros relâmpagos

que, se não forem cessados

além dos trágicos marcos deixados

devido a uma violência desenfreada

que, claramente me mostra

o quanto ainda temos de avançar

tanto na educação como nas oportunidades

que temos a todos de dar

se realmente quisermos a violência

de uma vez por todas sanar.
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MISÉRIA CRIADA

Tanto a riqueza como a miséria

são pelo homem criadas

daí vermos tantas luxuosas mansões

como também inúmeras valas

e, enquanto uns têm os seus próprios

iates, navios ou aviões

os miseráveis vivem nas ruas

e nelas dormem e morrem

sem nenhum direito, de fato,

isso tudo não é fruto da natureza

mas, de quem criou esse sistema

para lhe favorecer e, esse ser tem um nome

comumente dito ser humano e nobre.
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CIRCO POLÍTICO

O circo político já começou

a ficar realmente animado

devido aos eternos palhaços

que verdadeiramente lhe compõem

e, por agora estarmos

na época das eleições

repentinamente tornaram-se

políticos totalmente amigos

e de grandes compaixões,

por isso estão repartindo

a sobra do que roubaram

dos cofres públicos e portanto da gente

cada vez mais violenta e carente

por tudo nos tirarem, de fato.

Com excessão das suas máscaras

que escondem claramente

quem verdadeiramente são

e, nessa eterna confusão

vegetamos sempre.
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PENSANDO EM TI...

Pensando em ti o dia quase todo tive

porque para mim exprimes tanto garra

como valor, oh! Rosa Luxemburgo,

mulher que não viveu no escuro, apesar da

época escura que viveu devido a um tempo

em que a barbárie como agora no Brasil,

estava no seu apogeu de verdade.

Por isso quem pessoalmente lhe conheceu

unanimamente falou ter sido realmente

uma magnífica mulher vivendo fora do

seu tempo absurdamente fascista e machista

que, talvez por isso lhe influiu por ser

uma grande visionária, ajudar a renovar

o socialismo tornando-o democrático e

com isso mais prático para a inclusão feminista,

de fato, tornando-a ainda mais magnífica

devido a esse pensamento de inclusão, é claro.
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VIVA OS PROFESSORES(AS)!

Viva os professores(as)!

Desse país tão judiado

apesar de formoso

no contexto da beleza natural

que, assim se tornou a sua marca.

Marca que essa infelizmente tem

naturalmente dois lados,

porque todo professor deve ser amado

por trazer conhecimento

e não marcado e odiado,

por isso verdadeiramente nunca entendi

essa dualidade, de fato.
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TIRANIA GOVERNAMENTAL

A tirania vinda pelo lado do governo

seria realmente impensável

se verdadeiramente tivéssemos

um governo realmente democrático

mas, naturalmente sabemos

realmente não ser o nosso caso.

Porque o fato de votarmos

e, nem sempre livremente,

não nos dá o direito de dizermos

mesmo que erroneamente,

que verdadeiramente somos democráticos

quando claramente isso não é o fato.

Porque um sistema plenamente democrático

permite o cidadão em tudo votar

e, assim opinar, de fato,
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portanto o que temos é um regime

de capa democrata mas com tendências fascistas

por isso temos tantas tiranias sem punições

por virem dos próprios artistas

que estão no parlamento tudo dirigindo

enquanto o povo faminto

acaba sendo pago para votar sem liberdade

nessa ditadura, de fato,

com aparência de democracia, é claro,

enquanto isso os tiranos pintam e bordam

nesse eterno circo e carnaval

onde os crimes nunca são apurados

devido às manobras de dinheiro totalmente ilegais

e, assim existimos lamentavelmente controlados

sob as barbáries e tiranias em pleno claro.
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REFORMAS AGRÁRIAS

Esse atual governo

vem espalhando tanto mortes como medo

no humilde trabalhador do campo

com a grande farsa

de estar fazendo reformas agrárias

que beneficiarão os mais pobres

quando na realidade

fortalece os já fortes

que são os latifundiários, de fato,

passando com isso títulos de terra

e, portanto das suas propriedades
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mas o que esses trabalhadores não sabem

é, que isso é uma arapuca,

porque se não produzirem

perderão as suas propriedades

que, em troca serão quase dadas

aos latifundiaristas de verdade,

tornando esse esquema exclusivista

no sentido de favorecer esses grandes pecuaristas

como também agricultores

enquanto os pequenos trabalhadores

continuam nesse esquema escravista

e, assim morrem em dívidas

como também grandes dores

devido aos assassinos de aluguel

que nunca lhes perdem de vista.
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MÃES SOLTEIRAS

Desde que aqui existimos

nessa complexa criação

ou, melhor dizendo criações,

que tudo que realmente fazemos

tem a ver com o comportamento coletivo

do que estudamos porque é assim que entendemos

as chamadas tribos de humanos, digo.

Tendo inicialmente um comportamento patriarquista

onde o gênero masculino imperava

graças à força e depois à religião

graças à ignorância, manipulação e farsa,

por isso por milênios de anos

a mulher simplesmente era uma vassala

para os homens numa sociedade

que o sexo masculino reinava.

Daí não ser surpresa vermos

até mesmo nos dias de hoje

algumas famílias tradicionais

ainda terem essa mentalidade escrava
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que, quando uma mulher se torna mãe solteira

é porque ela não presta

e, com isso jogando-lhe a culpa

as crianças que nascem e crescem sem o pai,

quando na realidade na maioria dos casos

o homem lhe usa como se fosse um objeto

de cama e mesa claro,

isso está provado que infelizmente ainda existe

mas, até que tem nos últimos anos melhorado

devido à educação sexual

que ajuda no comportamento,

como também na própria deliberação dos gêneros,

porque também existe esse tipo de problema

que está diretamente ligado com a sexualidade

no sentido de como se veem, de fato.

E, apesar do homem não ser mais a força predominante

nessa criação constantemente em evolução,

mães solteiras por todo lado aparecem

transformando a sociedade e com isso quebrando tabus

verdadeiramente milenares.
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COLISÃO DO CAPITAL E A ESCRAVIDÃO

Temos urgentemente de entender

que, o capitalismo é um sistema

que tem realmente provado

que, devido aos ganhos exagerados de alguns

realmente não se sustenta

por literalmente há muito tempo

estar verdadeiramente quebrado.

E, para aqueles que nisso ainda desacreditam

então basta apenas olharmos e, cautelosamente

analisarmos as mais poderosas nações

para isso verdadeiramente concluirmos

ou seja, o capitalismo está falido, em colisão

com o próprio capital que tanto mal tem criado

por literalmente ter elaborado gerações

de escravos multicoloridas que, por causa

do dinheiro tanto se vendem como se amassam.
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SISTEMA DEMOCRÁTICO SOCIALISTA

Além de ser um sistemo realmente democrático

o socialismo, de fato,

é progressista e inclusivista

daí não ser racista

nem também subalterno

como muitos hoje que estão na praça

criando brigas e desgraças

porque o socialismo é um sistema pleno

e, portanto em sua conjuntura

luta por uma sociedade menos desigual

oferecendo educação, saúde e cultura

e, com isso literalmente permitindo

que todos deixem a pobreza

e abracem o saber, permitindo que

estudem e se tornem profissionais

sempre com a cobertura médica

sem escravidão e com isso

existindo sempre na paz.
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CURRAL ELEITORAL

O Brasil por ser um país racista infelizmente

sempre tratou a maioria dos brasileiros

como se fossem um rebanho de gado

graças à terrível cultura burguesa vinda pela

parte dos coronéis que, inicialmente tomaram

as terras indígenas, de fato, e nelas brutalmente

colocaram escravos que até hoje

lamentavelmente trabalham exaustivamente

mas mesmo assim ainda são roubados,

pois têm de pagar pelos currais onde sobrevivem

e, se isso não bastasse quando chegam

as eleições  são pelos patrões obrigados

a entregarem o título de eleitor para, assim ou

não votarem ou, serem literalmente pagos

para votarem no partido político que “seus donos

gostam”, caso contrário perderão o trabalho

e, com isso morrerão de fome, é claro,

nesse curral eleitoral ainda existente

infelizmente nesse Brasil, de fato.
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NÃO QUEREMOS FASCISMO

Não queremos fascismo

por já termos passado por esse horror,

o que realmente queremos

é um socialismo democrático

progressista e super prático

onde se respeite a liberdade

como também os valores

mas, não apenas de uns

porque tiveram oportunidades

mas realmente de todos!

Porque acreditamos no respeito

como também na educação,

pois entendemos que somente assim

teremos uma mais justa e digna nação.
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DOCUMENTÁRIO POLÍTICO

Vi um magnífico documentário

realizado por brasileiros que, como eu,

migraram para viverem noutros países

embora esse documentário somente apresentasse

dois continentes, de fato,

por serem por nós os mais procurados,

me refiro ao americano e europeu, é claro.

E, confesso que fiquei super orgulhoso

como também até mesmo emocionado

por claramente ver e entender

o nosso dinamismo, de fato.

Porque esse documentário mostrou

não somente o nosso valor como a nossa raça

misturada à coragem
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de irem viver na realidade

em países cuja língua e cultura

são totalmente diferentes da nossa

mas, mesmo assim estudar e se integrar

e, o que achei mais bonito

foi ver os seus filhos, netos e até mesmo bisnetos

falarem o nosso português brasileiro

e, portanto serem bilíngues, de fato.

Porque essas crianças não somente nos dão

esperança, mas também claramente aumentarão

como também fortificarão os laços

sócio-econômico-culturais e políticos

quando as tempestades retornarem

porque retornarão, é claro,

é assim que mostra a nossa história, de fato.
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DEMOCRACIA OU BARBÁRIE?

Estamos numa clara encruzilhada política

ou, se assim preferirem bifurcação,

porque o lado que iremos escolher

nessa importante eleição dependerá

do seu resultado qual, obviamente espero

que usemos o bom-senso votando

na coligação da esperança e, contanto

na centro-esquerda, por optar pela

democracia que só traz união e harmonia, de fato.

INVEJA

Todo ser que verdadeiramente pensa

em crescer terá naturalmente que

abdicar desse terrível mal chamado de inveja,

porque somente assim e, espelhado

pelo cosmo poderá por fim nele mesmo

acreditar e, sendo assim naturalmente criar

sem que outros possa invejar e fim.
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MÁQUINA DE MENTIRAS

Esse atual governo

quando horrorizado lhe analiso

então claramente vejo

não apenas ter sido

em toda história do nosso país

realmente o pior presidente

mas também governo cuja violência

segredos e mentiras infelizmente contagiou

um grande número de seres

que em suas mentiras acreditou

porque esse atual governo se tornou

numa grande máquina de contar mentiras

totalmente descaradas e até mesmo agressivas

por serem uns caras de pau

e, francamente detestarem a verdade,

isso ficou claro no seu mandato miliciano

como também de mentiroso nato.
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BOCA LIVRE

Devido à minha personalidade

como também ideologia política

por naturalmente ser

democrata socialista

e, portanto um progressista,

tenho as minhas opiniões

e, sem mentiras

com a minha boca livre falo

sempre a verdade, é claro,

pois não sou hipócrita

nem tão pouco um idiota

para seguir milicianos racistas

nem estúpido para querer

que o fascismo retorne ao poder.
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PREVISÃO DA QUEDA INGLESA

Acredito plenamente na lei universal

qual, claramente nos ensina

que tudo que aqui fazemos

tanto de bem como de mal

retornará sempre em dobro,

e até mesmo Jesus Cristo

esse realmente magnífico Avatar

fora dito que exatamente isso

francamente a todos falou

e, por isso, sabendo ser correto

naturalmente não me surpreendo

com a quebra e queda

dessa outrora super poderosa Inglaterra,

devido ao que fizeram de mal
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tanto na Europa mesmo como na África,

que agora através da lei universal

como também das suas estúpidas decisões

retornou e está explodindo na sua cara.

Portanto a minha previsão

é, que em breve verão

a saída da Escócia e da Irlanda

do seu desunido reino,

e sendo assim ficarão só

e fora da União Europeia

como atualmente já estão

e, segundo alguns políticos

sem saudades afirmam,

devido à soberba e as injustiças realizadas

principalmente na África.
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MITOS VERSUS FATOS

Coforme crescemos

avançamos e mudamos

e, por isso deixamos de repetir

como se fôssemos papagaios

todas as ignorâncias de décadas ensinadas

por não verem que não passaram

de propagandas minuciosamente programadas.

Me refiro ao Estado chamado Israel

onde muitos abertamente dizem ser

por causa da propaganda religiosa e política

a terra prometida,

e por essa razão muitos falam

que no final dos tempos existirá um êxodo

de judeus retornando para Israel

e, como sou um eterno curioso

fiz uma breve pesquisa

para constatar essa realidade
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e, o que claramente verifiquei

é, que, parcialmente isso é verdade

no sentido que muitos judeus para Israel

estão atualmente indo

mas a média de residência dura menos de um ano,

porque o que realmente está ocorrendo

é exatamente o inverso digo,

porque o número de judeus que de Israel está saindo

é quase o dobro, porque muitos retornam

para os países onde nasceram

enquanto outros estão já há algum tempo

indo para países onde os seus ancestrais

tanto migraram como nasceram

e, o centro desse êxodo ou retorno

tem claramente sido a Europa

e, agora Portugal, de fato,

isso não é mito, mas sim, fato.
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DÉCADA REVOLUCIONÁRIA

Tudo realmente acontece em ciclos

e, portanto dito isso

é exatamente o que estamos vendo

literalmente por todo mundo ocorrendo

e, o motivo disso é porque

estamos passando por um ciclo

de mais uma década revolucionária

literalmente por todo mundo

pois é assim que somos e portanto

por um tempo construímos

e, por outro destruímos,

porque além de sermos violentos

somos também imprevisíveis

e, gostamos de criar tormentos

mesmo que isso não faça nenhum sentido

e, simplesmente aumente

as misérias juntamente com os sofrimentos,

porque de lamentos existimos sempre.
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MONSTROS NO PODER

O que estou vivenciando

e, preocupado olhando

por serem realmente desumanos

mas, que mesmo assim

lamentavelmente chegaram ao poder

e, estão por todos os lados

tentando literalmente continuar

mesmo que nada ao povo criaram

e o país realmente afundaram

pois, realmente só amam

o poder e o engano,

por isso mentem para valer.
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GLOBAL SUL

Um gigante pacto está se formando

e, com isso naturalmente criando um novo

grupo ou bloco de nações de três continentes

África, Américas e Ásia que, assim liderarão

esse mundo que até então fora literalmente

comandado pelos Estados Unidos e a Europa.

Contanto Global Sul será uma aliança de

dezenas de países que realmente terão uma

moeda única e assim como a União Europeia

venderão e comprarão entre si, dando assim

uma melhor opção para as nações tanto

menores como bem mais pobres

e, que se sentiram usadas perante o poder

do dólar e do euro que literalmente lhes

escravizaram deixando-os literalmente

prisioneiros de um sistema que no fundo só

pensa em extorquir o dinheiro para si mesmo.
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MERCENÁRIOS

Por toda a nossa sangrenta história

devido às constantes e contínuas brigas,

países nesse complexo processo

realmente sempre contrataram mercenários

vindos de outras nações

para, tanto matarem como também

destruírem e sequestrarem

porque assim é a política

que sempre fizeram e fazem,

daí não me surpreender na realidade

com o que vejo hoje acontecer

nessas guerras sem nenhuma punidade

porque assim sempre foi a nossa história

de mentiras, traições e mortes

em prol da ganância, poder e uma mentalidade

que, francamente nunca irei entender

apesar de ver ser a realidade.
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RACHADINHAS

A corrupção política

me deixou assustado

mas, por outro lado,

claramente me mostraram

as rachadinhas

feitas com o nosso dinheiro

como também vindas

das grandes vendas do Estado

por não serem contabilizados

corretamente, de fato,

pois sempre entre si repartem

os reais ganhos

e, nesse processo corrupto

o país fica sem nada

porque é sempre roubado

nesses absurdos de rachadinhas

sem que a justiça faça nada.
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MANOBRAS POLÍTICAS

As eleições ainda não terminaram

e, por isso ainda temos tempo

de elegermos um novo governo

que ame realmente o povo, é claro,

porque já estou cansado

de ver tantas manobras políticas

que não nos beneficiam, de fato,

por isso verdadeiramente acredito

que o povo irá eleger

naturalmente novos políticos

por já estarem cansados de sofrerem

pelas mãos desses

que atualmente estão no poder

mesmo sem nada fazerem pela gente

além das manobras políticas

que agora fazem e na realidade

fizeram sempre.
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INJURIADO

Estou totalmente injuriado

com esse atual governo

miliciano e fascista, de fato,

e, que não respeita ninguém

pois só pensa em si

e tem o crime organizado

juntamente com uma falsa religião

para lhe proteger

mesmo que a base da violência,

pois do saber sempre foge

como da cruz fogem os diabos

que estão com ele, de fato.
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MOMENTO DECISIVO

Agora realmente estamos

num período único

que, portanto ditará

o nosso destino de verdade

qual, naturalmente teremos de escolher

entre a democracia e a barbárie.

Porque é exatamente isso

que o fascismo produz

enquanto a democracia

pacientemente conduz a serenidade

e, por isso nos dá sempre esperança

por ser um radiante farol

de conhecimento e prosperidade.
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REMANDO NA DIREÇÃO CERTA

Como democrata e socialista

no meu barco estou

remando pela esquerda

por ser a corretista,

e nessa direção vou

apoiado por bilhões de seres

espalhados pelo mundo

que, como eu, também remam

porque estão coletivamente sentindo

que, literalmente chegou a hora

de mudarmos esse triste capítulo

e, assim, mudarmos por fim

essa nossa corrupta história

porque verdadeiramente acreditamos

que o mundo está definitivamente mudando

e, o socialismo abraçando,

porque cansaram de tantos enganos e fim.
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A FARSA DO GOLPE

A esquerda estava ativa e, com isso provando

ser totalmente possível ajudar aos mais pobres

sem ver a inflação crescer nem o país ficar endividado

com os investimentos feitos na sociedade, de fato.

Por isso os Estados Unidos erroneamente deram

o golpe e, com isso, momentaneamente nos pararam

mas não nos destruíram, pois ficamos bem mais

fortes, porque agora sabemos que tudo não passou

de uma farsa; a esquerda está voltando e muito mais

reforçada porque, tanto se dividiu como realmente

aumentou o número de simpatizantes

tanto do comunismo como do socialismo,

daí achar emocionante como naturalmente excitante

esse nosso êxito por estarmos no lado da verdade

e, por isso estamos radiantes, pois vencemos e

provamos ser um povo, de fato, exuberante.
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ELEIÇÕES DE CÁ

As eleições americanas

apesar de estarem super acirradas

pelo menos para mim,

quando lhes analiso

então discordo plenamente

com o que as pesquisas de hoje ditam,

dando portanto a vitória

tanto na assembleia como no congresso

para o partido republicano

que simplesmente detesto

por ser totalmente racista

ultra direitista e fascista por certo.

Porque como a política daqui vejo

é exatamente o oposto,

pois não vejo o partido democrático

perdendo como os pesquisadores afirmam

mas sim, vencendo os dois lados,
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tanto na assembleia como no congresso, de fato,

afinal de contas foi o único

que realmente melhorou

os benefícios que recebemos

como também anunciou

o aborto ser um direito da mulher

por ter diretamente a ver

com a sua própria saúde e corpo,

por isso naturalmente espero

uma vitória do partido democrata

que sempre olhou para o povo

tanto indígena como o negro

além das mulheres e os gays,

pois ama a todos como uma só raça.
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SOU ESQUERDISTA

Todos que me conhecem sabem

que só falo a verdade

e, nessa realidade vivo,

por isso todos sabem

que sou esquerdista

e, portanto democrata socialista

em nome da verdade,

realidade que tanto me anima

como também me excita

por querer somente o bem

para essa complexa e esquisita sociedade.
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A ONDA ESTÁ VINDO

Vejo claramente vindo

uma gigantesca onda

vermelha e que sinto

para sempre mudará

essa estúpida mentalidade

que o fascismo na realidade

veio para o bem criar,

quando a verdade nos mostra

um quadro de total destruição

com gente ainda mais pobre

e multidões vivendo nas ruas

tão grande é a crueldade

que o fascismo como também

toda e qualquer ditadura

faz com o seu povo,

porque em vez de amor

o que dá é rejeição e ódio

daí vermos tanta barbárie e dissabor.
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UM NOVO GOVERNO ESTÁ SURGINDO

Um novo governo está surgindo

literalmente das cinzas e da opressão

causada pelo anterior

que, devido ao fascismo

somente destruições causou.

Mas mesmo assim estou otimista

porque esse novo governo

de centro esquerdista

será verdadeiramente socialista

e, por isso não terá medo

de ajudar a sociedade

que hoje clama de verdade

por essa realidade política

porque naturalmente sabe

que, com a América Latina unida

teremos melhores oportunidades

principalmente se toda ela se tornar

democrática e socialista.
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UMA NOVA NAÇÕES UNIDAS

Não podemos continuar tendo uma instituição

que não representa os desejos reais da maioria

das nações e, que por causa disso ficou

naturalmente obsoleta digo, pelo simples fato

de não ter capacidade para resolver os problemas

que constantemente surgem sem se esperar.

Por isso temos urgentemente de aumentar o número

de países que façam parte definitiva do seu Conselho

aumentando dos atuais cinco para pelo menos vinte

nações eliminando também o poder de veto

que atualmente essas cinco têm e, contanto lhe

tornando em uma instituição democrática onde

em caso de votação e, como em qualquer eleição

a maioria naturalmente vence colocando assim

então um ponto final em relação à exclusão

atualmente tão usado e, com isso modernizando a

própria instituição hoje obsoleta e portanto atrasada.
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UNIÃO LATINA

Acho que já estamos preparados

para naturalmente criarmos

uma União Latina de países

nos moldes da União Europeia

incluindo logicamente o caribe

e, totalmente livres

de qualquer tipo de interferências

por sermos todos nações soberanas

e, nesse contexto realmente termos

obviamente uma moeda única,

isso iria nos beneficiar evidentemente

tanto no sentido da integração

como da cultura e importância

que, automaticamente teríamos

devido a sua conjunção digo,

e nessa união rapidamente cresceríamos

e, sem rejeição.
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INTEGRAÇÃO SUL GLOBAL

Chegou naturalmente a hora

de realmente criarmos

a maior união de países

em três continentes situados

para, assim não apenas competirem

com a Europa, Estados Unidos e Canadá

mas, para literalmente nos tornarmos

o maior comércio livre nesse mundo, de fato.

Essa será a única fórmula

de naturalmente podermos

crescer em segurança

como também rapidamente

e, assim evidentemente

adquirirmos poder e obviamente

conhecimento e dinheiro.
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VALE INDUSTRIAL

Vamos rapidamente mudar

a nossa política industrial

e, portanto mudar

a nossa visão mundial

e, assim naturalmente criar

um vale industrial

em toda América Latina

através de pactos totalmente unida

para então realmente podermos

colocar em prática os nossos desejos

de naturalmente sermos uma região

desenvolvida educada, socialista e pacata

apesar de tecnologicamente ser avançada,

porque preferimos viver sem guerras

só causarem  além de mortes contínuas

desgraças, pois acreditamos na paz

como também no conhecimento,

optando portanto viver sob essa graça.
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ARMADILHA POLÍTICA

Nesse recente passado

como bobos caímos

em várias armadilhas políticas

que realmente causaram

propositadamente atrasos

em nossas amarguradas vidas

por assim sofremos e brigamos

quando na realidade esses que os golpes ajudaram

deles imensamente se beneficiaram

da armadilha política que criaram,

daí estar realmente injuriado

por claramente ver que perdemos

no mínimo quarenta anos

ou seja, duas preciosas gerações
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que, muito bem que poderiam

estar num diferente patamar

se não tivessem ocorridos os golpes

que, tanto nos atrasaram

como literalmente colocaram

todos a brigar

sem que com isso claramente entenderem

o que realmente estava por detrás

dessa cautelosamente planejada

armadilha política

que tinha como intensão clara

evidentemente nos eliminar

e, assim nos tirar da rota

que tínhamos acabado de traçar.
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CRESCIMENTO VIRTUAL

O mundo nesses últimos anos

está realmente tendo

uma explosão de conhecimento

totalmente virtual

e, com isso indicando

sem nenhum erro

que, conforme vamos evoluindo

e até mesmo no comércio,

estamos optando pela virtualização

quando compramos ou consultamos

até mesmo os médicos,

porque hoje quase tudo é feito

através da internet

e, portanto à distância,

graças à tecnologia do computador

que, de fato, até mesmo mudou

a forma como escrevemos

como também nos comportamos

usando a nossa razão.
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A REVOLUÇÃO DA TECNOLOGIA ONLINE

Com a natural evolução humana

está com ela surgindo

diferentes invenções que, assim,

definitivamente nos mudarão

como também nos aproximarão

mesmo sendo literalmente à distância

como a internet por exemplo

que, realmente nos permite

mapear o mundo e comprar

usando apenas um cartão

que, dependendo do crédito

se pode viajar, alugar ou comprar

até mesmo um carro novo

e, em nossa casa vê-lo chegar,

criando assim uma impressionante revolução

graças à tecnologia online

que veio sinceramente para ficar

e, que já realmente está

mudando o nosso comportamento

por ser conveniente além de espetacular.
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TIRANIA VERSUS DEMOCRACIA

Politicamente narrando

e, perante as opções

em nossa cara mostrada

então tenho de dizer

que, quando se fala de eleição

realmente desde o início

que essa opção de votar

no maior e melhor presidente

que o Brasil já viu

ficou absolutamente clara,

porque na realidade está claro,

votar na esquerda é votar na esperança

de vermos o nosso país com um povo educado

e treinado para as realidades

que as diferentes tecnologias têm mostrado

e, se não nos modernizarmos

então continuaremos atrasados

e dos países do primeiro mundo

literalmente escravizados,

porque Lula representa progresso

e, portanto avanços, de fato.
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A REALIDADE DO MUNDO VIRTUAL

Existo num mundo

totalmente avançado

como também digitalizado

e, por ser realmente tão fantástico

muitas vezes se parece

viver numa mágica, de fato,

porque até mesmo as máquinas

por terem inteligência artificial

quando delas preciso

comigo incrivelmente se interligam

porque tudo agora que é construído

está totalmente interligado

com o mundo virtual, de fato,

tornando a vida mais prática
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mas também complexa

por tudo ser observado

escutado e manipulado

graças à tecnologia virtual

que, como tudo tem dois lados,

o do bem mas também do mal

e, portanto dito isso

então, temos de tomar cuidado, é claro,

para não terminarmos sendo

simplesmente algarismos

na mente de um computador robô

bem mais avançado

quando com a gente comparado.
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DIA "D"

Votar para mudar

esse nosso triste cenário

para assim, de fato,

o fascismo naturalmente expulsar,

porque o que pretendemos

com o nosso precioso voto

é simplesmente reintegrar

o socialismo democrático

que tínhamos implantado

mas, que com o golpe

fora ilegalmente afastado.

Por isso hoje chamo de "Dia D",

o que vamos transmitir com os nossos votos

e, por ter conversado com o povo

como também atentamente visto

todo o desenrolar dessa eleição
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então, tanto estou tranquilo

como realmente entusiasmado

por ver claro essa união

entre vários partidos políticos

de ideologias diferentes

mas, que irão naturalmente eleger

aquele que foi o nosso maior e melhor presidente

e, assim verdadeiramente

voltaremos a ter o nosso querido Brasil

retornar aos trilhos que outrora colocamos

em prol do povo e de um crescimento

coletivo, democrata e socialista

para, assim, essa magnífica nação reconstruir

o que perdeu com o fascismo e racismo

durante esses longos e tristes anos.
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À FLOR DA PELE

É realmente incrível

ver o grande número de idiotas

tentarem através de bloqueios de caminhões

e, ajudados até pela polícia rodoviária

que, aliás, é federal,

usarem intimidações e violência

paralisando com isso estradas do país

que, claramente desse transporte precisam

devido às poucas malhas por causa

do precário serviço de transporte digo.

Por isso estou à flor da pele

ao ver esse ato terrorista

esperando que a justiça

rapidamente se manifeste

prendendo e demitindo

os culpados por esse ato terrorista.
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A VISÃO SOCIALISTA

Toda sociedade que aderiu

à visão socialista

naturalmente viu

a nação onde nasceu

se tornar consciente

que, somente com a educação

e proteção do povo

através de programas sociais

é que obviamente fará

essa sociedade se educar

e verdadeiramente crescer

graças ao magnífico saber,

porque a ignorância só traz sofrer

e, isso atualmente

estamos cansados de ver

no infeliz cotidiano do povo.
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ÁSIA LATINA

É impressionante se ver

o número de pessoas que

são de origem asiática

e, que, vieram ou realmente nasceram

na América Latina,

principalmente no Brasil

ou, na América do Sul.

Povos verdadeiramente inteligentes

e, que, quando estiverem integrados

tanto a China como o Japão

naturalmente se beneficiarão

com a sua integração,

porque naturalmente mudará

para sempre o cenário

geográfico, de fato.



108    Silvio Parise

UM NOVO AMANHECER

Depois desse animador resultado da democracia

socialista com a vitória do ex-presidente

que fora evidentemente o maior e melhor que

o Brasil já teve, de fato, e, sabendo que pela

terceira vez retornará a presidência

criando com isso um belíssimo marco,

confesso que fui dormir bem mais aliviado

e, quando essa manhã despertei fui até a janela

do meu quarto e livremente sorri ao ver esse

lindo amanhecer me convidando para descer

e sair para comemorar essa grande vitória

que ficará na história por termos juntos

eliminado o fascismo do nosso país amado

e, assim saí e profundamente respirei e,

naturalmente senti a fragância das rosas vermelhas

que já estão emitindo o seu perfume, de fato.
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MENTIRAS REAIS

Devido aos criminosos, de fato, a realidade

do nosso cotidiano são os enganos e as mentiras

tanto contadas como narradas nas mídias e

governos deixando o povo realmente confuso

sem saber em quem confiar por causa

das mentiras constantemente faladas

por gente que na prisão deveria estar

devido aos delitos cometidos através dessas

inverdades que pregam sem parar.

Por isso a todos sugiro pesquisem

incansavelmente e, quando acharem que o

que leram, na mídia viram ou escutaram

e acham difícil aceitar então provavelmente

são mentiras simplesmente soltadas no ar

para iludir e controlar aqueles que em tudo

acreditam sem analisar por já terem

as suas mentes lavadas de verdade.
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SOCIALISMO NAS AMÉRICAS

Muitos ainda erroneamente pensam

que o socialismo não progrediu

e, com isso se transformou

num sistema totalmente democrático

corrigindo assim os erros do passado

que tanto criaram dissabor.

Por isso hoje nas Américas

o socialismo está vibrante

principalmente dentre os jovens

que veem e naturalmente entendem

que o mundo literalmente mudou

e, apesar de atualmente enfrentarmos

violências devido

tanto à ignorância

como ao fanatismo religioso e político
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que levam muitos se tornarem radicais,

a realidade é que esses miseráveis seres

são verdadeiramente a minoria,

porque a grande maioria pretende ter

e, portanto viver

sob um sistema mais justo

ou seja, sob o socialismo democrático

que oferece como direitos, de fato,

o direito de todos terem

gratuitamente um bacharelato

como também por toda a vida

a proteção de um plano de saúde

quando precisarem, é claro,

por essa razão o socialismo democrático

está rapidamente avançando nas Américas, de fato.
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BRICS E O NOVO PACTO

Un novo pacto de nações está surgindo

e, com ele um novo mundo será formado

de nações pequenas e grandes situadas na

América Latina, Eurásia e África cujo centro

de tudo serão os BRICS, que assim serão

reformulados e aumentados para mais de

uma centena de nações de literalmente três

continentes que, assim, naturalmente mudará

como tudo atualmente é administrado

mudando contanto desde o comércio ao poder

geo-econômico e político onde os Estados

Unidos fora a hegemonia mas, que agora,

juntamente com a Europa será realmente

ultrapassado, porque os países também querem

crescer e terem natural poder de administrar

as suas vidas sem que com isso sejam

manipulados por super potências, é claro.



113     Silvio Parise

MÚSICOS NO BAR

Visitando o Rio de Janeiro cidade onde nasci,

quando chegou a hora do almoço decidi

ir até um bar que serve deliciosos alimentos

além da cerveja gelada e, por ter refeições

limpas, boas e relativamente baratas

francamente não pude rejeitar.

E, quando dele me aproximava de longe

escutei músicos tocando cavaquinho

como também o samba cantando perante

conversas e gargalhadas ao som dos talheres

da garotada que, ali animada estava

nesse bairro de cultura e graça chamado de

Lapa, no coração do Rio velho

que, rapidamente se moderniza

conforme o tempo passa...
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DOUTRINAS RELIGIOSAS

Analisando as diversas doutrinas religiosas

pelo homem elaboradas,

vejo além da sempre constante manipulação

tanto imaginação como graça,

sem falar nas contínuas confusões

perseguições e guerras

que, devido ao fanatismo

por lamentavelmente terem permitido

ter as suas mentes lavadas

por doutrinas religiosas totalmente maleáveis

por até mesmo terem a audácia

de na realidade realmente venderem

lugares garantidos no céu por eles

que, enquanto rapidamente enricam

criam um exército de otários

que literalmente se escraviza
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por dogmas sem nenhum fundamento,

porque o que propositalmente ensinam

está totalmente errado,

porque quem nos criou não foi Deus

mas sim, seres super avançados

e, embora sinta que Deus existe

claramente vejo não ter nada a ver

com esse quadro existente

por essas dogmas não serem reais,

porque ninguém nessse atual presente viu Deus

e, aquele que a bíblia diz que com Ele aqui caminhou

Deus por lhe amar lhe levou num disco voador,

e acredito que até isso está errado,

pois foram seres extraterrestres quem lhe levou

e, esse é o fato que essas religiões não dizem

devido à manipulação que criaram

com as suas errôneas doutrinas, de fato.



116    Silvio Parise

FALEM-ME SOBRE FATOS

Já estou totalmente saturado

de tanto ver como escutar

gente cinicamente contar

ou até mesmo narrar

em suas venenosas narrativas

constantemente mentiras

realmente propositalmente

com o maligno intuito

de sempre enganar

geralmente os mais humildes

que, por não terem tido oportunidades
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de estudar e até mesmo

línguas saberem de verdade

e, portanto por não ter

conhecimento na realidade

de reconhecer essa grande maldade

então nas mentiras cegamente acreditam

e, atolados nessa podre lama

morrem sem nenhuma caridade

por causa da ignorância

que, como o analfabetismo

é uma praga que muitos amargam

em suas vidas de verdade,

daí amar o saber e a verdade,

porque sem o conhecimento

existiremos sempre no lixo

e à mercê desses malditos

que espalham tanto mentiras

como mazelas que levam

infelizmente muitos a catástrofes.
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TERRA DAS SERPENTES

Ouvi desde criança ter nascido num lugar

liderado pelas serpentes que, assim

naturalmente não irão mudar,

portanto sabendo disso um dia me mudei

para um distante lugar na esperança que

lebres iria encontrar e, assim,

pacificamente viver, mas o que encontrei

foram serpentes maiores e bem mais

poderosas do que aquelas que deixei

e, com o tempo entendi que a razão

delas estarem na realidade sempre

presentes é porque essa é a sua terra

e, portanto lugar, por isso por todo

lado são encontradas porque são

quem nela mandam infelizmente.
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GUERREIROS DE POLTRONA

Devido às avançadas tecnologias

as maiorias das guerras hoje realizadas

são totalmente híbridas

usando avançados satélites

como também computadores

como também diversos tipos de armas

por guerreiros de poltrona usados

à distância, é claro,

lembrando os vídeos-games

porque são através deles elaborados,

só que nesse real caso

tratam-se de armas mortíferas

totalmente teleguiadas

e, de uma precisão

apesar das grandes distâncias

que, francamente me aterrorizam, de fato.
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A PÉROLA DO ATLÂNTICO

A pérola do atlântico

sem ilusões ou enganos

vejo ser o Brasil, de fato,

devido a sua grande expansão

como também dimensão,

portanto o que precisa urgentemente fazer

para isso realmente todos possam ver

é, que, terá de abolir a escravidão

para que assim possa então

ao mundo luzir e portanto brilhar

modernizando-se sem ao passado

totalmente escravo retornar.
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TOTALITARISMO CAPITALISTA

O mundo realmente se tornou escravo

de um sistema inicialmente criado

durante a revolução industrial

que ocorreu na Inglaterra

e, rapidamente se espalhou

nesse mundo, de fato,

sendo logo depois modificado

pelos Estados Unidos

que, assim, vem liderando

esse totalitário capitalismo

que tantas maravilhas tem criado

às custas da escravidão

que até hoje amargamos, de fato.
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OS BÁRBAROS

Enquanto os bárbaros

ferem, mentem, destróem e matam,

literalmente passo

pacientemente ensinando

o verbo Amar porque acho

realmente ser o único caminho

para realmente sermos felizes

como também sábios.

TOCANDO O MESMO VIOLINO

Queremos reais mudanças

por já estarmos cansados

de escutarmos as mesmas músicas

que nos façam dançar no palco

onde vocês há muito que estão

mas, sem nada mudarem, de fato.
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TATEANDO AS PEDRAS

Exatamente como a China fez

e, na realidade continua fazendo

o Brasil agora também está querendo

deixar de ser o quintal desse império

que, quando analisamos vendo

que só trouxe sofrimentos

e, por isso mesmo em relação ao novo mundo

vejo que está caindo

como a Inglaterra caiu, digo.

Por essa razão estamos

calmamente tateando as pedras

lhes educando e polindo

e, portanto vos preparando

para que em muito breve

possam verdadeiramente brilharem afirmo.
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CÚPULA DOS BRICS

Outrora quando fora criada

lembro-me que chegou a ser criticada

por analistas americanos e europeus

por claramente desconhecerem

tanto a paixão como o querer

como também o poder

que essas cinco magníficas nações

têm para o mundo oferecer

devido ao seu conhecimento, riqueza e graça.

E, como o tempo logo passa,

mais de uma década já se passou

e, agora, com o seu amadurecimento

em breve estarão incluindo

literalmente dezenas de nações

que, como a União europeia trocarão
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nesse que será um espetacular comércio

tudo que produzem

com um Banco central em claro crescimento

pois, quando iniciou tinha menos de dez bilhões

avaliados em dólares,

e hoje possuem mais de meio trilhão de dólares,

cúpula essa que estará em breve criando

um Bloco de países com uma moeda única

que, e, dentre eles investirarão

produzirarão, venderão e comprarão

e, com isso aumentarão a renda das pessoas

como também se fortalecerão

geo-econômico-político e militarmente

nos moldes da OTAN, de fato.
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POLÍTICA ECOLÓGICA

Como cristão, mas sem uma denominação

por realmente não precisar

por verdadeiramente não me salvar,

observo com atenção política ecológica

que a esquerda democrática

repleta de amor, teor e graça

está no mundo a implantar

como o santo Francisco plantou

pela natureza amar,

por isso estou totalmente feliz, é claro,

por verem políticos abraçarem

uma causa nobre e rara

mas, que salva tanto a humanidade

como a flora e a fauna na realidade,

por isso devemos todos abraçarmos

por significar a vida e não a morte, de fato.
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O BRICS ESTÁ SE EXPANDINDO

Nessa última cúpula

virtual e ocorrida na China,

esse Bloco atualmente formado

por cinco países

decidiram aumentar o seu número

que inicialmente podem surgir

seis países candidatos

mas, que abrirão a porta

para virem dezenas, de fato,

aumentando o poder de barganha

como também valores econômicos

daquilo que entre si serão comercializados

assim como a sua própria importância

nesse mundo cada vez mais polarizado.
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SÃO TODAS UMA GRANDE SEITA

Analisando o que vem acontecendo tanto

no seio das igrejas cristãs de denominações

diversas como também na política

desse ex-presidente fascista então, claramente

vejo se tratar na realidade de uma grande seita

de fanáticos que lamentavelmente deixaram

que as suas preciosas mentes

fossem lavadas e assim programadas

como se fossem robôs por terríveis serpentes

que não se importam com o bem social,

mas sim, em fazerem o mal, e, como

exemplo vemos o povo vivendo nas ruas

e, totalmente faminto por serem desprezados

por essa grande seita, de fato,

religiosa e política, é claro.
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VENDEDORES E MERCADORES DA FÉ

Observando a fé hoje

vista nessas igrejas

de denominação evangélica

vejo claramente ter se tornado

em um mercado livre

e, portanto exatamente

aquele que Jesus Cristo expulsou

os mercadantes que ali estavam

se aproveitando da boa fé do povo

totalmente ignorante

e, por isso eram usados e abusados

portanto, exatamente como hoje, de fato.
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SERPENTES NO TELHADO

Para podermos crescer

livres de mentiras

e de manipulações, de fato,

precisamos realmente limparmos

as serpentes que vivem

no nosso telhado,

porque somente assim

viveremos livres por fim

desses políticos parasitas, de fato,

portanto a solução é simples,

basta neles não votarmos.
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BRASIL MULTIPOLAR

Acredito num Brasil multipolar

livre por ser soberano e, portanto dono

do seu próprio nariz, por isso

temos de evoluir e deixar por fim

de sermos o quintal de um império

que nos causou mais mal do que bem

e, que até hoje nos trata graças à grande

parte dessa elite vira-latas

como se realmente não fossemos nada,

contanto apenas uma manada de escravos

de verdade, por isso vejo urgentemente

termos de mudar essa medíocre

mentalidade, se sonhamos de verdade

no alto ficar e brilhar com toda naturalidade.
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OS BARÕES DA MISÉRIA

É realmente impressionante

ver um país tão sonante

e, tanto rico como lindo

ter Barões que digo

incrivelmente se enriquecerem

as custas de árduos trabalhadores

que se tornaram lamentavelmente escravos

porque apesar de trabalharem aeduamente

não enricam, muito pelo contrário...

e quando adoecem geralmente morrem

enquanto esses burgueses viajam

pois, de fato, não trabalham

e, com esse título e muito dinheiro

ganho pelo trabalhador proletário

vivem como verdadeiros Barões

enquanto o povo vegeta

mesmo trabalhando árduo.
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MATERIALISMO HISTÓRICO

Lendo e observando o comportamento humano

da história que sabemos e, portanto não daquela

que naturalmente desconhecemos

e, usando nesse caso a psicologia clínica

então claramente vejo que o ser humano

depois que fora introduzido ao capitalismo

tornou-se realmente materialista, pois tudo que

dá valor é ao dinheiro tornando-se dele vassalo,

é claro, e não mais espiritualista

que é o que verdadeiramente somos

pelo quântico sermos formado e, tristemente

ignorando isso por simples valores materiais

tanto esquecemos como perdemos

as virtudes divinas, passando a amar

como também adorar um deus financeiro

graças ao dinheiro criado pelo sistema capitalista

falido e já derrotado, por isso elaborou o

crediário deixando quase todos endividados

assim como destruídos, de fato.



134    Silvio Parise

CREDIÁRIO

É realmente incrível se ver

que nem os próprios bancos

hoje realmente têm dinheiro

em suas agências bancárias

como possuíam outrora

e, para o bem dessa real história

um amigo certa vez comprou

um bem e quis retirar o valor

pessoalmemte no banco onde abriu a sua conta

e, para a sua surpresa fora avisado

que o banco não tinha naquele momento

dinheiro para lhe pagar o cheque

e, que, somente por apontamento no seguinte dia

é que realmente teria o dinheiro,

então revoltado com esse incrível fato

decidiu então perguntar ao vendedor

da propriedade que queria comprar

se poderia então fazer via cartão
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e, após ter obrigatoriamente de pagar uma taxa

exigida por outro banco onde tinha o cartão de crédito

qual, foi imediatamente aceito

verificou que o sistema financeiro

portanto o sistema capitalista

está literalmente falido

pois nem os bancos agora possuem dinheiro vivo

e, somente atualmente existem

porque criaram o dinheiro de plástico

com o sistema crediário

que, devido ao grande número de falências

também está quebrado

e, como um desabafo me disse,

o mundo de hoje vive de aparências, de fato.
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CORRENTES PERPÉTUAS

Analisando o problema da escravidão vejo que

apesar de não ter realmente somente uma cor,

vejo sempre ter sido brutalmente exercido

por um imperador e, por isso por alguém

que criou o sistema autoritário ou, em outras

palavras ditador para, assim ele e a sua família

através da violência e escravidão nunca seja

liberada e, assim sob correntes perpétuas

exerceram e exercem a escravidão

através da força e, portanto tratando

às vezes até mesmo a sua própria raça

como se fosssem uma manada de bois

existindo sem nenhum direito

nem muito menos graça.
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PRIMAVERA VERMELHA

Toda sociedade na realidade tem limites de verdade

e, a brasileira não foge às regras por ser humanista

e democrata e, isso ao mundo provou

nessa última eleição que, assim, uma primavera

vermelha criou com justiça e razão,

por isso como democrata socialista radiantemente

digo ser orgulhoso do meu povo que, sob uma grande

destruição como também perseguição conseguiu

eleger um governo de centro-esquerda e portanto

uma primavera vermelha elaborando

pois, cansaram de ser maltratados pelo atual

governo, mas por amarem a vida e terem esperança

nessa primavera vermelha usando o poder

do seu voto passaram essa página dolorosa

da nossa história, onde a esperança e

o amor prevalesceram, de fato.



138    Silvio Parise

CACHORROS SOLTOS

O partido político

dessa última eleição perdedor

juntamente com esse atual presidente

simplesmente o pior de toda a nossa história

realmente soltaram

tanto a boiada como os cachorros

que, por serem uma elite de vira-latas

latem, sujam o chão, mas não mordem

por serem covardes e saberem

que, tanto temos vacinas como poder

e, por saberem que sempre estiveram errados

agora com um novo governo

estão temendo a lei, de fato.
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PROPAGANDAS MENTIROSAS

As mentirosas propagandas contadas

como também narradas

pelos burgueses capitalistas

levam-me a claramente ver

como também claramente entender

realmente ser urgente e prioritário

naturalmente nos associarmos

com mídias totalmente independentes

assim como da esquerda, é claro,

caso contrário seremos iludidos

pelas falsas propagandas

que fazem porque são pagos

pois não querem saber da verdade

por criarem fictícias realidades

e, isso é um fato que aqui narro

realmente com toda naturalidade

por ter visto e compreendido

ser real e portanto verdadeiro na realidade.
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VENDAVAL POLÍTICO

A política tem o poder

de realmente criar

terríveis tempestades

quais, se na realidade

tomarmos os devidos cuidados

podem literalmente

tanto ferir como matar

ou, simplesmente arruinar

com as suas violentas tempestades

que, gostemos ou não de verdade

temos de enfrentar

e, em alguns casos combater

em nome até mesmo da sanidade.
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RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Dentre grandes oceanos

e inúmeros muros

realmente existem

países que sempre

buscam tanto diálogos

como naturalmente comércio

para, assim eventualmente

evoluírem continuamente

porque evidentemente entendem

que as relações internacionais

quando realmente amigáveis

trazem na realidade

resultados excelentes.
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DE AGORA PARA FRENTE SERÁ ASSIM

Longos e duros quatro anos

amargamos desse governo

bruto, corrupto, mentiroso

e, verdadeiramente bárbaro

por ser constituído de milicianos

sem nenhum amor, de fato,

mas mesmo assim vencemos

nas urnas, é claro,

porque finalmente decidimos que

de agora para frente será assim

ou seja, o amor virá sempre primeiro

porque da sociedade cuidaremos
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e, realmente não nos importaremos

se nos chamem de comunistas

nem tão pouco de socialistas,

porque o nosso governo cuidará do povo

e lhe colocará primeiro

sem olharmos para o dinheiro

que, naturalmente teremos de investir,

porque gastos surgiram com esse

que já está nos deixando

por ter perdido as eleições

apesar de todas as suas manipulações

quais, nunca serão por nós esquecidas

e, por várias razões.



144    Silvio Parise



145     Silvio Parise

Produzido no Brasil em Janeiro/2023.

GRUPO EDITORIAL CELEIRO DE ESCRITORES




